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Dan Hãulicã

Pentru Eminescu

Stupid conformism, acela care ne face sã voim numaidecît a 
conchide – Flaubert îl respingea printr-o intuiþie de artist, profund 
resimþitã, însuºi Homer servindu-ne drept exemplu major, sã 
rezistãm unei asemenea aºteptãri limitative. Naraþia biografului, ca 
ºi ficþiunea, are a se feri de îngroºãrile forþînd prematur materia, 
precipitînd-o spre vreo încheiere arbitrarã. Sublimã pînã la 
paradigmatic o viaþã poate fi ºi atunci cînd se refuzã stilizãrilor ce 
induc în existenþã un model de ilegitimã stabilitate. Aceea din ultima 
perioadã a lui Eminescu, sustrasã daimon-ului sãu cotropitor ºi setei 
lui de absolut, «este neeminescianã, fiindcã e un sfîrºit ºi o 
înfrîngere» – socotea Zoe Dumitrescu-Buºulenga, în paginile care 
înnoadã verigile unui destin nepereche ºi îi enunþã, în pragurile 
biografiei sale, coordonatele întîlnirii intensive cu un spaþiu ºi un 
timp determinat.

Dar la temperaturile de înaltã fuziune care vor mistui faustian 
alchimia de elanuri a poetului, ce loc rãmîne, oare, pentru conjuncþii 
circumstanþiale, pentru aproximãrile trebuitoare vitalitãþii? Mai mult 
decît o manierã de a-l insinua pe marele creator în veacul sãu, îi 
revine biografului sã identifice, prospectiv, energiile definind o 
posteritate moralã. «Geniul este un rege care-ºi creeazã 
poporul» – sunã sentenþios o formulã plinã de miez, ivitã sub pana 
lui Sainte-Beuve. El, care a fost acuzat cã sacrificã anecdoticului ºi 
trateazã operele spiritului nu în virtutea focalizãrii lor autonome, ci 
pentru a vãdi în ele material de construcþie biograficã, iatã-l dincolo 
de strînsoarea reducþiilor pozitiviste: întorcînd ascuþiºul metodei nu 
în amonte, spre ceea ce ea explicã, în cheie previzibilã, ci în aval, 
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cãtre fãgãduinþa unor configuraþii viitoare, pe care imaginaþia e în 
stare sã le cheme viu, familiar ºi tenace.

O anume propensiune cãtre ritmurile care menþin deschisã 
aventura cunoaºterii, dîndu-i puterea sã strãbatã arii uluitoare, 
se verificã ºi în travaliul fervent pe care Zoe Dumitrescu-
Buºulenga îl închinã biografiei eminesciene. Nicio paradã 
metodologicã, bogãþiile explicative nu sînt lãsate sã se exhibe 
fãrã de reþinere, – e o chestiune de gust dar ºi de fertilã umilinþã, 
la adresa geniului invocat în aceste pagini. Cãci peste schemele 
atitudinilor culturale ºi apartenenþa la curente – romantica, 
exaltarea titanismului sau rebeliunea demoniacã –, peste tot 
acest aparat de concepte, veghiazã un scrupul concret, capabil 
sã dea cheag organic disparatului, sã prefacã livrescul în 
coerentã actualitate. O împrejurare semnificativã, prilej de 
entuziasm ºi «împreunã amintire» – cum se rostea atunci 
Xenopol –, Serbarea de la Putna, din 1871, cãreia Eminescu i-a 
fost imbold ºi limpede conºtiinþã, mãrturiseºte racordul pregnant 
ispitind la acel moment obºtea româneascã, – între agitaþia 
evenimentului, în imediat, ºi orizonturile de înþeles ale marii 
durate. Dacã pe tînãrul organizator cu suflet radios aveau sã-l 
mîhneascã amarnic invidiile ºi inechitatea crasã, vãditã cu 
ocazia Congresului studenþilor români de pretutindeni, reuniþi 
acolo, la Putna, elanul sãu vizionar gãsise totuºi un reazem 
robust în desfãºurarea de viaþã naþionalã pulsînd irepresibil sub 
semnul Voievodului prãznuit peste veacuri. Pe urna de argint cu 
pãmînt din toate provinciile noastre, depusã la mormîntul lui 
ªtefan, lîngã omagiile, istoric verificate, aduse Eroului, numit 
pe drept cuvînt «Scutul creºtinãtãþii», se putea citi ºi aceastã 
inscripþie, care-l aºeza într-o duratã continuã: «Apãrãtorului 
existenþei române». ªi comentariul bunului prieten Ioan Slavici, 
pe marginea acelui episod de nobilã dãruire, trãit de ei 
împreunã, proiecteazã asupra lui Eminescu, a cugetului sãu 
nedomolit, o luminã ce despicã straturi grele de înþeles, precum 
un gladium aprig: «privea toate lucrurile – spune el despre 
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poet – din punctul de vedere al omului care nu moare niciodatã». 
Mai mult decît o imposibilã permanenþã a insului, ceea ce ni se 
nãzare într-o atare fulguraþie este, candid biruitoare, imanenþa 
istoriei.

A fi provocat, în mersul blajin al naraþiei, asemenea eruptive 
descãrcãri de sens, cum face Zoe Dumitrescu-Buºulenga atunci 
cînd subliniazã expres reflexiunea lui Slavici, înseamnã a avea 
acces la o cursivitate superioarã. Astfel mînuitã, permeabilã la 
idee, epica nu se împotmoleºte în opace împãstãri, indiferente la 
zvîcnetul salubru propriu vitalitãþii intelectuale de care trepida 
junele Eminescu. «În gîndul lui, – mai observa Slavici, mereu 
perspicace, – toate curgeau repede una dintr-alta».

Ca într-o ferice rotire, a unei totalitãþi care ni se reveleazã 
întreagã, înainte de eroziuni traumatizante, mirabila entelehie 
numindu-se Eminescu apare aici tainic eficientã, comandã 
ritmuri interioare în reflexele admiraþiei noastre. Pe nesimþite, 
fãrã efort ºi grimasã, biografia vireazã în ceea ce romanticii 
apreciau suprem, drept «criticã a frumuseþilor».

Viena, din anii maximei expansiuni cognitive pe care a 
asumat-o Eminescu, fu pentru el ca o vîltoare ce-l arunca într-o 
adevãratã frenezie – a multiplicitãþii de interese spirituale, dar 
ºi a unor varii impulsuri contemporane, rãspunzînd rosturilor 
autohtone. Ca ºi cum s-ar fi aplecat periculos pe orizontala 
unei euforice suficienþe, capitala Habsburgilor nu-ºi menaja 
însã îndestul resorturi de viitor, altele decît iluziile triumfaliste. 
Asemenea Parisului de sub al doilea Imperiu, legãnat de 
insolente diversiuni, de voioºie tropãind fãrã noimã, prin 
operetele lui Offenbach, nu i-ar fi fost improprie nici Vienei 
reputaþia mai degrabã uºuratecã, de a «carnavaliza istoria». 
Dimpotrivã, cînd intra în lucorile ei de revoltã ºi incendiu, ca 
în Împãrat ºi proletar, cînd, de atîtea ori, dãdea tîrcoale, 
melancolic, umbrelor lungi ale istoriei, Eminescu stabilea un 



acord grav cu timpul, la antipodul oricãrei poznaºe petreceri 
printre travestiuri.

O singurã datã mi l-am închipuit cedînd confruntãrii cu 
asemenea recuzitã spectacularã, prins într-însa ca într-un exod 
mai presus de vrere. Eram la Viena, mi se povestea, din cronica 
cruntã a ultimelor luni de rãzboi, atacul aerian care a distrus 
clãdirea Operei, condusã în acei ani de Karl Böhm, ilustrul, 
tandrul mozartian. Oraºul, tot, tremura de emoþia catastrofei, 
nenumãraþi fideli soseau la locul crimei, spre a fi de folos. Din 
rugul acuzator al edificiului, oameni de bine, în lanþ neîntrerupt, 
încercau sã mîntuie faimosul tezaur costumier din care se 
împãrtãºiserã atîtea izbînzi ale repertoriului. Trecute din mînã în 
mînã, luminate de flãcãrile fãrã milã, de data aceasta invenþiile 
garderobei universale, oricît de exotice, de fastuos alienante, 
deveniserã de o proximitate pateticã. Nu ºtiu de ce, pe 
compatriotul nostru genial, care vibrase la Fidelio ºi, poate, la 
Tannhäuser, îl vedeam acolo, mi se pãrea cã s-ar fi aflat din nou, 
peste decenii, într-un atare epicentru al emoþiilor sublime: sub 
pala de foc a dezastrelor, arhanghel strãlucind de o halucinatã 
participare.

Un Senat întreg, al Universitãþii vindobonense, înveºmîntat în 
hermina festivã, îl acompania pe Rectorul care oficia decernarea 
Premiilor Herder. Cadrul se înfãþiºa majestuos – Aula Academiei 
Austriece de ºtiinþe –, ediþia, din 1988, venea sã marcheze, jubiliar, 
cu Preºedinþi de Republicã ºi alte personaje sus-puse, 25 de ani de 
cînd luase fiinþã aceastã invidiatã distincþie europeanã. Rememorare 
solemnã, aºa dar, cãreia doamna Zoe Dumitrescu-Buºulenga, 
recipiendarã din partea României, îi aducea un prestigiu legitim, 
acordat, prin opera ei de comparatistã, cu vocaþia moºtenirii 
herderiene. Promovînd curajos imperativul cãutãrii de identitate (Sei 
was du bist!) figura lui de înainte mergãtor îl menþine pe iluministul 
german la obîrºia unui inuzabil dinamism intelectual, bizuit pe 
concordia diversului: cu perspective fecund organice, la care n-a fost 
insensibil Eminescu.
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Din «vocile popoarelor», gîndite de Herder într-o pluralitate 
convergentã, dezvoltarea ultimelor veacuri de Umanitate a putut 
integra valori vrednice a strãbate timpii – un mesaj neistovit, 
asemenea triplei embleme gravate pe lespedea de la cãpãtîiul 
filosofului: Licht, Liebe, Leben.

Viaþa, invocatã în mãnunchiul acestui generos continuum de 
opþiuni fundamentale, germineazã neîncetat de trimiteri ce-i 
amplificã dobînda ºi rostul, atunci cînd – în cazul cãrþii despre 
Eminescu – a devenit materie de biografism sagace. Mînuit de Zoe 
Dumitrescu-Buºulenga, insertul cultural opereazã în firescul naraþiei, 
fãrã protocol de preparative cãznite sau opriri care sã-l vesteascã 
fastidios. Rãsare din partitura însãºi a existenþei, aºa cum o aºterne 
soarta, învãluie amãnuntele biografiei în arcuiri de amplã sorginte. 
Ipostaze indubitabil trãite capãtã astfel o evidenþã ce rãsfrînge cerul 
ideilor, prompt ºi vast textul le implicã în scurt-circuitul vreunei 
analogii capitale – sufletul dezabuzat al lui Eminescu, bunãoarã, 
«pierduse natura, ca poetul sentimental din tipologia schillerianã».

Altcum acþionînd, într-un imens elan cosmic, într-un tremur 
ameþitor, de infinitã prietenie, natura întreagã ne-ar purta pe unda ei 
uriaºã, peste antinomii ºi rãsuciri, dincolo de opoziþia între Eros ºi 
Thanatos. Invadator, delirul stelelor ºi al izvoarelor albastre, al 
codrului adînc ºi al dragostei fãrã de margine, revarsã, într-o analizã 
la Scrisoarea a IV-a, absolutul de fericire ºi perdiþie din Moartea 
Isoldei. Strîns sugeratã, parcã la cotitura unei fraze, referinþa 
wagnerianã nu vrea sã se impunã ostentativ ºi nu tulburã fiorul de 
frumuseþe singularã a fragmentului eminescian. Însã ochiul nostru 
interior se simte dãruit cu o nouã strãluminare, parcã s-ar dilata 
armonic sentinþa, de Glossã conceptualã, formulatã de Eminescu:

«Pretutindeni fericire – de-i viaþã, de e moarte».

Bine înþeles, discursul cultural ce poate însoþi, contiguu, 
repeziºurile marii poezii nu-i reductibil la conjecturi de ordin 
sourcier. Nu exerciþii care sã miºte steril entitãþi ce-ºi rãmîn 
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exterioare, nu o perseverenþã a desenului în gol, îi solicitau atenþia 
doamnei Zoe, de-a lungul demersului ei investigativ. Profunzimea 
spre care þinteºte cuprinderea sa nu favorizeazã efecte falacioase ori 
delimitãri prea lesne lizibile. O densã metaforã eminescianã ca 
aceasta rãspunde, cred, în chip culminant, complexitãþii misterioase 
de care nu se teme exegeta:

Femeia, «umbrã adîncã a vieþii mele întregi».
Cãci, pentru a spune ireversibilul iubirii moarte, ideaþia Scrisorii 
a V-a fãcea apel la un decupaj fabulos, luînd în stãpînire rembrandtian 
întinderile sufletului.

Nu-i de mirare cã pragurile de gînd, de la care pornesc, 
nebãnuite, drumurile oniricului, Eminescu le încercase în lumea 
sonetelor shakespeariene, al XXVII-lea, de pildã, de el tradus între 
1877 ºi 1879. Vrednica ei apetenþã cãtre semnale astfel grele de 
miez, a apropiat-o pe doamna Zoe, profesionist ºi timpuriu, de 
conivenþele dintre poetul nostru ºi «divinul Brit». Oglindã autenticã 
a unei universalitãþi în act, rîvnitã ca o posesiune fermã, nu doar ca 
un prilej de refulare ºi virtual, comuniunea dintre Eminescu ºi marii 
poeþi ai tradiþiei mondiale susþine necontenit interesul unui asemenea 
traiect biografic. Pe acest itinerar, n-ai cum despãrþi cartea de 
totdeauna ºi viaþa de aici, contingentã. Cînd, în cursul unei lecturi, 
un scurt elan al inimii îl precipitã pe Eminescu spre Mite Kremnitz, 
pe care o sãrutã, uitarea de sine îºi asigurã îndatã trecerea în registru 
lucid. Biografia relateazã pertinent situaþia, – «Eminescu, foarte 
emoþionat, ar fi cãutat într-un volum din Dante, aflat la îndemînã, ºi 
ar fi citit partenerei sale uimite scena sãrutului dintre frumoasa 
Francesca da Rimini ºi Paolo Malatesta, din celebrul Cînt V». Mai 
mult decît efectul unei distanþãri, brechtianã avant la lettre, care sã-l 
oblige pe actorul aventurii sentimentale sã-ºi cenzureze 
spontaneitatea, în ceea ce îi deºteaptã ecoul dantesc vãd nu o 
dezicere, ci mai degrabã o paradoxalã împlinire. Anodinul unor 
comune impulsuri intrã în fatalitatea culturii, întîmplãtorul se 
mîntuie la aceastã atingere.

Cum aº uita, sub o atare incidenþã, impactul excepþional al unei 
iniþiative de abrupt accent, datoratã postului Chanel Four, cea mai 
bunã televiziune culturalã din Europa? Am avut ocazia sã o premiez 
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de douã ori, din partea Consiliului Internaþional al Filmului, la Paris, 
pe platforma Turnului Eiffel ºi în Palatul UNESCO. Neabãtut, o 
impunea îndrãzneala propunerii, însã unitã cu o forþã superbã de a 
dispreþui facilitatea. Parcã voind sã scuture toate convenþiile opuse 
adevãrului iubirii, recitarea episodului dantesc – idila, tocmai, ce-ºi 
înalþã fãgãduinþa fatalã din pagini de carte – gãsea la realizatorii 
britanici o condiþie insolitã, purtãtorii vocilor care se înlãnþuiau grav 
în auzul nostru nu erau protejaþi de niciun acoperãmînt, nuditatea lor 
înainta fãrã complexe în calea destinului, sub ceruri de alb-negru 
absorbindu-i frãmîntat ºi nobil. Nicio clipã atenþia nu scãpãta înspre 
trivial, nicio complezenþã regretabilã nu întina impresia aceasta, de 
plenitudine veridicã ºi totuºi austerã: aºa cum vitalitatea marii poezii 
ºtie sã-ºi apere sfinþenia inerentã.

Huligani, cu ºtaif sau fãrã, s-au luat la întrecere, în anii din 
urmã, sã împroaºte nesãbuit memoria lui Eminescu. A vesteji acest 
prurit de invidie lamentabilã, a sparge abcesul de neobrãzare ºi 
cinism care ameninþã sã spurce apele vii ale sufletului românesc, ºi 
întruparea lor pilduitoare, – sînt urgenþe ale unei vaste comunitãþi, 
nu firave deziderate ale unui pîlc de specialiºti fanatici. Imperative 
de atare importanþã nu îngãduie permisivitãþi îndoielnice, ele cer un 
efort actual, aplicat ºi destoinic. A face sã rãsune în conºtiinþã, fãrã 
tremurul vreunei ezitãri, ca o permanenþã definitorie, un astfel de 
mesaj fundamental, – întreprinderea nu descurajeazã veghia 
iubitorilor de adevãr ºi frumuseþe. La confluenþa acestor aspiraþii, 
reeditarea lucrãrilor de evocare ºi exegezã consacrate lui Eminescu 
de cãtre Zoe Dumitrescu-Buºulenga – o integralã de 5 volume, cu 
adaosurile inedite ºi punerea la zi pe care le comportã ele, – ni se 
pare cã realizeazã un omagiu pe deplin îndreptãþit. Sorocul, nicicum 
indiferent – 120 de ani de cînd s-a stins poetul – meritã un asemenea 
popas al reculegerii admirative. Fundaþia „Credinþã ºi Creaþie. 
Acad. Zoe Dumitrescu-Buºulenga – Maica Benedicta” ºi-a asumat 
rãspunderea, dusã la capãt cu devoþiune, la Putna, Iaºi ºi la Bucureºti, 
sub îndrumarea de aleasã acribie ºi sub controlul ºtiinþific al 
profesorului Dumitru Irimia. Întîiul volum din seria astfel constituitã, 
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Eminescu – Viaþa, lansat în jurul zilei de naºtere a poetului, anunþã 
deopotrivã formula graficã elegantã pentru care a optat Mircia 
Dumitrescu, artistul atîtor notorii succese în zona lirismului ºi a 
ediþiei bibliofile.

S-ar putea afirma, nicio întîlnire spiritualã decisivã nu avusese 
loc, pentru Zoe Dumitrecu-Buºulenga, fãrã prezenþa, mãcar în 
filigran, a referinþei eminesciene, fãrã a se încredinþa geniului 
tutelar al creativitãþii noastre. Urmãrit în zbaterile dureroase ºi în 
abisele lui, în pendularea de la farmec armonios la sumbrã 
absenþã – acea parabolã care, într-o postumã, declinã viaþã ca «un 
rai în asfinþire» –, Eminescu i-a fost mereu aproape, ºi atunci, cînd, 
istovit de amãrãciune, poetul aºternuse interogaþia unui retoric 
abandon, «Cînd nu mai crezi, sã cînþi mai ai putere?»

Fervoarea credinþei determinîndu-i doamnei Zoe în mod 
radical existenþa, cînd, luînd vãlul cãlugãriei, a devenit «Maica 
Benedicta», – tot ce însemna teritoriu eminescian a trecut la ea, prin 
transmutãrile unei ascensiuni exigente, dincolo de stilisticã ºi 
antropologie, înspre empireul logodind radios etic ºi estetic. Dar i-a 
rãmas, ca o ranã deschisã, neliniºtea legatã de inepþia atacurilor 
anti-eminesciene. În ultimele zile, pe patul ei de suferinþã, în spital, 
nu renunþa la acest îndemn cãtre prieteni: «Sã-l apãraþi pe Mihai!» 
Îl pomenea aºa, fãrã altã precizare, familiar, fratern. Era, grandios 
simplã, menþiunea celui care, la rîndul sãu, ne cuprinde simbolic ºi 
ne proteguie.

În cerul pur unde se hotãrãsc destinele, urcase deasemeni 
viziunea, nu demult conceputã de un mare plãsmuitor al statuariei, 
Vasile Gorduz. Iatã, pe coperta colecþiei, imaginea aceasta a 
Eminescului, de neuitat, astral frumoasã, parcã mãsurînd imensitatea 
visului: umilã ºi totodatã intangibilã, înfãºuratã în absolut.
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Dumitru Irimia

Povestea unei vieþi

Personalitatea lui Mihai Eminescu a fost o constantã absolutã 
în sfera, amplã, de preocupãri ale omului de culturã Zoe Dumitrescu-
Buºulenga în curgerea, sinuoasã, a timpului, cu umbre din care a 
aflat puterea sã se elibereze.

Iniþiem acum re-editarea exegezelor sale eminesciene prin 
volumul consacrat Vieþii poetului, o interpretare sui generis, 
dinlãuntrul creaþiilor, literare ºi publicistice ºi de foarte aproape de 
trãirile omului Eminescu, intuite în adînc dramatismul lor, în viaþa 
publicã ºi în viaþa intimã deopotrivã.

Nu e o biografie romanþatã, nici o pedantã exegezã ºtiinþificã 
privilegiind, în fiecare moment, documentul. Este povestea încãrcatã 
de sens a unei vieþi care nu putea fi trãitã altfel ºi a unei individualitãþi 
creatoare care, asumîndu-ºi aceastã trãire, s-a eliberat dintre 
marginile ei ºi a deschis cãi spre dezmãrginirea fiinþei umane, prin 
dezvoltarea conºtiinþei unei alte aºezãri faþã cu Fiinþa lumii: „Timpul 
care bate-n stele / Bate pulsul ºi în tine” (Glossã, variante).

Perspectiva din care este semantizatã trãirea eminescianã pare 
deschisã de un imperativ cunoscut: Înapoi la Kant!, trecut cu toatã 
încãrcãtura de sens în imperativul Înapoi la Eminescu! Omul ºi 
creatorul de nedespãrþit. Dacã vrem sã ºtim cine suntem, dacã vrem 
sã ne apãrãm valorile autentice ºi identitatea noastrã cea de 
adîncime, uitatã. 

Prezenta ediþie se întemeiazã pe partea I, intitulatã Viaþa, din 
volumul, cu o structurã complexã, Eminescu. Viaþã, Operã, Culturã, 
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tipãrit la sfîrºitul anului 1989, la Editura Eminescu, considerînd cã 
autoarea însãºi a abandonat, tacit, cu îndreptãþire, definitiv 
monografia Eminescu, publicatã la Editura Tineretului, în anul 
1963. Am reþinut, totodatã, completãrile ºi modificãrile, foarte 
puþine, introduse de autoare în volumul Eminescu. Viaþa, apãrut la 
Editura Elion din Bucureºti, în anul 2000.

Alãturãm monografiei studiul Eminescu, între credinþã ºi 
cunoaºtere, publicat, împreunã cu studiul Intelectualul ºi cultura în 
lumea secularizatã, în vol. Culturã ºi credinþã, tipãrit la Editura 
Arhiepiscopiei Sucevei ºi Rãdãuþilor din Suceava, în anul 2005, 
studiu prin care viaþa lui Eminescu este privitã din perspectiva 
tensiunilor interioare, în momente semnificative, ale situãrii faþã cu 
Divinitatea.

Citatele din Eminescu (creaþii literare, publicisticã ºi scrisori) au 
fost verificate prin Ediþia Perpessicius a scrierilor eminesciene 
(creaþie literarã, publicisticã, însemnãri, corespondenþã).

Celelalte patru volume vor relua monografii, studii, articole 
rãspîndite prin volume colective ºi reviste de specialitate ºi de 
culturã din România ºi din altã parte, precum ºi texte inedite, 
rãmase între manuscrise, consacrate creaþiei lui Eminescu. Se va 
oferi, prin aceasta, o mai complexã cunoaºtere ºi a operei 
eminesciene ºi a cãilor deschise sau numai aprofundate de Zoe 
Dumitrescu-Buºulenga în acest sens.

Decembrie 2008
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Foarte puþine elemente deosebesc biografia generalã a poetului 
naþional român, Mihai Eminescu, de biografia celorlalþi romantici 
europeni. Refuzul categoric al realului ºi lupta cu lumea, condiþiile 
precare de trai, neconformismul, nefericirea în dragoste, boala 
rãvãºitoare ºi moartea timpurie, ca ºi genialitatea incontestabilã au 
constituit datele esenþiale ale existenþei lui, reductibile la numitorul 
comun al existenþei romantice.

Ceea ce a fost absolut specific destinului sãu s-a legat însã de 
lumea de acasã, de împrejurãrile unei istorii particulare, de spiritul 
profund al unui neam. Cãci Eminescu a dorit ºi a izbutit o fuziune 
unicã în felul ei cu timpul ºi spaþiul românesc, luând asuprã-ºi 
crucea unei misiuni de o covârºitoare însemnãtate, aceea de a ºti ºi 
de a reprezenta adevãrul integral al unei istorii ºi al unui spirit.

A fost oare un vizionar cãruia i s-au revelat sâmburii de 
eternitate ai unei deveniri? A avut oare parte de îndrumãri iniþiatice 
care sã fi dat în lãturi porþile de aur ºi corn ale arcanelor supreme 
ascunse ochilor muritorilor de rând?

Prea înalta-i discreþie cu privire la sine nu lasã sã se întrevadã 
nimic special la nivelul biografiei, deºi opera trãdeazã altitudini 
nebãnuite de cunoaºtere metafizicã ºi artisticã.

Oricât de nerelevantã pentru explicarea zborului uimitor al 
gândirii, biografia încheagã însã un mãnunchi de verigi, legând 
laolaltã un univers, configurând o lume dintr-un spaþiu ºi un timp 
anume. Spaþiul în care s-a nãscut ºi care l-a marcat pentru totdeauna, 
devenind mai târziu spaþiul de elecþiune al operei sale, a fost 
Moldova de Nord, Þara de Sus, cum i se zicea în vechime. E un 
tãrâm al frumuseþii blânde, al unei naturi tainice ºi prietenoase 
care-ºi desfãºoarã nesfârºita viaþã într-o netulburatã armonie. Lanuri 
se întind pe coline domoale ca ritmurile toate ale acestei lumi 
paºnice. Codri strãvechi ascund poieni înflorite, pline de arome ºi 
culori, ori iazuri cu ape limpezi, neclintite în întunericul strãlucitor 
al frunziºurilor bogate. Satele se ascund în vãi, stânele strãjuiesc în 
vârfuri de deal spre care suie, în amurg, turmele de oi ºi de pe care 
se aud sunând arhaicele buciume ale ciobanilor. Unduirea aceea 
anume, deal-vale, deal-vale, atât de specificã pentru spaþiul 
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românesc, definitã ºi teoretizatã de alt mare poet român, Lucian Blaga, 
în secolul nostru, determinã ºi orizontul eminescian, cel exterior ca 
ºi cel lãuntric.

Apoi chiar clima acestui þinut, cu ierni grele, viforoase (ca aceea 
în care s-a nãscut, la 15 ianuarie 1850) care troienesc câmpiile ºi 
pãdurile îmbrãcându-le în strai de ninsoare ori de promoroacã, cu 
veri fierbinþi îmblânzite de vânturile prielnice ºi de verdeaþa bogatã, 
dar mai cu seamã cu primãverile încãrcate de beþia proaspetelor 
miresme ale florilor de tei, cu toamne lungi, melancolice ºi lumini 
cernute prin rãrita frunzã ruginie, a modelat eufonic fiinþa artistului 
cu tot sistemul sãu de reacþii.

Deºi fecior de boiernaº (Gheorghe Eminovici dobândise prin 
decret domnesc un mãrunt rang de boierie, acela de cãminar), cel 
de-al ºaptelea copil al familiei a intrat în lume sub semnul de 
maximã generozitate al Capricornului, care i-a abolit orgoliile ºi l-a 
ferit de prejudecãþi ºi conformism.

Se nãscuse în toiul iernii ºi a fost botezat la biserica Uspenia din 
Botoºani, naº fiindu-i bunicul dinspre mamã, Vasile Iuraºcu. 
Paradisul copilãriei avea sã-i fie la Ipoteºti, unde se ajungea 
mergând mai întâi pe ºoseaua de þarã, largã, de curând fãcutã, din 
grijã domneascã, de unde se cotea apoi la stânga ºi se apuca pe un 
drumeag ce strãbãtea întâi câmpul pustiu ºi ondula dupã aceea în 
pantã uºoarã peste o colinã. De aci privirea cãdea asupra curþilor 
care se vedeau de departe ºi în care intrai lãsând în urmã bisericuþa 
cu clopotniþã de lemn ºi acoperiº de ºindrilã.

Casa era simplã, albã, nu prea înaltã pe temelia dreptunghiularã, 
acoperitã tot cu draniþã. Câteva trepte suiau spre cerdacul bãtrânesc, de-a 
dreapta ºi de-a stânga cãruia strãjuiau doi salcâmi. Doar patru încãperi de 
locuit ºi un chiler cuprindea casa cu mobilã amestecatã, mai veche ºi mai 
nouã. Pete de culoare pe pereþii vãruiþi, pe duºumeaua gãlbuie puneau 
doar velinþele ºi scoarþele înflorate. Seara, sfeºnicul sau lampa cu gaz de 
pe masã aruncau umbre jucãuºe prin unghere, pe sobele de zid. Miros de 
mere ºi de gutui stãpânea toamna ºi iarna în casã. O oglindã cu ape 
neclare ºi ramã de lemn maroniu atârna pe peretele odãii celei mai bune 
ºi o faþã de catifea coloratã, cu ciucuri, acoperea masa. Ferestrele cu gratii 
aveau perdele uºoare, þinute de galerii de lemn.
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În plãcuta liniºte ce domnea în casã în lipsa cãminarului, copilul 
a crescut sub ochii grijulii ai mamei, care, deºi dãduse viaþã pânã la 
el atâtor odrasle, s-a simþit întotdeauna legatã în mod deosebit de al 
ºaptelea fecior al ei. Poate-l intuia mai afectuos ºi mai sensibil decât 
ceilalþi, poate, cu penetraþia psihologicã a mamelor iubitoare, îºi 
dãdea seama cã erau ascunse în el puteri rare ale minþii ºi inimii. ªi 
bãiatul ºi-a iubit mama altfel decât pe ceilalþi membri ai familiei, cu 
duioºia ºi cãldura copilãriei aceleia aurite.

Curând casa i-a fost neîncãpãtoare ºi curtea largã, livada 
întinsã i s-au arãtat, întâmpinându-l spre cunoaºtere ºi desfãtare. 
Curând chiar oamenii de primprejurul moºiei ºi de mai departe au 
prins drag de copilul acesta care începea sã se amestece în viaþa 
lor. Fraþii lui fuseserã mai tãcuþi ºi mai singuratici, numai acesta se 
apropia repede de oameni, dintr-un impuls firesc, ºi era vesel ºi 
vorbãreþ. Alãturi de ei, copilãria lui a fost aceea a unui copil de 
þãran, liber peste mãsurã, cu un folos enorm pentru creºterea lui 
interioarã. Opoziþia cãminarului la frecventarea „mojicilor” era 
violentã ºi bãiatul a învãþat de timpuriu sã se teamã de irupþiile ºi 
de mustrãrile lui ºi poate a mijit în el acel complex de revoltã 
împotriva tatãlui, înstrãinându-l.

Când cãminarul pleca din nou, copilul se întorcea la 
îndeletnicirile lui. Cu ajutorul slugilor binevoitoare îºi înjghebase ºi 
un scrânciob, din câteva stinghii de lemn încheiate. Iar prieteni de 
joacã i-au fost, în primul rând, fraþii. Mai puþin cei mari – ªerban, 
Nicolae, Iorgu –, care mergeau la ºcoalã la Cernãuþi, mai mult cel 
mic, Ilie, care l-a întovãrãºit prin universul vast al copilãriei, din 
jurul casei pânã la bolta din pãdure, cu insula cea verde de stuf în 
mijloc. Din tinichea sau din lut, copiii clãdeau cetãþi întãrite, cu 
turnuri ºi ziduri groase, arãtând în închipuirea lor ca un soi de turn 
Babel. Aceleaºi jocuri ca ale tuturor copiilor din lume, ca ºi 
plimbãrile triumfãtoare pe ºurele de paie, în chip de ascensiuni pe 
munþi, le umpleau ceasurile. Uneori, în rãstimpuri de liniºte, pe 
ploaie sau frig, unul din fraþii mai mari îi povestea din cartea cititã, 
aventurile lui Robinson, englezul însingurat pe insulã. Acestea au 
stârnit ºi în Mihai, ca în atâþi copii de atunci sau de mai înainte, 
puterile imaginative ºi dorul de cãlãtorie.
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La vremea sa, ºi Vasile Alecsandri mãrturisea a fi fost purtat cu 
ochii minþii peste mãri ºi þãri de aceeaºi minunatã povestire a lui 
Defoe, tãlmãcitã în româneºte în anul 1817 de serdarul Vasile 
Drãghici ºi tipãritã la Iaºi în 1835.

Când i se ura acasã, ºi a început repede sã i se urascã, Mihai 
pleca încotro vedea cu ochii. Se suia în clopotniþa veche, duratã din 
scânduri de brad ºi cu acoperiº de ºindrilã ºi stãtea singur privind 
îndelung peste adâncimile ce i se deschideau la picioare. A stat odatã 
ºi peste noapte acolo, tot singur, dupã cine ºtie ce necaz mãrunt sau 
împins de vreo curiozitate copilãreascã. Hoinãrea prin cimitirul mic 
din preajma bisericii, prin buruieni ºi aglice, ajungea mai departe, 
spre dealurile cu povârniºuri acoperite de pãduri bãtrâne, care se 
profilau întunecate ºi mãreþe pe zare când le privea din cerdac.

ªi foarte curând, libertatea pe care ºi-o lua cu de la sine putere l-a 
dus la o imersie totalã în matca sufletului colectiv. Pãdurea a fost 
spaþiul predilect al acelei vârste, omologat mai târziu de cãtre gânditor 
ºi artist cu toposul vârstei de aur, cu toposul paradisiac. Loc de 
învãþãturã ascunsã, de cunoaºtere, de epifanii misterioase care l-au 
pus pe copil în prezenþa unor puteri ºi adevãruri nebãnuite, pãdurea 
a avut însemnãtatea ºi efectul unei iniþieri într-o anumitã percepere 
a cosmosului, integrând „dincolo”-ul ºi „aici”-ul, planuri de obicei 
diferite ºi separate, într-o viziune uimitor de unitarã, obþinutã de 
puþini aleºi, îndeobºte pe alte cãi ºi în plinã maturitate.

Pãdurea, apele ºi luna par a-l fi învãþat curând lecþia de neuitat a 
unui univers fabulos, întãritã de basmele, legendele ºi toatã lumea 
credinþelor unei înþelepciuni tradiþionale pãstrate de þãrani ºi pãstori, 
singurii ºi cei mai fideli depozitari ai culturii populare. Acea impresie 
l-a cufundat adânc pe copil într-un univers de esenþe, în care a 
întrezãrit o ordine universalã, armonioasã, imuabilã, stãpânitã de 
adevãr ºi frumuseþe, la care natura, ca ºi satul strãvechi cu orânduielile 
lui, îi pãreau cã participã. De aceea s-a simþit, încã din acei ani, ca un 
mic ales, pãrtaº al misterelor, rãsfãþat al codrului, supus marilor, 
eternelor legi nescrise ale acelei lumi desãvârºite. De aceea, de mic, 
a mers pe pãmântul cu care se simþea geamãn, cu care se identifica 
într-un chip foarte ciudat. Iubea noaptea ca ºi ziua ºi nu se temea de 
codru, de întuneric, de singurãtate. Gestul devenit simbolic al plecãrii 
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capului pe braþ la marginea izvorului, în mijlocul pãdurii, se fãcea, 
deopotrivã, sub lumina cernutã a soarelui, ca ºi sub negurile strãlucite 
aruncate de luna argintie peste câmpuri ºi coline. Trecerea ceasurilor 
nu-i modifica stãrile ºi nu bãga de seamã cum aurul roºietic al 
amurgului se schimba în argint de lunã pe ierburile înalte foºnind sub 
paºii tãcuþi ai cerbilor ºi pe apele lacului, neclintite ca într-o aºteptare. 
La marginea apelor i-a fost legãnatã propensia spre stãrile de vis ºi 
reverie, comuniunea cu natura tainicã devenind unul din canalele 
cunoaºterii de tip integrator, ca ºi una din componentele esenþiale, 
foarte timpuriu manifestatã, a structurii adânci a poetului viitor. 
Acvaticul i-a hrãnit natura muzicalã cu ritmuri ºi sonuri delicate, 
susurul ºipotelor, îngânarea de cânt, puternic ºi stãruitor perceptibile 
mai târziu la nivelul fonematic al operei, au fost înregistrate chiar la 
nivelul apei de o ureche foarte sensibilã ºi muzicalã în fel sãu. Se 
adãugau sunetele de bucium de pe dealurile moldave ºi ecourile 
cornului de vânãtoare toamna, în pãduri, în universul sonor întregit 
de scârþâit de cumpene de fântânã, de fluiere de ciobani, de toaca 
vreunei mãnãstiri din apropiere, la asfinþit.

De la acelaºi nivel se primeau murmurul neîntrerupt al 
popoarelor de gâze, ca ºi miresmele timide ale ierbii dulci, ale 
florilor rustice, a cãror prospeþime era întreþinutã de apropierea 
nemijlocitã a apelor.

Tot atât de familiar ca ºi pãdurea, i-a fost ºi cerul, cãruia îi 
regãsea statornica prietenie în nemiºcarea luminoasã a verii, pe care 
se þeseau în august, luna stelelor cãzãtoare, traiectorii de fulgere 
neîntrerupte. Ca în basme, proiecta pe cer cele ºtiute ale pãmântului, 
câmpii senine, râuri de lapte (galaxiile), florile de luminã 
(constelaþiile). Atotºtiutorii ciobani îi spuneau ºi numele stelelor ºi 
legendele lor, ca de pildã aceea a Luceafãrului, cu numele popular 
de Steaua ciobanului.

Astfel, pentru el, viaþa pãdurii se încruciºa cu cea a fãpturilor 
din basm care la rândul lor se confundau, în penumbra rodnicã a 
mitului, cu personajele unei istorii învestite cu aceeaºi aurã 
supranaturalã. Iar el era primit ºi ocrotit cu dragoste de lumea aceea 
care se însufleþea sub lumina de lunã ºi pe care uneori o credea mai 
aievea decât cea realã.
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Privite mai târziu, timpul ºi spaþiul acela aveau sã se omologheze 
în amintirea poetului cu timpul ºi spaþiul mitic al vârstei de aur, 
evocate cu infinitã, nestinsã nostalgie, în sfâºietoarea lor ireversibilitate. 
ªi, fie cã avea sã le recheme în mãrturisiri simple, nemijlocite ca cea 
din binecunoscutele stihuri (atât de asemãnãtoare, pânã la nivelul unor 
sintagme, cu unele de Goethe ori Hölderlin): „Fiind bãiet, pãduri 
cutreieram / ªi mã culcam ades lângã izvor…”, fie cã le dãdea 
fundamentul micro-genetic al miturilor, el resimþea ca foarte 
îndreptãþitã aserþiunea lui Schopenhauer despre vârsta copilãriei în 
care lumea îºi aratã „partea cea seninã a lucrurilor, iar partea lor cea 
subiectivã ºi grozavã rãmâne încã ascunsã”. Copilului îi stã înainte 
lumea „ca un rai: iatã Arcadia, în care toþi ne-am nãscut”.

Pentru el însã, copilãria n-a fost doar lumea marilor, fugacelor 
iluzii. A fost o ucenicie scurtã, de o intensitate greu de pãtruns din 
afarã, datoritã deopotrivã calitãþilor discipolului ºi celor ale 
maeºtrilor. Cãci dupã dificila carte a Naturii, i-a fost datã spre 
descifrare cartea nescrisã a înþelepciunii tradiþionale, înscrisã în 
aura noastrã întreagã, pe pãmânt, ape ºi cer, în memoria noastrã 
colectivã. Miturile cosmice cu care cea dintâi îl legãnase s-au 
întregit cu cele din cartea a doua, a culturii populare, ale cãrei surse 
strãvechi se aflau tot în integratoarea viziune a celei dintâi. Acelea 
au coborât ºi au cuprins ºi vechile mituri ale locului, despre geneze 
ºi etnogeneze, despre daci ºi Dochia ºi Traian, despre descãlecaturi. 
Gândul bãtrâneþii adânci a poporului a intrat pe nesimþite în mintea 
copilului prin dascãlii sãi populari, ca ºi elementele unei istorii 
eroice consemnate în folclor, ºi transmise din generaþie în generaþie 
cu o smeritã mândrie. ªi mai cu seamã despre ªtefan cel Mare, 
despre aproape fabuloasele lui fapte, relatate de baladele eroice ºi 
de cântecele bãtrâneºti, despre monumentele edificate de el, ca 
legendara mãnãstire Putna, de pildã, a ºtiut din aceleaºi 
izvoare-arhive, ciobani ºi þãrani bãtrâni. S-a deprins astfel sã 
contemple trecutul într-o aureolã neclintitã de glorie, sã-ºi închipuie 
pe oamenii vechi mai buni, mai drepþi, mai puternici decât pe cei 
din jurul ºi din vremea sa.

ªi poate ºi ideile justiþiare, oricât de stângaci, de imperfect 
exprimate în doine sau în cântecele haiduceºti ºi oricât de naiv 
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înþelese de copil, îi vor fi venit tot de la prietenii þãrani, alãturi de 
care ºedea îndelung, ceasuri ºi chiar zile se pare, cu o plãcere mare, 
dupã pãrerea cãminarului, însã, excesivã ºi întru totul condamnabilã.

Pe aceºtia i-a socotit a fi fost dascãlii sãi întru toate, ºi în „ºtiinþa” 
lor a crezut, poate, mai mult decât în filozofia deprinsã mai târziu 
pentru uz propriu, în universitãþile strãine. Printre þãrani s-a statornicit 
de la început în Eminescu o gândire sãnãtoasã, un ethos înalt, o 
dreaptã drãmuire a binelui ºi rãului care urma sã se împlineascã în 
adoptarea riguroaselor norme ale „imperativului categoric” kantian.

Natura ºi folclorul i-au hrãnit puterile imaginative ºi creatoare, 
priveliºtea muncii oamenilor l-a condus spre o concepþie de viaþã 
activã. Din aceastã perspectivã a dobândit respectul faþã de 
activitãþile creatoare la nivelul cel mai direct ºi mai util. Stãtea de 
faþã la munca pastoralã ºi cea agricolã, înºiruite dupã nevoile ºi 
rânduiala anotimpurilor, se uita la prisãcarii care îºi îngrijeau stupii 
ºi gâzele, intra în colibe de pãdurari, asculta basme spuse de babe 
sau moºnegi, pânã pierdea ºirul timpului spre spaima mamei ºi 
mânia furtunoasã a tatãlui.

A treia carte a fost cea scrisã. Mijlocul de a rãtãci dupã plac prin 
alte existenþe ºi alte gânduri, prin alte universuri, fãrã stavilã, a fost 
repede însuºit. Cum biserica se afla foarte aproape de casa Eminovicilor 
ºi locuinþa preotului la câþiva paºi de ea, vizitele copilului n-au 
întârziat, îndesite de plãcerea de a umbla prin cãrþile cu legãturã de 
piele, vechi, roase, cu litere frumos înflorate, ale bãtrânului, care a ºi 
început sã-l înveþe buchiile, þinându-l pe genunchi.

În scurtã vreme, mintea iscoditoare a fost prinsã de patima fãrã 
leac, de o viaþã, a cititului. ªi cãrþile preotului, ceasloave, liturghiere, 
mineie, sinaxare, cãrþi de învãþãtura s-au terminat repede pentru 
curiozitatea nouã, lacomã, abia stârnitã. A venit la rând ispita 
puternicã a cãrþilor închise în odaia de lucru a cãminarului, în 
dulapuri ºi lãzi. Copilul a gãsit modalitatea de a eluda straºnica 
interdicþie care apãra intrarea în încãperea cu pricina ºi a început sã 
înghitã, repede, carte dupã carte, atent probabil, ca toþi copiii, mai 
ales la acþiune ºi participând efectiv la soarta eroilor. Desfãtarea 
aceasta de un soi nou se adãuga acum celor douã mai vechi, bucuriei 
codrului ºi încântãrii basmului.
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ªi cele trei voci aveau sã lucreze simultan în fiinþa lui, 
susþinându-se reciproc ºi echilibrându-se, fiecare urmând a cãpãta 
accent ºi putere în rãstimpuri diferite. Între acestea, sufletul copilului 
creºtea armonios, cu bogãþii lãuntrice puþin obiºnuite, între care 
fantezia þinea locul de frunte.

Deoarece cu cititul a mers uºor de tot, ºi cu chirilicele ºi cu 
caracterele latine, iar cu scrisul s-a descurcat biniºor, mai ajutat de 
mâini binevoitoare, cãminarul n-a crezut de cuviinþã sã-l înscrie la 
ºcoalã pânã dupã opt ani, deºi nutrea tot felul de ambiþii în ceea ce 
privea educaþia copiilor sãi. Abia atunci l-a trimis la Cernãuþi, în 
ciuda rezistenþelor îndârjite ale copilului care nu voia cu nici un preþ 
sã se lase dus din casa ºi din lumea lui. Fireºte, s-au vãrsat lacrimi 
din plin ºi de cãtre bãiat ºi de cãtre mamã, dar zadarnic, Gheorghe 
Eminovici nefiind om care sã-ºi ia vorba înapoi. ªi cel mic a trebuit 
sã se gãteascã de drum.

Dupã un martor contemporan, era acum un omuleþ „mic ºi 
îndesat, cu pãrul negru pieptãnat de la frunte spre ceafã, cu fruntea 
latã, faþa lungãreaþã, umerii obrajilor puþin ridicaþi, ochii nu mari, dar 
vii”… Iar prin culoarea smeadã a feþei rãzbãtea rumeneala obrajilor, 
dobânditã în cele atâtea ceasuri petrecute în bãtaia vântului ºi a 
soarelui. ªi, de bunã seamã, arãtase a ºti câte ceva din lucrurile ºcolii, 
de vreme ce direcþia îngãduise primirea lui chiar în cea de-a treia clasã.

Acestea se întâmplau în 1858, când Moldova fierbea de agitaþia 
Divanurilor ad-hoc ºi caimacanul Vogoride îºi þesea mrejele intrigilor 
politice ºi administrative printre boieri ºi funcþionari numind ºi 
destituind, dupã bunul sãu plac, în posturi, dupã cum credea cã unii 
sau alþii îi vor fi ori nu credincioºi (aºa, bunãoarã, numise judecãtor 
pe un tânãr, Bogdan Petriceicu Haºdeu, care l-a dezamãgit, nefãcând 
jocul sãu potrivnic intereselor þãrii).

Timpul românesc în care a intrat Eminescu atunci când s-a 
nãscut reprezenta o istorie la o rãscruce. Trei provincii locuite de 
români porniserã încã mai de mult sã intre pe o cale centripetã prin 
instrumentele culturii. Secolele XVI ºi XVII, care vãzuserã 
tipãriturile în limba românã atât în Þara Româneascã, în Moldova, 
cât ºi în Transilvania, purtaserã cuvântul scris prin strãdaniile 
cãrturarilor clerici ºi mireni dintr-o provincie într-alta. 
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Mitropoliþi, cronicari, scriseserã pentru toþi românii de pretutindeni 
cu conºtiinþa sigurã a unitãþii de limbã a unui popor despãrþit de 
vitregiile unei istorii maºtere. Studiile umaniste desãvârºirã obârºiile 
latine comune tuturor românilor, spuse cu tãrie de intelectualii 
moldoveni, munteni ºi transilvãneni, precum Dimitrie Cantemir, 
Stolnicul Constantin Cantacuzino ºi corifeii ªcolii Ardelene. Dar 
secolul XIX, al naþiunilor, crease, la nivel european, împrejurãrile 
favorabile unitãþii ºi independenþei popoarelor mici aflate sub 
stãpâniri strãine. Revoluþiile agitaserã lozincile generoase ale 
libertãþii ºi egalitãþii peste tot continentul care, ºi în rãsãrit ºi în 
miazãzi-rãsãrit, vibra mai cu seamã în consonanþã cu necesitãþile 
dezvoltãrii naþionale ºi sociale a popoarelor oprimate de jugul 
otoman ºi al celorlalte imperii. ªi cum evoluþia politicã a acestei 
pãrþi de lume se întemeia pe decãderea treptatã a imperiului turcesc, 
„a uriaºului cu picioare de lut”, lupta popoarelor se intensifica pe 
mãsurã ce forþele otomane se diminuau. De aceea, þãrile româneºti 
intraserã, dupã pacea de la Adrianopole, în 1829, care punea capãt 
dominaþiei turceºti asupra Mãrii Negre, într-un proces istoric firesc, 
conform cu liniile directoare ale unei deveniri specifice. ªi fiecare 
eveniment social-politic precipita vizibil acest proces. Între 1829 ºi 
1848, atenþia marilor puteri occidentale se îndreptase înspre 
Principatele Române, a cãror poziþie geopoliticã nefericitã între 
atâtea imperii favoriza totuºi un posibil echilibru în aceastã arie de 
întâlnire a rãsãritului cu apusul, a sudului cu nordul. Insula 
neo-latinã strigase acum cãtre Europa, afirmând comunitatea de 
aspiraþii ºi idealuri cu continentul al cãrui bastion rãsãritean fusese 
încã din vremea nãvãlirilor barbare. De aceea naþiunile romanice au 
susþinut cu precãdere momentele decisive ale intrãrii românilor în 
perioada modernã a istoriei lor ºi au dat sprijinul lor moral realizãrii 
doleanþelor de veacuri ale neamului: revoluþia naþionalã ºi socialã de 
la 1848, apoi Unirea Principatelor, Independenþa ºi, în sfârºit, Unirea 
cea mare din 1918. Franþa în primul rând a constituit pivotul 
încrederii noastre în europenism ºi o generaþie întreagã, aceea pe 
care o numim a „paºoptiºtilor” (de la 1848) a pus temeliile durabile 
ale unei prietenii fireºti între poporul francez ºi cel român. 
Nicolae Bãlcescu, Ion Ghica, Vasile Alecsandri, C. A. Rosetti, 
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Mihail Kogãlniceanu, Dumitru Brãtianu, Costache Negri ºi atâþia 
alþi intelectuali strãluciþi ai Principatelor au gãsit prieteni devotaþi ºi 
susþinãtori în rândurile oamenilor politici ºi intelectualilor francezi, 
între care Lamartine, Jules Michelet, Edgar Quinet (pentru a nu-i 
cita decât pe aceºtia), au însemnat o paginã filo-românã de 
emoþionantã amintire.

Apoi, Unirea Principatelor (Moldovei ºi Munteniei) s-a bucurat de 
sprijinul lui Napoleon al III-lea ºi al întregii diplomaþii franceze care a 
contracarat maºinaþiile imperiilor rãsãritene ostile unirii. Aceeaºi 
generaþie plinã de râvnã avea sã lucreze ºi la realizarea marelui act din 
1859, cãci se cunosc acum, din arhiva misiunilor diplomatice ale unui 
Alecsandri sau ale unui Ghica, relaþiile lor de amiciþie cu cei mai de 
seamã oameni politici ai Europei ºi, în primul rând, ai Franþei.

De aceea, o înrâurire francezã puternicã a prevalat la începuturile 
României moderne, în instituþii, în culturã. Codul civil român 
traducea Codul Napoleon, Codul comercial pe cel belgian, de pildã. 
Numeroºi tineri mergeau sã studieze în universitãþi de limbã francezã 
ºi se întorceau acasã cultivând atât aceastã limbã, cât ºi literatura ei.

De altfel, conºtiinþa latinitãþii poporului nostru în Transilvania, 
unde românii erau oprimaþi ºi totalmente lipsiþi de drepturi, dusese 
încã de la sfârºitul secolului al XVIII-lea la o notabilã miºcare 
filologicã ºi istoricã, denumitã ªcoala Ardeleanã. Iar în secolul 
al XIX-lea, urmaºii acestei ºcoli, dintre care mulþi au participat la 
Revoluþia de la 1848 în Transilvania, au constituit un curent, 
Curentul Latinist, menit sã exalte, prin valorificãri etimologice, 
originea latinã a limbii noastre. Curentul s-a extins ºi în Muntenia, 
unde s-a colorat cu nuanþe italienizante, aºa cum s-a întâmplat în 
cazul lui Ion Heliade Rãdulescu, personalitate marcantã a 
romantismului românesc, ca ºi a revoluþiei de la 1848. La nivelul 
vieþii politice, succesorii revoluþionarilor de la 1848 sau chiar 
supravieþuitorii epocii deveniserã liberali, înregimentându-se în 
partidul care avea sã fie numit „al roºilor” (condus de C. A. Rosetti), 
spre a se deosebi de cel conservator, „al albilor”.

O modernizare rapidã a formelor de viaþã a însoþit, bineînþeles, 
toatã aceastã epocã de prefaceri, epocã de lupte ºi agitaþie a spiritelor, 
de grãbire spre þelurile istorice majore ale unui popor, ale unei naþiuni.
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Naºterea lui Mihai Eminescu, formaþia lui întreagã, copilãrie, 
adolescenþã, primã tinereþe au avut loc ºi s-au desfãºurat dupã logica 
specialã a unui destin interior, acela care produce pe marele artist, pe 
omul de excepþie, ºi care-l confruntã cu un destin colectiv, cu o 
vreme, cu un fragment de istorie. Obiºnuim a spune, fiindcã de 
oamenii cu destine particulare se leagã cele mai multe locuri 
comune, cele mai multe poncife, cã poetul a fost în profund dezacord 
cu timpul sãu, „cã, în general, s-ar fi simþit ca un avatar al anilor 
1400”. Poncifele vehiculeazã neîndoios multe adevãruri, dar acesta, 
legat de apartenenþa eminescianã la un timp istoric anume, se aratã 
doar parþial adevãrat.

Socotim cã este vorba aici de mai multe posibilitãþi de raportare 
temporalã, de mai multe unghiuri din care sã fie privite atitudinile, 
nu rareori contradictorii ale omului, artistului, gânditorului 
Eminescu, de-a lungul puþinilor ani ai existenþei lui. Mai întâi 
copilãria, petrecutã în mediul arhaic al satului Ipoteºti ºi al 
împrejurimilor de o frumuseþe ºi astãzi plinã de vrajã, l-a familiarizat 
cu o ordine naturalã a lumii, o ordine cosmicã binefãcãtoare pentru 
cei aflaþi sub mitica ei oblãduire. Acolo, în tãrâmul în care copilului 
i se nãzãreau zâne ºi i se revelase o lume fabuloasã, domneau 
permanenþele, într-o neschimbare asemãnãtoare celei din prima 
creaþie. Acolo a cunoscut timpul mitic, macrotimpul care nu se 
scurge, acela care pãstreazã eterna tinereþe a codrului, a apelor vii 
ºi a vieþuitoarelor pãdurii. De fapt, lumea basmelor, a credinþelor 
noastre strãvechi, pe care le descoperise foarte devreme, nu fãcea 
decât sã întãreascã încrederea neºtirbitã a copilului într-o ordine 
naturalã pe care cei de acasã n-o înþelegeau ºi cãreia au încercat sã-l 
sustragã atunci când a venit vremea ºcolii.

Sã fi vrut oare cãminarul Eminovici sã-ºi fereascã odraslele de 
urmãrile unor agitaþii rãsfrânte, desigur, ºi în puþinele ºcoli ale 
vremii sau þinea sã le dea acel fel de educaþie care sã le permitã 
accesul la ierarhia administrativã a þãrii? S-ar putea lua în consideraþie 
ca valabilã mai degrabã aceastã ultimã ipotezã, þinând seama de 
faptul cã unele documente îl aratã pe stãpânul moºiei din Ipoteºti 
drept pasionat unionist, la fel cu socrul sãu Iuraºcu, amândoi 
figurând pe listele în favoarea Unirii. De altfel, aºa a intrat, poate, de 
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timpuriu în fiul sãu ºi admiraþia ºi entuziasmul pentru actul Unirii, 
ca ºi pentru alesul poporului, Alexandru Ioan Cuza, dovedite mai 
târziu, în alte împrejurãri.

Pe de altã parte, toþi bãieþii mai mari fuseserã trimiºi la Cernãuþi 
ºi nu se precupeþise nici o cheltuialã pentru ca ei sã înveþe limbi 
strãine. Limba germanã era limba oficialã a acestei provincii de 
margine a Imperiului austriac, iar profesorii se bucurau de o foarte 
bunã reputaþie în ceea ce privea pregãtirea lor cu înalte ºtachete de 
exigenþã. Cei mai mulþi proveneau din capitala imperiului, din 
Viena, sau din diverse provincii de centru ºi se considerau la 
Cernãuþi ca într-un fel de exil, dupã participarea lor la miºcãrile 
revoluþionare ale anului 1848. Intelectualitatea constituise, într-
adevãr, unul din fermenþii cei mai activi ai revoluþiei ºi, dupã 
represiune, foarte mulþi profesori fuseserã rãspândiþi mai ales prin 
provinciile de la graniþa rãsãriteanã.

Cãminarul avea, aºadar, asigurãri serioase cu privire la 
destoinicia dascãlilor sub a cãror direcþie intelectualã intrau feciorii 
sãi. Dar prudentul Eminovici nu mai putea fi liniºtit din alt punct de 
vedere. Agitaþia politicã, miºcarea naþionalã de mase lipsea atunci în 
Bucovina. Tot ceea ce încercaserã sã realizeze cu ani înainte patrioþii 
fii ai lui Doxaki Hurmuzachi, George, Alecu, Nicolae ºi mai ales 
Eudoxiu, prieteni ºi gãzduitori entuziaºti ai refugiaþilor „paºoptiºti” 
din Moldova dupã eºuarea miºcãrii revoluþionare de acolo, nu 
putuse lua amploare, nãdejdile lor nu se arãtaserã rodnice.

Doar în 1849, Bucovina fusese recunoscutã ca provincie 
deosebitã ºi autonomã. Populaþiei române i se acordase dreptul ca 
la liceul din Cernãuþi sã se înfiinþeze o catedrã de limbã ºi literaturã 
românã. Aceasta luase fiinþã la 18 noiembrie 1848, iar la 
12 februarie 1849, devenise profesor suplinitor al catedrei ºi-ºi 
începuse curând cursurile Aron Pumnul, refugiat din Ardeal în 
1848, ºi gãzduit ºi el de fraþii Hurmuzachi, la fel cu Vasile 
Alecsandri, Costache Negri ºi alþii.

Singura ºcoalã primarã din Cernãuþi care avea ºi limba românã 
printre obiectele de studiu era aceea greco-orientalã, purtând ºi ea tot 
nume german: National Hauptschule. ªi la aceastã ºcoalã a fost 
înscris Mihai Eminescu în clasa a III-a, în anul ºcolar 1858-59. 
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Este de la sine înþeles sentimentul de disperatã frustraþie care l-a 
cuprins pe copilul de la þarã închis pentru întâia oarã între patru 
pereþi, între bãieþi necunoscuþi ca ºi profesorii care-i tutelau. ªi tot 
atât de explicabile sunt ºi rezultatele mediocre ale primului semestru 
la nesuferitele obiecte aritmeticã ºi caligrafie, ºi chiar la germanã.

Nãpustit cu violenþã asupra lui, dorul cumplit de casã ºi de 
pãdure l-a fãcut pe Mihai sã fugã de la ºcoalã înapoi la Ipoteºti. Dar 
reîntâlnirea fericitã cu luminile ºi miresmele atât de familiare a fost 
de scurtã duratã. Oamenii cãminarului l-au prins pe micul infractor, 
care a primit de la neînduplecatul judecãtor cunoscuta pedeapsã a 
harapnicului pãrintesc ºi a fost dus din nou, pe sus, la ºcoalã. Se pare 
cã timpul mãruntei evadãri s-a situat în primãvara anului 1859, cãci 
semestrul al doilea înregistreazã doar bine la sârguinþã.

ªi în ciuda tânjirii dureroase dupã lac ºi codru, ºcolarul s-a dat, 
cu vremea, pe brazdã, aºa încât la sfârºitul anului a ieºit al 15-lea 
între cei 72 de elevi ai clasei.

Vacanþa mare l-a despãgubit generos de toate necazurile. S-a 
întors acasã ºi ºi-a fãcut din nou veacul, ca un stãpân, pe coclaurii 
cunoscuþi. L-au întâmpinat feþe blajine ºi bucuroase de prieteni 
vechi, oameni de curte, moº Miron Prisãcarul, babe povestitoare, 
baci, bãtrâni, dulãi cuminþi.

Despãrþirea de toamnã a fost iar tristã, dar acum Mihai mergea 
spre locuri cunoscute. Ca atare, în ciuda repulsiei faþã de ºcoalã, 
suferinþa nu mai avea intensitatea din primul an. Se susþine cã, încã 
de pe atunci, el ar fi locuit în casa lui Aron Pumnul, ca ºi ceilalþi fraþi 
ai sãi mai mari, dar legãtura dintre cei doi avea sã se cimenteze abia 
mai târziu. La început, Mihai se pierdea, anonim, în masa de copii 
muºtruluiþi cu asprime de soþia lui Pumnul, vestitã pentru capacitatea 
ei de cicalã.

Din ce în ce mai bun la învãþãturã, el termina cursul primar cu 
un singur bine la ruteanã, ieºind al cincilea între cei 82 de copii ai 
clasei a IV-a.

ªi iar la Ipoteºti. Din nou larma fraþilor, ochii ocrotitori ai 
mamei, cãrþile tatãlui câte rãmaserã necitite, dar mai cu seamã 
rãgazul scump al hoinãrelilor, cu regãsirea armoniei pierdute în 
peisajul urban.
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ªi totuºi, comuniunea perfectã cu natura devenea tot mai grea. 
Cerul copilului se înnora treptat de mustrãrile necurmate ale tatãlui, 
de vorbele tot mai apãsate despre viitor, despre greutãþile materiale 
mereu mai mari, despre nevoia de cãpãtuire a fiecãruia. ªi cu timpul 
sporea în el o umbrã de îndãrãtnicie, de îndârjire, pe care o 
împotrivea cuvintelor ºi faptelor paterne ºi pe care începea sã o punã 
între el ºi ceilalþi, ascunzându-se ca într-o carapace. Chiar de pe 
acum, când înþelegea încã destul de puþine lucruri despre lume, 
copilul se socotea neînþeles ºi strãin de tatãl sãu ºi de þelurile pe care 
acesta i le propunea constrângându-l sã le urmeze. ªi totuºi, încã se 
strãduia sã se poarte aºa cum dorea pãrintele prea autoritar ºi mai cu 
seamã cum simþea cã ar fi dorit mama. De aceea, dupã ce a fost 
înscris, în septembrie 1860, în clasa I, secþia A, a liceului din acelaºi 
Cernãuþi acum mai familiar, se silea sã lucreze cu sârguinþã în ciuda 
interesului inegal cu care privea obiectele cuprinse în preajma 
Obergimnasium-ului. Atras mai cu osebire de limba ºi literatura 
româneascã, cum spuneau colegii, stãpânea materiile ca nici un alt 
elev, acelea fiind predate ºi de profesorul preferat, Aron Pumnul, 
aureolat de faima exilului sãu. Cu profesorul acela cu chip bolnav ºi 
îndurerat adolescentul a fãcut însã ucenicia unui alt timp care-l purta 
pânã în preajma celui mitic, a timpului eroic.

Acest Aron Pumnul al cãrui nume a rãmas în cultura noastrã 
drept unul al unui reprezentant de frunte dintre membrii curentului 
numit latinist, fusese, în Transilvania sa de origine, unul din tribunii 
revoluþiei româneºti de la 1848 ºi trebuise sã se refugieze de teama 
represiunilor autoritãþilor maghiare tocmai în Cernãuþii Bucovinei. 
O aureolã de luptãtor ºi martir al cauzei naþionale îl înconjura din 
aceastã pricinã pe venerabilul profesor, aºa încât elevii îi purtau un 
respect cu totul neobiºnuit. Iar viitorul poet a cãpãtat pentru el o 
adevãratã devoþiune, cu atât mai mult cu cât era primit în casa 
profesorului ca un fiu spiritual ºi avea îngãduinþa sã-i foloseascã 
biblioteca. Se ºi produseserã semne ale unei preþuiri puþin comune, 
de altfel, din partea maestrului, deoarece singur elevul Eminovici îºi 
transcrisese lecþiile de gramaticã nemijlocit de pe scriptele 
profesorului. Însã chiar ºi la Ion Sbiera, înlocuitorul lui Aron 
Pumnul din ce în ce mai bolnav, Eminovici era cel mai bun din clasã.
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Dupã aceea, venea la rând pasiunea pentru istoria naþionalã, care 
se împletea la el cu interesul adânc faþã de obiectul istoriei universale. 
Cum am mai spus, proiecta lumea trecutului într-un tãrâm foarte 
apropiat lui ºi care-i pãrea substanþial analog, acela al basmelor.

În imaginaþia lui hrãnitã cu poveºti, balade, cântece eroice ºi în 
care se miºcau uºor personaje supranaturale, prindeau chip, pare-se, cu 
o repeziciune uimitoare, scenele narate de manualele de istorie ºi 
evocate cu aprindere de un profesor entuziast. Vedea aievea pe domnii 
înveºmântaþi în aur ºi samur, înconjuraþi de boieri ºi popor, ascultând, 
în învechite castele, sfaturile de bãtrâni, auzea chiote de luptã ºi 
zãngãnit de arme. Istoria nu putea fi decât eroicã ºi aplecarea pasionatã 
a lui Mihai asupra cronicilor a început chiar de la acea vârstã timpurie.

Celelalte materii nu-l chemau, la matematicã era slab ca ºi la 
latinã. Iar la conduitã lua notã proastã din pricina preotului Iliuþ care, 
þinând un fel de exerciþii religioase duminica ºi sãrbãtorile pentru 
elevii români, îl prinsese lipsind de câteva ori. Se vede cã în zilele 
fãrã ºcoalã, bãiatul, care locuia cu alþi colegi într-o casã destul de 
neîncãpãtoare ºi de puþin plãcutã a unui birjar, Nikolaus Dzierzek, se 
avânta prin mahalalele oraºului, dornic de un colþ liniºtit, cu 
verdeaþã, în aer liber. Se întindea pe iarbã, cufundându-se în 
gândurile cãrþilor pe care le lua cu sine ºi stãtea aºa ore de-a rândul, 
uitând de micile-i necazuri. Alteori se amesteca printre bãieþii mai 
mari la toloacã, maidan pe care liceenii îl transformaserã în loc de 
jocuri ºi aflat destul de aproape de locuinþa gazdei, ca ºi de liceu. În 
clasa a II-a, în anul urmãtor, s-a aplecat cu interesul cel mai viu 
asupra istoriei universale. Strãlucitele civilizaþii ale antichitãþii, 
cãzute în ruinã, oraºele acelea a cãror faimã strãbãtuse mileniile ºi 
care fuseserã pe rând centrul lumii, Ninive, Babilonul, Memfis, 
Suza, Alexandria, îl înfiorau ºi-i aprindeau închipuirea atât de 
aplecatã spre construirea unor universuri fantastice. Visa la ele citind 
din manualul de istorie universalã al lui Welter, cel atât de rãspândit 
atunci încât a fost tradus mai târziu ºi în româneºte ºi care îi era carte 
de cãpãtâi. Amintirile colegilor consemneazã cum într-o zi, în clasa 
a II-a B, profesorul vorbind despre tinereþile regelui Cyrus, i-a 
mustrat pe copii cã nu izbutesc sã ºtie la istorie aºa cum ºtia un elev 
din secþia A, pe nume Eminovici.
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ªi aceastã înclinaþie spre istoria veche retrãitã arzãtor era doar 
un semn exterior a ceea ce se petrecea în el. Desfãcutã de pe mosorul 
grãbit al anilor unui destin rar, adolescenþa arãta, încã din mugurii 
ei, câteva din datele unei puternice personalitãþi nãscânde. La acest 
hotar, începeau sã se dezlãnþuie puteri sensibile ºi imaginative care 
puneau în cumpãnã adevãrul lumii din afarã cu cel dinãuntru. ªi 
acesta din urmã tindea, prin întâietatea pe care o dobândea treptat, 
sã depãºeascã ºi sã întregeascã lumea datelor realului cu frumuseþea 
ºi perfecþiunea ce lipseau în viaþa searbãdã a oamenilor. Cunoºtea 
bine modelul originar, natura, ºi fãcea din istorie o sãrbãtoare eroicã 
perpetuã. ªi una ºi cealaltã compensau sãrãcia ºi mediocritatea 
existenþei, fãcând posibilã construirea unei alte lumi cu bogãþie ºi 
strãlucire, cu libertate nestingheritã de minþile mãrginite ale 
semenilor. Mijea în el „o pornire instinctivã pentru neatârnare, 
pentru o miºcare liberã, neforþatã de împrejurãri”; era în el „ceva ce 
nu se putea încãtuºa”. Pe deasupra, avea ºi oarecare impetuozitate 
temperamentalã, care-l fãcea generos ºi capricios totodatã. Se 
relateazã de cãtre martori scene înduioºãtoare de solidaritate 
mãrinimoasã ºi îndãrãtnicã faþã de colegi, ca de pildã, rãmânerea în 
carcerã împreunã cu un pedepsit într-o zi de sãrbãtoare.

Dar aceeaºi miºcare liberã interioarã îl determina sã lase la o 
parte tot ce nu-l interesa. Opþiunile lui mergeau în rãspãr cu 
obligaþiile momentului, adicã în sfera puþin înseninatelor preocupãri 
ºcolare; neglijarea completã a obiectelor care-i displãceau, 
matematica ºi latina, i-a fost fatalã. În ciuda eminenþelor obþinute la 
materiile pe care le iubea, a rãmas repetent la sfârºitul anului. A 
ascultat, umilit ºi rãzvrãtit, imputãrile tatãlui indignat, care s-au 
revãrsat asupra lui toatã vacanþa. S-a întors la ºcoalã mai închis, mai 
mâhnit, ºi a continuat sã înveþe la obiectele care-i plãceau ºi sã 
neglijeze ceea ce nu i se potrivea.

La liceu lucrurile aveau sã se limpezeascã într-un mod hotãrâtor 
pentru o inteligenþã ºi o sensibilitate atât de precoce. Asta se 
întâmpla în 1860 ºi elevul se supunea autoritãþii paterne cu o 
rezistenþã interioarã care creºtea pe mãsurã ce tatãl se îndârjea sã-ºi 
impunã cu forþa punctele de vedere atât de legate de viaþa strict 
materialã ºi atât de depãrtate de simþirea fiului. De pe acum, între cei 
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doi se instaleazã o rãcealã ce nu va dispãrea niciodatã, o tensiune 
alienantã care va hrãni primul nivel al conflictului dintre viitorul 
poet ºi lume ºi-l va depãrta de o viziune paternalistã.

În toamnã, a fost din nou înscris, la acelaºi liceu, în clasa a II-a. 
Ca sã se remedieze cauza probabilã a neizbânzii din anul precedent, 
i s-a schimbat gazda. A fost dat la un profesor de francezã, Blanchin, 
pentru ca bãiatul sã înveþe limba conversând cu gazdele, dar nici 
aceastã alegere nu a fost inspiratã, deoarece francezul beþiv turbura 
continuu atmosfera casei.

ªi totuºi lucrurile au mers mai bine: fie cã repetarea unor materii 
le-a fãcut mai suportabile oricât erau ele de indigeste, fie cã ambiþia 
trezitã de atâta amar de reproºuri a generat sârguinþa, fapt este cã 
Mihai a încheiat satisfãcãtor semestrul întâi. Fãrã nici o explicaþie 
aparentã însã, de Paºti, în 1863, a fost brusc retras de la ºcoalã. S-au 
cãutat raþiunile posibile ale întreruperii ºi s-au descoperit, verosimil, 
în creºterea sarcinilor materiale ale pãrintelui prin trimiterea în 
strãinãtate a fiilor mai mari ºi în sacrificarea, în consecinþã, a celui 
care nu dãdea semne de ataºament real faþã de ºcoalã. Un an, Mihai 
a dispãrut din ochii prietenilor care n-au aflat niciodatã cu ce s-a 
îndeletnicit el în rãstimpul acela la Ipoteºti sau la Botoºani.

Unii aºeazã în anul de întrerupere idila care a lãsat urme în 
inima adolescentului ºi în opera de mai târziu a poetului. Iubirea 
tãinuitã, cu ceasuri pline de farmec în amurgurile calme ale 
dealurilor ºi pãdurii moldoveneºti, s-a sfârºit în tristeþe, neobiºnuitã 
pentru acea vârstã a micilor îndrãgostiþi. Fata din Ipoteºti ai cãrei 
ochi „au lucit” pentru Mihai vara întreagã a murit. ªi sublimarea, 
prin aducere aminte, a unui moment de fericire curatã, deplinã, a 
putut duce la reflecþiile filosofice din Mortua est sau la versurile 
surprinzãtor de muzicale în ritm de coriamb din Sara pe deal, 
desprinsã ca fragment de sine stãtãtor din poemul Eco ºi publicatã 
abia în 1885. Astfel, amintirea satului românesc s-a pãstrat într-o 
singurã cristalizare artisticã, rod psihologic ºi estetic al vârstei celei 
dintâi întâlniri cu dragostea.

Cu toate acestea, gândul studiului nu-l pãrãsise. Revenit în 
primãvara viitoare, în martie 1864, la Cernãuþi, le comunica foºtilor 
colegi intenþia de a se înscrie din nou la liceu, de data asta ca elev 
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particular, ca privatist. ªi este mai mult ca probabil cã n-a contenit 
cu lecturile predilecte. Poate cã acum a avut timp destul sã se 
adânceascã în cele patru volume ale Lepturariului alcãtuit de Aron 
Pumnul, cuprinzãtoarea antologie care apãruse între 1862 ºi 1864 
într-o editurã vienezã, ºi-i dãruia prilejul de a cunoaºte unele din 
cele mai bune pagini de pânã atunci din literatura noastrã, chiar dacã 
alãturi de multe lucruri neînsemnate, de pagini din Icoana lumii, de 
fragmente de istorie naturalã sau de producþii semnate de 
Mihai Profirie, J. Popescu, M. Cuciureanu, Damaschin Bojincã, 
N. Istrati etc.

În larga culegere care se întindea de la Dosoftei ºi cronicari pânã 
la Vasile Alecsandri, intrau mai toate numele cunoscute ale literaturii 
române. Nu era poet de oarecare însemnãtate care sã lipseascã din 
paginile ei. ªi nu e vorba numai de Iancu Vãcãrescu, G. Asachi, 
Cârlova, Gr. Alexandrescu, Heliade, C. Negruzzi, Bolliac, 
D. Bolintineanu, Anton Pann care figureazã adesea, structura celor 
patru volume nefiind unitarã. Cu toate cusururile lui mult clamate de 
contemporani ca ºi de urmaºi, Lepturariul are meritul de a fi fãcut 
cel dintâi o adunare exhaustivã a poeþilor români, numãrând pe 
lângã cei mai însemnaþi, ºi pe Aricescu, Grandea, Barbu Paris 
Momuleanu, Andrei Mureºanu, Daniil Scavinski, Pelimon, Creþeanu, 
Baronzi, Vasile Fabian Bob ºi pe alþii ºi alþi care, dacã n-au dat valori 
estetice de primã mãrime literaturii noastre, au alcãtuit fundalul 
mijlociu de gând ºi expresie poeticã, acumulãrile cantitative ale unor 
anumite epoci. Din aceste acumulãri s-a nãscut Alecsandri, ca sã se 
poatã apoi întrupa Eminescu. ªi ce impresioneazã din acest punct de 
vedere la viitorul poet este atenþia pe care a acordat-o modestelor 
flori de câmp, mãrunþilor adunaþi în florilegiul din care a strâns idei, 
motive, tehnici conduse apoi de geniul propriu la culmi de valoare. 
Legãtura lui cu precursorii de toatã mâna pe care i-a preþuit ºi i-a 
respectat enorm din unghiul valorii „cronistice” absolute (istorice, în 
termenii lui), al cãror elogiu avea sã-l înalþe în Epigonii, a datat de 
atunci, din adolescenþã. Cãci pomenind pe Daniil cel trist ºi mic, 
adicã pe Scavinski, pe Sihleanu, lira de argint, pe Momuleanu, glas 
cu durere, ºi pe toþi ceilalþi, sau când foloseºte un vers, din Fabian 
Bob (s-a întors maºina lumii), el definea timbrul specific al fiecãruia, 
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timbru pe care l-a înþeles ºi care a intrat în el ca într-un transformator 
puternic. Implicaþiile lecturii de amãnunt se vãd pânã ºi în 
versurile dedicate lui Antioh Cantemir (cãci despre el e vorba în 
Epigonii), parafrazã a câtorva stihuri dintr-o Satirã a poetului 
cuprinsã în Lepturar.

Acum universul cãrþii se lãrgise prin adãugirea literaturii 
germane, clasice ºi romantice, care avea sã însemne atât de mult 
pentru omul de culturã de mai târziu.

Dar venirea lui Mihai la Cernãuþi, în primãvara lui 1864, a 
coincis cu un adevãrat eveniment pentru românii de acolo: la 
stãruinþa unor mari proprietari din Bucovina, a fraþilor Costin, trupa 
de teatru a fraþilor Vlãdicescu-Tardini acceptase invitaþia de a da un 
ºir de reprezentaþii cu piese patriotice ºi cu cântece româneºti.

Reprezentaþiile au avut loc în sala „Hotelului de Moldavie”, cu 
începere de la 1/13 martie. Timp de douã luni ºi jumãtate, în oraº a 
domnit un entuziasm de nedescris, mai cu seamã printre tineri ºi 
intelectuali. Elevii liceului erau nelipsiþi de la reprezentaþii, ºi printre 
ei ºi Eminovici. Potrivirea aceasta între sosirea trupei ºi întoarcerea 
tânãrului n-ar fi fost întâmplãtoare, deoarece, dupã spusele lui 
Teodor Burada, actorii trecuserã în prealabil ºi prin Botoºani unde 
jucaserã de câteva ori ºi ar fi de crezut cã existaserã încã de mai 
înainte legãturi între adolescent ºi trupã.

Valul de entuziasm care se revãrsase peste populaþia româneascã 
în aºa mãsurã încât tot clerul, în frunte cu mitropolitul, asistase la 
câteva reprezentaþii în ciuda canoanelor, l-a prins ºi pe Mihai. Pânã 
în luna mai când stagiunea a luat sfârºit, el a trãit într-o frenezie 
lãuntricã fãrã seamãn. Reacþia atât de vehementã n-a fost determinatã 
numai de exaltarea sentimentului patriotic, ca la ceilalþi, deºi sigur 
cã ºi acest factor a operat în elevul iubit al lui Aron Pumnul. Pentru 
el se deschisese acum o nouã lume, aceea a artei dramatice 
încorporate în elementele scenei, ale spectacolului, care, atât de 
concrete în materialitatea lor, atrãgeau printr-o semnificaþie de altã 
naturã, mai adâncã. Nici o întrebare mai chinuitoare pentru 
adolescentul mânat de aprige curiozitãþi, decât contradicþia dintre 
ficþiunea dramaticã ºi materializarea ei pe scena care rãmâne totuºi 
un „topos” interzis profanului.
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Cu ce freamãt lãuntric se va fi despãrþit la prima reprezentaþie 
de scena miraculoasã! Ce fiinþe supranaturale îi vor fi pãrut, din salã, 
actorii! ªi cu câtã ardoare le va fi cãutat, ca pe un rar privilegiu, 
apropierea! Va fi trãit acelaºi amestec de uimire, bucurie ºi chiar 
oarecare teamã faþã de lumea „mãºtilor”, încercat de Shakespeare 
când, în liniºtitul orãºel al aldermen-ilor, Stratford-on-Avon, au 
intrat trupele de actori ambulanþi care l-au îndemnat, irezistibil, sã 
plece sã-ºi încerce norocul la Londra.

A cunoscut ºi el mirajul care l-a vrãjit pe Goethe ºi a rãmas 
consemnat de acesta în autobiografia sa portretizatã, Dichtung und 
Wahrheit (Poezie ºi adevãr), ºi mai ales în romanul Wilhelm 
Meister. Goethe suferise impactul artei scenice de foarte timpuriu, 
în copilãrie, când i se dãruise teatrul de pãpuºi care l-a uluit ºi a 
rãmas cu gândul tenace al importanþei teatrului în educaþie.

Când s-a întâlnit cu teatrul, tânãrul român în vârstã de 14 ani, 
crescut la þarã, cunoscuse de mult natura, prima ipostazã a frumuseþii 
pe care fantezia lui precoce o însufleþise. ªi chiar dacã se bucurase 
de poezie, popularã sau cultã, liricã sau dramaticã, nu avusese totuºi 
pânã atunci, în aºa grad, conºtiinþa trãirii unui fenomen estetic. 
Ficþiunea obiectivatã în jocul actorilor fãcea ca fiinþele care se 
miºcaserã solemn sau ºãgalnic prin visãrile lui sã prindã viaþã 
aievea, turburãtoare. Biografii vorbesc de atenþia încordatã pe care-o 
dãruia reprezentaþiilor cernãuþene, umile desigur sub raport artistic 
în general (deºi Fany Tardini a fost una din cele mai bune actriþe ale 
generaþiei lui Millo ºi Pascaly), dar care i-au stârnit emoþii cum n-au 
mai fost poate în stare s-o facã cele de la Burgtheater din Viena sau 
de pe scenele berlineze.

Colegii de atunci au reprodus ceva din atitudinile care trãdau 
pentru cei din jur intensa rãsturnare interioarã: încordarea, 
nervozitatea, plãcerea, agitaþia, teama ca nu cumva un cuvânt sau un 
gest de pe scenã sã treacã neînregistrat, mânia pe care i-o pricinuiau 
neatenþia ºi neliniºtea vecinilor, violenþa aproape inconºtientã cu care 
riposta la întreruperi. Totuºi mercurul biografului rãmâne neputincios 
în faþa temperaturilor de fuziune care pornesc sã bântuie de acum 
încolo creierul ºi inima marelui sensibil. Socotim cã efervescenþa 
specificã de mai târziu a vieþii creatorului a debutat cu aceastã crizã 
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care a declanºat forþa propulsatorie a dorinþei faustice de cunoaºtere. 
„Demonul” eminescian, „daimonul” marilor romantici însetaþi de 
libertate ºi cunoaºtere absolutã, acum se trezeºte. ªi îi va rãsturna 
toatã viaþa acest „daimon” pe care Maiorescu îl lua drept germenele 
fatal, ereditar al nebuniei, dând, viforoasei pasiuni eminesciene de 
cunoaºtere, culoarea sumbrã a patologicului.

De acum încolo, purtat de „daimon”, va pleca mereu ºi mereu 
va reveni. Va pleca nu de lângã o iubitã, ca Goethe, dar tot ca el, mai 
temãtor de prea mari împliniri, de orice stabilitate zãgãzuitoare. La 
el, stabilitatea ultimei perioade a vieþii este neeminescianã, fiindcã e 
un sfârºit ºi o înfrângere. Atâta vreme cât va putea porni în orice 
clipã spre necunoscut, e liber, e tânãr, fãrã opreliºti în cale.



„ªi-apoi pleacã iar în lume nãzdrãvanul cel voinic.”

Anii de studiu
I. În þarã
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Cu trupa Fany Tardini a plecat de douã ori. Prima oarã acum, 
la sfârºitul lunii mai 1864, mânat de entuziasmul sãu tineresc ºi de 
primãvara târzie, hotãrât sã cunoascã îndeaproape existenþa actorilor 
care-i pãrea minunatã. Miºcarea înceatã a carelor purtând pe ºoseaua 
prãfuitã decorurile ºi recuzita scenicã, veselia vorbãreaþã a actorilor 
care le însoþeau, zgomotul instalãrii, nelipsitul trac, neliniºtea 
generalã dinaintea reprezentaþiei, fierbinþeala succesului, chiar 
interesul pentru reþetele cât de modeste, realizate, erau pentru 
adolescent noutãþile unui mediu care-l umplea de plãcere. Viaþa 
trupei ambulante era o fierbere necontenitã, fierbere foarte pe placul 
energiilor neistovite ale primei tinereþi, gata oricând sã se reverse ºi 
folosindu-se de orice prilej pentru aceasta. Bucuria de a însoþi trupa 
se înstãpânise într-atât în junele prozelit al muzei tragice, încât orice 
îndeletnicire, orice treabã pãrea ºi plãcutã ºi demnã de luare-aminte. 
El ajuta ºi la descãrcatul ºi montatul decorurilor, ºi la cãratul 
costumelor, sufla câte un rol mai lung ºi mai greu, poate rostea ºi 
câte o replicã neînsemnatã când persoana potrivitã lipsea.

În unele momente de rãgaz, aºternea, poate, replici dintr-o 
proiectatã piesã de teatru pe care, dupã spusele unora, ar fi 
început-o de pe atunci. Oricum, este lesne de ghicit zelul cu care 
dorea sã se facã util noilor cunoºtinþe din tagma actoriceascã.

Dar veselul convoi, dupã ce s-a mai oprit prin câteva târguri, a 
ajuns ºi la Botoºani, oraºul de destinaþie, ºi reprezentaþiile au 
început. Bineînþeles, cãminarul a prins foarte curând de veste despre 
noua ocupaþie a odraslei sale ºi, îngrozit de aceastã flagrantã dovadã 
de „neseriozitate” ºi mai ales de perspectiva de a se vedea þinta 
tuturor bârfelilor din târg, s-a grãbit sã-ºi redobândeascã feciorul cu 
mijloace binecunoscute.

Se vede cã metodele de „convingere” au fost atât de fructuoase, 
încât, toamna, Mihai s-a hotãrât sã-ºi câºtige existenþa ca orice tânãr 
„de treabã” ºi, ajutat de relaþiile tatãlui ca ºi de frumoasa-i, ordonata 
caligrafie proprie, a intrat copist la grefa tribunalului din Botoºani, 
în urma unei petiþii din 5 octombrie 1864, prin care cerea sã fie 
admis în rândurile practicanþilor. Urma sã treacã, puþin mai târziu, 
tot în calitate de copist, la consiliul permanent al judeþului Botoºani.



49 Zoe Dumitrescu-Buºulenga  /  EMINESCU - VIAÞA

Era acum un tânãr voinic, sãnãtos, plin de voie bunã. Ca 
întotdeauna, se arãta plin de râvnã pentru datoriile pe care le avea de 
îndeplinit, fãrã sã-ºi îngãduie a pregeta vreodatã. Se purta foarte 
cuviincios cu colegii de cancelarie, fie români, fie de altã naþionalitate 
sau credinþã, luându-le apãrarea când cineva îi jignea. Nu lãsa sã se 
vadã cã s-ar fi plictisit prea tare în oraºul de provincie lânced, 
înãbuºitor pentru cel învãþat cu respiraþia liberã a vieþii rustice sau 
mãcar cu agitaþia unui mare oraº ca Cernãuþii. Citea tot ce-i cãdea în 
mânã ºi, dacã cele spuse colegilor vor fi fost adevãrate, se încerca în 
versuri de început. Gãsise la un cunoscut Tandalida ºi Literatura 
criticã de Eliade Rãdulescu ºi se arãta încântat de cuprinsul lor. Din 
când în când a fost auzit chiar recitând versuri din Tandalida. 
Se îmbogãþea în special cu lecturi de literaturã dramaticã, monologuri, 
vodeviluri, comedii din cele câte apãruserã pânã atunci, de Negruzzi, 
Alecsandri, Millo ºi alþii, ºi care figurau în repertoriul teatrelor 
vremii, fiindcã se vede cã gândul scenei nu-l pãrãsise, în ciuda 
cuminþirii înºelãtoare nu numai pentru pãrinþi, dar chiar pentru sine.

Cu toate eforturile pline de bunãvoinþã, se simþea tot mai 
nemulþumit, mai stânjenit, mai imobilizat din toate punctele de 
vedere. ªi alãturi de naturã, de vis ºi de carte, teatrul devenise încã 
un tãrâm de refugiu, de evadare din lumea realului.

Deodatã, în martie 1865, ºi-a prezentat precipitat demisia din 
post, atât de precipitat încât nu ºi-a aºteptat nici salariul pe luna 
februarie, pe care va lãsa sã-l încaseze fratele sãu ªerban. Pretextul 
fusese servit mai înainte colegilor: continuarea studiilor la Cernãuþi. 
Realitatea s-a dovedit însã alta. Trupa Tardini se afla încã de la 
începutul stagiunii, din noiembrie 1864, din nou în Bucovina ºi 
la 9 martie încheia ºirul reprezentaþiilor, urmând sã porneascã mai 
departe. Mihai ºtia de mai înainte, dupã toate probabilitãþile, data 
pãrãsirii Cernãuþilor ºi faptul cã a sosit în oraº în ajunul plecãrii 
trupei aratã premeditarea celei de-a doua pribegii în tovãrãºia 
actorilor. A fost vãzut în treacãt la ultimele reprezentaþii ºi dupã 
aceea a dispãrut din nou. Se pare cã, în acea primãvarã a anului 
1865, a trecut ºi prin câteva oraºe din Ardeal, tot însoþind trupa.

Nu mai era acum stãpânit de exaltarea pe care i-o provocase 
întâlnirea cu teatrul; acesta devenea de atunci înainte un accesoriu 
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sau un prilej secund al cunoaºterii, o modalitate de a face sã 
retrãiascã mai ales istoria. Scena nu mai avea ascunziºuri pentru el: 
împãrtãºind viaþa actorilor, le sorbise toate tainele. ªtia cum aratã 
culisele în dezordinea lor specificã, decorurile al cãror verde 
amestecat cu pete de culoare creeazã iluzia florilor, bãncile trântite 
pe scenã, fundalurile ce spânzurã pe la jumãtatea scenei, mobilele 
grãmãdite unele peste altele, candelabre peste scaune, mese culcate 
cu picioarele în sus pe canapele, oglinzile întoarse cu sticla spre 
perete, scoarþele învãlãtucite, cabinele de scândurã în care se 
îmbracã ºi se spoiesc actorii ºi actriþele.

Le ºtia pe toate aºa cum avea sã le spunã în Geniu pustiu dupã 
câþiva ani. Iubea încã febrilitatea, agitaþia spectacolelor, înþelegea 
mai bine ºi dramaturgia ºi arta scenicã. Ceea ce continua sã caute, 
însã, era ieºirea în lume, spargerea gratiilor de la prea îngustele 
ferestre pe care voia sã i le deschidã asupra vieþii familia, orizonturile 
largi. ªi când îl nãpãdea dorinþa aceasta de cunoaºtere (atât de 
adâncã în el fiindcã þinea de structura lãuntricã cea mai intimã), ca 
o crizã a unei boli cumplite, se trezea în el o îndãrãtnicã cerbicie, 
care trecea peste orice piedicã, peste orice interdicþie. Uita atunci ºi 
de pãrinþi, ºi de viaþa rostuitã de convenienþele sociale ºi se avânta 
în necunoscut.

Avea acum un prilej sã cutreiere þara cum cutreierase în 
copilãrie, cu nebãnuit folos pentru minte ºi suflet, împrejurimile 
Ipoteºtilor. Mijea în el conºtiinþa naþionalã ºi interesul pentru omul 
individual, purtãtor al atâtor valori, întrupãtor al geniului popular.

Fiecare om pe care-l întâlnea, mai cu seamã dintre þãrani, îi 
apãrea ca un pãstrãtor al unui fragment de tradiþie naþionalã. 
Nu ajunsese încã la încheieri teoretice, dar simþea acest lucru, în 
mod obscur, în fiinþa lui, ºi cultiva, în virtutea unei obiºnuinþe mai 
vechi, legãtura cu oamenii simpli, cãrora le preþuia vorba frumoasã 
ºi dreaptã, cu miez, plinã de adevãr, cum nu era vorba multora dintre 
flecarii târgoveþi pe care-i cunoscuse.

Dar cine ºtie pentru care pricini, s-a întors iar acasã ºi, apoi, în 
septembrie la Cernãuþi, hotãrât acum sã-ºi dea examenele 
particulare. Se împãcase, probabil, cu pãrinþii, deoarece ºederea la 
Cernãuþi pãrea a fi bine chibzuitã. Locuia la Aron Pumnul, în casa 
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mai micã ºi mai joasã, casã aflatã de-a stânga portiþei de intrare, 
faþã în faþã cu locuinþa cea mare, cu cerdac, a profesorului. Tot în 
casa micã se gãsea, adãpostitã de ochii bãnuitori ai profesorilor 
strãini, biblioteca „studenþilor”, adicã a liceenilor români. Cei care 
au cunoscut-o spun cã „nu era o bibliotecã aleasã, ci cuprindea 
numai volume rãzleþe din poeþii ºi scriitorii români, broºuri, foi 
volante, reviste mai vechi literare, calendare cu adaus beletristic, 
câteva cãrþi privitoare la istoria românilor ºi letopiseþele lui 
Mihail Kogãlniceanu”.

În scurta tradiþie a micii biblioteci care dãinuia de la intrarea în 
funcþie a profesorului patriot, se stabilise ca grija ei s-o poarte 
liceanul ocupant al încãperii unde stãteau vrãfuite ºi cãrþile. Atunci, 
în 1865, Mihai stãpânea peste cãrþi, cunoscãtor ºi grijuliu, 
pãstrându-le în desãvârºitã rânduialã, ºtiind cu ochii închiºi locul 
fiecãreia, aºa încât ºi el, ºi ceilalþi, ºi profesorul erau mulþumiþi. 
Pumnul însã se simþea tot mai rãu ºi aproape nu se mai putea scula 
din pat; iar Eminovici era cel care-l cerceta cu mai multã 
solicitudine, cu mai caldã înþelegere ºi dragoste. Acum, fostul 
tribun al cauzei naþionale îºi reamintea, ca toþi cei aflaþi în pragul 
sfârºitului, de aspiraþiile ºi luptele lui, de idealurile care-i 
înflãcãraserã tinereþea chinuitã. ªi îi spunea tânãrului discipol 
cuvinte aprinse de dragoste de þarã, trezind în el dorul cunoaºterii 
Transilvaniei ºi, mai presus de toate, dorul de a vedea Blajul, 
„Roma micã”, loc care pentru Pumnul rãmânea simbolul luptei 
naþionale ºi izvorul luminii spirituale. Scene din revoluþia de la 
1848 în Transilvania, imagini apocaliptice de flãcãri aprinse – ºtafete 
pe înãlþimi dupã obiceiul strãvechi pentru vestirea pericolului, de 
lupte eroice susþinute mai mult de îndârjirea teribilã a iobagilor 
decât de puterea armelor lor destul de rudimentare, nume de tribuni 
ai poporului, elogiul lui Avram Iancu, s-au gravat cu diamantul 
emoþiei neºterse ca un testament spiritual în mintea ºi inima 
tânãrului. Dar medicii nu-i mai dãdeau zile multe de trãit profesorului 
ºi, într-adevãr, viaþa scãzu în Aron Pumnul tot mai puþinã, tot mai 
puþinã, pânã se stinse, la 12/24 ianuarie 1866. Colegii l-au gãsit pe 
Mihai plângând. Durerea îi era nemãsuratã. În bãrbatul acela cu 
ochi arzãtori, în faþa tristã, îmbãtrânitã înainte de vreme (cãci 
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Pumnul avea doar 47 de ani când a murit), închipuirea lui tânãrã 
vãzuse pe învãþãtorul desãvârºit, pe omul de culturã însufleþit de un 
nobil ideal, pe cel dãruit unei cauze sacre. Afecþiunea pe care o 
pierduse i se pãrea de neînlocuit. ªi cum profesorul Sbiera luase 
iniþiativa publicãrii unei broºuri omagiale la moartea lui Aron 
Pumnul, Mihai îºi oferi ºi el prinosul de versuri. Nu erau, desigur, 
cele dintâi care îi ieºiserã de sub panã (dupã spusele lui ca ºi dupã 
însemnãrile din manuscrisele rãmase), dar, oricum primele care 
urmau sã primeascã cerneala tiparului. Le-a scris în grabã, fãrã sã 
aibã timp a le migãli, ºi se arãta nemulþumit de ele; timpul însã 
presa ºi a fost silit sã le dea aºa cum se aflau.

Între cele ºapte poezii ale broºurii tipãrite pe foiþã ºi intitulate 
Laecrimioarele învaeþaceilor gimnaesiaºti de’n Cerneuþi la 
mormentul prea-iubitului lor profesoriu Arune Pumnul, cinci 
româneºti ºi douã germane, cea de-a doua semnatã de 
M. Eminescu – privatist, este singura care aduce câteva imagini, 
deºi ºi aceasta, ca ºi celelalte, vorbeºte, destul de convenþional, 
despre stingerea unui luceafãr.

Moartea lui Pumnul a îndurerat întreaga Bucovinã ºi funeraliile 
lui au luat proporþii de doliu naþional. ªtirea morþii s-a rãspândit cu 
repeziciune în toate centrele de culturã unde figura dispãrutului se 
bucura de simpatie ºi preþuire printre români: la Iaºi, Sibiu, Pesta ºi 
Viena. În vechile mãnãstiri, ca Putna ºi Dragomirna, au rãsunat, sub 
bolþi reci, slujbe de pomenire sãvârºite de cãtre monahi.

Pentru Mihai, moartea profesorului a rupt legãtura cu Bucovina. 
ªederea lui acolo nu i-a mai pãrut a avea nici o noimã. De aceea a 
mai zãbovit prin Cernãuþi doar pânã în primãvarã.

La mai puþin de o lunã dupã întâmplãrile de mai sus, o mare 
agitaþie politicã produsese în þarã lovitura de stat din 11/23 februarie, 
prin care Cuza, detronat în urma unei conspiraþii a boierimii 
conservatoare ºi a dreptei liberale, fusese constrâns sã pãrãseascã þara.

Se numise apoi în grabã o locotenenþã domneascã pentru a gira 
treburile obºteºti aflate la o grea rãspântie, cu atât mai mult cu cât ºi 
o foamete gravã bântuia în Moldova. Se sfârºise astfel o domnie 
foarte popularã mai ales prin reformele încercate de Cuza, ca 
secularizarea averilor mãnãstireºti ºi reforma agrarã.
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Moartea lui Pumnul care-l afectase personal atât de mult pe 
Mihai Eminovici ºi, pe plan politic-naþional, cãderea domnului 
Cuza, întâlnit mai târziu la Viena cu atâta emoþie, au însemnat pentru 
precocele adolescent o dureroasã coincidenþã.

Ecouri ale tuturor faptelor aci pomenite se întâlneau în paginile 
unei reviste româneºti din Pesta, scoasã de Iosif Vulcan, anume 
Familia. Portretul ºi biografia Pumnului, ºtiri despre trecerea prin 
Pesta ºi Viena a detronatului domnitor Al. I. Cuza ºi despre stabilirea 
lui la Paris, despre teribila foamete, apoi despre aducerea în þarã a 
unui domnitor strãin, din casa de Hohenzollern, atrag deopotrivã 
atenþia cititorului de azi al revistei, laolaltã cu producþiile poetice ale 
unui tânãr de 16 ani, de altfel cãlduros recomandat de redacþie, 
Mihai Eminescu. Acesta a fost numele ales de Iosif Vulcan pentru 
învãþãcelul bucovinean, nume sortit sã cunoascã o faimã mai 
trainicã decât bronzul. Tânãrul n-a avut nimic de obiectat cu privire 
la schimbarea sufixului, ci s-a mulþumit sã-ºi însuºeascã pentru 
totdeauna noul nume de familie. Era aproape un simbol al unei 
despãrþiri timpurii, dar definitive. Aºa a semnat prima poezie, De-aº 
avea…, apãrutã în nr. 6 din 25 faur/9 martie 1866 al revistei Familia, 
între o informaþie despre obiceiurile locuitorilor din Dahomey ºi o 
traducere din Puºkin. Versurile amintesc de foarte aproape pe 
Alecsandri atât prin tematicã ºi înlãnþuire de imagini, cât ºi prin 
lexicul poetic al generaþiei anterioare:

„De-aº avea ºi eu o floare
Mândrã, dulce, rãpitoare
Ca ºi florile din mai…”

În acelaºi numãr, i se rãspundea ºi la rubrica Poºta redacþiei: 
„Cernãuþi M. E. ªi corespondenþã am primi cu bucurie” (iar alãturi 
se adreseazã, tot de redacþie, mulþumiri lui Haralambie Grandea, 
aflat la Liège, pentru poeziile trimise).

ªi corespondenþa între revistã ºi colaborator continuã într-
adevãr. Odatã (la 5/17 aprilie, nr. 10), era rugat sã scrie, „în cât se 
poate”, dupã ortografia urmatã de publicaþia pestanã. O altã 
comunicare îl înºtiinþa despre o „epistolã privatã”, care îi fusese 
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trimisã (tot în numãrul din 5/17 aprilie). În mai, îi apãrea o nouã 
poezie, cu un cadru luminos – O cãlãrire în zori, tributarã unor 
reminiscenþe bolintinene ºi heliadeºti. Stilul neoanacreontic ceruse o 
recuzitã poeticã mai puþin pretenþioasã, cu un spor oarecare de graþie 
datoritã aluziilor mitologice ºi elementelor bucolice care însoþeau 
cavalcada romanticã a îndrãgostiþilor. O anumitã convenþie specificã 
epocii stãpâneºte versurile cu lexic preponderent heliadizant 
(vergina, confie, flor, profume), dar câteodatã se simte o imagine 
sau o vibraþie mai personalã:

„A nopþii giganticã umbrã uºoarã
Purtatã de vânt,

Se-ncovoie tainic, se leagãnã, zboarã,
Din aripi bãtând…”

De aci încolo, colaborarea dintre poet ºi revistã avea sã fie tot 
mai rodnicã: primul contact dintre discipolul lui Aron Pumnul ºi 
Transilvania a fost stabilit pe aceastã cale scripticã. Avea sã o 
urmeze, cu necesitate, cel de visu. Dar pentru aceasta trebuia o nouã 
pregãtire ºi raþiunea hotãrâtoare a fost gãsitã în clasele restante pe 
care Mihai le-ar fi putut împlini dintr-odatã la Blaj. Argumentul era 
cu atât mai convingãtor cu cât, în primele numere din iunie, Familia 
anunþa pentru 25 ºi 29 ale lunii începutul examenelor publice ºi al 
celor de maturitate la gimnaziul oraºului.

ªi Eminescu a plecat pe jos de la Cernãuþi la Blaj, ca un pelerin 
pasionat, mânat parcã de o pioasã datorie, refãcând în sens invers 
drumul cãrturarilor ardeleni coborâþi în Þãrile Române. Calea i-a 
fost atât de dragã, încât aproape nu i-a simþit greutãþile, altminteri 
foarte mari. Locul prin care a trecut în Ardeal a fost pe valea 
Bistriþei, prin pasul Bicazului.

Liber, deschis, luminos, într-o stare de exaltatã receptivitate, a 
pornit la drum, ca eroul sãu Toma Nour din Geniu pustiu, în plinã 
varã. Peisajul transilvan, cu maiestuoasa-i simplitate, l-a încântat. 
Mergea plin de voie bunã, fluierând ºi cântând, pe drumuri mari 
împãrãteºti, printre holde care dãdeau în copt, pe cãrãri albe ce tãiau 
de-a curmeziºul lanurile de grâne sau pe pietroase ºi înguste cãrãri 
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de munte. Sãrea peste bolovanii nãruiþi în cãrare, însoþea un timp 
carele greoaie încãrcate cu lemne ce veneau din munte, dormea în 
vreo claie de fân sau pe un pat de frunze. Mergea sub cãldura 
copleºitoare a amiezii, mereu fãrã sã pregete, pânã la asfinþit, când 
vãzduhul începea sã se rãcoreascã; adesea stãtea la locuri de popas 
lângã vreun foc, ascultând o doinã din fluier sau din frunzã, pânã se 
stingeau focurile ºi luna apunea. Pornea din nou, înviorat de aerul 
rece al dimineþii. Munþii uriaºi ai Ardealului îi pãreau scene vaste 
pentru o istorie eroicã. Horea, iobagul rãsculat împotriva grofilor, îi 
apãrea el însuºi ca un gigant, cãlãrind munþii falnici care-l recunoºteau 
de împãrat, ºi atingând cu fruntea nourii. Sau vreun Mureºan, de 
dimensiuni urieºeºti ºi el, îºi striga durerea printre trunchiuri de 
brazi rãsturnate ºi stânci pleºuve, trezind cu vocea-i profeticã ecouri 
sãlbatice. Un foc pe o culme îl fãcea sã-ºi închipuie munþii aprinºi 
apocaliptic de flacãra revoluþiei de la 1848 ºi rãsunând de buciumele 
de aramã ale suferinþelor milenare. Libertatea absolutã a gândului 
desfãºurat în acea frumuseþe de vechime ºi grandoare a dat aripi noi 
închipuirii tânãrului care genera tot felul de proiecte îndrãzneþe, la 
dimensiuni vrednice de faptele acelor eroi ai trecutului luptãtor. 
Dupã fragmentele ºi titlurile rãmase, dupã ciornele creionate în 
grabã, s-ar pãrea cã urmãrea sã scrie un ciclu de poeme epice, 
inspirate din revoluþiile ardelene.

Dar pe dealurile line, lângã râurile cu ape domoale, în 
apropierea satelor strânse în vãi unde în amurg se înãlþau fumurile 
ºi glasuri de clopote vechi vesteau odihna de searã, sub cerul senin 
al nopþii ºi sub scânteierea stelelor blânde, visa ºi clipe de dragoste 
luminoasã ºi purã pentru vreo Martã sau Lidã, nume ce apar în 
versurile acestei vremi. Astfel, înaintând mereu în peisajul nou 
descoperit de ochii sãi fermecaþi, plutind între fantezie ºi viaþã, a 
ajuns pânã la Mureº-Oºorhei. Aici, la hanul „Calul alb”, a întâlnit 
doi tineri români, îmbrãcaþi în straie naþionale ºi care ºi ei se 
îndreptau spre Blaj – Ioan Cotea ºi Toader Cojocariu, acesta din 
urmã de o înãlþime puþin obiºnuitã. Li s-a prezentat „Eminescu, 
student din Cernãuþi” ºi, luând loc la masa lor, a început sã le 
povesteascã despre greutãþile acestei cãlãtorii pe care a întreprins-o 
împins de dorul fierbinte de a putea vedea Blajul, „de unde a rãsãrit 
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soarele românismului”. La un pahar de vin, le-a prefirat cu 
de-amãnuntul, ajutându-se, plin de seriozitate, cu însemnãrile 
dintr-un carnet, drumul de la Cernãuþi la Mureº-Oºorhei. Dupã o 
vreme, s-au suit toþi trei în trãsurã ºi au pornit mai departe peste 
deal, înspre Târnava Micã prin Dicio-Sân-Martin.

Tânãrul din Bucovina tãcea ºi însemna mereu în carnet pânã 
când, ajunºi la Dicio-Sân-Martin, la masa altui han, ardelenii l-au 
întrebat, cu sfialã, despre cele ce-ºi nota. Rãspunsul a venit prompt, 
fãcându-i pe ceilalþi mai curioºi ºi mai interesaþi de ciudatul lor 
interlocutor: „Domnilor, eu sunt poet ºi vreau sã-mi adun material”. 
Erau cu atât mai miraþi cu cât îmbrãcãmintea „poetului” se arãta 
foarte slabã ºi, bineînþeles, ºi foarte ponositã de drumul lung. 
O hainã neagrã ºi cam groasã pentru anotimpul acela, pantaloni de 
culoare mai deschisã, ghete scâlciate ºi prãfuite ºi o cãciulã grea de 
oaie alcãtuiau tot dichisul cãlãtorului. Dar în fiinþa lui, omul avea 
ceva deosebitor, o agerime a ochilor, o strãlucire a expresiei mature 
pe faþa tinereascã, surâzãtoare, încadratã de pãr des, negru ºi lung.

ªi cãlãtoria s-a încheiat tot în trãsurã. Când au ajuns în vârful 
colinei, în vârful „Hulii” de lângã Blaj, tânãrul a þâºnit de la locul lui 
ºi, cu carnetul într-o mânã ºi cu cãciula în cealaltã, a strigat plin de 
emoþie nestãvilitã: „Te salut din inimã, Romã micã! Îþi mulþumesc, 
Dumnezeule, cã m-ai ajutat s-o pot vedea!”

Într-adevãr, îºi vãzuse cu ochii visul acelei vârste, hotãrâtoare 
pentru devenirea viitoare, pentru împlinirea profilului unei minþi. 
Blajul, centrul cultural românesc al Ardealului de atunci aflat sub 
stãpânire strãinã, i s-a înfãþiºat privirii întinzându-se lin spre poale 
de coline, arãtând ca un oraº obiºnuit transilvan, mare, alb, curat, 
înecat în verdeaþã. Încã de departe se distingeau turlele specifice ale 
catedralei metropolitane, conceputã de italianul Ioan Martinelli ºi 
realizatã în parte sub pãstoria lui Micu-Klein. Sfârºitã în 1765, ea 
domina ºi acum, în 1866, dupã o sutã de ani, piaþa oraºului, 
înconjuratã pe trei pãrþi cu chiliile fostei mãnãstiri ºi aliniatã la 
stradã cu faþadele cuminþi, impresionante prin orizontalitate, ale 
gimnaziului ºi seminarului teologic. Acestea erau ºcolile ce-au dat 
mai bine de un secol luminã Transilvaniei, prin marile figuri care 
ºi-au purtat paºii neosteniþi prin clasele ºi coridoarele vechi. 
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Aci rãsunase mai de mult glasul lui Gheorghe ªincai, Samuil Micu 
Klein, Petru Maior, iar mai de curând acela al lui Gheorghe Bariþ, Aron 
Pumnul, Timotei Cipariu. Alãturi, în grãdina mitropoliei, un stejar 
falnic amintea de Avram Iancu: stejarul lui. Mai jos, spre marginea 
oraºului, pe malul Târnavei, se întindea marea Câmpie a Libertãþii, 
unde în 1848, o adunare de 40 000 de oameni ºi-au spus, prin cuvântul 
marilor tribuni, dorul aprig de libertate naþionalã ºi socialã.

De aceea nu e de mirare cã Eminescu, de îndatã ce a ajuns la 
cvartirul multor gimnaziºti ºi teologi, la baciul Bugneru Vãsãlica, 
ºi-a lãsat tovarãºii de drum ºi puþinul bagaj ce-l avea ºi a plecat sã 
vadã locurile ºi clãdirile venerabile. ªi nu s-a mai întors la gazdã 
pânã seara târziu.

Ce imagini, ce gânduri a primit atunci în sine, ce loc le-a fãcut 
printre celelalte, dacã ele au fost la înãlþimea iluziilor pe care ºi le 
fãurise despre aceste locuri, nimeni n-a ºtiut. Începuse în el procesul 
grav dar salvator pentru universu-i interior, al clivajului între real ºi 
lumea lãuntricã. Aceasta devenea tot mai de sine stãtãtoare, tot mai 
bogatã, tot mai intensã, cãpãtând o incontestabilã supremaþie asupra 
celeilalte, în care Eminescu se miºca încã de pe atunci, de la 16 ani, 
cu grijã ºi omenie, însã fãrã a trãda nimic din ceea ce se petrecea în 
fiinþa lui adâncã, pecetluitã cu tãcere absolutã. Prietenos ºi plãcut 
tuturor în comportament, îºi apropiase o mulþime de tineri, cãci încã 
de a doua zi se rãspândise în rândurile studenþilor, mai toþi cititori ai 
Familiei, vestea despre venirea lui. Aºa încât, de la primele vizite, 
fusese înconjurat cu curiozitate ºi chiar cu oarecare admiraþie, în 
ciuda veºmintelor sãrace ºi rãu uzate. Ca întotdeauna însã discret ºi 
dornic sã-ºi pãstreze libertatea desãvârºitã a gândurilor ºi acþiunilor, 
întreþinea relaþii cu cei din jur numai atâta vreme cât nu începeau a-l 
stingheri. Convorbitor înfocat în discuþii, suportând greu 
contrazicerile, mai cu seamã în ceea ce privea istoria ºi literatura, 
unde-i domina cu uºurinþã chiar pe proaspeþii absolvenþi ai clasei a 
ºaptea, el îºi pãstra în fiecare clipã un tãrâm al sãu de observaþie a 
vieþii, de gândire ºi mai ales de visare. De aceea se separa curând de 
grupurile cãrora li se alãtura pentru scurt timp. De aceea, toþi 
cunoscuþii, pe rând, credeau cã el sosise în Blaj în ziua în care ei l-au 
întâlnit prima oarã ºi cã a pãrãsit oraºul când s-a despãrþit de ei. 
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Astfel, de pildã, Ioan Cota era încredinþat cã Mihai stãtuse în oraº 
doar sãptãmâna pe care au petrecut-o la baciul Bugneru, fiindcã pe 
urmã nu l-a mai vãzut. Iar prietenul de mai târziu, ªtefan Cacoveanu, 
care l-a luat la el dupã aceea, bãnuia cã sosise la Blaj în preziua 
întâlnirii lor în piaþa seminarului, unde Eminescu stãtea de predilecþie, 
mâncând poame ºi privind la forfota neîntreruptã din jur. Cu ªtefan 
Cacoveanu, la gazda acestuia de pe strada Hotelului, vãduva Laura 
lui Gezsi, a cãrei casã se afla între Mãnãfoaie (un alt cvartir 
eminescian) ºi crâsnicul Raþiu, a locuit pânã pe la 15 iulie.

În încãperea micã intrau numai douã paturi în care dormeau cei 
patru colocatari: Cacoveanu, Georgiu Bucºa, Teodor Totu ºi Ioan 
Paul, micul nepot al lui Cacoveanu. Lui Mihai i se fãcea în fiecare 
searã patul separat, probabil pe jos, ceea ce nu-l supãra defel. 
Câºtigase, încã de la vârsta aceasta, o foarte utilã experienþã a 
sobrietãþii ºi a acomodãrii rapide la mediu, semn, de altfel, al unei 
personalitãþi de realã calitate. Bineînþeles, nu dispreþuia nici 
merindea, nu prea sãracã, dar simplã, a gimnaziºtilor. Ca ºi catiheþii 
din Fãlticeni în gazdã la Pavel Ciobotarul între care se numãrase Ion 
Creangã, ca ºi elevii liceului din Arad în gazdã la sârboaica Seca 
Lenca unde locuise ºi Ioan Slavici, ºi gimnaziºtii blãjeni, cei mai 
mulþi fii de þãrani din satele învecinate, îºi aduceau de acasã pita, 
slãnina ºi brânza. Eminescu mânca alãturi de ei cu mare poftã, poate 
nu prea pe sãturate, ca la masa altuia. Hrana rece nu-i dãuna; avea, 
dupã spusele prietenilor de atunci, o sãnãtate de piatrã, pe care 
fructele, dupã anotimp – cireºe, prune, struguri, precum ºi bãile 
zilnice în Târnave o întreþineau în perfectã stare. Acestea erau cele 
douã plãceri pe care ºi le îngãduia, încolo nu bea, nu fuma, nu juca 
cãrþi. Mai ales pentru scãldat avea o mare slãbiciune pe care în Blaj 
ºi-o putea satisface cu uºurinþã. Târnavele care se reunesc în 
apropiere hrãnesc lacuri, iazuri, ochiuri de apã linã înconjurate de 
verdeaþã. Dupã un somn lung ºi tihnit, el se scula pe la opt, se spãla 
pe faþã, îºi trecea degetele rãºchirate în chip de pieptene prin pletele 
negre, bogate, îmbuca ceva, apoi pleca la scãldat în Târnavã, la 
moarã, în josul roatelor, unde era apa mai adâncã sau în „grãdina 
Podului” ori în Chereteu, lacul cu ape clare, liniºtite, aflat mai sus de 
Blaj. Stãtea întins ºi se prãjea la soare, dupã aceea se cufunda în apã. 
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ªi aºa mereu, pânã la amiazã. Odatã, cum un cãlugãr cunoscut, 
îmbrãcat în reverendã, se plimba prin grãdina Podului ºi-l privea 
amuzat, Mihai l-a poftit: „Hai de te scaldã, ce stai ca o mireasã pe 
þãrmuri!” Invitaþia era însã fãcutã într-o doarã, fiindcã întotdeauna 
îi plãcea sã-ºi ia singur baia zilnicã, fãrã sã stea de vorbã cu ceilalþi. 
Se întorcea la prânz, mânca împreunã cu mai sus amintiþii 
colocatari, iar dupã-amiazã zãbovea în piaþa seminarului ºi privea 
miºcarea vie a studenþilor.

S-a apropiat mai ales de câþiva teologi cu care a pãtruns în 
bibliotecã, în refectoriile ºi în grãdina seminarului. Biblioteca a fost, 
poate, locul cel mai pasionant pe care Blajul i l-a oferit lui Eminescu, 
în afara celor memorabile înainte pomenite ºi care-l duceau pe 
învãþãcelul lui Pumnul înspre trecutul mai apropiat, spre tribuni ºi 
luptele lor. Fundatã în 1727 din generoasa iniþiativã a episcopului 
Inochentie Micu Klein, care a gândit ºi ºcolile blãjene, biblioteca 
avea o structurã destul de diversificatã, numãrând în rafturile ei 
preþioase documente de culturã veche, codice greceºti, latine ºi 
slavoneºti, incunabule, numeroase manuscrise ºi tipãrituri, venind 
pânã aproape, în vremea ªcolii Ardelene. De asemenea, cãrþi de 
literaturã românã ºi strãinã, filosofie, teologie, strânse din multe ºi 
nobile donaþii, din sârgul ºi jertfa atâtor canonici, profesori, 
intelectuali patrioþi, a putut gãsi tânãrul pornit pe drumul studiului 
adânc, necurmat. Cãci lectura încetase de a fi pentru Eminescu 
delectare adolescentinã ori potolire a unei curiozitãþi oarecare ºi 
devenea treptat instrument de cunoaºtere propriu-zisã, de pãtrundere 
în cultura româneascã ºi universalã, pãtrundere pe care o resimþea 
din ce în ce mai acut ca o necesitate organicã de întregire a 
procesului creator care se declanºase.

Dar asupra tuturor acestora Eminescu tãcea, discret ºi modest 
încã de la început, nedorind sã-ºi arate superioritatea intelectualã faþã 
de colegii sãi de vârstã, cu care se înþelegea foarte bine pe alte planuri.

Cu ªtefan Cacoveanu a locuit pânã pe la 15 iulie, când acesta a 
plecat acasã, dupã bacalaureat. L-a poftit ºi pe Eminescu sã meargã cu 
el la þarã, dar poetul aºtepta bani de la tatãl sãu ºi era astfel constrâns 
sã rãmânã în oraº unde aveau sã-i fie adresaþi. În continuare, s-a alipit 
pe lângã teologi. Mânca pe la ei, ba o vreme a ºi locuit cu ei.
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Deºi începuse vacanþa, totuºi seminarul era foarte plin de viaþã, 
prin sãlile de mese, dar mai cu seamã în curte ºi prin grãdinã, la 
amiazã ºi seara pe rãcoare. Acolo se întâlneau tinerii intelectuali ai 
Blajului ºi Eminescu era vãzut printre ei. Citea în grãdinã pentru 
sine, dar ºi pentru alþii, cu deosebire versuri, iar vocea lui bine 
timbratã atrãgea în jur un auditoriu numeros.

ªi cum la 17/29 iulie îi apãruse, în Familia, poezia Din 
strãinãtate, se pare cã a citit-o ºi pe aceasta cu glas tare. Fireºte, poza 
romanticã destul de acuzatã în atitudinea verbului liric, înconjurat de 
aura depãrtãrii, a înstrãinãrii, ºi neestompând sentimentul patriotic al 
poeziei, era fãcutã sã placã acelui tineret intelectual mijlociu 
împãrtãºind gustul timpului.

De altfel, tânãrul recita din mulþi poeþi români, de la Baronzi la 
Alecsandri pe care-l preþuia îndeosebi ºi-l opunea în discuþii lui 
Andrei Mureºanu, marea slãbiciune a tineretului ardelean de atunci, 
foarte explicabilã prin rezonanþa intens naþionalã a versurilor sale. 
Chiar Slavici, în acelaºi an 1866, la 13 februarie, recitase la o 
serbare din Timiºoara, tot o poezie de Mureºanu. Eminescu nu 
suferea însã ca cineva sã punã la îndoialã întâietatea lui Alecsandri, 
probã evidentã a unui gust superior, în împrejurãrile estetico-istorice 
date, la un începãtor care pãtrunsese abia recent în imperiul poeziei.

Dar pe cât era de pãtimaº iubitor de literaturã ºi istorie, pe atât 
se codea la pregãtirea celorlalte materii necesare proiectatelor 
examene. Cunoscuþii îl vedeau cu manualele de fizicã ºi matematicã, 
de care se plângea cã sunt peste mãsurã de grele ºi cã nu se poate 
împãca în nici un chip cu ele. Când unii ºi alþii îl îndemnau sã 
studieze în vederea sesiunii care se apropia, el rãspundea: „Las 
pânã-mi vine pacienþa, c-apoi fac minuni”. Mult aºteptata rãbdare 
însã nu venea ºi timpul trecea ºi tot alte lucruri ispiteau interesul 
poetului.

La 7/19 august, Familia anunþa un eveniment de seamã în viaþa 
Ardealului: „Asociaþiunea transilvanã va þine adunarea sa generalã 
în 27-28 august la Alba Iulia… Amânându-se adunarea societãþii 
literare din Bucureºti, domnii Cipariu ºi Bariþiu aºiºderea vor putea 
lua parte… Un june poet – precum auzirãm – se pregãteºte a þine un 
panegiric asupra laureatului nostru poet Andrei Mureºanu…”
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Aceastã Asociaþiune transilvanã pentru literatura ºi cultura 
poporului român (prescurtat ASTRA) era o instituþie de culturã a 
românilor ardeleni ºi fusese înfiinþatã prin anul 1861. Printre cei 
cãrora li se datora fundarea ASTREI se numãrau canonicul Timotei 
Cipariu, Gheorghe Bariþiu, profesori la Blaj, ºi alþii. Scopul pozitiv 
urmãrit de asociaþie era rãspândirea culturii „în toate straturile 
poporului ºi editarea unor lucrãri filologice, istorice ºi ºtiinþifice”, 
care trebuiau elaborate în cele trei secþiuni.

Vestea a stârnit, negreºit, oarecare vâlvã, cãci adunãrile anuale 
începuserã a se constitui în tradiþie. Prins de vârtejul entuziasmului 
general ºi mânat, mai presus de orice, de amintirea profesorului 
sãu, Eminescu s-a hotãrât sã se ducã ºi el la Alba Iulia în zilele 
acelea festive.

Dezbaterile adunãrii au avut loc în catedralã. În prima zi, ºedinþa 
s-a deschis, sãrbãtoreºte, cu discursul preºedintelui. În cea de-a doua, 
Timotei Cipariu a citit o disertaþie despre unificarea ortograficã, iar 
Hodoº a vorbit despre literatura italianã a secolului XIII.

Eminescu a asistat la adunare ºi a urmãrit cu mult interes 
dezbaterile. Bãnuim cã vibraþia patrioticã de mare tensiune la care 
l-a supus atmosfera de sãrbãtoare a momentului l-a împiedicat sã 
resimtã critic unele exagerãri lingvistice ale vorbitorilor. Cãci ºi 
Al. Odobescu, cu puþini ani înainte, în 1862, participând tot la o 
adunare asemãnãtoare a Astrei, þinutã la Braºov, avusese impresia 
îndepãrtãrii oratorilor latinizanþi de limba vie, vorbitã. Oricât de 
tânãr, dar cu exactul, congenerul sãu simþ al limbii ºi cu experienþa 
recentã a întâlnirii cu vorbirea þãranului ardelean, Eminescu nu se 
poate sã nu fi fost în dezacord tacit cu modul de expresie al 
participanþilor, ca ºi cu propunerile fãcute acolo în legãturã cu 
necesitatea unificãrii ortografice. Va fi primit aci, la Alba Iulia, un 
prim impuls înspre lepãdarea urmelor latinizante ori italienizante 
dobândite prin frecventarea lui Aron Pumnul ºi lectura constantã a 
lui Heliade.

Dar Timotei Cipariu, canonicul cu frunte inspiratã ºi viaþã de 
mucenicie întru ale neamului ºi ale culturii, s-a alãturat în sufletul 
lui în galeria portretelor exemplare. Acel cãrturar strãlucit în a cãrui 
chilie lumânarea nu se stingea în vreme ce el stãtea aplecat, noaptea, 
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asupra paginilor, reunea în preocupãrile sale ceea ce fãcuse datoria 
ºi dragostea înaintaºilor sãi blãjeni, filologia ºi istoria, la care 
adãugase ºi filosofia. Stãpânind multe limbi vechi ºi moderne, 
moarte ºi vii, având o viziune cuprinzãtoare asupra istoriei (a fost 
vizitat de savantul Theodor Momsen), pãtrunzând filosofia kantianã 
(prin intermediul lui Krug), el ºi-a alcãtuit o bibliotecã impresionantã 
prin vastitatea ºi valoarea lucrãrilor cuprinse în ea, stând ºi în faþa 
noastrã, a celor de azi, ca o mãrturie a unei jertfelnicii rare care 
depãºeºte puterea noastrã de înþelegere.

Ce a înþeles Eminescu din grava personalitate a lui Cipariu 
rãmâne neºtiut, dar ceea ce este sigur e faptul cã îl înglobase în 
minunata serie a blãjenilor, cãrora totdeauna, chiar dupã ce strãdaniile 
lor latinizante cãzuserã în desuetudine ori fuseserã luate în derâdere, 
el n-a încetat sã le socoteascã valoarea drept „cronistice”, adicã 
istoric, absolutã.

Atunci, dupã adunare, se pare cã n-a împãrtãºit nimãnui 
impresiile primite, dupã obiceiul lui, deºi în singurãtate va fi gândit 
mult la aceste chestiuni atât de importante în orientarea sa de viitor 
creator de limbã. În ceasurile care au urmat, a hoinãrit singur prin 
oraº ºi prin împrejurimi, bântuit de tot felul de întrebãri, pânã seara 
târziu, când un cunoscut, teolog, l-a descoperit ºezând pe o bancã de 
pe promenadã. Surprins, acesta, pe nume Domºa, i-a spus:

– D-apoi cã te vor închide la poliþie!
– De-abia mã voi odihni mai bine – a rãspuns Eminescu într-o 

doarã. Dar la insistenþele teologului a primit sã-l însoþeascã înspre 
hanul mare, de cãrãuºi, cãruia îi zicea „La cocoana din Ighiu” sau 
„La Istratoaie”, unde-ºi avea masul peste noapte. Domºa l-a 
prezentat gazdei care a mai întins, în cãmãruþa pregãtitã pentru 
teolog, o rogojinã pe jos ºi a adus încã o pernã pentru oaspetele 
neaºteptat. A doua zi dimineaþã, s-au despãrþit, ºi Eminescu a pornit 
singur înapoi spre Blaj. S-a oprit pe malul Mureºului, la Mihalþ, 
aºteptând sã treacã apa cu podul umblãtor. Ca sã-ºi omoare timpul, 
stãtea de vorbã ºi se juca cu niºte copii de þãran. Ajuns din urmã de 
alþi teologi cunoscuþi, unul Orga, celãlalt Mãrculeþ, a pornit cu ei, au 
trecut împreunã Mureºul ºi s-a dus în satul lui Orga, în 
Bucerdea-Grãnoasã, locul de baºtinã al altui tribun al revoluþiei de 
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la 1848 în Ardeal, Ioan Maiorescu. Au ajuns acolo seara. Bãtrâna 
mamã a lui Orga le-a dat sã mãnânce, iar dupã aceea teologii au 
plecat la un priveghi. Eminescu a rãmas acasã ºi s-a culcat. 
Dimineaþa, dupã ce s-au sculat toþi, au prânzit pe sãturate, ca la 
casele þãranilor ardeleni, iar dupã prânz musafirul a dispãrut ca 
întotdeauna, fãrã sã lase vreun cuvânt.

O fi trecut oare ºi prin Veza? Numele satului apare în culegerile 
de folclor ale poetului ºi tot din Veza era ºi „mãgãrariul” din Blaj, 
un povestaº nãstruºnic, care aducea apã la seminar cu cãruþa trasã 
de un mãgãruº, ºi pe care l-a ascultat cu mare plãcere. Se numea 
Nicolae Milan, poreclit Chenderi, era iscusit ºi pasionat povestitor, 
vornic de nunþi, ºi stãtea ceasuri întregi în piaþa seminarului, 
spunând snoave ºi basme tuturor celor care voiau sã-l asculte. 
Pentru Eminescu, „mãgãrariul” din Blaj a rãmas o veselã amintire 
din timpul ºederii blãjene.

În ultimele sãptãmâni, a locuit în seminar. Binevoitori, 
superiorii ºcolii l-au îngãduit sã stea într-o odaie cu Iacob Onea, 
Ioan Gorun ºi Gregoriu Dragoº. Dar aceastã convieþuire a durat 
doar vreo trei sãptãmâni, dupã care colegii de camerã nu l-au mai 
vãzut ºi au fost convinºi cã el a pãrãsit oraºul, descurajat de ratarea 
unui examen de elinã.

Între timp, el publica la Familia în continuare, în numãrul din 
14/26 august poezia La Bucovina ºi în numãrul din 11/23 septembrie 
– Speranþa, dupã Schiller. Chiar ºi în 16/28 octombrie, odatã cu 
versurile intitulate Misterele nopþii, redacþia publica ºi o 
corespondenþã adresatã poetului la Blaj: „Blaº – M. E. – Nu e încã 
gata novela despre care mi-ai scris? Dacã e gata, trimite-mi-o pe 
loc, cãci acum s-ar putea publica.” Iar în cinci numere succesive din 
lunile octombrie ºi noiembrie apãrea traducerea nuvelei Lanþul de 
aur, nuvelã „svedicã” de Onkel Adam (Welterbergh Karl Anton), 
comunicatã de M. Eminescu.

Se mai afla acesta în Blaj acum sau îl pãrãsise? Într-o zi de 
toamnã târzie, l-a întâlnit în Sibiu un alt colaborator al Tribunei, 
Nicolae Densuºianu, viitorul istoric.

Eminescu se afla în tovãrãºia unui tânãr de la Institutul teologic 
pedagogic din oraº. ªi deºi Densuºianu a admirat ochii mari deschiºi 
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ºi zâmbetul frumos al poetului, nu s-a putut opri sã nu bage de seamã 
starea de realã mizerie vestimentarã în care se afla. Era pur ºi simplu 
în zdrenþe, ceea ce l-a fãcut pe Densuºianu sã creadã cã mai 
pribegise mult dupã ce plecase din Blaj. L-a luat cu el ºi l-a îmbrãcat 
din creºtet pânã-n tãlpi. Dupã vreo trei zile, musafirul l-a rugat sã-l 
ajute sã pãrãseascã Transilvania.

Ce a însemnat Blajul în desfãºurarea procesului atât de anevoie 
de descifrat al formaþiei lui Eminescu? În primul rând ºi la primul 
nivel, o infuzie puternicã de patriotism care a crescut ºi mai mult 
concentrarea sentimentului nãscut ºi cultivat cu pietate ardentã de 
Aron Pumnul în ucenicul sãu, prin contactul direct, atât de preþios, 
cu locuri sacre din istoria militantã a poporului român. Apoi, în 
cultura lui, legãtura nemijlocitã cu comorile din bibliotecile Blajului, 
rãsfoirea ºi lectura a o seamã de lucrãri manuscrise sau tipãrite l-au 
îmbogãþit considerabil, datã fiind enorma sa apetenþã de informaþie. 
A venit aci în atingere cu cultura europeanã, într-un chip care i-a 
schimbat incipient dar hotãrâtor forma minþii. Formula de „Romã 
micã”, pe care o folosise la sosire, se umpluse acum cu un conþinut 
de adevãr sigur pentru Eminescu. La capãtul unei ºederi de câteva 
luni în centrul românismului ardelean, el a simþit procesul de 
osmozã cu Europa realizat de corifeii ªcolii Ardelene ºi de urmaºii 
lor, ca o deliberatã sarcinã a afirmãrii latinitãþii noastre, a descendenþei 
noastre din vechea Romã. În atmosfera aceea de blândã sobrietate a 
peisajului, de simplitate majestuoasã, mintea lui a pãtruns sensul 
miºcãrii întreprinse de blãjeni întru desþelenirea fântânilor genetice 
ale neamului, prin istorie ºi filologie, întru repunerea în lucrare a 
mitului civilizator, cultural, menit a face pe români sã intre din nou 
în legãturã cu Europa, cu Roma naºterii lor. Cãci între „Roma micã” 
ºi „valoare cronistice absolutã”, între aceste douã sintagme extrem 
de expresive folosite de poet cu privire la Blaj ºi ªcoala Ardeleanã 
se situeazã procesul de înþelegere trãit de el în decisivele luni blãjene 
care au fãcut din el un european in nuce.

În activitatea lui creatoare, sporitã ºi încurajatã prin legãturile 
cu Familia lui Vulcan unde îºi gãsise pentru moment un debuºeu 
literar potrivit, s-au petrecut de asemenea tot mai fãgãduitoare 
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creºteri ale ariei de inspiraþie ºi ale mijloacelor de expresie, deºi 
modelele rãmân în general cam aceleaºi, adicã Heliade Rãdulescu, 
Bolintineanu, Alecsandri, cu un accent parcã mai insistent asupra 
primului.

La neoclasicismul luminos, transparent, al poeziilor de dragoste 
ºi naturã de pânã acum, Blajul avea sã aducã un prim adaos de 
vehemenþã ºi hiperbolã preromanticã, de Sturm und Drang, prin 
toatã încãrcãtura moral-afectivã pe care i-o transmisese poetului 
Transilvania, prin exemplaritatea figurilor pe care i le impusese ºi 
care aveau sã dea roade mai târziu, amplificate cu experienþe ºi 
aluviuni de culturã noi.

În manuscrise, se anunþa încã de pe acum, fragmentar sau în stare 
de proiect, o altã atitudine poeticã, o altã miºcare lãuntricã, însoþind 
alte întrebãri de existenþã, alte figuri liric-dramatic evocate, care vor 
fi dezvoltate chiar din anul urmãtor – 1867 – ca Horea sau Iancu.

Acest an a fost plin de nesiguranþã ºi tribulaþii pentru poet ºi 
acoperit de aceleaºi tãceri devenite caracteristice. O scrisoare din 
vremea viitoarelor studii la Viena, adresatã unui domn avocat C., îi 
amintea acestuia de întâlnirea lor, petrecutã în anul 1867, la 
Timiºoara, unde fratele poetului, Nicolae, era secretar la avocatul 
Emmerich Christiani. Dacã aceastã vizitã a avut loc înainte sau dupã 
angajarea lui Eminescu în trupa de teatru a lui Iorgu Caragiale, nu se 
ºtie. Oricum, printre puþinele fapte sigure ale anului în curs se 
numãrã intrarea ca sufleur în compania teatralã a lui Iorgu Caragiale, 
care-ºi avea sediul teatrului sãu de vodevil în fosta salã Cornescu, 
împreunã cu Drãgulici. Dar trupa întreprindea adesea turnee prin 
oraºele muntene. ªi uneori, din lipsã de personal suficient, se 
angajau sufleuri pe loc, ad-hoc, înainte de spectacol. Aflându-se 
odatã la Giurgiu, actorii trupei care trãseserã la un hotel oarecare, au 
descoperit, în grajd, un tânãr culcat în fân, citind cu glas tare, în 
limba germanã, din Schiller. Tânãrul întreprindea slujba de rândaº ºi 
grãjdar ºi avea drept proprietate un singur geamantan ticsit cu cãrþi 
ºi pãstrat la ferealã în ieslea grajdului. Cele mai multe erau cãrþi 
nemþeºti, care au impresionat pe noile cunoºtinþe. Directorul, Iorgu 
Caragiale, i-a propus pe datã un angajament pe care bãiatul l-a 
primit bucuros. Avea sã încaseze ºapte galbeni pe lunã pentru a 



66 Zoe Dumitrescu-Buºulenga  /  EMINESCU - VIAÞA

îndeplini o slujbã pe care o cunoºtea ºi care-i fusese odatã dragã. 
A plecat deci odatã cu trupa spre capitalã. Ca orice sufleur 
permanent, stãtea seara în cuºca scenei ce avea sã-i devinã atât de 
familiarã în anii urmãtori, iar ziua era obligat sã copieze lista de 
repertorii, roluri separate, pe caiete deosebite. Aceastã ocupaþie din 
urmã îl plictisea grozav. Lãsa sã treacã zile întregi pânã sã se apuce 
de lucru. Hoinãrea prin oraº, observând ori reflectând, stãtea mai 
mult prin grãdini, citind, se învârtea mai ales în cercuri actoriceºti. 
Este de la sine înþeles cã scria mereu, dezvoltând idei ºi motive 
nãscute tot în vremea ºi atmosfera Blajului, deºi a publicat puþin, 
doar douã poezii, tot în Familia – Ce-þi doresc eu þie, dulce Românie, 
în nr. 14 din 2/14 aprilie ºi La Heliade, în nr. 25 din 18/30 iunie.

Aceasta din urmã, adevãratã odã închinatã bãtrânului poet, 
profet-luptãtor, aducea un sunet nou, iscat din violenþa verbalã a 
Sturm und Drang-ului, a titanismului eminescian nãscând. Încercând 
sã particularizeze stilul lui Heliade printr-un mimetism destul de 
îndemânatic, tânãrul admirator spunea printre altele:

„… Sublim însã e cântul când þipã ºi ia-n goanã
Talazurile negre ce turbã, se rãstoarnã,
ªi spumegã ca furii ºi urlã-ngrozitor.

Astfel îþi e cântarea, bãtrâne Heliade,
Cum curge profeþia unei Ieremiade,
Cum se rãzbun-un vifor zburând din nor în nor…”

Citea enorm, cu pasiune, multã liricã romanticã ºi clasicã, 
preponderent germanã, în special pe Schiller, din care traducea, în 
1867, Resignaþiune. Într-o listã de repertorii rãmasã de atunci, în 
grafia poetului se întâlneau numele unora din piesele jucate de trupa 
lui Caragiale.

Erau numai traduceri din francezã: Zmeul nopþii de Hyppolite 
Lucas, tradusã de G. G. Georgescu, Margo contesa, vodevil tradus 
de T. Profiriu, O palmã sau Voinicos dar fricos, în tãlmãcirea 
aceluiaºi. În Margo contesa a jucat ºi marele Pascaly, pe care 
Eminescu l-a cunoscut, desigur, în aceastã vreme, iar Voinicos dar 
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fricos fãcea parte ºi din repertoriul trupei sale. În cursul relaþiilor 
stabilite mai târziu între ei, poetul a cãpãtat o realã admiraþie, o 
stimã durabilã pentru omul acela înalt ºi impunãtor, cu plete negre ºi 
privire pãtrunzãtoare, ºi care avea sã-i dãruiascã, pentr-un timp, 
sprijinul ºi ocrotirea lui.

De aici, din trupa lui Caragiale, l-a luat Pascaly pe Eminescu la 
el. Actorul, încã destul de tânãr la vremea aceea (în 1868 avea doar 
37 de ani), era nu numai un îndrãgostit de arta lui – specializat la 
Paris cu profesori de seamã ca Got, Samson, Bouffé, Bocage – ºi un 
interpret elegant ºi înþelegãtor al unui repertoriu destul de vast 
pentru starea de atunci a scenei româneºti, dar ºi un animator 
cultural în sens modern, cu o concepþie înaltã despre misiunea 
teatrului, bun traducãtor ºi adaptator a numeroase piese strãine, 
autor destul de înzestrat de comedii ºi vodeviluri în gustul epocii.

Purtat, probabil, ºi de o aleasã conºtiinþã patrioticã, ºi încurajat 
de ecourile succeselor trupei Vlãdicescu-Tardini, confirmate de visu 
de cãtre noul sufleur, Pascaly se hotãrî ºi el sã întreprindã un turneu 
de reprezentaþii în Ardeal ºi Banat, în vara anului 1868.

În acest scop, se trimiserã mai întâi ziarelor transilvane niºte 
anunþuri redactate dupã cum urmeazã:

„TEATRUL ROMÂNESC
REPREZENTAÞII ROMÂNEªTI

date de
D. M. PASCALY

unul dintre cei mai mari artiºti români ai României, primul 
tragic ºi primul comic de caracter al Teatrului Român, 
împreunã cu doamna Matilda Pascaly, prim rol de dramã ºi 
comedie, ºi cu cei mai distinºi artiºti români vor da câteva 
reprezentaþii române în toate oraºele de peste Carpaþi…”

Apoi, directorul însuºi a plecat la Braºov, în jurul lui 10 mai, ca 
sã închirieze sala de teatru ºi sã primeascã necesara concesiune 
pentru reprezentaþii, stabilind de la început numãrul acestora ºi 
preþurile biletelor de spectacol.
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O aºteptare febrilã a cuprins publicul românesc dupã aceastã 
trecere prealabilã a lui Pascaly. Ziarele, revistele, Telegraful român, 
Gazeta de Transilvania, Albina, Familia stârneau ºi menþineau treazã 
curiozitatea ºi mai cu seamã emoþia cititorilor, anunþând solemn 
datele reprezentaþiilor, lista repertoriului, numele artiºtilor ºi calitatea 
generalã a jocului lor.

În sfârºit a pornit ºi trupa. Pe o vreme de ploaie, mohorâtã, aºa 
de urâtã încât tradiþionalul maial al braºovenilor a trebuit amânat de 
pe 15 pe 18 mai, membrii acesteia au sosit la Braºov sâmbãtã, în 16. 
Prima reprezentaþie a avut loc a doua zi, duminicã 17, cu piesa Orbul 
ºi nebuna, dramã în cinci acte, tradusã de Matei Millo. Nu se poate 
spune cu ce entuziasm a fost primitã aceastã manifestare de artã 
româneascã, de altfel ca ºi cea de marþi 19, când s-a jucat comedia 
în trei acte Gãrgãunii sau Necredinþa bãrbaþilor, în traducerea lui 
Pascaly. O atmosferã sãrbãtoreascã stãpânea ºi în rândurile actorilor 
ca ºi în ale spectatorilor; jocul a devenit mai viu, mai expresiv, 
aplauzele nesfârºite, chemãrile la rampã repetate.

Dar chiar din primele cronici, printre comentariile elogioase, 
printre aprecierile superlative cu privire la arta actorilor, se strecura 
o uºoarã imputare: de ce cea mai mare parte a repertoriului sã conste 
în drame ºi comedii franþuzeºti? Poate la fel gândea, în cuºca lui, ºi 
sufleurul care trãia acum o nouã experienþã patrioticã, un contact 
reînnoit cu Transilvania, în alte împrejurãri de viaþã.

Într-adevãr, în repertoriul anunþat de Familia, abia de se gãsea 
vreun titlu prizãrit de piesã româneascã, în vreme ce traducerile, mai 
ales din francezã, abundau.

Totuºi, auzirea limbii naþionale pe scenã încânta pe românii 
braºoveni care admirau ºi jocul ºi dicþia actorilor ºi costumele lor. 
În Gazeta Transilvaniei din 4 iunie s-a publicat un comentariu ultra 
elogios la adresa jocului trupei:

„Producþiile dramatice ale domnului Mihai Pascaly de pânã 
acum ne-au dovedit din nou, nu numai prin acurateþa reproducerii ºi 
a personificãrii rolelor cu toatã exactitatea ºi decenþa artei dramatice 
ºi scenice, ci ºi cu aplaudata agilitate ºi regularitate în tot ceea ce 
formeazã întreaga sistemã a producþiunii pieselor, cã muza românã 
Thalia, cea mai agerã dintre muzele strãbunilor noºtri, ºi-a reaºezat 
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domiciliul sãu cu statornicie în sânul acestei societãþi, ºi cu ea în 
mijlocul naþiunii daco-romane”.

Cu toatã îmbrãcãmintea prea pompoasã a stilului, se simte în 
cuvinte o admiraþie autenticã ºi un entuziasm dintre cele mai calde. 
De altfel, nu numai în aplauze furtunoase ºi cronici elogioase ºi-au 
manifestat braºovenii bucuria ºi simpatia faþã de spectacolele 
româneºti, ci în aceeaºi mãsurã aproape, ºi la banchetele ºi 
sãrbãtoririle de dupã spectacole, transformate în exultante agape de 
comuniune între fraþii de dincolo ºi de dincoace de Carpaþi.

Sibiul a fost urmãtoarea etapã spre care s-au îndreptat soþii 
Pascaly, soþii Gestianu, soþii Velescu, Ion Sãpeanu, Simion 
Bãlãnescu, Victor Fraiwalt, Catinca Dumitrescu, Maria Vasilescu ºi 
Mihai Eminescu.

Au ajuns în oraº în dimineaþa de luni 15 iunie ºi s-au instalat toþi 
la „Hotel Bukarest”, unde trãgeau mai toþi românii care veneau în 
Hermannstadt. Cum prima reprezentaþie a avut loc abia în 20 ale 
lunii, Eminescu a avut prilejul de a se plimba prin vechile locuri 
cunoscute, prin Jungwald, unde se dãdeau o mulþime de serbãri în 
aer liber, organizate de o seamã de instituþii ori asociaþii dupã vechi 
tipice cât se poate de pitoreºti; ºi-a cãutat prietenii pe care ºi-i fãcuse 
cu doi ani mai înainte ºi a fost cãutat de aceºtia, cãci vestea despre 
venirea trupei se rãspândise încã de mult prin ziarele locale.

S-a întâlnit din nou cu Nicolae Densuºianu cu care a discutat, 
probabil, din nou, foarte aprins, la o masã din Volksgarten sau în 
Brunsbaugarten, despre starea literelor române în general, subiect 
aprig susþinut de Eminescu ºi interesând mult tânãra „intelighenþie” 
ardeleanã, despre starea teatrului românesc în particular, cu referinþe 
desigur ºi la repertoriul trupei pe care o însoþea.

Se vede cã Eminescu ºi-a arãtat ºi el nemulþumirea faþã de 
lipsa pieselor româneºti din reprezentaþii, deoarece în cronica-
corespondenþã pe care o trimite Densuºianu Familiei, mijeºte acelaºi 
reproº. ªi poate ºi unele observaþii critice destul de interesante 
strecurate în pomenita cronicã, cu privire la singura piesã româneascã 
jucatã, Mihai Viteazul dupã bãtãlia de la Cãlugãreni de 
D. Bolintineanu, ca de pildã constatarea lipsei de legãturã între acte, 
dãunând construcþiei generale dramatice, vor fi aparþinut tot poetului. 
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Spectacolele au început ºi aci în aceeaºi atmosferã sãrbãtoreascã, 
buchete ºi coroane de flori cu cocarde tricolore au fost aruncate 
actorilor cãrora li se analiza jocul, în parte, în cronici pline de 
însufleþire.

Bineînþeles, Pascaly culegea toate sufragiile publicului, atât 
român cât ºi strãin, în apariþiile, remarcabile se pare, din ªtrengarul 
de Paris ºi în special din Mihai Viteazul.

Teatrul român a fost onorat de prezenþa excelenþei sale baronul 
von Ramming, iar ultima reprezentaþie la care s-au jucat piesele 
Sãrmanul Jack ºi Poetul romantic de M. Millo, a fost datã în folosul 
sãracilor din Sibiu. Schimbul acesta de gesturi amabile creºtea 
popularitatea ºi prestigiul trupei româneºti care a fost sãrbãtoritã 
printr-un banchet dat în sala hotelului La împãratul roman (Zum 
römischen Kaiser), în seara de 29 iunie.

Peste 150 de persoane au participat la acest eveniment, 
memorabil pentru românii din Sibiu, prezidat de Iacob Bologa, fost 
consilier aulic. S-au pronunþat cuvântãri pline de patos patetic, iar 
toastul lui Pascaly a electrizat pe participanþi. Se înþelege cât se va 
fi delectat în momentele acestea poetul pentru care întreaga 
demonstraþie pãrea un ecou, o reminiscenþã sau o confirmare a 
visurilor Daciei literare, ale conducãtorilor ei, pentru care teatrul 
constituia unul din instrumentele cele mai potrivite în scopul 
realizãrii mult doritei unitãþi culturale ºi al stimulãrii activitãþilor 
creatoare în dramaturgia româneascã. Plin de însufleþire stãpânitã, el 
circula printre grupuri, trecea de la unul la altul observând reacþiile, 
se arãta familiar, dar rãmânea în obiºnuita lui detaºare. Atunci l-a 
vãzut fiul lui Gheorghe Bariþiu, Ieronim, ºi el scriitor, care a rãmas 
impresionat de frumuseþea tânãrului, de pãrul lui lung ºi negru, de 
ochii mari, migdalaþi, „plini de o veselie melancolicã, niºte ochi 
expresivi, vorbitori ºi totodatã misterioºi”. Atât i s-a pãrut de 
izbitoare liceanului Bariþiu personalitatea lui Eminescu încât a vrut 
sã afle de îndatã ce fel de actor este ºi în ce roluri joacã. I s-a rãspuns 
cã tânãrul e ataºat trupei în calitate de sufleur, cã e plin de talent, dar 
cã duce o viaþã nefericitã.

În zilele care au urmat, poetul a mai fost vãzut prin cafenele, 
apoi a plecat mai departe cu trupa, spre Lugoj. Aci n-au mai stat la 
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hotel, ci la câteva case de români, ca Iova Popovici, Demetriu 
Papaviþa, ªtefan Barcianu ºi alþii, care s-au socotit fericiþi sã poatã 
adãposti sub acoperiºul lor pe trimiºii culturii româneºti.

Reprezentaþiile au început la 4 iulie, cu acelaºi succes rãsunãtor, 
cu sãli ticsite în ciuda capacitãþii reduse a teatrului ºi cãldurii de 
nesuferit (exceptând spectacolul din 9 iulie, stingherit de o ploaie 
mare care cãzuse în timpul zilei). Din cauza cãldurii excesive, 
sufleurul, în cuºca sa, adoptase o þinutã fãrã rigoare – cãmaºa de 
noapte.

Astfel costumat asista, cu satisfacþie, la insistentele rechemãri la 
rampã ale doamnei Matilda Pascaly, cãreia i s-a aruncat o cununã de 
flori cu panglici tricolore pe care sta scris: „Junimea românã, 
doamnei Matilda Pascaly. Pentru arta românã, Lugoj – 1868”. Astfel 
asista la violentele ropote de aplauze care întâmpinau apariþia lui 
Pascaly în Mihai Viteazul; astfel se bucura de reuºita adãugirilor de 
repertoriu produse între timp ºi constând din comedii „naþionale” ca 
Stelian Pãþitul de Pantazi Ghica, Frica e din rai de Pascaly, Coconul 
Bârzoi, bãrbatul cocoanei Chiriþa etc.

La Lugoj, Eminescu a întâlnit pe un alt colaborator tânãr al 
Familiei, pe Atanasie M. Marienescu, viitorul folclorist, care a 
asistat la toate reprezentaþiile ºi a trimis revistei câteva 
cronici-corespondenþe.

Cine ºtie câte note îºi va fi luat poetul din informaþiile pe care i 
le-a putut da Marienescu despre folclorul regiunii, despre viaþa 
culturalã a românilor de aici. S-au întreþinut, dupã toate probabilitãþile, 
ºi despre teatru, unul din obiectele principale ale gândirii lui 
Eminescu în vremea aceea, deoarece Marienescu era ºi autor 
dramatic ºi a ºi pus la îndemâna trupei o comedie într-un act, Gluma, 
care avea sã fie jucatã la Arad. De asemenea, el i-a arãtat lui 
Eminescu ºi unele producþii personale lirico-patriotice, de felul 
acelora pe care obiºnuiau sã le publice inimoºii colaboratori ai 
revistelor ardelene.

ªi aci, la Lugoj, au avut loc sãrbãtoriri, banchete cu muzicã ºi 
dansuri naþionale. Aºa, de pildã, în seara de 20 iulie, ºaizeci de 
români au oferit trupei o cinã festivã într-o grãdinã frumos iluminatã. 
Iarãºi toasturi, iarãºi entuziasm patriotic, iar în încheiere jocuri. 
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În zori, sub ferestrele actriþelor, s-au cântat serenade, într-o foarte 
romanticã atmosferã. ªi tot o manifestare de caldã simpatie s-a 
desfãºurat sub ferestrele lui Pascaly, unde tinerii studioºi, 
recunoscãtori faþã de delicata atenþie a directorului care le 
îngãduise intrarea gratuitã la reprezentaþii, s-au adunat, au cântat ºi 
au þinut cuvântãri care mai de care mai înflãcãrate. Directorul le-a 
rãspuns, emoþionat, în felul sãu uºor teatral dar plin de patos 
sincer, ºi a fost îndelung ovaþionat. Negreºit cã Eminescu, mare 
iubitor de astfel de miºcãri sufleteºti, pe care îi plãcea sã le 
priveascã din afarã, s-a desfãtat cu aceste scene care au nãscut, 
poate, în el, încã de pe acum, ideea necesitãþii unor atari întâlniri 
ºi pe mai departe, menite sã întãreascã acea conºtiinþã naþionalã 
unitarã pe care începuse s-o intuiascã.

În Timiºoara, unde trupa a ajuns la 27 iulie, s-au dat doar trei 
reprezentaþii în faþa unui public foarte însufleþit ºi aproape exclusiv 
românesc. Costumul naþional al þãranilor bãnãþeni, atât de sobru, 
dãdea un aspect dintre cele mai pitoreºti. Figuri însemnate de români, 
veniþi într-adins de la Budapesta, se vedeau la locuri de cinste. Printre 
ei, Vincenþiu Babeº, Alexandru Mocioni. De altfel, cum Matilda 
Pascaly a nãscut un fiu în acele zile timiºorene, el a fost botezat în 
ziua de 5 august, onoare deosebitã pentru actorii români, de cãtre un 
membru al familiei Mocioni, cãpãtând numele acestuia – Andrei.

ªi în acest oraº, primirea a avut un caracter festiv. Dupã primul 
act al piesei jucate mai întâi, s-au distribuit în salã, conform unui 
obicei al vremii, foi volante cu versuri naive, dar vibrând de 
admiraþie, scrise de un oarecare Iulian Grozescu, poet local, ºi 
intitulate Salutare Thaliei române, dedicatã societãþii teatrale 
române a domnului director Pascaly. S-au oferit aceleaºi cununi de 
flori cu cocarde tricolore, s-au þinut lanþ aceleaºi mese sãrbãtoreºti 
de searã, dupã orele de teatru, în parcul Coronini, cu asistenþã 
foarte numeroasã.

ªederea în Arad a fost mai lungã, din pricinã cã mai întâi s-a 
îmbolnãvit Pascaly, apoi Gestianu, ºi unele spectacole au trebuit 
amânate. În plus, au survenit ºi schimbãri de itinerar. S-a renunþat la 
Oradea Mare ºi la Gherla. În acest orãºel, urma sã se þinã, dupã 
tradiþia instituitã, în ultima decadã a lui august, Adunarea Asociaþiei 
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Transilvane, la care Eminescu asistase cu doi ani înainte la Alba 
Iulia. Cum evenimentul era într-adevãr de primã mãrime în lumea ºi 
conºtiinþa românilor din Transilvania, Eminescu îl va fi convins pe 
Pascaly sã sporeascã importanþa festivitãþii prin participarea trupei 
sale. Zvonul despre venirea teatrului românesc în zilele Adunãrii s-a 
lãþit foarte repede ºi cea mai mare parte a publicului aflat de faþã la 
dezbateri fusese atrasã de multaºteptata prezenþã. Motive necunoscute 
însã au hotãrât conducerea trupei sã renunþe în ultima clipã la 
proiectata surprizã.

Pentru a satisface pe deplin auditoriul românesc din Arad, ºi el 
atât de generos ºi de entuziast în nãzuinþele-i patriotice, Pascaly a 
mai recurs la un mijloc foarte sigur de a suscita temperaturi afective 
foarte înalte, ºi anume, la recitãri din poeþi ardeleni. Astfel, la prima 
reprezentaþie, el însuºi a declamat o poezie a lui Atanasie 
Marienescu, Adu-þi aminte, Românie, iar Matilda Pascaly, în 
costum naþional, a dat glas, în seara de 18 august, în cinstea unui 
oaspete foarte preþuit, venit de departe sã asculte ºi el limba 
naþionalã pe scenã (cum fãcuserã ºi unii români din comitatul 
Zarandului, mergând pe jos cale lungã), a dat glas unei poezii a 
acestuia, intitulatã Copila românã. Iosif Vulcan, fiindcã de el este 
vorba, a trebuit sã aparã alãturi de doamna Pascaly pe scenã, 
împãrþind aclamaþiile cu artista.

ªi în seara aceea de pominã pentru cei care au fost de faþã, 
Vulcan a avut prilejul sã cunoascã în sfârºit de visu pe vechiul sãu 
colaborator cãruia îi schimbase cu de la sine putere sufixul numelui 
ºi pe care l-a gãsit în þinuta vestimentarã mai înainte pomenitã, adicã 
în cãmaºã de noapte. Pe deasupra, mai fumând ºi din pipã! Ce 
bucurie au trãit însã cei doi, cât au zãbovit asupra unor chestiuni de 
interes comun, desigur în primul rând literare! Fapt este cã au fãcut 
ºi un oarecare schimb de producþii proprii. În afarã de poezia 
amintitã, Vulcan a mai lãsat trupei ºi o comedie cu cântece, în trei 
acte, intratã apoi în repertoriu, Nu vãtãmaþi fetele bãtrâne, iar el s-a 
întors la Pesta cu douã poezii ale lui Eminescu care vor apãrea în 
Familia (dupã aproape un an de întrerupere a colaborãrii) în 
numerele din 30 august ºi 1 octombrie, respectiv La o artistã ºi 
Amorul unei marmure.
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Dupã un banchet iarãºi generos, la care s-a înmânat lui Pascaly 
un pocal de argint, trupa s-a îndreptat spre ultimul oraº al 
turneului – Oraviþa. Au ajuns acolo în dupã-amiaza zilei de duminicã 
30 august ºi au fost aºteptaþi la garã de un convoi de douãsprezece 
carete, dintre care una cu patru cai destinatã directorului. Eminescu 
a avut o caretã pe seama sa.

Rãgazul primei seri, fãrã spectacol, a fost petrecut într-un mod 
încântãtor pentru poet: privind la costumele ºi jocurile româneºti, la 
dovezile pe care localnicii le înfãþiºau vizitatorilor din regat în 
dorinþa lor fierbinte de a-ºi susþine romanitatea lor atât de contestatã. 
Zelul modeºtilor oraviþeni în a proba românilor originea lor comunã 
n-a fost pentru poet decât încã un fragment de mãrturie întãritoare a 
convingerii sale tenace despre necesitatea unitãþii culturale.

Oricum, a înregistrat câte ceva în nedespãrþitul sãu notes, detalii 
etnografice, particularitãþi de limbã, strigãturi, ºi a fost mulþumit de 
cererea unora din notabilitãþile locului de a se înlocui în a doua 
reprezentaþie piesa Un amic supãrãtor cu Mihai Viteazul dupã 
bãtãlia de la Cãlugãreni.

Cu Oraviþa turneul s-a încheiat ºi, dupã o despãrþire caldã, trupa 
a pãrãsit oraºul, pornind spre Bucureºti în ziua de 2 septembrie. 
Larga buclã a reînnoitei experienþe transilvane s-a închis în poet, 
lãsând nu o simplã amintire, ci un ferment activ în toatã gândirea lui 
politicã, întãritã de aceastã mai maturã reîntâlnire cu acest dramatic 
peisaj românesc, natural ºi uman, supus unei stãpâniri strãine, dar în 
chip esenþial neînstrãinat.

Când au ajuns în Bucureºti, vremea se stricase. Era o toamnã 
ploioasã ºi mohorâtã. Dupã absenþa de patru luni, Eminescu ºi-a 
regãsit ocupaþiile, prietenii. Angajat acum ca sufleur permanent al 
Teatrului Naþional, alterna în aceastã slujbã cu un alt coleg, sufleur 
prim. Într-o sãptãmânã fãcea acest oficiu la reprezentaþii, în timpul 
serii, în urmãtoarea la repetiþii, dimineaþa. Uneori, rar de tot, juca ºi 
câte un mic rol, ca acela al ciobanului din Rãzvan ºi Vidra de 
B. P. Haºdeu. ªi mai avea de transcris, pe deasupra, fiecare rol 
actoricesc în caiete separate, lucru grozav de monoton ºi de 
plicticos pentru o minte atât de neliniºtitã, de neostenitã ca a lui. 
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Mereu amâna începutul copierii cutãrei sau cutãrei piese ºi vrafurile 
de caiete ºi manuscrise creºteau pe masa lui de lucru. Ba Pascaly îi 
mai încredinþase o sarcinã: aceea de a traduce o carte germanã 
despre arta reprezentaþiei dramatice (Die Kunst der dramatischen 
Darstellung) de H. Th. Rötscher, estetician notoriu, la vremea aceea, 
carte apãrutã nu de mult ºi de mare importanþã pentru lumea 
actoriceascã. Aici lucrul nu-i mai displãcea, fiindcã nu numai cã-l 
pasiona subiectul, dar avea ºi enorm de învãþat chiar dincolo de 
chestiunile de specialitate strictã, Rötscher mergând, în expunerea 
sa, de la arta actorului la esteticã, filosofie, literaturã dramaticã ºi 
pânã la foneticã, domeniu în care Eminescu a descoperit legile 
eufoniei. ªi traducând, încercând sã fixeze o terminologie de 
specialitate care lipsea, el dialoga cu sine ºi nota pe marginea 
manuscrisului întrebãri dintre cele mai expresive, denotând interesul 
acut faþã de ideile ºi materialul cu care era confruntat. De altfel, 
oprirea mai îndelungã asupra cãrþii lui Rötscher ºi comentariile, 
oricât de concise ºi de puþine, dezvãluie o nouã etapã în orientarea 
gândului eminescian atras din ce în ce mai vizibil de filosofie.

Locuia acum sub acelaºi acoperãmânt cu Pascaly, îngãduit, prin 
bunãvoinþa acestuia, într-o cãmãruþã de la etaj, la capãtul unui 
coridor obscur, alãturi de o încãpere ocupatã de un frate al actorului. 
ªi camera, ca ºi coridorul, era destul de întunecoasã, având doar o 
ferestruicã drept în faþa uºii. Ai fi zis, intrând într-însa, cã-i un 
depozit de cãrþi. Patima nepedepsitã a lecturii începuse. Sute de 
volume, mai ales vechi, româneºti ºi nemþeºti, zãceau pe podeaua 
neatinsã de mãturã, într-o dezordine familiarã doar producãtorului. 
Impresia de depozit era stricatã doar de prezenþa câtorva mobile, 
indispensabile dar rudimentare, „o sofa roºã”, singur detaliu colorat 
sau mai bine zis decolorat, deoarece numai cu oarecare îngãduinþã îi 
puteai reconstitui nuanþa originarã. O masã de brad, mult crestatã cu 
tot soiul de caractere, ºi corolarul ei, scaunul, din acelaºi lemn sãrac, 
uºor. Pãienjeniºul de prin unghere se adãuga la atmosfera pe care o 
respira interiorul acesta al tânãrului intelectual. Doar arar, cuptoraºul 
de zid din colþul din stânga al odãii dãruia locatarului iluzia unei 
oarecare plãcute intimitãþi, prin coloritul aprins al limbilor de foc 
care dansau, rãsfrângându-ºi luminile înºelãtoare ºi asupra sofalei 
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unde acela stãtea întins, dispreþuind orice aºternut. La optsprezece 
ani, învãþase sã dispreþuiascã, într-adevãr, multe din lucrurile 
trupului, care-i pãreau cã stânjenesc peste mãsurã posibilitãþile de 
acþiune ale intelectului ºi spiritului. Spunea: „Noi suntem robii 
trupului. Ce n-am putea face dacã n-ar cere trupul haine ºi gura de 
mâncare.” Sã fi fost în aceste cuvinte doar o bravadã a unei fronde 
juvenile sau expresia unei necesitãþi stringente a unui spirit activ de 
a se elibera de povara grijilor materiale? Cãlit poate de anii de lipsã 
ce începeau sã se adune în urma lui ºi pe care-i bãnuia încã mulþi 
înainte, ºi pentru a rãspunde cât mai detaºat ºi superior solicitãrilor 
existenþei materiale, pentru a-ºi crea o disciplinã stoicã lãuntricã, 
înalt intelectualã, Eminescu a încercat sã le ignore impunându-ºi o 
ascezã dintre cele mai stricte care a devenit, în timp, o a doua 
naturã. Ochilor exteriori, comuni, însã, indiferenþa lui suveranã 
faþã de lucruri pãrea efectul unei firi dezordonate nevegheatã de 
atenþia autoritarã ºi experimentatã a pãrinþilor în anii formaþiei. 
Fiindcã, de pildã, el nu mânca la ore fixe, ignorând aceastã 
convenþie generalã umanã, ci abia atunci când se simþea încolþit de 
foame, adesea dupã nopþi întregi de lecturã sau de scris la masa de 
brad, hrãnit cu energia artificialã pe care i-o dãdeau nenumãratele 
cafele înghiþite în camera de unde niciodatã nu lipsea tot tacâmul 
de trebuinþã pregãtirii lor, adicã maºina de tinichea cu spirit ºi 
ibricul. Sau purta acelaºi rând de haine pânã la uzura completã ºi 
se gândea dacã nu s-ar putea imagina îmbrãcãminte ºi încãlþãminte 
cu durabilitate maximã care sã-l scape de chinuitoarea grijã a 
înfãþiºãrii mãcar cuviincioase.

Era când vesel ºi comunicativ, când trist ºi bântuit de furtuni 
lãuntrice. În aceastã din urmã stare sufleteascã, se închidea zile 
întregi în casã, evitând contactul uman, claustrându-se între cãrþi. 
Dar furtunile erau de primãvarã, repede trecãtoare totuºi în acest 
suflet generos care se rãzvrãtea mai mult la vederea durerilor 
obºteºti decât de suferinþele proprii. Priveliºtea inechitãþii în 
domeniul public sau privat îl fãcea sã devinã violent ºi necruþãtor în 
discuþii, sã arunce imprecaþiuni la adresa vinovaþilor.

Uneori cunoºtea nefericirea în dragostea arzãtoare, dar timidã 
ºi, probabil, neºtiutã pentru câte o artistã, aºa cum se întâmplase 
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când l-a cunoscut pe cu doi ani mai tânãrul Ion Luca Caragiale, tot 
în toamna anului 1868. Se pare cã o astfel de pasiune nefericitã a 
fost consemnatã ºi în Amorul unei marmure, poezie încredinþatã la 
Arad lui Iosif Vulcan ºi publicatã la 19 septembrie/1 octombrie 1868 
în Familia. Poezia vãdea o aplecare nouã spre contraste violente, 
spre forme stilistice încãrcate, cu rapeluri, anaforale, simetrii 
sintactice, comparaþii revãrsându-se în cascadã, epitete cu nuanþã 
superlativã, dar lãsa sã se întrevadã ºi o dinamicã lãuntricã de un fel 
excesiv rãsfrântã într-o dicþie poeticã ºi pasionatã, neîntreruptã în 
vehemenþa tonului:

„De ce nu sunt un rege sã sfarm cu-a mea durere,
De ce nu sunt Satana, de ce nu-s Dumnezeu,
Sã fac sã rump-o lume ce sfâºie-n tãcere

Zdrobit sufletul meu.

Un leu pustiei rage turbarea lui fugindã,
Un ocean se-mbatã pe-al vânturilor joc,
ªi norii-ºi spun în tunet durerea lor mugindã,

Gândirile de foc.

Eu singur n-am cui spune cumplita mea durere,
Eu singur n-am cui spune nebunul meu amor,
Cãci mie mi-a dat soarta amara mângâiere

O piatrã sã ador.

Murindului speranþa, turbãrii rãzbunarea,
Profetului blestemul, credinþei Dumnezeu,
La sinucid o umbrã ce-i sperie desperarea,

Nimic, nimica eu…”

Redundanþa stilisticã, excesul gesticulaþiei, tipice pentru o 
perioadã de Sturm und Drang, acuzã intrarea poetului sub stãpânirea 
complexului titanic, vizibil încã din prima strofã, unde antiteza 
Satana-Dumnezeu provoacã o tensiune care se va extinde ºi va 
dura, în variate ipostaze, în toatã opera de tinereþe a poetului, 
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expresie tot mai accentuatã a unei grave inadecvãri la real ºi a unei 
ameninþãtoare sfâºieri lãuntrice.

Cu Caragiale, Eminescu s-a cunoscut ºi s-a împrietenit de îndatã 
la Pascaly. Au stat de vorbã o noapte întreagã despre literaturã ºi 
filosofie, dupã obicei. Caragiale a fost uimit mai ales de cunoºtinþele 
de literaturã germanã ale tânãrului ºi în general de personalitatea 
acestuia atât de marcantã ºi, evident, atât de promiþãtoare. A doua 
searã însã când s-au întâlnit, dupã spusele lui Caragiale însuºi, 
dispoziþia interlocutorului se schimbase. Era posomorât ºi nu 
suferea sã fie contrazis. I se pãruse cã cea cãreia îi fusese adresat 
mesajul liric nu se arãtase destul de sensibilã la el. S-a despãrþit 
devreme de Caragiale, ducându-se sã se culce.

Când noul prieten l-a vizitat acasã, a doua zi pe la prânz, l-a 
gãsit dormind în continuare. Trezit din somn, s-a arãtat foarte vesel, 
a glumit ºi a râs toatã ziua, povestind, despre India veche, despre 
ªtefan cel Mare, ba chiar cântând o doinã. Se arãtau încã o datã ºi 
aci, în mic, nucleele constante ale unor viitoare preocupãri.

Îl pasionau tot mai mult folclorul ºi limba, pe care le studia fãrã 
întrerupere. Strângea de pe la alþii colecþii de poezii populare în 
manuscris ºi se exersa sã compunã versuri în stil popular. Începuse 
chiar sã rescrie opera de inspiraþie folcloricã a lui Barac – basmul 
lui Arghir – dar dupã vreo cincizeci de stihuri abandonase 
încercarea. Îndemna, în schimb, pe prietenii ardeleni atunci aflãtori 
în Bucureºti – ªtefan Cacoveanu, Miron Pompiliu ºi alþii – s-o facã, 
pentru cã ei, venind de la þarã, ar fi fost mai aproape de sursele vii 
ale limbii. Este un detaliu care vorbeºte despre modestia poetului, 
cu atât mai rarã cu cât se afirmã la o vârstã la care începãtorii cred 
fãrã limite în capacitãþile lor creatoare. De altfel, modestia ºi 
exigenþa îl determinau sã publice puþin (anul 1869 avea sã vadã doar 
trei poezii de Eminescu, printre care profetica Junii corupþi), ba 
chiar îl împingeau sã regrete ºi ceea ce publicase: „Este o zicalã din 
bãtrâni: gura sã aibã trei lacãte: în inimã, în gât ºi a treia pe buze, 
când îþi va scãpa cuvântul din inimã, sã nu scape de cealaltã, cã dacã 
ai scãpat odatã vorba din gurã, n-o mai prinzi nici cu calul, nici cu 
ogarul, ba nici cu ºoimul. Trebuie sã cumpãneºti de o sutã de ori o 
scriere pânã o dai publicitãþii.”
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Lucra mai degrabã noaptea, când i se pãrea cã are în jur liniºtea 
trebuincioasã, iar ziua ºi-o petrecea mai mult umblând pe strãzi. 
Se oprea la câte un anticar, umbla printre vechituri, citea cu nesaþ, cu 
rapiditate, de cele mai multe ori fãrã sã cumpere. ªi pleca mai 
departe, amestecându-se prin gloata pestriþã de pe bulevarde ºi 
întârziind adesea pânã seara târziu în Ciºmigiu sau la ºosea. 
Ca întotdeauna, îi plãcea sã priveascã miºcarea, agitaþia altora, de 
departe sau chiar din mijlocul lor, dar totuºi ca de pe o culme, de la 
altitudinea lãuntricã.

Îl interesau ºi evenimentele culturale ale vremii, reprezentaþiile 
ori concertele date de artiºtii strãini cu faimã care ne vizitau þara. 
Aºa, în martie 1869, a ascultat-o pe cântãreaþa Carlotta Patti (sora 
celebrei Adelina Patti), cãreia i-a închinat versuri entuziaste rãmase 
în manuscris, intitulate La o artistã.

Frecventa apoi, destul de des, o datã sau de douã ori pe 
sãptãmânã, ºedinþele cercului „Orientul”, fundat la 1 aprilie 1869, ºi 
al cãrui scop era promovarea culturii literare „prin discuþii, lecturi, 
comunicãri intime (adicã particulare, n.n.) ºi publicaþii”. Sediul 
cercului se afla în Pasajul Român, deci foarte aproape de Teatrul 
Naþional ºi de casa lui Mihai Pascaly unde locuia încã Eminescu, în 
dosul hotelului Hugues. Preºedinte era Grigore Haralambie Grandea, 
poetul român-macedonean, iar printre membri se numãrau prieteni 
ai lui Eminescu, ca Miron Pompiliu ori Ioniþã Scipione Bãdescu. 
Toþi erau irezistibil atraºi de producþiile populare, toþi credeau, 
empiric sau teoretic, în valoarea unei vechi culturi care-ºi trãgea 
seva din neistovita, arhaica rãdãcinã a creaþiei folclorice. ªi cum 
vara, în vacanþã, fiecare din membrii societãþii era presupus a se 
întoarce în locul de baºtinã, s-au alcãtuit comisii însãrcinate cu 
adunarea de material folcloric pe regiuni.

Miron Pompiliu cu Ioniþã Scipione Bãdescu ºi Droc Barcianu 
urmau sã meargã în Ardeal, Grandea ºi Cârlova în Muntenia, 
Minescu ºi Columbeanu în Oltenia, Gramen Pop în Bucovina, iar 
Eminescu, Basarab ºi V. Dimitriu în Moldova.

Nu este sigur cã Eminescu avea intenþia sã-ºi viziteze peste varã 
familia pe care n-o mai vãzuse de multã vreme, dar familia îl 
urmãrea de aproape prin anumiþi presupuºi. Acest lucru îl irita rãu 
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pe poet, fiindcã îi reamintea de cele multe pe care voia sã le dea 
uitãrii. Odatã, într-una din plimbãrile prin Ciºmigiu, într-o zi de 
sãrbãtoare, cu muzicã ºi mulþime zgomotoasã, a fost acostat de un 
domn care l-a luat de lângã prietenul de care era întovãrãºit ºi i-a 
vorbit cu aprindere câtãva vreme. „Ce au cu mine?” se întreba 
Eminescu revenind la amicul sãu, încercând sã-ºi explice atitudinea 
familiei. „Pâinea nu le-o mãnânc, pragul nu li-l calc. Lese-mã sã-mi 
merg calea mea ºi sã trãiesc din puþinul meu.” Cãminarul însã nu 
avea deloc de gând sã-ºi lase feciorul „rãtãcit” sã meargã pe calea 
lui, ci þinea morþiº „sã-l facã om” dupã criteriile sale de viaþã socialã. 
Slujba fiului sãu la teatru i se pãrea, fireºte, în spiritul conservator al 
timpului, o degradare nemaipomenitã, cãreia voia sã-i punã capãt. 
De data asta, a recurs însã la mijloace ceva mai ingenioase: cum 
poetul plecase pe timpul verii din nou cu trupa lui Pascaly, de data 
aceasta spre Moldova ºi spre Cernãuþi, tatãl sãu, întâlnindu-l, i-a 
fluturat prin faþa ochilor perspectiva ispititoare a unor studii în 
strãinãtate, într-un mare oraº universitar. Desigur, rezistenþa 
pelerinului pasionat s-a frânt ºi, dupã o scurtã ºedere acasã, el a 
plecat, via Czernowitz-Lemberg, la Viena.

În momentul în care pãrãsea þara pentru a începe studii 
superioare la Viena, poetul se afla într-o nouã fazã a continuei sale 
metamorfoze creatoare. Din chiar toamna anului 1868, rãsunaserã, 
cum am vãzut mai sus, alte acorduri în poezia lui, apãrute odatã cu 
Amorul unei marmure. ªi forþa izbitoare a valorilor stilistice anunþa 
ieºirea din convenþia calmã a primei perioade de creaþie, 
asemãnãtoare în multe privinþe cu cea mai tenebroasã laturã a 
inspiraþiei bolintinene ºi heliadeºti.

În Junii corupþi, apãrutã în 1869, la 31 ianuarie/11 februarie, se 
continua aceeaºi paletã sonorã ºi coloristicã sumbrã, într-o primã 
tentativã de aplicaþie socialã. Tânãrul care visase la vaste poeme 
legate de revoluþia de la 1848, la evocãri epic-eroice ale tribunilor 
din luptele transilvane, se arãta acum atent la frãmântãrile sociale 
politice ale Europei ºi se entuziasma de furtuna Risorgimento-ului 
italian. În universul tot mai deschis al preocupãrilor eminesciene, 
interesul social se cristaliza într-o viziune profeticã plinã de forþã, ca 
la unii preromantici europeni. Ipostaziat în profetul care cobora din 
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purul lãcaº al solitudinii sale pentru a arunca anatema asupra unei 
tinerimi blazate, lipsite de ideal, eroul liric ameninþa cu învierea 
„poporului împãrat” care avea sã restaureze libertatea ºi dreptatea 
pentru toþi în lume.

Câteva imagini nu sunt lipsite de mãreþie sumbrã, cum ar fi cea 
a tinerilor corupþi mânaþi într-un dans macabru grotesc sau cea a 
prãbuºirii în infern a tiranilor lumii, cu efecte demne de pana unui 
preromantic mesianic ca William Blake:

„Cad putredele tronuri în marea de urgie,
Se sfarmã de odatã cu lanþul de sclavie

ªi sceptrele de fier;
În douã pãrþi infernul portalele-ºi deschide
Spre-a încãpea cu mia rãsufletele hâde

Tiranilor ce pier!”

Oricât de vehement rãsunau imprecaþiile, ele însoþeau cu un 
efect real adecvat damnaþiunea tiranilor visatã de îndrãgostitul de 
libertate absolutã.

Pe de altã parte, gestul de neadeziune la realul imperfect, hâd, 
este exprimat ºi indirect, prin sentimentul acut de singurãtate 
metafizicã de care începe a fi de pe acum bântuit poetul ºi care 
transpare într-o destul de neînsemnatã poezie, Amicului F.(ilimon) 
I.(lea), apãrutã la 30 martie/11 aprilie 1869. Poza preromanticã, de 
titan singuratic ºi neînþeles, se susþine prin comparaþii numeroase, 
recrutate din aceeaºi recuzitã tenebroasã a preromantismului ºi 
romantismului românesc, pe care, cam în aceeaºi vreme, o foloseau 
ºi Haºdeu ºi Macedonski, cam convenþionalã ºi cam excesivã. „Nour 
gonit de vânt”, „buha þipând a jele”, „crucea pusã-n câmpii”, 
„vulturul ce îºi târãºte aripe frânte”, toate bãtute de crivãþ ºi viscol, 
realizeazã o atmosferã de pustiire foarte caracteristicã de acum încolo 
pentru momentele de singurãtate.

Pe de altã parte, fantezia romanticã propriu-zisã începea sã se 
închege tot de pe acum, cum se observã într-o compunere mai 
amplã, asupra cãreia Eminescu a revenit de câteva ori între 1866 ºi 
1869, ºi anume Ondina. De inspiraþie probabil germanã (va fi avut 
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oare vreun rol Undine a lui La Motte Fouqué?), poemul acesta 
postum poartã marca poeziei erotice a vremii, respirã o sete enormã 
de dragoste, o cãutare impacientã a iubitei, chemãri ºi melancolii 
fine. Unele neclaritãþi ale imaginii artistice, un amestec de teme ºi 
motive, un lexic încã nediferenþiat de acela al eroticei paºoptiste se 
menþineau în aceastã producþie care trãda însã preocupãrile filosofice 
ale poetului din aceastã perioadã. Ecouri pitagoreice ºi platonice 
apãreau aci în imaginea demiurgului arhitect ºi geometru, purtând 
simetria în gândurile sale, în muzica sferelor produsã de ritmul 
universal întreþinut de serafimii care înconjurã inima lumilor, în 
ondina idee (pierdute-într-o palidã fee / din planul Genezei, 
ce-aleargã / ne-ntreagã!).

Încã de pe acum, planurile variate ale viitoarei creaþii eminesciene 
se schiþeazã, toate erau in nuce aci. Infuziile de culturã, masive, care 
se vor produce în etapa ulterioarã, a studiilor vieneze ºi berlineze, le 
vor îmbogãþi, iar experienþa personalã a poetului le va da adâncimea. 
Iar dacã e sã credem unele rezultate de cercetãri mai noi, Eminescu 
pleca la Viena, la 19 ani, cu începuta traducere a Criticii raþiunii pure 
(Kritik der reinen Vernunft) a lui Kant.



Anii de studiu
II. La Viena
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Marele oraº european, capitalã a Imperiului Habsburgic, l-a 
primit cu veºnica lui aparenþã de voie bunã, deºi era vreme de 
toamnã. În parcurile întinse de la Belvedere, Hofburg ºi Schönbrunn, 
deºi peluzele îngrijite arãtau încã un verde viu, culorile toamnei 
ardeau mocnit, respirând blândeþea deosebitã a plãcutei naturi 
austriece.

În zilele însorite, Viena îºi desfãºura arhitectura ei impozantã, 
de majestãþi imperiale, dar neunitarã, stilurile ei amestecate de la un 
baroc de solemnitãþi convenþionale la un neogotic încãrcat, ºi pânã 
la un neoclasic greoi ºi monoton. Pe deasupra bulevardelor ori 
promenadelor înþesate de lume pestriþã, pe deasupra etalajelor bine 
luminate ºi oferind ispititoare plãceri ochiului, se înãlþau 
monumentele oraºului. Alãturi de statui greoaie de generali ºi 
împãraþi, se desenau siluete de fântâni graþioase sau de biserici ca 
Votivkirche, mica cutie de bijuterii supraîncãrcatã de ornamente, 
lucratã parcã în filigran, având, din aceastã pricinã, un aer prea puþin 
evlavios, sau ca templul lui Tezeu din Volksgarten, neoclasic, ca ºi 
întregul castel Schönbrunn, imitaþie dupã Fontainbleau-ul francez. 
Cele douã puncte arhitectonice definitorii pentru urbanistica vienezã 
rãmâneau însã celebra primãrie, Rathaus, ºi vestitul Stephansdom, 
ambele clãdiri neogotice, flamboaiante, dominând tot peisajul 
capitalei. Dar împrejurimile! De la veselul Grinzing cu ale sale 
Heuriger, plãcute ºi curate, îmbietoare crâºme cu produse vinicole 
proprii, la Heiligenstadt-ul înecat în verdeaþã, plin încã de amintiri 
beethoveniene, pânã la Kahlenberg-ul de pe care se poate urmãri 
fostul itinerar al armatelor turceºti venite sã asedieze Viena ºi, din 
fericire, amarnic înfrânte, toate împrejurimile îi ofereau noului venit 
ocrotitoare unghere pentru solitudine ºi reflecþie.

Ceea ce avea sã modifice însã într-adevãr universul existenþei 
tânãrului de 19 ani, erau lãcaºurile de culturã ale Vienei, cu tradiþie 
considerabilã. Pasiunea lui pentru teatru l-a purtat foarte des spre 
Burgtheater, construcþie nearmonioasã, greoaie, întinsã pe o 
suprafaþã destul de mare între Primãrie ºi Volksgarten, dar de o 
importanþã covârºitoare în viaþa culturalã a Vienei, atât prin 
repertoriul clasic bogat ºi ales, în care dramele shakespeariene 
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þineau un loc de frunte, cât ºi prin calitatea actorilor, adesea de 
reputaþie europeanã. Apoi, în aceastã capitalã a muzicii europene, 
opera deþinea un loc simbolic. Localul cel nou, ridicat cu începere 
din 1861, dupã ce actualul împãrat Franz Joseph înlocuise 
fortificaþiile din jurul centrului Vienei cu vestitul Ring, artera 
circularã a vieþii oraºului, se terminase în 1869, deºi cei doi arhitecþi 
care-l concepuserã muriserã cu un an înainte. Eduard van der Nüll se 
sinucisese, iar August von Siccardburg fusese victima unui atac de 
cord, într-atât i-au criticat vienezii pentru acest edificiu care li s-a 
pãrut urât ºi prost conceput, dar care deþine pânã astãzi prestigiul 
soliditãþii sale impunãtoare. Astfel, opera se mutase de la Hofburg în 
localul de pe Ring, inaugurat la 25 mai 1869 cu Don Giovanni de 
Mozart. Aici, în eleganþa clasicã a interiorului scandat de cinci 
rânduri de loji, avea sã asculte Eminescu Fidelio de Beethoven (chiar 
dacã de la galerie), ca ºi alte opere ºi balete de Glück, Mozart sau 
Cimarosa, cuprinse în repertoriul acestui oraº cãruia îi împodobiserã 
aura Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert ºi-o împodobeau în 
continuare Brahms ºi Bruckner, prowagnerianul fanatic.

Dar muzeele ºi mai cu seamã faimosul Kunsthistorisches 
Museum cu sãlile pline de Brueghel ºi Rubens, cu secþiuni egiptene 
ºi greceºti dintre cele mai edificatoare! Dar palatele, ale prinþilor 
Lobkowitz, Lichtenstein, Lichnovsky, ce aer de vechime si istorie 
adãugau locului!

Spaþiul cãrþilor a fost totuºi cel hotãrâtor pentru întâlnirea lui 
Eminescu cu Viena. De la rafturile ºi cuferele cu cãrþi ale cãminarului 
la biblioteca lui Aron Pumnul, la bibliotecile blãjene ºi pânã la 
Biblioteca Universitãþii ºi Biblioteca naþionalã, mintea tânãrului a 
parcurs un itinerar cu nenumãrate ramificaþii, pe o hartã interioarã 
de o diversitate aproape imposibil de decodat ºi de cuprins. Aici a 
putut da curs nemãsuratei sale receptivitãþi, aici ºi-a construit reala 
forma mentis într-un efort uriaº, slujit de un tip special de cunoaºtere, 
sincretic am zice, reunind cunoaºterea ºtiinþificã, filosoficã, 
mito-poeticã, într-un mãnunchi ce pornea dintr-o rãdãcinã unicã 
însã, a unei genialitãþi de un fel particular. Aici gândirea lui a devenit 
europeanã, pãstrându-ºi orizontul naþional, dar situându-l într-unul 
mai vast, mai relevant pentru raportul valorilor.
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În cei trei ani de studii vieneze, Eminescu a lucrat enorm, într-o 
intensitate aproape nefireascã. În afarã, viaþa lui pãrea normalã, 
aproape de numitorul comun al celorlalþi colegi. Lui, limba 
germanã îi era perfect familiarã, aºa încât dificultãþile inerente 
adaptãrii n-au existat din acest punct de vedere pentru el. La fel, 
gãsirea unei gazde n-a fost grea: la început s-a instalat în cartierul 
Alsergrund, pe Porzelangasse nr. 9. S-a înscris de îndatã la 
Universitate, deºi ca student extraordinar, audient, având doar 
dreptul de a asista la cursuri ºi nu de a da examene. ªi-a luat 
programa cursurilor Universitãþii, pentru a-ºi putea alege disciplinele 
ºi orele pe care avea de gând sã le frecventeze. Coborând odatã 
scãrile vechii Universitãþi, s-a întâlnit cu o cunoºtinþã din anii 
trecuþi, cu Ieronim Bariþiu, tânãrul care-i arãtase atâta prietenie ºi 
admiraþie în rãstimpul turneului cu Pascaly prin Ardeal, venit ºi el 
sã se înscrie tot la Facultatea de filosofie, dupã buna tradiþie 
studioasã a „intelighenþiei” ardelene. ªi au pornit împreunã sã caute 
locul altfel uºor de gãsit unde se întâlneau cei peste o sutã douãzeci 
de studenþi români din Viena, anume la cafeneaua „Troidl”, pe 
Wollzeile, la câþiva paºi de Universitate. Au pãtruns imediat în 
cercul românilor veniþi de pretutindeni, din Regat ca ºi din 
provinciile aflate sub ocupaþie strãinã, cerc în care Eminescu avea 
sã devinã foarte curând o figurã popularã, participând, ca totdeauna, 
cu pasiune la discuþiile închegate aci ºi continuate dupã aceea pe 
stradã, acasã sau la Universitate, ca ºi la viaþa obºteascã a 
studenþimii. S-a simþit de îndatã foarte la locul sãu în cercul 
românilor, cei mai mulþi transilvãneni ºi bucovineni, câþiva chiar 
din Pind. Pe atunci se aflau la Viena Theodor ªtefanelli, Vasile 
Bumbac, pictorul Epaminonda Bucevski, cunoscuþi mai vechi ai 
poetului de la Cernãuþi, apoi Toader Nica ºi Ioan Becknitz, în a 
cãror tovãrãºie era des vãzut la Universitate, Vasile Burlã, viitorul 
soþ al Matildei Cugler, dr. V. Grigorovitza, profesorul de chimie 
Nicolae Teclu, credinciosul prieten de mai târziu 
Al. Chibici-Râvneanu ºi foarte mulþi alþii, cu care se întâlnea zilnic. 
La prânz lua masa la o pensiune cu preþuri convenabile din 
Rimmerstrasse, cam de 7-8 fiorini pe lunã, iar seara se mulþumea cu 
o gustare la o bãcãnie din apropierea Universitãþii.
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Faþã de mijloacele materiale foarte reduse de care beneficia 
poetul (primea de acasã doar 28 de fiorini lunar), aceste locuri de 
dejun ºi de cinã erau destul de prielnice. Când dispunea de fonduri 
mai acãtãrii, mergea la restaurante, la „Tata Wihl” sau la 
Obermayer, de pildã, unde românii fundaserã, dupã modelul 
german, probabil, o societate de petrecere studenþeascã „Steluþa”, 
devenitã mai târziu „Gorila”.

În momentele de voioºie, de bunã dispoziþie, destul de frecvente 
la începutul ºederii la Viena, Eminescu se amuza ºi cânta la rând cu 
ceilalþi, fãcând, dupã spusele colegilor, chiar „multã ºagã” cu Fanny, 
fiica bãcanului Moritz; când însã se înnoura, ori se închidea în casã 
ºi nu reapãrea decât dupã ce i se potolea furtuna, ori tuna ºi fulgera 
în discuþii cu caracter mai cu seamã politic. Atunci nu mai rãbda 
pãrerile adverse ºi-ºi impunea cu violenþã opiniile proprii ºi pe acest 
tãrâm care-i devenea tot mai familiar, ca ºi în subiectele privitoare 
la istorie, filosofie, literaturã ºi esteticã. Rãmãsese acelaºi redutabil 
interlocutor din adolescenþã.

Se mai întâlnea cu români ºi la Universitate. El îºi purta fãptura 
aleasã, de „zeu tânãr”, cum avea sã spunã Iorga, prin cele mai 
diverse sãli de cursuri, la prelegerile cele mai neaºteptate cu putinþã. 
Fruntea luminoasã, pletele negre acoperite cu un clãbãþ lung 
bãnãþenesc, ochii adânci, visãtori, buzele întinse într-un zâmbet uºor 
ironic, aºa îl consemna Slavici în amintirile lui. Nu din întâmplare 
se înscrisese la Facultatea de filosofie, care îi pãrea a oferi premisele 
unor posibile sinteze atotcuprinzãtoare ale tuturor celorlalte activitãþi 
ale spiritului ºi intelectului. ªi pe lângã disciplinele filosofice, 
cerceta tocmai în aceastã intenþie, nesãtul de cunoºtinþe mereu noi ºi 
cât mai întinse, Facultatea de medicinã, Facultatea de drept, cursuri 
de istorie ºi filologie, seminarii de experienþe în laboratoarele de 
chimie. Astfel, cum se ºtie, audia, în primul rând, orele de anatomie 
ºi fiziologie ale profesorilor Hirtl ºi Brücke. Anatomistul Hirtl se 
bucura la vremea aceea de o faimã europeanã ºi strãinii care treceau 
prin Viena se grãbeau sã vadã câte ceva din experienþele ºi 
demonstraþiile lui. Aºa bunãoarã, scriitoarea englezã George Eliot 
nota în jurnalul ei, cu câþiva ani mai înainte: „Altã plãcere pe care 
am avut-o la Viena a fost vizita la Hirtl, anatomistul, care ne-a arãtat 
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câteva din minunatele sale preparaþii, înfãþiºând sistemele vasculare 
ºi nervoase din plãmânii, ficatul, rinichii ºi canalul intestinal a 
diverse animale.”

Pe lângã anatomie ºi fiziologie, care-l introduceau în 
microcosmosul trupului omenesc, Eminescu urmãrea ºi studiul 
chimiei ºi era nelipsit de la orele de experienþe chimice întreprinse 
de profesorul român Nicolae Teclu, þinute în clãdirea Academiei 
comerciale, pentru instruirea tinerilor sãi conaþionali în aceastã 
ºtiinþã „modernã”. Pozitivismul filosofic al secolului stârnise peste 
tot curiozitãþi pânã atunci nebãnuite pentru ºtiinþele exacte ºi ale 
naturii ºi experimentele exercitau o atracþie irezistibilã asupra 
intelectualilor, mai ales tineri.

Eminescu nu lipsea nici de la orele de deprinderi gimnastice tot 
sub supravegherea lui Nicolae Teclu ºi, dupã exemplul germanelor 
Turnverein-uri, în sala chiar a unei astfel de societãþi de gimnasticã.

Universala sete de cunoaºtere a tânãrului umanist, frumos ºi de 
o curiozitate insaþiabilã ca Leonardo da Vinci, îl conducea de la 
ºtiinþe ºi educaþie fizicã înspre filologie, în primul rând, temeiul 
indiscutabil al oricãrei culturi umanistice. Pasiunea pentru studiul 
limbii care numãra acum la el câþiva ani de practicã, se înãlþa în 
vremea aceasta spre încheierile teoretice expuse de savantul 
romanist, profesor doctor Mussafia, în orele sale de filologie 
romanicã. Aceasta a constituit, poate pe neºtiute pentru poet, una din 
laturile cele mai rodnice ale studiului eminescian de tinereþe, 
împlinitã ulterior cu întreaga lui operã de creator de limbã.

În altã ordine de preocupãri, pasionat ca întotdeauna de 
cercetarea trecutului, el s-a îndreptat, în mod firesc, ºi spre istoria 
anticã, mai ales în ipostaza ei romanã. La cursurile de istoria Romei, 
þinute de profesorul Aschbach, el cãuta mai mult fundamentele 
romanitãþii poporului sãu, spre care fusese orientat de dascãlii 
ardeleni, dar mai presus de orice, de determinanta întâlnire cu 
Blajul. De altfel, mai toatã ºederea în Viena, aceastã scenã turnantã 
a Europei, a fost marcatã de înrâurirea mitului cultural, civilizator 
asupra lui Eminescu, în ai cãrui ochi, în acea perioadã, romanitatea 
însemna pecetea maximei nobilitãþi, certitudinea apartenenþei la 
spiritul continentului european.
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În acelaºi spirit, probabil, frecventa ºi cursurile de Drept roman 
predat în acei ani la Viena de unul din cei mai proeminenþi juriºti ºi 
gânditori europeni ai secolului al XIX-lea, profesorul Rudolf 
Ihering. ªi aci, poate, Eminescu încerca o apropiere nu atât de niºte 
instituþii moarte de mult (în ciuda persistenþei aplicãrii dreptului 
roman în unele þãri germanice), cât de un anume spirit vechi, ascuns 
în acelea, spirit eminamente ordonator de structuri printr-o activitate 
logicã de scheme ºi clasificãri, chiar dacã dupã milenii devenite 
rigide, osificate. ªi mai tânjea poate, neconºtient, dupã disciplina 
apolinicã severã ce prezidase la alcãtuirea acelei discipline de cãtre 
Roma strãbunã.

Prelegerile de Drept administrativ ºi de Economie naþionalã, 
þinute ºi acestea de o somitate a timpului – Lorenz Stein – îi slujeau, 
dupã pãrerea noastrã, tânãrului în vederea pregãtirii unei posibile 
activitãþi publice viitoare. Plin de energii spirituale, cum era, cu 
capul doldora de planuri pentru toate domeniile în care pãtrundea, 
Eminescu subordona în aceastã perioadã de formaþie în care 
opþiunile îi erau întru totul libere, cunoaºterea teoreticã activitãþii 
practice ce încerca a realiza în variate tãrâmuri. Toatã pregãtirea 
plurivalentã pe care ºi-o constituia cu atâta maturã chibzuinþã, nu era 
deloc urmarea unui impuls entuziast ºi necugetat al unui tânãr care 
nu ºtie la ce sã se hotãrascã ºi se simte atras de o mie de lucruri 
odatã. Nãzuinþa lui Eminescu spre universalitate este preþioasã ºi ca 
operaþie în sine a geniului sãu cãruia îi trãdeazã natura rarã ºi 
infinitatea de valenþe, dar mai ales ca aºezare voitã ºi uneori deosebit 
de trudnicã a unei forþe enorme intelectuale ºi spirituale puse în chip 
egal în slujba împlinirii sale, cât ºi a unor necesitãþi ale neamului sãu 
pe care le socotea imperioase în acel moment istoric.

De aceea, mai tot ce a sãvârºit el la Viena, cu modestia lui 
aproape incredibilã, a stat sub semnul acesta dublu: fiecare fapt de 
viaþã individualã era îndreptat de el, în mãsura în care o îngãduiau, 
desigur, tinereþea, posibilitãþile lui limitate, mijloacele materiale 
precare, înspre un fãgaº util pentru poporul român, pentru viaþa sa 
politicã sau cultura sa. Aºa, spre pildã, a orientat una din prieteniile 
personale cele mai strânse ºi mai durabile pe care le-a încheiat la 
Viena, cea cu Ioan Slavici.
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Plimbându-se pe coridoarele Facultãþii de drept, a atras privirile 
admirative ale unui tânãr bãnãþean care-ºi fãcea ºi el studiile în 
capitala imperiului, profitând de anii de voluntariat în armatã. Un 
prieten comun, medicinist, Ioan Husanu, i-a prezentat unul altuia pe 
Eminescu ºi Slavici. Au luat masa împreunã ºi, bineînþeles, o vie 
discuþie s-a încins între ei, cu care prilej Eminescu a întrevãzut, prin 
intuiþia lui excepþionalã, ce preþios filon de înþelepciune popularã, ce 
personalitate anunþând pe viitorul moralist se ascundeau în studentul 
îmbrãcat în uniformã de cãtanã împãrãteascã, mai vârstnic cu doi ani 
decât el. Cum însã Slavici trebuia sã se prezinte înainte de ora douã 
la cazarmã, Eminescu l-a însoþit pânã acolo ca sã poatã continua 
cum se cuvine acest prim colocviu care avea sã devinã, cu 
întreruperi, una din plãcutele obiºnuinþe ale vieþii poetului. Fireºte, 
discuþia nu s-a terminat nici pe drum ºi de aceea, pânã la cinci, când 
exerciþiile militare din curtea cazãrmii au luat sfârºit, Eminescu a 
patrulat întruna prin faþa mohorâtului edificiu. Au dus, dupã aceea, 
mai departe convorbirea umblând prin parcul din apropiere, apoi 
aºezaþi la o masã, într-o cafenea mai singuraticã. Seara, Slavici a fost 
din nou condus la cazarmã. De-acum încolo, n-a rãmas zi în care cei 
doi sã nu se întâlneascã, sã nu schimbe pãreri, sã nu se înfierbânte 
apãrând fiecare opiniile proprii. Eminescu îi þinea lui Slavici 
adevãrate lecþii de culturã generalã ºi naþionalã, îi comunica 
rezultatul lecturilor sale, îi recomanda drumurile cele mai scurte 
spre izvoarele majore ale culturii. Citea împreunã cu el din 
Schopenhauer, Despre împãtrita rãdãcinã a principiului raþiunii 
suficiente, din dialogurile lui Platon, din studii de religie comparatã 
ºi multe altele, explicându-i neobosit, deoarece Slavici fusese lipsit 
pânã atunci de cunoºtinþe filosofice. El însuºi se gândea la continuarea 
traducerii din Critica raþiunii pure a lui Kant, citea pe Fichte ºi pe 
filosofii romantici germani în general ºi era încã îmbibat de recenta 
lecturã a lui Spinoza. Îi lega pe cei doi noi prieteni mai ales cultul 
pentru trecutul românesc, despre al cãrui fãuritor scria pe o paginã 
de manuscris, cam în acea vreme: „Ce sã vã spun! Iubesc acest 
popor bun, blând, omenos, pe spatele cãruia diplomaþii croiesc 
charte ºi resbele, zugrãvesc împãrãþii despre care lui nici prin gând 
nu-i trece; iubesc acest popor care nu serveºte decât de catalici 
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tuturor acelora ce se înalþã la putere – popor nenorocit care geme sub 
mãreþia tuturor palatelor de gheaþã ce i le aºezãm pe umeri”.

Priceput cunoscãtor încã de pe atunci al cronicilor ºi al istoriei 
noastre, Eminescu îl îndoctrina ºi în acest domeniu pe Slavici, 
înflãcãrându-l pentru vremea lui ªtefan cel Mare, „zimbrul sombru 
ºi regal”, ºi fãcându-l sã se ralieze la o idee pe care numai la Viena 
a putut-o concepe. În mijlocul Europei, pe care începuserã a o 
brãzda miºcãrile popoarelor cuprinse de vaste imperii, în nucleul de 
studenþi români dintre care cei mai mulþi proveneau din provincii 
româneºti stãpânite de habsburgi, Eminescu a gândit la o sãrbãtoare 
de mari proporþii, menitã sã readucã în inimile ºi minþile unei 
contemporaneitãþi îmbãtrânite ºi uituce ecourile vechii strãluciri 
naþionale. Cum în 1870 se împlineau patru sute de ani de la 
întemeierea mãnãstirii Putna de cãtre gloriosul voievod, el era 
încredinþat cã aceastã cucernicã rememorare trebuia neapãrat 
sãvârºitã, în special ca prilej de întâlnire a românilor de pretutindeni. 
Întâlnirea ar fi constituit un început de unire culturalã, întemeiatã pe 
o conºtiinþã a unui trecut comun de glorie. Gândirea lui Eminescu, 
aflat acum în plin orizont european, lucra sub acelaºi semn al mitului 
cultural, civilizator, care fecundase ºi gândirea generaþiei de la 1848, 
tinzând spre unificare ºi europenizare, spre trezirea unei conºtiinþe a 
participãrii la istorie, adicã la politica europeanã de construire a 
naþiunilor moderne, proces în curs la vremea aceea. Aºa se explica 
ºi interesul fierbinte al lui Eminescu pentru figura detronatului 
domnitor Alexandru Ioan Cuza, pe care l-a vizitat, însoþind pe alþi 
colegi de universitate, printre care se numãrau ºi Nãstasã ºi Burlã, 
de Anul nou, la 1 ianuarie 1870, la Döbling, în apropierea Vienei, 
pentru a-i face urarea tradiþionalã. Miºcat de gestul tinerilor 
intelectuali români din Universitatea vienezã, Cuza i-a primit cu 
multã bunãvoinþã. Este lesne de închipuit ce impresie puternicã a 
fãcut asupra poetului personalitatea exilatului care însemnase atât de 
mult în evoluþia Þãrilor Române, împreunã cu toþi prietenii sãi, 
Kogãlniceanu, Alecsandri, Costache Negri ºi ceilalþi, în istoria 
revoluþiei de la 1848, în Unirea Principatelor mai cu seamã, la 1859. 
De altfel, cultul trecutului mai depãrtat sau mai apropiat la Eminescu 
conþinea implicit o idee constructivã cu privire la viitor, care reieºea 
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ºi dintr-o scrisoare din acelaºi an 1870, atât de important în gândirea 
politicã a tinereþii eminesciene. „…O întrunire a studenþilor români 
din toate pãrþile ar putea sã constituie ºi altceva decât numai o 
serbare pentru glorificarea trecutului nostru ºi… am putea sã ne 
gândim mai serios asupra problemelor ce viitorul ni le impune cu 
atâta necesitate”, scria el.

Reieºea cu suficientã claritate din aceste câteva rânduri atât de 
înalt ºi nobil aluzive, ceea ce reclama el de la generaþiile noi: 
unitatea direcþiei spiritului, adicã tocmai ceea ce admira în epocile 
revoluþionare, însufleþite de unitatea idealului de luptã naþionalã ºi 
socialã. Eminescu dedusese aceastã idee ca pe o necesitate istoricã 
încã de pe vremea când colindase cu piciorul atâtea þinuturi 
româneºti ºi descoperise în unitatea excepþionalã a limbii, unitatea 
de fond a spiritului. ªi odatã ajuns la Viena, a încercat sã convingã 
pe cei mai mulþi din jurul sãu de indispensabilul gând al unirii 
culturale între toate provinciile româneºti. Gând nu atât premonitoriu, 
profetic, cât dedus din datele exacte ale unei deveniri istorice. 
Aflându-se deci în mediul pe care-l considera cel mai prielnic pentru 
realizarea acestei idei, în mijlocul tinerimii studioase româneºti 
venite din toate provinciile, Eminescu s-a folosit, în arzãtoarea sa 
dorinþã de activitate cultural-politicã, de un instrument pe care-l 
gãseºte gata fãurit, „România junã”.

Societatea studenþeascã fusese fundatã tocmai în anul sosirii lui 
la Viena ºi reproducea parcã modelul prim al acestui fel de corp 
academic constituit din studenþii români, „Junimea românã”, care 
fiinþase în jurul lui Bãlcescu, la Paris, cu douãzeci de ani în urmã.

Aprobarea lui Slavici, pentru intenþiile sale naþional-culturale 
superioare, o câºtigase. De acordul celorlalþi era aproape sigur, 
fiindcã cei doi prieteni þineau un loc de frunte în conducerea 
societãþii. La început, se urmãrise doar strângerea legãturii între 
studenþii români din Viena prin adunarea lor la ºedinþele de 
sâmbãtã, aºteptate de toþi cu atâta drag, încât Eminescu, în orice 
dispoziþie s-ar fi aflat, n-ar fi lipsit pentru nimic în lume de la 
vreuna din ele. Uneori se organizau modeste programe culturale, 
alteori excursii la care iarãºi Eminescu era cel dintâi. Mergea, se 
spune, în frunte, cântând, deºi nu avea o voce prea bunã, dar pentru 
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a-i face ºi pe ceilalþi sã cânte, ºi era însoþit de cel mai nãstruºnic ºi 
mai plin de fantezie petrecãreaþã dintre prieteni, de Chibici-Râvneanu. 
La ºedinþe, la care asista, din partea poliþiei austriece, un român de 
origine, un Toma de prin Munþii Apuseni, se discutau mai mult 
subiecte literare, se citeau recenzii asupra ultimelor cãrþi apãrute ºi, 
pe nesimþite, se trecea ºi la politicã. ªi ca sã nu fie pus în încurcãturã 
trimisul poliþiei, care ar fi trebuit, negreºit, sã raporteze despre 
cuprinsul discuþiilor politice, atunci când începea alunecarea spre 
acel tãrâm, ºedinþa se suspenda, omul pleca, nefiind în atribuþiile lui 
sã asiste decât la dezbaterile societãþii þinute în sediul ei, iar 
convorbirile aprinse se încingeau din nou în vreo cafenea din cele 
care abundau prin împrejurimi.

S-a ales, desigur, ºi un comitet de conducere din care fãceau 
parte ºi Eminescu ºi Slavici, sufletul societãþii, ºi toate energiile au 
fost mobilizate de poet, ca de obicei în ultima vreme, activ ºi 
nelãsãtor, în scopul þinerii Congresului de la Putna. Trebuia sã se 
facã mai întâi rost de bani ºi, fireºte, nu de la niºte studenþi sãraci 
se puteau strânge. Eminescu a indicat unii oameni în mãsurã sã 
avanseze aceºti bani ºi pe cei care trebuiau trimiºi în delegaþie 
pentru a-i cere. S-au adresat unor români bogaþi din Viena, lui 
Nicolaus Dumba, aromânul din Pind, lui B. Gh. Popovici, 
bancherilor Perlea ºi Mureºeanu ºi au reuºit sã încropeascã un fond 
prim de cinci mii de fiorini. La strângerea fondului au mai 
contribuit ºi alte comitete studenþeºti, din þarã ºi din strãinãtate, din 
Bucureºti ºi Iaºi, din Sibiu, Blaj, Gherla ºi Cernãuþi, apoi din Pesta, 
sigur din Viena, din Paris (de unde s-au adunat cele mai mari sume), 
Berlin, Zürich, Torino. Ideea marei serbãri a fost, spre marea 
satisfacþie lãuntricã a iniþiatorului ei, întâmpinatã cu o însufleþire 
curatã, autenticã, de toþi tinerii români de pretutindeni.

S-a alcãtuit un Comitet central al studenþilor români academici 
pentru serbarea de amintire la mormântul lui ªtefan cel Mare, 
însãrcinat cu organizarea importantei festivitãþi ºi cu publicitatea 
aferentã. S-a redactat, în luna martie a anului 1870, ºi o notã care a 
fost expediatã ziarelor ºi care informa oficial despre intenþia 
comitetului, notã semnatã de Nicolae Teclu, preºedinte, Petru Bita 
casier, ºi Mihai Eminescu, secretar.
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Nota adoptase o tonalitate gravã cãci vorbea despre „murii 
monasterului de la Putna”, de „sacrele oseminte ale unui erou 
român”, de o urnã de argint ce urma a fi depusã pe mormântul lui 
ªtefan în ziua de 15 august, când ctitoria voievodului îºi sãrbãtorea 
hramul. În paginile Federaþiunii, ziar românesc din Pesta, înºtiinþarea 
apãrea la 22 mai/3 iunie, când numele lui Eminescu nu mai era, cel 
puþin pentru conducãtorii ºi cititorii jurnalului, un nume necunoscut. 
Între 17 aprilie ºi 11 mai, el publicase, sub pseudonimul Varro, trei 
articole, Sã facem un congres, În unire e tãria ºi Echilibrul (în douã 
numere consecutive). Un curaj impresionant în spunerea ritoasã a 
lucrurilor pe nume, o stringenþã logicã excepþionalã în argumentaþie 
deosebesc aceste articole de tot ce se publica la vremea aceea în 
ziarele ºi revistele româneºti din Transilvania.

Primul articol, Sã facem un congres, afirma necesitatea 
convocãrii unui Congres al românilor ardeleni în eventualitatea 
cãderii guvernului de atunci – Giskra-Hasner –, cãdere care ar fi 
adus dupã sine ºi ruinarea principiului dualist de guvernare, recent 
instituit, în 1867, în sânul vechiului ºi din ce în ce mai artificialului 
Imperiu Habsburgic, confruntat cu începutul luptei naþiunilor 
oprimate în el pentru libertate ºi autonomie. Acest congres trebuia sã 
impunã conducerii politice a imperiului, voinþa unanimã, imperioasã, 
a românilor, hotãrâþi sã iasã, ei, cei mai vechi ºi mai mulþi în 
Transilvania, din starea de inferioritate în care erau þinuþi. În 
acþiunea pe care o preconiza, Eminescu recomanda, în primul rând, 
solidaritatea cu celelalte naþiuni asuprite din Transilvania, ºi apãsa 
asupra sacrului principiu al suveranitãþii popoarelor (semn cã 
frecventarea cursurilor de drept nu era deloc inutilã sau superfluã în 
programul global al formaþiei intelectuale urmãrite de tânãrul poet).

El susþinea punctul sãu de vedere privitor la români cu o 
vehemenþã aproape egalã cu cea cãreia îi dãduse curs în Junii 
corupþi. „Sta-vor ei cu mânele în sân […] ori vor merge cu fruntea 
deschisã, solidari cu celelalte naþiuni cari au aspiraþiuni comune 
nouã, spre a apela la simþul de dreptate al tronului, spre a-l sili sã 
ceadã voinþelor supreme ale popoarelor? Pânã când sã domneascã 
cutare ori cutare ºi nu toþi? Suveranitatea ºi legislaþiunea trebuie sã 
purceadã de la toate popoarele ca atari, ºi puterea esecutivã trebuie 
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redusã la simplul rol de maºinã fãrã voinþã proprie în mecanismul 
cel mare al statului. Nimeni nu trebuie sã fie aicea stãpân decât 
popoarele însele, ºi a trece suveranitatea în alte braþe decât în acelea 
ale popoarelor e o crimã contra lor.”

Mai departe, diatriba împotriva nevrednicilor, a bicisnicilor, a 
„sufletelor de sclav”, care acceptã starea de inferioritate a poporului 
pentru a se bucura de posturi ºi privilegii, apoi îndemnul pasionat la 
energie ºi caracter, precum ºi la dispreþul vieþii personale pentru 
împlinirea datoriei faþã de popor, sunt tot atâtea mãrturii 
impresionante ale unei etici de nebãnuite altitudini, aliate uimitor cu 
o înflãcãratã implicare în planul acþiunii imediate, la acest tânãr de 
abia 20 de ani.

Pentru agresivitatea în ordinea ideilor, fireºte, din cel de-al 
treilea articol, Echilibrul, Eminescu a fost citat de cãtre procurorul 
public maghiar din Pesta, devenind obiectul unui proces de presã. 
Articolul era îndreptat tot împotriva dualismului austro-ungar ca 
principiu arbitrar, cu totul ilegal, de guvernare, ºi mai ales împotriva 
îndãrãtniciei conducãtorilor care se opuneau autonomiei Ardealului.

Atacul la adresa claselor dominante din Ungaria atingea o 
maximã violenþã verbalã, dar e interesant de remarcat cã, în câteva 
rânduri, Eminescu fãcea deosebirea între magnaþi, conducãtorii 
maghiari ºi popor, aºa cum fãcuse ºi în Geniu pustiu, romanul 
început la Bucureºti în 1868 ºi definitivat la Viena cam tot în 
aceastã perioadã. Analiza ilegalei instituiri a dualismului avea o 
desfãºurare logicã impecabilã ºi culmina, ca soluþie pentru o bunã 
ºi legalã convieþuire a naþionalitãþilor în cadrul imperiului, cu 
recomandarea „egalei îndreptãþiri” a tuturor din care se putea naºte 
un adevãrat echilibru.

Iatã cum încã atât de tânãr, Eminescu se afla în miezul 
încâlcitelor probleme politice ale Imperiului Austro-Ungar, ca unul 
care din adolescenþã cunoscuse ºi adâncise necesitãþile ºi 
vicisitudinile vieþii publice naþionale, a poporului sãu. Ceea ce izbea 
de la primele rânduri era perfecta familiarizare cu toate amãnuntele 
problemei în discuþie, rod probabil al unei îndelungi meditaþii ºi al 
unei riguroase documentãri. Înlãnþuirea strictã, fãrã greº, a 
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argumentelor juridice stãpânite ca de un constituþionalist 
experimentat, stilul de o persuasivã limpezime, retorica întreagã a 
discursului nu fãceau decât sã sporeascã indignarea cititorului faþã 
de stãrile de fapt atât de flagrant nedrepte, cât ºi admiraþia lui pentru 
inteligenþa criticã, multilateralitatea preocupãrilor, seriozitatea ºi 
adevãrul informaþiei acestui tânãr, care cita ºi pe Kant în toiul 
expunerii politice. Dar mai cu seamã se cerea admiratã etica lui 
aleasã, hotãrârea lui luptãtoare nestrãmutatã.

ªi judecând ponderea acestor articole în complexul orientãrii 
plurivalente descumpãnitoare aproape a lui Eminescu, nu te poþi 
opri sã nu bãnuieºti mãcar, orientarea lui iniþialã spre o carierã 
publicã, politicã, prin care nãdãjduia sã intervinã salutar în viaþa 
tinerimii româneºti de pretutindeni, fãcând-o sã conveargã spre o 
direcþie unicã, pozitivã, de gândire socialã ºi naþionalã.

Între toate aceste stãri de fapt, între care el rãmânea neclintit în 
atitudinea lui condiþionatã de idei sau mai bine-zis de idee, el nu 
neglija însã contactul cu patria unde urmãrea, cu aceeaºi atenþie 
încordatã care-l caracteriza, mersul lucrurilor, evoluþia situaþiei 
politice, relaþiile dintre albi (conservatori) ºi roºii (liberali). Pânã 
atunci, nu publicase decât în ziare ºi reviste ardelene. Acum, în 
1870, printr-o miºcare negreºit deliberatã, aºa cum îi erau mai toate 
în vremea activã ºi hotãrâtã a tinereþii, a trimis, de la Viena, primele 
versuri cãtre o revistã ieºeanã cu o vechime abia de trei ani, dar 
singura cu prestigiu deja câºtigat – Convorbiri literare. Apariþia în 
revistã a poeziei Venere ºi Madonã a marcat o datã istoricã de-a 
dreptul în raporturile dintre poet ºi organul Junimii, însemnând 
începutul unei colaborãri îndelungi care a sfinþit paginile publicaþiei 
ieºene. Imagini calde, versuri sunând din când în când deosebit de 
armonios, anunþã de pe acum pe viitorul poet liric de suflu superior, 
deºi violenþele antitetice trãdând sfâºierea lãuntricã fundamentalã 
sunt încã prezente.

Publicarea acestor versuri s-a produs la 15 aprilie, deci într-o 
etapã de ebuliþie maximã a ideilor politice ºi a activitãþilor aferente. 
Fiindcã Eminescu considera ca atare ºi pregãtirile pentru sãrbãtoarea 
de la Putna, în aºteptarea cãreia fãcea tot felul de intervenþii pe lângã 
foruri ºi personalitãþi, încercând sã agite, sã mobilizeze spiritele în 
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aceeaºi unicã direcþie a faptei entuziaste pe tãrâm naþional, pe care 
o socotea ºi necesarã pentru binele obºtesc, ºi rodnicã în urmãri 
pentru istoria viitoare. Stabilise în acest scop legãturi cu bancherii 
ºi negustorii mai sus pomeniþi, printre care ºi cu foarte înstãritul 
B. Gh. Popovici care domicilia pe Fleischmarkt, lângã biserica 
greceascã. Vizitându-l, Eminescu n-a urmãrit doar sã-i solicite o 
contribuþie bãneascã mai substanþialã pentru iniþiativa în legãturã 
cu Putna, ci se pare cã ar fi dorit sã afle ºi unele lucruri privitoare 
la persoana noului domnitor al României, Carol de Hohenzollern, 
care, în trecere prin Viena spre Bucureºti, poposise în casa 
bogatului neguþãtor. Este ºi aci o dovadã în plus de felul în care 
interesul tânãrului scriitor se menþinea treaz pentru orice fapt, 
oricât de neînsemnat în aparenþã, dar care se lega în vreun chip de 
soarta þãrii sale.

Puþin mai târziu, dar tot în aceleaºi scopuri, a avut ºi o 
întrevedere cu Petre P. Carp, mândrul, elegantul membru al Junimii 
recent înfiinþate, corifeul de mai târziu al partidului conservator, 
aflat acum într-un post de consilier diplomatic al României la Viena 
ºi Berlin, dupã ce fusese câteva luni ministru de externe în cabinetul 
conservator al lui Manolache Epureanu. Lui Eminescu, Petre Carp 
i-a fãcut o ciudatã ºi amestecatã impresie pe care scriitorul a pus-o 
pe seama originalitãþii personajului care încercase ºi câteva 
incursiuni în lumea literelor, printr-o traducere destul de mediocrã a 
dramei Macbeth ºi prin faimoasa recenzie destructivã la Rãzvan ºi 
Vidra a lui Haºdeu, adversar notoriu, de temut al Junimii.

Entuziasmul probabil prea evident al tânãrului poet, însufleþirea 
lui pusã în slujba unor idealuri imediate, active, nu s-au potrivit cu 
rãceala scepticã a aristocratului Carp. De altfel, nici întâlnirile de 
peste ani n-au putut realiza o apropiere adevãratã între cei doi, în 
ciuda viitoarei apartenenþe la o tendinþã comunã politicã.

În perioada de interes acut al lui Eminescu pentru activitãþile 
practice, perioadã dominatã, cum am mai spus, de valenþele mitului 
cultural, civilizator, ºi ca atare plinã de admiraþie pentru etapele 
revoluþionare din viaþa popoarelor când toate energiile se strâng, 
oricât de imperfect, înspre un singur þel, el urmãrea cu strângere de 
inimã atacurile începute de Maiorescu împotriva intelectualilor 
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ardeleni ºi bucovineni, urmaºi ai ªcolii Ardelene ºi susþinãtori ai 
curentului latinist, atacuri a cãror serie pornise încã din 1867, cu 
O cercetare criticã asupra poeziei române. În acea vreme, cum 
observa pe bunã dreptate Ibrãileanu, el era filofrancez, ca admirator 
al revoluþiilor, venera amintirea cãrturarilor blãjeni, lãuda pe 
paºoptiºti pentru lucrarea lor dãruitã aspiraþiilor obºteºti, fãcea din 
Horia ºi din Andrei Mureºanu eroii unor poeme de mari dimensiuni, 
închina romanul Geniu pustiu unor eroi ai revoluþiei de la 1848 în 
Ardeal, concepea Proletarul sub înrâurirea lecturilor socialiste, 
recomanda cu entuziasm pe Victor Hugo, pe acel „adorator al 
poporului ºi al libertãþii”. ªi tocmai atunci, Eminescu a cunoscut pe 
câþiva dintre junimiºti ºi s-a apropiat chiar de unii din ei, deºi se 
deosebeau fundamental în ideile sociale ºi politice. Cât îl va fi durut, 
bunãoarã, detractarea de cãtre Maiorescu a Lepturariului lui Aron 
Pumnul, cartea de cãpãtâi a adolescenþei lui, operatã necruþãtor în 
articolul Observãri polemice, apãrut în 1869 în Convorbiri literare! 
De altfel, ºi în articolul sãu O scriere criticã, apãrut în Albina din 
Pesta (în nr. 3 ºi 4 din 7/19 ianuarie ºi 9/21 ianuarie), el combãtea 
direcþia antipaºoptistã a gândirii lui Maiorescu ºi lua apãrarea lui 
Aron Pumnul ºi a întregii sale generaþii. Era, desigur, el însuºi în 
mãsurã acum sã înþeleagã ºi deficienþele ºi slãbiciunea antologiei 
întocmite de dascãlul sãu, dar judecata sa istoricã, „cronisticã”, 
proiecta cu alt fel de înþelegere, mult mai complexã, faptele 
antecesorilor, în lumina adevãratã a idealurilor cãrora le slujiserã.

ªi totuºi Eminescu devenise colaboratorul Convorbirilor literare. 
Ochiul sigur al intuiþiei sale percepuse sensul deschiderii încercate 
de revista ieºeanã, precum ºi forþa intelectului maiorescian care 
punea ºtachete înalte, descumpãnitoare chiar pentru epocã, în faþa 
culturii româneºti.

Prin luna februarie sau martie, dupã spusele lui Iacob Negruzzi, 
„secretarul perpetuu al Convorbirilor” primise o scrisoare „scrisã cu 
litere mici ºi fine ca de o mânã de femeie”, însoþitã de manuscrisul 
poeziei Venere ºi Madonã. Negruzzi citise poezia, o recitise ºi a 
doua zi de dimineaþã alergase la Maiorescu. „În sfârºit, am dat de un 
poet!” îi strigase el, iar Maiorescu, citind ºi el, se lãsase contaminat 
de entuziasmul lui Negruzzi ºi reþinuse manuscrisul. La prima 
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ºedinþã a Junimii, dãduse citire poeziei ºi toþi cei de faþã au fost 
încântaþi, mai ales de obicei scepticul ºi maliþiosul Vasile Pogor. 
Negruzzi regreta însã cã pierduse scrisoarea ce însoþea poezia, „tot 
atât de originalã ºi de interesantã ca ºi poezia însãºi”.

Fireºte, curiozitatea junimiºtilor a fost sporitã de lipsa oricãrei 
informaþii cu privire la persoana poetului, despre care nu se ºtia 
nimic decât cã se afla la Viena.

Rãspunzându-i numaidecât, Negruzzi a pus oarecare întrebãri 
referitoare la viaþa ºi ocupaþiile poetului, întrebãri dintre cele mai 
neplãcute lui Eminescu care nici nu ºi-a dat osteneala sã rãspundã. 
În schimb, dupã câteva luni, a trimis un nou poem, Epigonii. Curios 
lucru, poemul contravenea flagrant, aproape cu ostentaþie, punctului 
de vedere junimist. ªi nu era vorba numai de o manifestare spontanã 
a unui tânãr îndrãzneþ care-ºi afirma astfel felul divers de a gândi 
trecutul faþã de acela al conducãtorilor revistei. Profesia de credinþã 
din Epigonii marca mai întâi o dorinþã certã, o afirmare deliberatã a 
pãstrãrii unei neatinse independenþe de gândire din partea autorului, 
o distanþare netã pe care înþelegea s-o concretizeze tocmai atunci 
când devenea colaborator al Convorbirilor literare. Dar mai mult 
decât atât, o scrisoare explicativã din partea lui Eminescu venea ca 
rãspuns la obiecþia lui Negruzzi, care, exprimând opinia întregei 
societãþi „în care critica juca un rol aºa de însemnat, nu putea 
considera ca autori de valoare pe Cichindeal, Mumulean, Prale, 
Bolliac etc., din care unii sunt mult mai pe jos chiar de cea mai 
simplã mediocritate…”

Scrisoarea lui Eminescu, surprinzãtor de lungã pentru 
idiosincrasia sa epistolarã, se situeazã la altitudinea ideii.

Senin, neturburat, autorul pornea cu un citat din Schiller, poetul 
sãu de predilecþie, care deplângea vârsta de aur a scrisului german, 
rãmasã departe în trecut. ªi comentând citatul, socotea cã Schiller 
fãcea astfel doar un simplu compliment trecutului german, pe când, 
aplicat la noi, citatul ar fi exprimat un adevãr. „Dacã în Epigonii, 
scria el, veþi vedea laude pentru poeþi ca Bolliac, Mureºan ºi Eliade, 
acelea nu sunt pentru meritul intern al lucrãrilor lor, ci numai pentru 
cã într-adevãr te miºcã acea naivitate sincerã, neconºtientã cu care 
lucrau ei. Noi ceºti mai noi cunoaºtem starea noastrã, suntem treji de 
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suflarea secolului, ºi de aceea avem atâta cauzã de a ne descuraja. 
Nimic, decât culmile strãlucite, nimic decât cunoºtinþa sigurã cã nu 
le vom ajunge niciodatã. ªi sã nu fim sceptici!”… ªi mai departe, 
revenind la poemul sãu dupã o lungã parantezã, spunea: „Poate cã 
Epigonii sã fie rãu scrisã. Ideea fundamentalã e comparaþiunea 
dintre lucrarea încrezutã ºi naivã a predecesorilor noºtri ºi lucrarea 
noastrã trezitã, rece. Prin operele liricilor români tineri se manifestã 
acel aer bolnav deºi dulce pe care germanii îl numesc Weltschmerz. 
Aºa Nicoleanu, aºa Skelitti, aºa Matilda Cugler, – e oarecum 
conºtiinþa adevãrului trist ºi sceptic, învins de cãtre colorile ºi 
formele frumoase, e ruptura între lumea bulgãrului ºi lumea ideei. 
Predecesorii noºtri credeau în ceea ce scriau, cum Shakespeare 
credea în fantasmele sale; îndatã însã ce conºtiinþa vede cã imaginele 
nu sunt decât un joc, atuncea, dupã pãrerea mea, se naºte neîncrederea 
scepticã în propriele sale creaþiuni.”

De o gravã frumuseþe, scrisoarea dezvãluie, pe de o parte starea 
de spirit a poetului de 20 de ani, iar pe de alta dã o cheie în plus 
acelui poem de rãscruce în viaþa ºi gândirea lui care e Epigonii. Este 
limpede, dupã lectura scrisorii, cã Eminescu se autodefineºte în 
poem, aºa cum Schiller se autodefinea, tot implicit, în celebrul sãu 
eseu Über naive und sentimentalische Dichtung, binecunoscut de 
poetul român aºa cum reiese din toate datele analizei întreprinse în 
paralel asupra celor douã generaþii, desemnate de gânditorul 
german drept respectiv naivã ºi sentimentalã, de cel român drept 
naivã ºi scepticã.

Condeiul eminescian pãtrunde cu fineþe ºi melancolie în orizontul 
creativitãþii contemporane, în lumea liricii româneºti bântuite de 
romanticul Weltschmerz (pe care-l tãlmãceºte frumos prin „acel aer 
bolnav deºi dulce”), pus de Eminescu pe seama rupturii dureroase 
între real ºi ideal, între „lumea bulgãrului ºi lumea ideii”. Ori unitatea 
între universul realului ºi acela al imaginarului îi pãrea, cum îi pãruse 
ºi lui Schiller, condiþia de aur pe care o îndepliniserã cei vechi ºi 
cãreia îi pusese capãt scindarea dureroasã dintre cele douã planuri în 
sinele artiºtilor romantici, adicã moderni în sens schlegelian. ªi dupã 
cum Schiller plângea, ca orice poet sentimental, dupã integritatea 
pierdutã a celor vechi care vorbeau ca din mijlocul unei naturi cu care 
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se confundau în chip fericit, Eminescu, luând drept model al 
desãvârºitei „naivitãþi”, într-un sens, am zice, de natura naturans, pe 
Shakespeare, pentru care lume ºi fantezie erau una, deplora falia 
ireversibilã produsã în fiinþa creatorilor. Consecinþa fatalã a rupturii, 
conºtiinþa cã imaginile nu sunt decât un joc, era neîncrederea 
scepticã, amarã a artistului în propria sa creaþie. „Straiul de purpurã 
ºi aur peste þãrâna cea grea” concentra în poem sterilul joc între 
„lumea bulgãrului” ºi „lumea ideii”.

De altfel, Epigonii îºi capãtã ºi una din chei, poate cea mai 
adecvatã, de interpretare, tot din cuprinsul scrisorii. Cãci plecând de 
la versurile cu care Jeremiada schillerianã începe ºi sfârºeºte, adicã 
„Alles in Deutschland hat sich in Prosa und Versen verschlimmert / 
Ach, hinter uns liegt weit schon die goldene Zeit”, Eminescu a 
construit, într-o dramaticã ºi convingãtoare polaritate, care-i exprimã 
de acum încolo sfâºietoarea tensiune lãuntricã, imaginea celor douã 
lumi opuse.

Trecutul ºi prezentul se înfruntã într-o inegalitate covârºitoare 
de valoare, poemul putând fi interpretat ca o odã înãlþatã „naivilor” 
înaintaºi întru liricã (Negruzzi fiind cuprins între ei în calitatea sa de 
poet, iar Cantemir este, dupã pãrerea noastrã susþinutã mai de mult, 
Antioh), sau ca o satirã la adresa unui prezent sceptic, rece, 
neputincios, stocit de idealuri, entuziasm ºi inspiraþie, simulând 
simþirea ºi forþa creatoare. Ceea ce s-a observat mai puþin cu privire 
la poem a fost însã felul în care Eminescu a fructificat mitul vârstei 
de aur, pornind de la simpla sintagmã schillerianã, „die goldene 
Zeit”, care a devenit „zilele de aur a scripturelor române” ºi cãreia 
i-a subsumat o lume investitã cu atribute mitice, într-o modalitate 
poeticã impecabilã. Iar confuzia voitã dintre „Pann, finul Pepelei” 
care „s-a dus”, cum „S-au dus toþi, s-au dus cu toate pe o cale 
nenturnatã”, ºi Pan, zeul al cãrui sfârºit a marcat încheierea vârstei 
de aur, reprezintã o excepþionalã idee mito-poeticã.

Învestind pe unul cu „gurã de aur”, pe altul cu „lirã de argint”, 
dând unuia atribute de poeta vates, altuia orfice („ca ºi miticul poet”) 
ºi aºa mai departe, Eminescu proiecta pe modeºtii înaintaºi într-o 
lume miticã, salvându-i din planul realului aºa cum avea sã facã de 
acum încolo de câte ori va simþi nevoia. Indirectã pledoarie pentru 
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toþi cei care contribuiserã cât de puþin la constituirea poeziei ºi 
limbii „ca un fagure de miere”, poemul se constituie ºi în apãrare a 
Lepturariului lui Aron Pumnul cel atât de atacat de junimiºti ºi de 
Maiorescu. Publicat pe prima paginã a Convorbirilor literare, onoare 
cu totul deosebitã acordatã numai producþiilor de valoare superioarã, 
Epigonii însemna cumva o revanºã a viziunii istoriciste a lui 
Eminescu, ca ºi o îndeplinire a unei datorii de conºtiinþã faþã de 
maestrul ºi de maeºtrii sãi, în momentul în care poetul se întâlnea 
decisiv cu Junimea. Dar el avea sã intre pe acel fãgaº, iatã, cu o 
independenþã marcatã de gândire, cu un capitol propriu afectiv, 
moral, istoric, estetic. Înþelesese, cum am mai spus, criteriile ºi 
exigenþele lui Maiorescu ºi colaborarea lui la Convorbiri a însemnat, 
cu evidenþã, adeziunea la acelea, adeziune temeinic chibzuitã, cum 
i-au fost toate. Cu acele criterii se întâlnise teoretic, în paginile 
revistei, îºi dãduse seama de vigoarea lor ireductibilã, de necesitatea 
lor acutã în dezvoltarea spiritului românesc la o cotiturã hotãrâtoare 
a istoriei. Iar Iacob Negruzzi fusese cumva Hermesul mediator între 
cei doi viitori „mari”. ªi un voiaj în Austria i-a îngãduit secretarului 
perpetuu al Junimii sã-ºi satisfacã ºi curiozitatea personalã, sã-ºi 
îndeplineascã ºi misiunea mai generalã, chiar dacã încredinþatã 
neexplicit, a unei atrageri definitive în orbita junimistã a promiþãtoarei 
înzestrãri. El însuºi relateazã împrejurãrile întâlnirii la Viena în 
amintirile sale, la cafeneaua Troidl, din Wollzeile, unde, intrând se 
aºeazã la o masã lãturalnicã de lângã fereastrã. „Deodatã – scrie el – 
se deschise uºa ºi vãd intrând un tânãr slab, palid, cu ochii vii ºi 
visãtori totodatã, cu pãrul lung, ce i se cobora, cu fruntea înaltã ºi 
inteligentã, îmbrãcat în haine negre, vechi ºi cam roase. Cum l-am 
vãzut, am avut convingerea cã acesta este Eminescu ºi, fãrã un 
moment de îndoialã, m-am sculat de pe scaun, am mers spre dânsul 
ºi întinzându-i mâna i-am zis: «Bunã ziua, domnule Eminescu!» 
Tânãrul îmi dãdu mâna ºi privindu-mã cu surprindere: «Nu vã 
cunosc», rãspunse el, cu un zâmbet blând.

– Vedeþi ce deosebire între noi, eu v-am cunoscut îndatã.
– Poate nu sunteþi din Viena?
– Nu.
– Dupã vorbã, sunteþi din Moldova… poate din Iaºi?
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– Chiar de acolo.
– Poate sunteþi domnul… Iacob Negruzzi? zise el cu sfialã.
– Chiar el.
– Vedeþi cã ºi eu v-am cunoscut.”
Ca urmare a acestei prime întâlniri, s-a închegat foarte repede 

prietenia întãritã de sãptãmâna petrecutã „tot timpul cu Eminescu” 
în Viena, rãstimp în care „Jacques” a fost pus la curent cu toate cele 
ale locului ºi ale continentului, în discuþii nesfârºite, mai ales 
despre acele lucruri care îl frãmântau atunci pe poet. Adicã despre 
trecutul ºi viitorul þãrii româneºti, în ale cãrei posibilitãþi credea 
neclintit, despre sorþii de izbândã a unei mari literaturi naþionale ºi 
despre evenimentul la ordinea zilei – rãzboiul franco-german care 
izbucnise de curând.

În ciuda formaþiei sale germane, Eminescu încã filo-francez pe 
atunci (dupã penetranta observaþie a lui Ibrãileanu), dorea cu 
înverºunare o victorie francezã.

Tot în cursul acelor discuþii, l-a pus pe Negruzzi la curent, ºi cu 
destulã nemulþumire, cu amânarea sãrbãtoririi de la Putna. Vorbindu-i 
despre acest proiect care ar fi trebuit sã se realizeze în 1870 dar, din 
pricina nesiguranþei ce bântuia Europa în urma izbucnirii rãzboiului, 
fusese lãsat pentru anul viitor, Eminescu i-l arãta ca pe o „datorie” 
pe care o aveau de îndeplinit.

Întârzierea îl contrariase teribil. „Iatã cum se pierde un an din 
viaþa noastrã comunã”, spunea el, cel care se sinchisea atât de puþin 
de anii, de timpul vieþii sale.

Probabil cã el se ºi opusese amânãrii, dar fãrã succes, deoarece 
nota care comunica publicului acest lucru, publicatã ºi în Federaþiunea 
din Pesta, din 31 iulie/19 august 1870, nu mai purta iscãlitura lui ca 
secretar, ci pe aceea a lui Ieronim Bariþiu.

Printre altele, lucra acum la un basm în prozã, la Fãt-Frumos din 
lacrimã, încercare de introducere a unei semnificaþii orfice în 
personajul tradiþional al folclorului românesc. Trimiþând basmul 
spre publicare Convorbirilor, l-a însoþit ºi de o scrisoare cãtre 
recentul prieten Iacob Negruzzi, foarte grãitoare despre starea de 
spirit a poetului ºi strãbãtutã de o iritaþie pe care nu cautã sã ºi-o 
ascundã, în legãturã cu înfrângerea francezilor ºi cu noua, 
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surprinzãtoarea, psihologie, de popor victorios, a germanilor care 
pãtrundeau, din triumf în triumf, într-o Franþã eroicã, dar condusã de 
elemente incapabile, corupte, ºi traversând ea însãºi o crizã.

Scrisoarea suna aºa:

„Scumpe domnule Negruzzi,

Numai Dumnezeu mai poate descurca ce este omul. Astfel, un 
individ care crede cã se cunoaºte bine pe sine, care-ºi urmeazã 
liniºtit treburile lui or concrete, or abstracte, þesãturi de painjãn 
filozofice sau poetice – se trezeºte într-o bunã dimineaþã c-o 
întâmplare oarecare – în sine aceeaºi pentru toatã lumea – cã 
stârneºte în el porniri de cari nici nu visa mãcar cã existã în sufletul 
lui; aceastã întâmplare nimiceºte toate þesãturile combinate de 
mintea lui ºi el singur se trezeºte deodatã cã e alt om, adesea 
negaþiunea individualitãþii lui de pân-atuncea.

În fine, schimbãri de-stea psihologice de s-ar întâmpla numai 
sporadic – p-ici pe colea – în individul cutare or cutare, ar fi calea-
valea; dar popoarã întregi sã le vezi suferind de aceastã… 
metempsihozã, or cum pustia i-aº mai zice? Ai crede cã sufletele 
germanilor au trecut în animale ºi sufletele animalelor în germani.

O, tãcuþii, gânditorii, umanitarii germani! Unde sunt ei? 
Vã-ncredinþez cã nu-i mai gãseºti în nici o manifestare a vieþii lor. 
Ziarele Germaniei sunt mai chauviniste ºi mai poltrone decât 
toate – decât ale noastre chiar, implicând Columna. «Die wiilschen 
Mordbrenner1», iatã titlul unui articol de fond din unul din cele mai 
serioase ziare; jurnalul Blätter für litterarische Unterhaltung2 aduce 
întotdeauna titlul cãrþilor ce ies la luminã: Das Germanenthum in 
Österreich3, Die Feuerprobe des norddeutschen Bundes4, Auf, nach 
Frankreich5, Vorwärts6, Geharnischte Sonette7, Der Krieg 
Deutschlands8 – 20 pânã la 30 volume pe sãptãmânã, toate de 
materia aceasta!

1 Francezii asasini – incendiari; 2 Foi pentru divertisment literar; 3 Germanitatea în Austria; 
4 Proba de foc a Uniunii nord-germane; 5 Sculaþi-vã, spre Franþa; 6 Înainte; 7 Sonete împlãtoºate, 

ciclu de versuri patriotice de J. M. Rückert; 8 Rãzboiul Germaniei.
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Înainte nu þineau la naþionalitatea lor, fiindcã nu prea aveau la 
ce þinea! Toatã lumea lega de numele de German epitetul nu prea 
mãgulitor de «Holzkopf». Azi lucrul se schimbã. Azi îi veþi vedea tot 
aºa de tenaci, de greu de deznaþionalizat, mândri de numele lor cum 
sunt Francezii. Iatã urmele ce întâmplãrile istorice lasã în viaþa 
psihicã a popoarãlor.

Dacã e vo fericire pentru care vã invidiez într-adevãr, apoi e 
aceea cã puteþi gãsi în ocupaþiuni literare mulþumirea aceea pe care 
realitatea nu e în stare a v-o da, la mine e cu totul dimpotrivã; într-un 
pustiu sã fiu ºi nu mi-aº putea regãsi liniºtea.

Veþi vedea din stângacele schimbãri ºi din neputinþa de a corege 
esenþial pe Fãt-Frumos cã v-am spus adevãrul. De aceea, vã rog, mai 
citiþi-l dv. ºi ºtergeþi ce veþi crede cã nu se potriveºte, cãci eu nici nu 
mai ºtiu ce se potriveºte ºi ce nu.

În fine, am vorbit cu Slavici pentru articolele asupra ungurilor. 
Bietul om s-o cam descurajat când a cetit studiile de Xenopol, pentru 
cã simþea cã nu o sã poatã scrie niciodatã astfel; dar asta a fost 
totodatã impulsul de cãpetenie care-l va face sã vã dea niºte articole 
într-adevãr bine scrise ºi corect cugetate. Pentru asta însã ºi-a ºi 
destinat un timp de câteva luni pânã la Crãciun.

Alãturi cu povestea vã trimit ºi o notiþã asupra serbãrei de la 
Putna. Puneþi s-o tipãreascã cu litere cât se poate de mici, nu trebuie 
sã-i daþi nici în cea mai estremã aparinþã o importanþã pe care nu va 
fi capabilã de a o avea.

În fine, rugându-vã sã mã iertaþi, întâiu: c-am scris aºa de 
neglijent epistola, a doua: cã vã rãspund aºa de târziu, a treia: cã vã 
rãpesc atâta timp cu ea, – ºi încredinþându-vã totodatã despre 
afecþiunea cãlduroasã ce v-o pãstrez, rãmân…”

Am dat in extenso scrisoarea pentru globalitatea ei, care 
contureazã o datã mai mult direcþiile multiple ale preocupãrilor 
eminesciene extinse în atâtea teritorii diverse.

Nu el, fireºte, se aflã în centrul epistolei, deºi aceasta fusese 
scrisã într-un moment de turburare atât de puternicã, încât fãcea cu 
neputinþã intervenþia lui în textul trimis la Convorbiri pentru 
publicare. Dar asta se spune spre sfârºit, pe scurt, cu o urbanitate ºi 
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o detaºare de care numai el era capabil. În fapt, rãzboiul 
franco-german îl interesa politic, fãrã îndoialã, prin schimbãrile pe 
care le putea aduce în echilibrul european, mai presus de orice, 
totuºi, efectele psihologice, morale, culturale survenite în sânul 
poporului german îl pasionau, dupã cum se vede în scrisoare, 
pentru cã îi dezvãluiau unele mecanisme specifice apãrute spontan, 
dovedind existenþa unei adevãrate etnopsihologii care începea sã-l 
atragã într-un studiu de adâncime ºi duratã, prelungit pânã în anii 
berlinezi, al disciplinei Völkerpsyhologie. În densul nucleu 
consacrat politicei, istoriei ºi psihologiei popoarelor, o enclavã cu 
caracter cultural, rãsfrângerea în literaturã a modificãrilor intervenite 
în sufletul german: Blätter für litterarische Unterhaltung, revista 
cea mai cititã de Eminescu la Viena pentru a se pune la curent cu 
literatura contemporanã, publica volume cu titluri ca acela purtat, 
bunãoarã, de un ciclu de sonete ale lui J. M. Fr. Rückert, 
Geharnischte Sonette (Sonete împlãtoºate), mãrturie adãugatã la 
ºirul despre transformarea agresivã a germanilor.

Apoi îl recomandã pentru un studiu istoric pe Slavici de a cãrui 
carierã scriitoriceascã începuse a se ocupa. Apoi despre Putna, 
interesul sãu major în acel moment în perspectiva naþionalã. În plin 
vãlmãºag de evenimente rãzboinice grave pe continent, Eminescu 
nu uita Putna. În notiþa trimisã lui Iacob Negruzzi ºi care a apãrut în 
Convorbiri literare din 15 septembrie 1870, se cuprindea mai întâi o 
explicare a iniþiativei de sãrbãtorire ºi apoi o justificare a amânãrii. 
Nemulþumirea tânãrului entuziast faþã de viaþa publicã a þãrii sale se 
afirma fãrã înconjur în primele paragrafe ale notei, dând mãsura 
maturitãþii lui de gândire politicã. ªi tot atât de puternicã precum 
nemulþumirea se arãta ºi dorinþa de schimbare pe plan obºtesc.

El spunea: „… trebuinþa cea mai mare ni s-a pãrut cã ar fi o 
singurã direcþiune a spiritului pentru generaþiunea ce creºte. 
Rezumându-ne, putem spune cã dacã exteriorul acestei festivitãþi are 
sã fie de un caracter istoric ºi religios interiorul ei – dacã Junimea va 
fi dispusã pentru aceasta – are sã cuprindã germenii unei dezvoltãri 
organice pe care spiritele bune o vroiesc din toatã inima.”

Redactarea de o rece, detaºatã eleganþã a notei, acoperea cu greu 
direcþia entuziastã în lucrarea comunã pentru binele obºtesc, 
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deziderat prim al lui Eminescu, care se zbãtea singur spre gãsirea 
unor soluþii fericite de viaþã naþionalã ºi socialã. ªi era cu atât mai 
vrednicã de laudã strãdania lui, cu cât el însuºi se lãsa adesea bântuit 
de scepticism cu privire la posibilitãþile de realizare. Nu numai pe 
tãrâmul imediat al realului care se înfãþiºa peste tot vitreg în acea 
perioadã de istorie numitã de el de „tranziþie”, ci ºi în mai generala 
dimensiune a gândirii politice, unde ideea lui aproape obsesivã 
despre „o singurã direcþiune a spiritului” putea fi cu greu înþeleasã 
ºi mai ales urmatã în acea etapã istoricã. Amara luciditate criticã ce 
însoþea în conºtiinþa geniului tânãr percepþia acelui moment istoric 
strãbate ºi din rândurile unei scrisori cãtre Negruzzi: „… dar am 
hotãrât sã nu vã mai scriu impresiunile ce le-au fãcut ºi le fac asupra 
mea raporturile de azi ale Europei în genere ºi a þãrii noastre în parte. 
ªi la ce v-aº ºi spune ceea ce simt ºi cuget, când în orice caz nu pot 
schimba nimica din toate celea.”

Starea lui permanentã de pendulare între dezamãgire ºi 
entuziasm se dezvãluia a fi ºi un produs al unei epoci de grave 
contradicþii, rãsfrânte ºi în eroii propriei opere. Atunci compunea un 
„tablou dramatic” al cãrui erou era Andrei Mureºanu, tribun al 
revoluþiei, ºi lucra la o dramã istoricã. Continua, în acelaºi timp, sã 
scrie romanul cu subiect din revoluþia de la 1848, în Transilvania, 
început încã din 1868, de la Bucureºti, intitulat Naturile catilinare 
(Geniu pustiu), ºi în care înfrângerea eroilor ºi a revoluþiei era 
privitã cu o infinitã tristeþe. În câteva scrisori (din 6 februarie ºi 
16 mai 1871), îl informa pe Negruzzi ºi despre starea acestui roman, 
negând înrudirea acestuia, sugeratã de prietenul junimist, cu 
romanul lui Friedrich Spielhagen, Die problematischen Naturen, 
deoarece nu-l cunoºtea.

Pe de altã parte, privirile aþintite asupra rãzboiului franco-german 
generau în el alte reacþii de gândire istoric-politicã, din care aveau 
sã izvorascã alte lucrãri poetice. Proclamarea noii republici franceze, 
dupã cãderea lui Napoleon al III-lea, îl bucurase mult. Nãdãjduia ca 
astfel Franþa sã poatã învinge în sfârºit pe germani. ªi ridicarea în 
masã a locuitorilor Parisului, faimoasa Comunã, îi pãruse, un 
moment, providenþialã pentru procesul de redresare posibilã a 
Franþei. De aceea urmãrise cu interes evoluþia acestei prime forme 
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de organizare a unei conduceri proletare ºi folosise încã din prima 
variantã la viitorul poem Împãrat ºi proletar, cuvintele rãsunãtoare 
ale proletarilor, scrise în spiritul socialiºtilor utopici, ale cãror texte 
îi erau bine cunoscute lui Eminescu.

Dar faptele dezamãgitoare nu se arãtau numai în planul mare al 
istoriei, ci ºi în realul cel mai apropiat, cel mai tangibil. Aºa, spre 
pildã, banii depuºi dupã amânarea serbãrii de la Putna, de cãtre 
Nicolae Teclu, la firma Perlea ºi Murãºanu din Viena, o sumã de 
circa 5 000 de florini, au fost pierduþi, cei doi bancheri jucând la 
bursã pe hârtii franceze ºi dispãrând apoi, dupã faliment, de pe piaþa 
vienezã (Murãºanu a fugit în America). „Cel mai deprimat ºi mai 
abãtut decât toþi”, dupã spusele lui ªtefanelli, era Eminescu. ªi 
totuºi, el a fost primul care ºi-a revenit ºi a reluat cu mai multã 
sârguinþã gândul dintâi, cãci dupã pãrerea lui, pentru o astfel de 
lucrare unificatoare în spirit, nu era nevoie de bani, „ci numai de 
inimã curatã ºi de minte deschisã pentru recunoaºterea adevãrului”, 
cum relateazã Slavici.

Fireºte, „chestiunile bãneºti” au fost reluate de câþiva români 
energici ca Manole Diamandi ºi Pamfil Dan ºi rezolvate aºa încât, în 
vara lui 1871, sãrbãtoarea sã aibã loc. Iar unui nou comitet central 
constituit, cu Vasile Bumbac preºedinte, i-a devenit în cele din urmã 
conducãtor Ioan Slavici, urmând ca secretarul, Eminescu, sã plece în 
þarã pentru a se ocupa de organizare.

Agitaþia în legãturã cu sãrbãtoarea cea mare începuse din anul 
trecut, din 1870. Se lanseazã apeluri, se luase legãtura cu publicaþii, 
cu personalitãþi. Persoane dintre cele mai distinse fuseserã antrenate 
în acþiunea cu sens patriotic atât de adânc. Solicitatã printr-un apel 
semnat de Nicolae Teclu ºi Ieronim Bariþiu, Maria C. A. Rosetti 
rãspunsese cu însufleþire, arãtând pe cine mai atrãsese în incitanta 
acþiune, printre alþii pe pictorul N. Grigorescu. Prin Curierul de 
Jassy se apela la doamnele române din Iaºi ºi, tot aºa se proceda în 
Bucovina unde doamnele au ºi comandat la Viena „învelitoare 
decorativã” pentru urna ce avea sã fie depusã pe mormântul 
voievodului.

În iunie 1871, se reluau apelurile în care palpita flacãra pasiunii 
eminesciene întru susþinerea aceleiaºi idei directoare: unitatea. 
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Cãci în Apelul cãtre onoratul public român se afirma ritos: „Naþiunea 
românã voieºte culturã, ºi cultura ei trebuie sã fie una, omogenã la 
Prut ºi la Lomniº (Someº), omogenã în sânul Carpaþilor cãrunþi ºi pe 
malurile Dunãrii bãtrâne. ªi viitorul, cultura viitorului, unitatea 
spiritualã a viitorului zace în noi, în generaþiunile viitoare.”

Apoi tot comitetul central de la Viena lansa, în 20 iunie, un 
concurs pentru cel mai bun discurs care urma sã fie þinut la Putna de 
cãtre un student. Ceea ce se cerea era concizie, accesibilitate, 
referire cu precãdere la „rolul istoric naþional al lui ªtefan cel Mare”, 
abþinere de la orice aluzie intenþionatã la împrejurãrile politice ale 
zilei (sã nu se uite cã Putna, ca întreaga Bucovinã, se afla sub 
stãpânirea austriacã). Alecsandri, Maiorescu, Negruzzi, Pogor 
alcãtuiau comisia care avea sã aleagã din cele prezentate. Viitorul 
istoric A. D. Xenopol, care studia atunci în Germania cu o bursã a 
Junimii, a fost declarat câºtigãtor.

În 23 iulie, Dimitrie Brãtianu scria în Românul un cald articol 
de încurajare a iniþiativei, pe care o socotea eroicã, reînnodând 
tradiþii preþioase ale luptei generaþiei anterioare, ºi sconta niºte 
consecinþe remarcabile. Alecsandri a fost rugat sã scrie un imn 
ocazional, iar la compozitorii Flechtenmacher ºi Caudella s-a fãcut 
apel pentru muzica imnului.

De la 1 august, comitetul, în frunte cu Slavici, anunþa cã ºi-a 
stabilit reºedinþa la Cernãuþi pentru pregãtirea serbãrii iminente. Iar 
Eminescu îi rãspundea la 3 august lui Dimitrie Brãtianu, cu evidentã 
gratitudine intelectualã, comunicând în scrisoarea deschisã câteva 
dintre gândurile sale constante. El care nu i-a iubit niciodatã pe 
liberali, îºi dãdea totuºi seama cã Brãtianu vorbea acum ca un urmaº 
al paºoptiºtilor ºi i-a rãspuns în aceastã calitate. ªi, cu superioara-i 
modestie din totdeauna, abãtea atenþia de la persoana lui când fãcea 
consideraþii în spirit hegelian cu privire la desfãºurarea istoriei, 
când cântãrea rolul unei mari figuri în istorie sau socotea importanþa 
necesitãþii istorice. Eminescu spunea în rãspunsul sãu, care a fost 
publicat în Românul din 15 august 1871, apoi în Telegraful din 18 
august: „Dacã o generaþiune poate avea un merit, e acela de a fi un 
credincios aginte al istoriei, de a purta sarcinile impuse cu necesitate 
de locul pe care-l ocupã în lãnþuirea timpilor […] Cum la zidirea 
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piramidelor, acelor piedici contra pasurilor vremii, fundamentele 
cele largi ºi întinse purtau deja în ele intenþiunea unei zidiri 
monumentale care e menitã de-a ajunge la o culme, astfel în viaþa 
unui popor munca generaþiunilor trecute cari pun fundamentul, 
conþine deja în ea ideea întregului. Este ascuns în fiecare secol din 
viaþa unui popor complesul de cugetãri cari formeazã idealul lui, 
cum în sâmburele de ghindã e cuprinsã ideea stejarului întreg […] 
De aceea, dacã serbarea întru memoria lui ªtefan va avea 
însemnãtate, aceea va fi o dovadã mai mult cum cã ea a fost 
cuprinsã în sufletul poporului românesc ºi s-a realizat pentru c-a 
trebuit sã se realizeze […]”

Eminescu l-a ajuns pe Slavici în Bucovina puþin mai târziu, 
dupã ce dãduse o raitã pe la Ipoteºti. ªi la 11 august, sub semnãtura 
amândurora, apãrea o înºtiinþare cum cã toate pregãtirile erau gata ºi 
o invitaþie cãtre cei ce simþeau româneºte, de a participa la adunarea 
însufleþitã „de unul ºi acelaº spirit”.

Câteva zile la rând, vechiul lãcaº ºi pãdurile din preajmã au 
vuit de larma muncii tinereºti, entuziaste a seminariºtilor ºi 
gimnaziºtilor români din Cernãuþi, veniþi sã ajute. Se ridicau arcuri 
de triumf ºi porticuri festive, se clãdeau ori se refoloseau cuptoare 
ºi vetre, se împleteau ghirlande de cetinã, se lucrau lampioane, 
toate dupã planul gândit de pictorul Epaminonda Bucevski. Dupã 
impulsul care fusese dat, toate mergeau neîntrerupt pe fãgaº, aºa 
încât Eminescu ºi Slavici puteau gândi ºi discuta, plimbându-se ori 
adunându-se cu alþii în clopotniþã, despre congresul studenþesc care 
avea sã urmeze serbãrii ºi care-l interesa în cel mai înalt grad pe 
poet. Oricât ar fi fost de prins însã de iureºul, de emoþia fireascã ce 
precedau festivitatea, acesta nu putea sã nu sufere înrâurirea 
priveliºtei din jur atât de îmbibatã de trecut, trezitoare de atâtea 
aduceri aminte. Se va fi plimbat cu Slavici ºi cu Gr. Tocilescu, 
istoricul ºi arheologul (în ciuda unor acute deosebiri de pãreri 
politice) printre ruine, descifrând inscripþii ºi desfãtându-se la 
vederea icoanelor vechi.

În acele împrejurãri, un cãlugãr bãtrân i-a arãtat, pare-se, locul 
dinãuntrul bisericii unde stãtuse aninat odatã portretul original al lui 
ªtefan Vodã, înfãþiºat cum era: „mic de stat, dar cu umere largi, cu 
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faþa mare ºi lungãreaþã, cu fruntea latã ºi ochii mari plecaþi în jos. 
Smad ºi îngãlbenit la faþã, pãrul capului lung ºi negru acoperea 
umerii ºi cãdea pe spate. Cãutãtura era tristã ºi adâncã, ca ºi când ar 
fi fost cuprins de o stranie gândire… Coroana lui avea deasupra, în 
mijloc, crucea toatã de aur, împodobitã cu cinci pietre nestimate […] 
Îmbrãcat era vodã într-un strai mohorât, cu guler de aur, iar pe gât îi 
atârna un engolpion din pietre ºi mãrgãritare. Câmpul portretului era 
albastru, în dreapta ºi în stânga chipului, perdele roºii.” Cãlugãrul i-a 
relatat ºi o legendã despre mohorârea portretului într-o noapte de 
pominã, când clopotul cel mare al mãnãstirii, Buga, a început sã 
sune din senin, a jale, vestind cumplita moarte a lui Grigore Ghica 
Vodã, cãzut sub mâini ucigaºe.

Cu Tocilescu, veniserã ca reprezentanþi ai studenþimii 
bucureºtene ºi Gh. Dem. Teodorescu, folcloristul „scos ca din cutie 
ºi chitit ca o fatã mare”, cum îl prezenta Eminescu lui ªtefanelli, 
numindu-l cu numele prescurtat sub care a fost cunoscut în epocã, 
Ghedem, ºi Ioan Brãtescu.

Ultimii doi au luat parte activã la pregãtiri ºi în special Brãtescu, 
deoarece Gh. Dem., foarte util peste tot, se retrãgea din când în când 
totuºi spre a-ºi scrie corespondenþele la ziarul Românul. Delegaþii 
studenþilor ieºeni au sosit puþin mai târziu, dar în numãr mai mare ºi 
deosebit de eficienþi mai ales în seara de 14 august, la începutul 
serbãrii, când „publicul a dat nãvalã asupra mãnãstirii”. Atunci, în 
ajun, au început a sosi, în trãsuri ºi cãruþe „oaspeþii, vestiþi ca-n 
vremurile vechi, prin bubuit de treascuri când ajungeau în dreptul 
arcului de triumf, la hotarul satului Putna.

Parte din comitet întâmpina aci pe musafiri, parte la poarta 
mãnãstirii pentru a-i îndrepta spre locurile pregãtite spre adãpostire. 
Cele mai de seamã nume se gãseau în delegaþia Moldovei: 
Mihail Kogãlniceanu, Vasile Alecsandri ºi Chr. Cerchez, primarul 
Iaºilor. Numai cã Alecsandri, alertat de zvonul persistent al 
probabilei interdicþii a serbãrii ce ar fi urmat din partea autoritãþilor 
austriece, a socotit cu cale sã-ºi urmeze drumul spre Cernãuþi, la 
familia Hurmuzachi, abandonând gândul participãrii. Mai veniserã 
din Moldova ºi doi arhierei cu suitã de clerici, Josef Bobulescu ºi 
Filaret Scriban.
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Ca întotdeauna, Eminescu a dorit sã se bucure privind, stând la 
o parte, ºi a suit pe un deal din apropiere de unde putea urmãri toatã 
desfãºurarea neturburat. L-a luat cu sine ºi pe Slavici. La picioarele 
lor, serbarea primei seri ºi-a urmat cursul în bubuit de treascuri, în 
fâlfâit de steaguri, la lumina miilor de lampioane ºi candele ºi 
în sunetul marºului lui ªtefan cel Mare, cântat de un taraf din 
Suceava, al lui Vindereu, ai cãrui lãutari erau îmbrãcaþi bãtrâneºte, 
ca Barbu Lãutaru, cu anterie.

Dupã aceea, cu pompa cuvenitã, egumenul Putnei, Arcadie 
Ciupercovici, a slujit marea slujbã a prohodului Adormirii Maicii 
Domnului, urmãritã de mii de oameni, în glasul de bronz al 
clopotelor mãnãstirii.

În mult aºteptata zi a hramului, în dimineaþa de 15 august, s-a 
deschis, cu ceremonie, serbarea propriu-zisã. Dupã ce comitetul de 
organizare ºi Eminescu au împãrþit, pe foi volante, poemul lui 
Dimitrie Gusti, La mormântul lui ªtefan cel Mare (care i-a fost 
multã vreme atribuit), s-a format cortegiul în frunte cu membrii 
comitetului. Aceºtia purtau urna de argint, încãrcatã simbolic cu 
pãmânt din toate provinciile româneºti, precum ºi celelalte daruri, 
impresionante mãrturii ale unei stãri obºteºti de suflet. Douã 
epitafuri de catifea, albastru ºi roºu, cusute cu fir de aur, veneau de 
la doamnele din Bucovina ºi de la cele din România. Iar printre 
flamuri, figura praporul comandat de doamna Alexandrina 
Haralambie, nãscutã Magheru, din Craiova, ºi pe care pictorul 
Bucevski zugrãvise portretul voievodului.

Solemn, recules, cortegiul se îndrepta spre sfântul lãcaº. Tãcut, 
Eminescu „înainta cu capul plecat” lângã ªtefanelli. Au pãtruns în 
bisericã ºi au stat în faþa mormântului. Mulþimea a îngenuncheat 
închinând un gând pios marelui strãmoº. S-au þinut cuvântãrile, s-au 
depus darurile pe mormânt de cãtre delegaþiile care se succedau, s-a 
sfinþit urna de argint de 7 kilograme, pusã pe un piedestal de 
marmurã. Momentul, deosebit de impresionant, a fost marcat de 
bubuituri de treascuri, de bãtãi de clopot. Inscripþia de pe urnã, 
Eroului, Învingãtorului, Apãrãtorului existenþei române, Scutului 
creºtinãtãþii, lui ªtefan cel Mare „Junimea Românã Academicã”, 
MDCCCLXX, a trezit entuziasme spontane, ca acela al colonelului 
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Boteanu care, întors de pe frontul franco-german, unde combãtuse 
alãturi de francezi, a venit, în mare þinutã, sã aducã omagiul sãu ºi 
al oºtirii române. Dupã ce a rostit o scurtã cuvântare, el a 
îngenuncheat, ºi-a descins centuronul aurit ºi, cu un gest patetic, l-a 
pus pe mormântul „marelui cãpitan ºi cârmuitor de lupte”, sãrutând 
apoi piatra tombalã.

În acest moment de maximã emoþie, Eminescu, profund 
turburat, a ieºit din bisericã luând cu sine pe ªtefanelli, cu care s-a 
dus sã priveascã pitorescul spectacol al bucuriei populare. 
Pregãtirile pentru masa de hram aveau aerul unei kermese flamande, 
cu boul întreg învârtit pe o frigare uriaºã de lemn, de cãtre opt 
oameni. O veselã înghesuialã a urmat pentru ocuparea celor 1600 
locuri. Dar înaintea prânzului, A. D. Xenopol ºi-a rostit sub portic 
cuvântarea festivã, ale cãrei idei concordau pe deplin cu punctele 
de vedere ale lui Eminescu, privitoare la raporturile dintre trecut ºi 
viitor; „… fie ce faptã a lui ªtefan cel Mare e cu atâta mai mãreaþã 
cu cât noi astãzi putem sã ne-o amintim împreunã pe mormântul 
lui, cu cât simþim cã în aceastã împreunã amintire stã sâmburele 
unor puteri de viaþã ce pot sã ne întãreascã în propãºirea pe calea 
dreptului ºi a adevãrului care susþin ºi înalþã popoarele… Iatã 
pentru ce, în bucuria nespusã ce umple sufletele noastre, simþim 
totuºi trecând o umbrã de durere, precum trecea prin sufletul 
marelui viteaz, când, întorcându-se învingãtor din lupte, ºtia cã-i în 
ajunul unor noi bãtãlii!”

La masa sãrbãtoreascã la care a luat parte ºi Kogãlniceanu, a 
prezidat, din raþiuni de administraþie, Slavici.

Rãzleþ, Eminescu se delecta privind bucuria popularã, revãrsatã 
pe tãpºanul verde din jurul albei mãnãstiri. La mese sau pe iarbã, 
þãranii îºi potoleau foamea ºi setea sãnãtoasã cu bucatele 
îmbelºugate, cu pâinea care se cocea în cuptoare uriaºe, cu tocana 
care fierbea în cazane pântecoase pe vetre, cu carnea boilor fripþi, 
cu vinul din ploºti sau din cãni mari de pãmânt smãlþuit. Dupã 
îndestulare, ca întotdeauna, s-a încins jocul; hora mare ºi-a 
desfãºurat firul pe iarbã, reunind þãrani ºi intelectuali. Începutul l-a 
fãcut Xenopol, care a luat la joc „pe o fatã minunat de frumoasã 
din Putna”.
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ªi serbarea a þinut pânã seara când s-au aprins focurile pe dealuri 
ºi iarãºi torþe ºi candele în preajma mãnãstirii. Se pare cã acum, 
vibrând de emoþie ºi el, Ciprian Porumbescu, în vârstã de 18 ani, a 
cântat pe vioara vestitului Vindereu ºi cã mai apoi i-a spus pãrintelui 
sãu, preotului Iraclie Porumbescu: „Tatã, am cântat Daciei întregi!”

Dar dupã turburarea evocãrii istorice, a urmat reintrarea în 
contemporaneitate. În trapeza mãnãstirii, neîncãpãtoare, s-au strâns 
în congres, în primul congres de acest fel, reprezentanþi ai studenþilor 
români de pretutindeni. E lesne de înþeles cã studenþii din Viena 
aveau programul cel mai unitar, scopurile cele mai clare ºi mijloacele 
cele mai adecvate pentru realizarea lor. Câte ceasuri trecuse 
Eminescu explicându-le, lui Slavici ºi celorlalþi, imperioasele 
necesitãþi ale momentului istoric, pãstrarea conºtiinþei naþionale în 
românii oprimaþi din Imperiul Habsburgic prin activitãþi þintind la 
îndeplinirea unitãþii culturale înaintea celei politice. Dar dupã chiar 
spusele lui Eminescu, cele patru teme de luat în discuþie nu fuseserã 
aduse de mai înainte la cunoºtinþã celor mai mulþi din participanþi. 
De aceea, când vienezii au propus alegerea unui birou permanent, 
care sã convoace periodic studenþimea ºi sã fie sufletul propagandei, 
ºi, de asemenea, redactarea unei ordini de zi, delegaþii s-au îmbulzit 
la discuþii, s-au înflãcãrat, au vorbit fãrã mãsurã ºi fãrã disciplinã ºi 
prima searã s-a încheiat fãrã vreun rezultat real. Eminescu a privit 
doar ºi a tãcut. La miezul nopþii, el, ªtefanelli ºi G. Dem. Teodorescu 
s-au retras în turnul lui ªtefan cel Mare unde s-au culcat în fânul 
cosit de curând. Dar Eminescu, bãtut de gânduri, a coborât, probabil, 
din turn, deoarece Slavici afirmã cã zorile de zi i-au prins pe ei doi 
plimbându-se „ca niºte lunatici, de-a lungul vãii umede”.

Se pare cã Slavici se arãta descurajat ºi Eminescu îl îmbãrbãta 
zicându-i: „hai, acela care vrea sã facã ceva nu discutã, ci lucreazã. Sã 
vezi cã n-o s-ajungem la alegerea biroului permanent. O sã rãmânem 
tot noi ºi e mai bine aºa. Mergem înainte, îi lãsãm sã discute, facem 
ce ºtim ºi lumea vine dupã noi.” Se enerva însã când Slavici, mai 
realist, îi rãspundea: „Stai pe pace, c-o sã vie, dar mai târziu”.

Pricina enervãrii e prinsã destul de exact de cãtre prietenul 
ºirian, care nici nu-ºi dãdea seama de cât de pãtrunzãtoare i-a fost 
privirea: „Eminescu… privea toate lucrurile din punctul de vedere al 
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omului care nu moare niciodatã ºi vedea în fiecare clipã întreaga 
desfãºurare a vieþii noastre naþionale ca actualitate. În gândul lui 
toate curgeau repede una dintr-alta…”

Este cuprinsã aci, de fapt, o trãsãturã de spirit care face 
într-adevãr unicitatea marelui poet chiar ºi atunci, la abia 20 de ani: 
capacitatea lui de a trãi simultan pe douã dimensiuni ale timpului, 
cea a timpului mãrunt al omului, al vieþii individuale, al istoriei, ºi 
cea a timpului mare, a macrotimpului „timp mitic”, împletindu-le ca 
puþini alþii, încercând sã toarne duratã în actualitate ºi sã treacã 
pentru a o salva, clipa în eternitate. Astfel ceea ce spune Slavici 
lumineazã, ºi iatã cât de devreme, aparenta contradicþie dintre 
aspiraþia superioarã constantã a lui Eminescu cãtre absolut ºi inserþia 
lui pãtimaºã în actualitatea cea mai acutã, atât de vizibile mai cu 
seamã în opera lui târzie.

A doua zi, 16 august, dupã tipicul mãnãstirilor noastre, 
parastasul ctitorului. S-a oficial slujba de pomenire, – a fost pusã 
iarãºi masã mare sub portic, iar egumenul Arcadie Ciupercovici a 
citit „vechiul ºi frumosul necrolog privitor la ªtefan cel Mare”, 
considerat pe atunci a fi aparþinut lui Vartolomei Mãzãreanul. La 
sfârºit, Slavici, ca preºedinte, a declarat serbarea oficialã închisã. 
Cei mai mulþi musafiri au pãrãsit mãnãstirea în cursul dupã-amiezei, 
iar discuþiile între studenþii care au rãmas au fost continuate pânã în 
17 august. Congresul n-a ajuns la nici o concluzie unitarã, ceea ce 
nu l-a supãrat totuºi prea mult pe Eminescu. Asta însemna ca tot 
studenþii vienezi sã rãmânã pe mai departe în fruntea miºcãrii 
pentru a duce în mod eficient mai departe lucrarea. De altfel, cu 
înþelepciunea lui bãtrâneascã, Slavici avea sã noteze mai târziu un 
gând recunoscãtor faþã de prietenul tinereþii sale: „Multe din cele ce 
s-au petrecut în urmã, mai ales în Ardeal ºi Bucovina, sunt urmãri 
ale acelor frãmântãri. Îndeosebi multe din faptele lui Eminescu ºi 
din scrierile lui ar rãmânea neînþelese dacã n-am þine seamã de 
zbuciumãrile prin care a trecut el când cu silinþele lui de a pune la 
cale congresul de la Putna.”

Ecourile serbãrii fuseserã numeroase ºi variate în þarã. Haºdeu, 
iritat de prezenþa unor junimiºti la Putna, ºi mai ales foarte contrariat 
de discursul lui A. D. Xenopol, depreciase mult caracterul festivitãþii 
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de la Putna, refuzând sã înþeleagã sensurile ei reale. Am vãzut mai 
înainte ce reacþie generoasã avusese Dimitrie Brãtianu în preziua 
serbãrii, cu articolul din Românul în care lãuda reînnodarea 
tradiþiilor preþioase ale trecutului.

Eminescu însuºi lansa un deziderat cu un ton care amintea 
retorica generaþiei luptãtoare de la ’48: „… Sã deie ceriul ca sã 
ajungem asemine momente mai adeseori, sã ne întâlnim la 
mormintele strãmoºilor noºtri plini de virtute, ºi sã ne legãm de 
suvenirea lor cu credinþa ºi aspiraþiile vieþii noastre. Numai cu chipul 
acesta vom putea conserva patria ce avem; numai cu chipul acesta 
neamul românesc poate spera slavã ºi pomenire în viitor.”

Greutãþile ºi dezamãgirile au început sã se arate însã abia dupã 
încheierea festivitãþilor de la Putna. Banii din þarã, de mult fãgãduiþi, 
întârziau sã vinã ºi creditorii au început sã-i încolþeascã pe 
organizatori. Atunci Slavici a rãmas la Putna ºi Eminescu a plecat în 
þarã ca sã grãbeascã debursarea sumelor. ªi în aceastã chestiune s-a 
dovedit un factor activ, cãci, la o sãptãmânã, a ºi trimis o scrisoare 
de liniºtire ºi banii au început sã soseascã în cel mai scurt timp, aºa 
încât, în septembrie, Slavici s-a putut întoarce la Viena, ca dupã 
aceea sã plece acasã.

În acest timp, Eminescu se afla la Iaºi, unde a asistat la câteva 
din ºedinþele Junimii, în cursul cãrora sudura dintre el ºi conducãtorii 
cenaclului s-a produs. ªi de la noii sãi prieteni ºi comilitoni a 
încercat (ºi a reuºit), cu generozitatea-i caracteristicã, sã obþinã o 
bursã pentru Slavici pe care-l ºtia foarte strâmtorat, ca acesta sã-ºi 
continue studiile la Viena. Aºa încât Slavici s-a întors la Viena cu 
primii 18 galbeni dobândiþi prin intermediul devotatului 
(ºi discretului) prieten.

Pentru amândoi însã avea sã înceapã acum un timp de neplãceri. 
Tot felul de acuzaþii ºi reproºuri se grãmãdesc asupra capetelor lor. 
Ba cã au pus în primejdie existenþa însãºi a societãþii „România 
Junã”, semnând ei, membri ai societãþii, un apel pe care societatea 
n-a avut nicicând intenþia sã-l emitã, ba cã Slavici s-a fãcut 
preºedinte al unui comitet pe care nimeni nu l-a ales, ba cã a deturnat 
bani în scopuri personale din fondurile adunate, ba cã s-au vândut 
intereselor strãine (aluzia era, fireºte, la Junimea), tot învinuiri 
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pãtimaºe ºi de rea-credinþã, din partea unor adversari personali ca 
Ioniþã Bumbac ºi alþii, ostili, de obicei, celor doi prieteni.

Din aceastã pricinã, lucrarea pornitã la Putna n-a putut fi dusã 
mai departe, spre marea durere a lui Eminescu, sosit la Viena toamna 
târziu. Tot zbuciumul lui pentru a da viaþã sãrbãtorii atât de dorite ºi 
mai ales congresului studenþesc, marile lui nãdejdi în continuarea 
operei de la Putna în sensul constituirii unei direcþii sigure, unitare, 
a spiritului românesc, s-au vãzut amar dezamãgite de votul de blam 
dat, în mãrginirea ºi rãutatea unor oameni lipsiþi de o minimã 
înþelegere a lucrurilor, celor care munciserã din greu ºi izbândiserã, 
adicã lui Slavici, lui Pamfil Dan, casierul excesiv de scrupulos, lui 
Vasile Moraru ºi lui Ion Luþã.

ªi ieºind din modestia obiºnuitã, Eminescu ºi-a arãtat încã o 
datã, în împrejurãri de vitrege relaþii umane, nobleþea ºi 
generozitatea. El a intervenit în disputã, luând apãrarea celor 
învinuiþi pe nedrept ºi încercând sã arunce în balanþã, în favoarea 
tinerilor sãi prieteni, toate simpatiile (ºi nu erau puþine) de care se 
bucura în societatea „România Junã” el, bibliotecarul ei. A vrut sã 
scrie ºi a ºi scris un articol explicativ pe care dorea sã-l trimitã la 
Românul în noiembrie 1871, dar Slavici s-a opus la publicarea lui 
(dupã 32 de ani, I. R. Pogoneanu a dat la luminã în Convorbiri un 
articol, dupã spusa lui Slavici, ºi o ciornã, „dispoziþiunea”) ºi 
acuzaþii au fost siliþi sã se retragã din societate. Atât de mare a fost 
ºocul suferit de Eminescu, atât de adânc resimþite aceste fapte de 
gravã inechitate inconºtientã cu care se rãsplãtea o iniþiativã 
de semnificaþia celei de la Putna, încât se pare cã de atunci, cum 
spunea Slavici, el n-a mai fost niciodatã acelaºi om de mai înainte, 
senin, voios ºi încrezãtor. Caracterul i s-a înãsprit în sensul 
îngrãdirii mai stricte a comunicativitãþii (care nici pânã atunci nu 
fusese prea mare); a devenit ºi mai tãcut, ºi mai rezervat, ºi chiar 
mai discret decât fusese.

ªi mai cu seamã pierduse orice încredere în posibilitatea de 
intervenþie, cu atât mai mult de modificare, în viaþa publicã, în 
posibilitatea de barare a acþiunii rãului ºi ignoranþei.

Deºi în aparenþã ducea aceeaºi viaþã studenþeascã, întreþinea 
aceleaºi „tabieturi” de lecturã condusã pânã la zi, pânã la 
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Litterärische Blätter ale lui Rudolf Gottschal, frecventa galeriile de 
artã ºi muzeele, zãbovea îndelung în faþa tablourilor de meºteri 
flamanzi ºi olandezi ºi lua note dupã explicaþiile date de prietenul 
pictor Epaminonda Bucevski, mergea la teatru ca ºi mai înainte, la 
Burgtheater, unde se amuza copios de jocul vreunui comedian 
nãstruºnic ca Meixner ori era miºcat de vibraþia tragicã a glasului 
Fredericãi Bognar, sau de strania frumuseþe a Augustei Baudius 
Wilbrandt, continua sã frecventeze opera, singur sau cu prietenul 
Samoil Isopescu (cu care asistase la Fidelio de Beethoven) – totuºi o 
strunã se rupsese în el, de neînlocuit, marcând începutul unei dureri 
existenþiale cu urmãri treptat tot mai vizibile în gândire ºi operã.

Îl chinuia din ce în ce mai mult ºi lipsa banilor, ceea ce tatãl sãu 
îi trimitea abia îi ajungea, din pricina scumpirii traiului în preajma 
unei expoziþii mondiale care se pregãtea la Viena, ºi se gândea chiar 
ca în urmãtorul semestru sã se mute undeva, la o universitate din 
provincie. Cum stãtea ºi prea departe de Universitate, s-a mutat 
acum într-o camerã cu colegul Samoil Isopescu, în Landstrasse – 
Adamgasse nr. 5, la al doilea etaj, la o doamnã bãtrânã.

Aci obþinuse îngãduinþa, atât a colegului cât ºi a proprietãresei, 
sã rãmânã aproape tot timpul zilei acasã, aºa încât citea ºi scria 
întruna, dupã obiceiul sãu, purtând vestimentaþie sui generis: halat 
alb, papuci de baie, fes pe cap. Cufundat în gânduri, se plimba prin 
odaie ºi fredona frânturi de cântece bãtrâneºti.

Dar ºi amãrãciunea înfrângerii unei cauze atât de drepte, ºi 
lipsurile materiale au început sã slãbeascã trupul tânãr, pânã 
atunci atât de rezistent. Bolnav peste iarnã, a suferit de un catar de 
stomac ºi de o hepatitã mai întâi, apoi de inflamaþie intestinalã, 
însoþitã de dureri de urechi, ºi de care l-au îngrijit colegii de la 
medicinã. Fireºte, în aceste condiþii, scrisorile cãtre familie 
cuprindeau insistente cereri de bani, lesne de închipuit cât de 
umilitoare pentru mândria aceluia care de mult voise sã se 
dispenseze de ajutorul de acasã.

Toate laolaltã începeau sã sãdeascã în el un sentiment ciudat de 
obosealã, de silã de viaþã; ciudat pentru cã era vorba de un om activ, 
plin de energie ºi nesecatã curiozitate de culturã, care credea în viaþã 
ºi în valorile ei fundamentale, care în orice clipã, chiar ºi în cea mai 
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întunecatã, lupta încã pentru triumful binelui ºi al adevãrului, în 
ciuda decepþiilor tot mai dese. Constata cu tristeþe, cã dincolo de 
orice doctrinã rousseauistã, înaintarea în civilizaþie ºi pe scara 
socialã nu însemnau pentru fiinþa moralã a oamenilor progres, ci 
tentaþie spre mai tristã superficialitate ºi minciunã, cã goana 
nesãþioasã dupã ranguri ºi avere producea cumplite rãsturnãri de 
valori, ducând la afirmarea impostorilor, a secãturilor cinice ºi la 
cãlcarea în picioare a celor vrednici. De aceea, rãmânea tot mai 
încredinþat cã viitorul naþiei e legat de masa largã a poporului, de 
statornicia vieþii rurale în care se pãstreazã nealterate cele mai 
autentice valori spirituale.

De aceea, se interesa de tot ce privea lumea lucrurilor durabile. 
Când acolo, la Viena, se întâlnea cu þãrani sau fii de þãrani veniþi din 
Transilvania ºi Bucovina, nu contenea cu întrebãri despre modul lor 
de viaþã, despre necazurile ºi bucuriile lor. Ei îi pãreau a fi 
întrupãtorii geniului poporului, deþinãtorii cei mai îndreptãþiþi ai 
limbii ºi poeziei adevãrate, reprezentative. Cu prietenul Slavici, 
fãcea „experimente” lingvistice, deoarece „ºirieneasca” acestuia îi 
aducea un material de studiu interesant, pe deasupra celui oferit cu 
prisosinþã de studenþii originari din toatã românimea, aflaþi la Viena. 
De altfel, Eminescu era admirat de colegi ºi pentru româneasca 
neaoºã ºi elegantã pe care o vorbea. Deºi venit din Moldova de nord 
ºi crescut în regiuni cu deformãri regionale, mai cu seamã fonetice, 
destul de puternice în limbã, el eliminase din vorbirea ºi scrisul sãu, 
ºi încerca sã elimine ºi la intelectualii cu care venea în atingere, 
imperfecþiunile regionale ºi se arãta iritat de stâlcelile la care era 
supusã limba româneascã în publicaþiile vremii.

Poate ºi din acest punct de vedere îl va fi atras pe poet 
Maiorescu, care a avut ºi în problemele limbii, el, filosoful ºi 
esteticianul, o atitudine perfect judicioasã întãritã deopotrivã de 
argumentul ºtiinþific ºi de acela al bunului-simþ comun, validatã 
strãlucit de dezvoltarea ulterioarã a literaturii române. Eminescu 
exclama adesea indignat: „Ce limbã stricatã e la Bucureºti! În 
gazete, româneºte, mai nimic. Singurele cuvinte: ba, da, tu, eu, sunt 
româneºti; de altfel, numai vorbe franþuzeºti, bulgãreºti, turceºti ºi 
Dumnezeu mai ºtie câte alte soiuri…”
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Iar titanica muncã de supunere a limbii în tiparele cele mai 
înalte este de o maximã expresivitate. Lucrãrile produse acum 
dezvãluie izbitor cantitatea ºi calitatea travaliului enorm desfãºurat 
de tânãrul poet, cum nu vor mai dezvãlui cele de mai târziu. ªtiind 
cu ce atenþie urmãrea în discuþiile cu Slavici particularitãþile 
materialului verbal pe care-l mânuia ºi descoperind în paginile 
acelei etape licenþele poetice cele mai numeroase, coliziunile cele 
mai neaºteptate între cuvinte, o anume redundanþã care mãrturiseºte 
tendinþa cuvântului de a scãpa din chinga strânsã de un stãpân încã 
uimit de forþa tainicã a vocabulelor ºi privind cu oarecare îngãduinþã 
tendinþa lor centrifugã, înþelegem, la vers, cãutãrile minuþioase, 
experimentele operate asupra atât de fragilului ºi în acelaºi timp atât 
de rezistentului material al limbii. Este ca ºi cum alchimistul ar fi 
pus în creuzete elementele ºi observã îndelung reacþiile lor pânã sã 
înceapã fuziunea la mari temperaturi.

Sigur cã cercetarea aceasta, pasionatã, de limbã era dublatã ºi 
sprijinitã de cea folcloricã, dar þintind mai mult, în vremea studiilor 
vieneze, la generalizãri ºi teoretizãri menite sã întregeascã, în 
intenþia poetului, vastele sale planuri de culturã naþionalã. Cãci 
instinctul exponenþial, ca sã spunem aºa, se zbãtea în el încã din acei 
ani când încerca sã gândeascã în consens cu istoria ºi spiritul 
naþiunii sale. ªi poetul întreþinea o credinþã neclintitã în raporturile 
dintre creator ºi popor privite în sens herderian.

Dar dacã limba poeziei eminesciene era mai puþin permeatã de 
înrâurirea simplificatoare ºi esenþializantã a poeziei mari populare în 
acest rãstimp vienez, gândul lui creator începea sã iscodeascã în 
lumea miturilor, în lumea izvoarelor eterne ale poeziei. ªi în 
contextul general de titanism rãzvrãtit al creaþiei eminesciene dintre 
1869 ºi 1872, apãreau insule de luminã, mãrturisind o aspiraþie ºi o 
strãdanie mai înaltã.

Basmul Fãt-Frumos din lacrimã, apãrut în Convorbiri literare 
din 1 ºi 15 noiembrie 1870 (IV), marca un început de pãtrundere în 
universul acela sustras fatalei curgeri a timpului. Cum scria în 
Panorama deºertãciunilor (Memento mori), poemul conceput la 
Viena, „… posomorâtul basmu – vechia secolilor strajã – / Îmi 
deschide cu chei de-aur ºi cu-a vorbelui lui vrajã / Poarta naltã de 



121 Zoe Dumitrescu-Buºulenga  /  EMINESCU - VIAÞA

la templul unde secolii se torc”. În þesãtura basmului acestuia cãruia 
nu i se cunoaºte încã prototipul popular, Eminescu, printre 
elementele selectate dintr-o fantezie romanticã în plinã ebuliþie, sub 
înrâurirea literaturii romantice germane acum parcurse, introducea 
un fragment de portret al eroului încãrcat de atribute orfice. 
Cântând din cele douã fluiere ale sale, unul de doine, celãlalt de 
hore, Fãt Frumos, þãran, producea asupra naturii efectele 
însufleþitoare pe care imnurile orfice ale grecilor vechi le consemnau 
ca rezultat al cântecului lirei lui Orfeu, în ceea ce priveºte apele, 
stâncile, copacii, vieþuitoarele.

Anii aceia erau, de altfel, anii în care poetul concepea uriaºul 
proiect al Panoramei deºertãciunilor (Memento mori), temerarã 
trecere în revistã a istoriei umanitãþii, de tipul hugolienei Legende a 
secolelor, cu o adâncã implicaþie filosoficã, ºi în care Orfeu ºi a lui 
„arfã sfãrâmatã” deveneau simbolul cãderii Greciei. Nu în chaos, ci 
în mare a fost aruncat magicul instrument care a provocat „eterna 
murmuire” a amintirii greceºti. ªi din originala tratare a mitului orfic 
în Memento mori s-a rãsfrânt, în altã ipostazã, o þandãrã a mitului 
grec în basmul românesc.

ªi tot în Memento mori apãrea, în fragmentul dacic, o conturare, 
de o vrãjitã frumuseþe, a mitului Dochiei, învestitã cu atribute de 
zânã, ºi se închega un mit al genezei poporului român, al cãderii 
Daciei ºi victoriei romane, într-o giganticã teomahie, zeii Daciei 
împotriva zeilor Romei.

Dacã reamintim ºi mitul vârstei de aur pe care se brodeazã 
Epigonii, se limpezeºte direcþia spiritului eminescian de a infuza 
mit poeziei în duh net romantic ºi mai cu seamã de a crea mit 
românesc în sistem analog cu acela al miturilor europene. ªi nu 
numai greceºti. Cãci în Sãrmanul Dionis va cãpãta o nouã ºi 
surprinzãtor de originalã tratare mitul cãderii îngerilor, cum se va 
vedea mai departe.

Astfel, fundamentul imediat folcloric al preocupãrilor îl 
conducea pe poet, ca o trambulinã perfect rezistentã pentru salturile 
sale de greu închipuite îndrãzneli, înspre creaþia proprie, unde 
lucrurile cãpãtau configurãri dintre cele mai neaºteptate. Aºa ºi alte 
tãrâmuri de interes obºtesc, naþional, de culturã, au consunat cu 
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preocuparea lui creatoare, de moment sau de perspectivã, ca 
bunãoarã, tãrâmul teatrului.

Aci, Eminescu arãta o atenþie foarte acutã problemei teatrului 
românesc ºi a repertoriului naþional. Fusese o înclinare mai veche, a 
adolescentului chiar, care se desenase pe urmã cu un profil mai 
apãsat, în anul turneului întreprins în Transilvania cu trupa lui 
Pascaly, când poetul culesese impresii ºi reacþii la faþa locului. ªi 
cum la el orice detaliu de viaþã culturalã intra într-un plan mai larg 
de activitate, ºi aceste date s-au cuprins într-o perspectivã mai vastã 
de scopuri general-obºteºti, patriotice.

Pe atunci, se agita în rândurile intelectualitãþii româneºti din 
Transilvania ideea unui teatru naþional, care ar fi trebuit condus de 
Iosif Vulcan. Chiar acesta explicase într-un discurs þinut la Deva, la 
4 octombrie 1870 – „De ce voiu s-avem un teatru naþional” –, 
raþiunile acestei dorinþe. Discursul fusese publicat dupã aceea în 
paginile Federaþiunii, în numerele din 19/7, 21/9 ºi 23/11 octombrie 
ale aceluiaºi an. În aceeaºi chestiune, mai luaserã cuvântul Iosif 
Hodoº ºi alþi intelectuali ardeleni. Printre cei dintâi a intervenit în 
discuþie Eminescu, cel atât de atent, de deschis la orice miºcare, la 
orice amãnunt legat de viaþa obºteascã a Transilvaniei. ªi în sensul 
arãtat, el publica în Familia, nr. 3, din 18/30 ianuarie 1870, un articol 
intitulat Repertoriul nostru teatral.

Sunt câteva pagini de o uimitoare claritate a þelurilor la un tânãr 
care abia trecuse de 20 de ani. Cu un realism plin de curaj, vorbea 
mai întâi despre ceea ce mulþi nepricepuþi înþeleg prin teatru ºi 
anume, acele localuri care „propagã fãrã conºtiinþã libertinajul în 
idei, în simþiri ºi în fapte”. ªi în continuare, discuta repertoriul 
naþional românesc sãrac, gãsind cusururi unor comedii ale lui 
Alecsandri – pe care ca poet îl preþuia mult –, dramelor 
lui Bolintineanu, ºi el apreciat pentru legendele sale istorice, 
pieselor comice ale lui Millo ºi celor ale lui Pantazi Ghica, câþiva 
doar printre mulþi alþii puþin cunoscuþi.

Recomandabile ca realizare îi pãreau piesele lui V. A. Urechia, 
Rãzvan-Vodã a lui Haºdeu, „dramã în cele mai multe privinþe bunã”, 
Rienzi de Samson Bodnãrescu, viitorul sãu prieten, dramatizare 
dupã Bulwer, ºi Grigore Ghica, a lui Depãrãþeanu.
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Ieºirea din impasul sãrãciei de repertoriu nu-i pãrea posibilã 
decât prin bune traduceri (deºi spune – ca ºi Kogãlniceanu pe 
vremuri – „în genere, noi nu suntem pentru traduceri, ci pentru 
compuneri originale…”) din marii autori ai lumii care au dat opere 
cu puternic caracter naþional, ºi, mai ales, prin creaþii originale 
serioase, în care tinerii dramaturgi români sã dea dovada studierii 
repertoriului clasic universal. Eminescu susþinea cã, totuºi, în 
Europa, pe care o vedea „infectatã de corupþiune”, de frivolitate, 
repertoriul clasic întreþinea o zonã de valori nepoluate. Chiar în 
Viena, unde el frecventa Hofftheater, teatrul curþii, aflat în vãditã 
decadenþã de când demisionase directorul Laube, aerul curat era 
întreþinut tot de acelaºi repertoriu spre care-i îndrepta autorul 
articolului pe dramaturgii români. Un elogiu entuziast al lui 
Shakespeare, „geniala acvilã a Nordului”, însoþea recomandãrile de 
autori universali de primã mãrime care trebuiau studiaþi (era vremea 
maximei atenþii acordate de poet operei englezului). Se adãugau 
acestuia dramaturgii spanioli ai secolului de aur (se va fi aflat, poate, 
atunci Eminescu sub influenþa vreunei lecturi din August Wilhelm 
Schlegel despre istoria literaturii dramatice), apoi contemporanul 
norvegian, Björnstjerne Björnson. Urma germanul Friedrich Hebbel 
cu a sa Maria Magdalena ºi poetul danez Holberg, autor al unor 
comedii populare. Dar lauda care se înalþã ditirambic din articol este 
aceea a lui Victor Hugo, pe care Eminescu, în aceastã etapã titanicã 
a creaþiei, îl vedea ca pe un gigant, luptãtor pentru valorile libertãþii.

„Pe popor în luptele sale, în simþirea sa, în acþiunea sa, pe 
popor în puterea sa demonicã ºi uriaºã, în înþelepciunea sa, în 
sufletul sãu cel profund, ºtie a-l pune pe scenã Victor Hugo ºi 
numai el. Adorator al poporului ºi al libertãþii – scria cu patos 
romantic Eminescu – el le reflecteazã pe amândouã în conture 
mari, gigantice, pe care adeseori puterile numai omeneºti ale unui 
actor nici cã le pot urmãri cu expresiunea. Pe acest bard al libertãþii 
îl recomandãm cu multã seriozitate junimii ce va vrea sã se încerce 
în drame naþionale Române.”

Pe lângã admiraþia pentru poetul cetãþean al Franþei, articolul 
dezvãluia ºi o frânturã din concepþia despre artã a lui Eminescu în 
aceastã perioadã, mult asemãnãtoare cu aceea a paºoptiºtilor. 
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Pentru compunerile dramatice originale pe care le dorea, scriitorul 
cerea „ca piesele de nu vor avea valoare esteticã mare, cea eticã însã 
sã fie absolutã”. Aceste puþine cuvinte denotau un punct de vedere 
interesant în privinþa artei care era privitã în finalitatea ei 
moralizatoare, de instrument eficient în educarea, în perfecþionarea 
eticã a oamenilor. ªi aceastã afirmaþie, a existenþei neapãrate a unei 
laturi morale în orice vrednicã operã de artã, nu-i scapã din întâmplare 
de sub condei tânãrului preocupat fãrã de încetare de gãsirea 
modalitãþilor practice ale creºterii unei culturi naþionale. Tot în acele 
pagini, referindu-se la modul în care operele literaturii universale ar 
putea ajunge în mâinile celor interesaþi de la noi, recomanda spre 
lecturã volumele editate bine ºi destul de ieftine ale celebrei edituri 
Philipp Reclam, cu introduceri judicios fãcute, punând în relief 
„coeziunea internã ºi valoarea esteticã ºi eticã a piesei”.

Scoaterea în evidenþã a valorii etice din operele de artã se lega 
strâns de o altã idee tot din acelaºi articol, denotând o fermã 
convingere spre afirmarea ritoasã a scopului unui repertoriu naþional 
român, care trebuia „nu numai sã placã, ci sã ºi foloseascã, ba încã 
înainte de toate sã foloseascã”.

Era, evident, o idee de mai veche sorginte, paºoptistã, fãcând sã 
rãsune ºi aci, în domeniul dramaturgiei, interesul eminescian acut 
din aceastã perioadã, pentru viaþa, pentru activitatea practicã. Tot aºa 
cum, lucrând cu folclorul ºi îndemnând ºi pe alþii s-o facã, pornea de 
la idei generale despre valoarea enormã a literaturii populare ca 
expresie a sufletului unui popor, ºi atunci când scria despre teatrul 
românesc, despre repertoriul necesar viabilitãþii ºi utilitãþii acestuia, 
el însuºi încerca sã-ºi aplice ideile pentru a împlini lipsurile 
dramaturgiei naþionale, exersându-le în genul de care cultura 
româneascã avea atâta stringentã nevoie.

Aceastã preocupare se arãta cu destulã insistenþã în scrisorile de 
la Viena cãtre Iacob Negruzzi. Eminescu mãrturisea cã e urmãrit de 
gândul unei drame: „Când eraþi la Viena, mã întrebaþi dacã nu port 
ceva în minte. Port ºi eu acum ceva: o dramã epicã, din care însã 
n-am scris pânã acuma nici un ºir. Nu sunt în clar nici cu forma, nici 
cu fondul, nici cu pãrþile singulare, nici cu raportul în care acestea 
sã steie. Sunt mai mult umbre ce le aruncã în închipuirea mea niºte 
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forme care sã vie de-acu-nainte. Însã tare-mi pare mie cã va rãmâne 
în veci nescrisã. Altfel de împrejurãri decât ale mele trebuie pentru 
a produce ceva mare ºi bun totodatã.”

Se pare cã poetul s-ar fi referit la una din dramele sale istorice 
cele mai timpurii pe care le-a proiectat ºi au rãmas în filele 
manuscriselor ori au intrat, fragmentar, în componenþa altor lucrãri, 
ca Mira, Petru Rareº, Cel din urmã Muºatin, ªtefan cel tânãr etc. Iar 
exigenþa neîndurãtoare faþã de propria sa operã nu l-a lãsat sã le 
ducã la capãt.

Luciditatea extremã a lui Eminescu lucra în primul rând asupra 
producþiilor sale ºi este interesant de vãzut, dintr-altã scrisoare 
adresatã tot lui Iacob Negruzzi, cum poetul e perfect conºtient de 
inconsistenþa talentului sãu dramatic, din pricina preponderenþei 
genului liric ºi epic în creaþie. De data aceasta, referindu-se, pare-se, 
la tabloul dramatic Mureºanu, el declara:

„De drama mea n-are sã fie nimica, pentru cã nu ºtiu ce formã 
sã-i dau, pentru cã nu e dramã. S-ar potrivi poate mai mult pentr-un 
epos, dar atuncea aº pierde vioiciunea scenelor ºi a caracterelor 
ce-mi trec prin minte. Cum vã spun, n-are sã fie nimic din ea; simt 
cum se desparte întregul ei în pãrþi constitutive; din cari fiecare îºi 
pretinde independinþa sa. De-ar fi fost sã fie, apoi ar fi fost cam în 
maniera lui Faust, deºi nu totuºi.”

Într-o altã scrisoare îi propunea lui Negruzzi sã-i trimitã spre 
lecturã acest tablou dramatic, dacã nu cumva titlul însuºi, „nu-l 
exclude dinainte de la criticã ºi publicare”, insinua poetul, ironic, 
fãcând aluzie la alergia junimiºtilor la numele lui Andrei Mureºanu.

ªi iarãºi, ca de obicei, nemulþumit doar cu propriile sale forþe ºi 
dorind sã vadã în jur cât mai numeroase eforturi convergând spre 
cauza unicã a culturii româneºti, el îl determina pe Slavici sã scrie ºi 
el teatru pe teme din viaþa satului.

Chiar într-una din scrisorile mai sus-citate, cea în care vorbea de 
obsesia unei drame epice, îi anunþa lui Negruzzi trimiterea unei 
comedii a lui Slavici. Era vorba de Fata de birãu, care a ºi apãrut în 
Convorbiri literare din 1 martie 1871.

Nesigur încã de impresia pe care comedia avea s-o facã asupra 
redactorului-ºef, Eminescu încerca sã explice punctele oarecum 
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nevralgice ale piesei ºi mai ales încãrcãtura de regionalisme: 
„Nu ºtiu de vã va plãcea; – numai asupra unui moment aº vrea sã vã 
atrag atenþiunea: frazele ce vi se vor pãrea stranii, nu sunt strãinismi 
ci provincialisme. În genere e scrisã cu prea espres colorit local, deºi 
are scene de o gingãºie simplã ºi într-adevãr rusticã – scenele dintre 
Cimbru ºi Aniþa. Eu am copiat-o, pentru cã era scrisã cu ortografia 
din Austria.” – încheia cu modestie poetul atât de necruþãtor cu sine 
ºi de îngãduitor cu ceilalþi, pentru a justifica intervenþia lui în aceastã 
chestiune. Adevãrul era cã toate scrierile lui Slavici treceau, în 
vremea aceea, în scopul corectãrii ºi limbii ºi, uneori, chiar a 
fondului de idei, prin „mâinile distilatorii”, cum le numea 
recunoscãtor ºirianul, ale lui Eminescu.

Ceea ce îl mulþumea la alþii, ca bunãoarã realismul modest al 
comediei lui Slavici, nu-l putea nici pe departe mulþumi în ceea ce-l 
privea. Criteriile cu care cântãrea ºi se cântãrea erau cu totul diferite. 
Capul lui arzãtor, plin de filosofie, de la Vede la Platon ºi Spinoza, 
la Kant ºi Schopenhauer, se lãsa bântuit ºi de fantomele dramaturgiei 
universale, de la Shakespeare ºi spanioli, la Goethe ºi Schiller, 
autorii lui de cãpãtâi. Pe marele englez îl recitea acum integral, în 
traducerea germanã Schlegel-Tieck (dar cum am încercat sã 
demonstrãm într-altã parte, ºi cu originalul englez în faþã, mai cu 
seamã la sonete), cu o atenþie ºi o pasiune extraordinarã. Scrierile 
perioadei vieneze abundã în aluzii la opera „divinului Brit”, 
„a genialei acvile a Nordului”, ºi în Geniu pustiu, ºi în Mortua est ºi 
în Cugetãrile sãrmanului Dionis ºi în Repertoriul nostru teatral, dar 
mai ales în proiectele de dramã istoricã.

Proiectele acelei etape erau tot atât de bogate ºi diverse pe cât îi 
erau ºi lecturile, fãcute în Biblioteca de la Hofburg, pentru cãrþi pe 
care nu le putea altfel gãsi ºi în cea mai mare parte acasã. De la 
Biblioteca Universitãþii împrumutau cãrþi pentru el colegii, de pildã 
Samoil Isopescu, ei ca studenþi ordinari având acest drept. La curent 
cu tot ce se afla în librãriile ºi anticariatele vieneze, ºtia exact încotro 
sã se îndrepte pentru cutare sau cutare carte. Când nu avea bani, era în 
stare sã parcurgã, repede, acolo, pe loc, paginile de care avea nevoie.

Când putea, cumpãra însã volumele care-l interesau, le citea în 
goanã, lector febril, pãtimaº, reþinând numai pe acelea la care þinea 
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foarte mult. Restul era vândut pe mãsurã ce banii se împuþinau. 
De predilecþie, citea acasã, cu creionul ºi hârtia alãturi, pentru 
note, reflectând îndelung, plimbându-se prin camerã, întinzându-se 
pe canapea, fredonând, în fumul de þigarã ºi aburii de cafea care 
umpleau încãperea cu storuri trase. ªi încãperile în care locuia, în 
general luminoase ºi încãpãtoare, în acele case de stil „imperial” 
cu aspect rece ºi impozant (acum în 1871 ºi ’72 a locuit în 
Wiednergasse, pe Schaumburgergasse, nr. 15, apoi în Landstrasse, 
pe Gärtnergasse, nr. 5), deveneau, la scurt timp, asemãnãtoare între 
ele ºi de nelocuit pentru un om obiºnuit. Cãrþile risipite pe masã ºi 
pe podea fãcând impracticabil mãturatul, patul neaºternut cu zilele, 
spirtiera pe care ibricul fierbea întruna fãceau parte integrantã din 
interiorul eminescian.

Latura de umoare mizantropicã, foarte accentuatã dupã toate 
cele de la Putna ºi dupã maladiile din toamna târzie, îl fãcuserã pe 
poet ºi mai rezervat ºi mai taciturn. Nici înainte nu primea bucuros 
acasã, dar acum îºi respingea aproape direct „interlocutorii” nepoftiþi. 
ªi dacã vreunul mai insistent rãmânea totuºi, asista la o scenã 
ciudatã ca simplu spectator. Cãci Eminescu, întrerupt o clipã, îºi 
relua gândurile ºi se plimba nestingherit prin casã, fredonând. Când 
un candid intrus a mai vrut sã ºtie ºi ce cânta poetul, acesta, dezarmat 
ºi plin de umor, dar ºi cu ascunsã ironie, i-a rãspuns: „Mãi, sã ºtii, 
când sunt melodii vesele, gândesc poezie, iar dacã sunt marºuri, 
atunci gândesc istorie”.

Îºi ameþea foamea zile întregi numai cu cafele ºi nu mai fãcea 
deosebire între zi ºi noapte în precipitarea lui creatoare. Era atâta 
grabã în dorinþa lui aprinsã de a acumula cunoºtinþe, de a încãrca 
mesajul geniului sãu, încât, ca ºi în faþa celorlalþi ctitori ai culturii 
omeneºti sfârºiþi pretimpuriu, te întrebi dacã nu cumva o premoniþie 
ºfichiuitoare îl gonea, necruþãtor, sau dacã nu cumva tocmai aceastã 
mistuire rapidã, neprecupeþitã a fiinþei îi va fi stins mai degrabã 
fãclia neobiºnuit arzãtoare a vieþii.

Un coleg din Viena, înspãimântat de-a dreptul de ce putea sã 
„înghitã” Eminescu calitativ ºi cantitativ în lecturile lui, afirma cã nu 
era cu putinþã ca un creier omenesc, oricât de puternic, sã fi fost în 
stare a prelucra ºi sistematiza imensul material adunat din atâtea 
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discipline diferite. ªi acelaºi punea pe seama supraîncãrcãrii uriaºe 
a minþii, caracterul intermitent ºi eruptiv vulcanic al productivitãþii 
sale creatoare.

În lume mai ieºea, mergând însã tot înspre sursele culturii, spre 
operã ºi teatru. Opera de Stat, de pe Ring, fusese inauguratã la 
25 mai 1869, deci cu câteva luni înaintea sosirii lui Eminescu 
la Viena, cu Don Juan de Mozart, cântat în germanã, sub bagheta lui 
Franz von Dingelstadt. Iar Fidelio, marea operã beethovenianã, 
fusese reprezentatã dupã douã sãptãmâni, cu acelaºi dirijor. De atunci 
încolo, aceste douã opere, ca ºi altele, fuseserã reluate în fiecare 
stagiune, din ’69 în ’72, aºa încât Eminescu le putuse audia, singur 
ori însoþit de câte un prieten. ªi nu numai Mozart ºi Beethoven 
(despre care a scris rânduri puþine, dar uimitoare prin adevãrul lor 
muzical ºi antropologic) au fost audiaþi în marea ºi impunãtoarea, 
deºi deloc frumoasa Operã, ci ºi Glück, Weber, ºi mult gustaþii 
atunci Meyerbeer, Ambroise Thomas ºi alþii. Pare sã fie verosimilã 
ºi ipoteza mai veche a unui muzicolog român care susþinea cã 
Eminescu cunoºtea creaþia wagnerianã, deoarece în repertoriul 
Operei cu începere din 27 februarie 1870, când s-a cântat prima oarã 
Maeºtrii cântãreþi din Nürnberg, au mai figurat în 22 iunie, 
Tannhäuser, în 4 octombrie, Lohengrin, iar în 1871, Olandezul 
zburãtor la 27 ianuarie ºi, la 30 mai, Rienzi, ultimele douã sub 
conducerea lui Johann von Herbeck.

De altfel, cultura muzicalã constituie un capitol de mare 
însemnãtate în gândirea ºi în creaþia poeticã eminescianã, în viziunea 
lui romanticã asupra universului, afinã cu aceea a romanticilor 
germani.

ªi muzicã a putut asculta din belºug în Viena timpului, nu numai 
în sãlile de concert, dar ºi în catedrale, cum am mai spus, sau în 
saloane. Cãutând proximitatea artiºtilor în irezistibila atracþie pe 
care o exercita asupra lui scena, a fãcut cunoºtinþa câtorva din actorii 
de primã mãrime, printre care ºi a protagonistelor Burgtheater-ului 
Frederica Bognar ºi Augusta Baudius Wildbrant. Acesteia din urmã 
i-a închinat, în limba germanã, un sonet ocazional, intitulat în stilul 
vremii, An Baudius (Cãtre Baudius) ºi în care chipul ei era asemãnat 
cu luna palidã.
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La Frederica Bognar era uneori poftit la „jururi”, printr-un 
bilet special mult jinduit de colegi. Cei puþini din preajma lui nu 
ºtiau cum ajunsese s-o cunoascã pe tragediana renumitã, care 
însã, din 1870, nu mai juca la Burgtheater decât ca oaspete mult 
cinstit, în roluri foarte importante ca Maria Stuart, Sappho, Judita, 
Deborah. Familiarizat cu viaþa de teatru, vorbind perfect „o limbã 
nemþeascã interesantã”, cu un fizic distins, poetul strãin a putut 
atrage o clipã atenþia actriþei, determinând-o sã-i acorde, amabilã 
ºi curioasã, o invitaþie care avea sã se repete. De fiecare datã 
îmbrãcat în hainele de sãrbãtoare ale vreunui coleg cu o garderobã 
mai bogatã, tânãrul român se îndrepta spre locuinþa artistei, în 
Landstrasse-Hauptstrasse. ªi vizita se desfãºura dupã tipicul 
obiºnuit al acestor întâlniri de salon, cu omagiile prezentate 
gazdei, cu trecerea de la un grup de invitaþi la altul, cu conversaþii 
stereotipe ºi surâsuri obligatorii printre femei elegante ºi tineri 
spilcuiþi, cu ceaiul, prãjiturile ºi vinul de rigoare.

Dupã primiri, se întorcea fãrã regret, ba chiar cu un sentiment 
de uºurare, la odãiþa modestã ºi afumatã, unde reintra în universul 
ocupaþiilor sale întrerupte de scurtul interludiu monden.

Sigur cã, din aceste variaþii de mediu, observaþia lui s-a ascuþit 
ºi l-a învãþat deosebirile dintre o lume goalã de noimã, aceea a 
saloanelor cu sterpe, calpe strãluciri, prinse în iremediabile stereotipii 
mentale, sufleteºti, verbale, ºi aceea a oamenilor mãrunþi, cu 
precãdere a þãranului român, plinã de virtuþile statornice ale inimii ºi 
minþii. Asta l-a fãcut sã rãmânã mereu egal cu sine, la fel de 
indiferent faþã de cadrul în care-ºi petrecea clipele, dar fãrã 
întrerupere atent la materialul uman ce-i cãdea în câmpul de 
observaþie extins pânã la nivelul observaþiei antropologice, ºi 
preþuind tot mai mult fiinþa simplã ºi activã care alcãtuia în concepþia 
sa tot mai clarã, fundamentul trainic al edificiului social.

Pe de altã parte, pe acest cãutãtor de absolut în toate tãrâmurile, 
îndrãgostit de „eternul feminin” cu o îndãrãtnicã statornicie fausticã 
parcã, nici o dragoste, oricât de fulgurant conceputã ºi nutritã de 
lumina amãgitoare a saloanelor ºi a rampei, nu-l putea satisface pe 
de-a-ntregul. Sufletul sãu începea sã înseteze dupã mari simplitãþi ºi 
spontaneitate neprefãcutã. ªi spre sfârºitul ºederii sale la Viena, 
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în 1872, se pare, a crezut a desluºi acele mult dorite atribute într-o 
persoanã pe care a cunoscut-o atunci. Veronica, soþia foarte tânãrã a 
vârstnicului profesor ieºean (ºi rector) ªtefan Micle, venitã la Viena 
sã se caute cu medici de specialitate pentru o eczemã rebelã, a fost 
îndreptatã de cunoscuþi ºi prieteni comuni cãtre românul cel mai în 
mãsurã a-i dãrui o imagine cât de cât exactã ºi atrãgãtoare în acelaºi 
timp. Eminescu i-a dãruit-o într-adevãr ºi, pe deasupra, un început 
nedistinct de admiraþie ºi afecþiune. De aceea vor fi pline de farmec 
ceasurile plimbãrilor prin galeriile de artã de la palatul Belvedere, de 
la Kunsthistorisches Museum sau printre colecþiile Hoffburg-ului, 
ale curþii imperiale, ca ºi plimbãrile prin Volksgarten ori Burggarten 
în dimineþile proaspete sau în amurgurile aurii. Plin de farmecul 
puþin trist al acestei respectuoase prietenii va fi rãmas poetul dupã 
plecarea tinerei femei. ªi poate versurile din Floare albastrã, poezie 
scrisã în 1872, pãstrau ceva din cãldura ºi vioiciunea frumoasei, a 
cãrei chemare rãsunase cu puternic zvon în mintea viitorului 
îndrãgostit, încercând sã zdruncine convingerea scepticã a acestuia 
despre tristeþea iremediabilã a vieþii, spusã în concisa sentinþã din 
final. „Totuºi este trist în lume” integreazã poezia etapei de întrebãri 
grave despre existenþã, de pendulãri între integrare rebelã în viaþã ºi 
magicã evadare, care este etapa vienezã.

Într-adevãr, perioada studiilor la Viena reprezintã un rãstimp 
de maximã receptare a materialului de culturã pentru Eminescu, 
cel mai activ ºi mai arzãtor din viaþa lui. Dar receptarea s-a fãcut, 
dupã datele biografice cât de cât sugerate mai înainte, în ritmuri 
rupte, inegale, în sacade violente care pornesc, treptat, pe mãsura 
ivirii ºi creºterii decepþiilor cu privire la posibilitatea de schimbare 
a relelor stãri de lucru în lume, sã-i zdruncine sãnãtatea pânã 
atunci de fier a tânãrului ºi sã-i provoace dezechilibrãri lãuntrice 
îngrijorãtoare chiar pentru el. Cãci ce sunt acele pagini fierbinþi, de 
dragoste, rãzvrãtire ºi vis din Geniu pustiu, scriere desãvârºitã 
atunci, decât o confesiune a unei tensiuni cumplite, stârnitoare de 
temeri? Eroul trecea de la nefericire ºi coºmar la stãri de atonie 
care-l îngrozeau:

„… Când mã trezeam din asemenea atonie, mã-nfiora siguranþa 
c-am înnebunit ºi teama de mine însumi.
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Lucrul de care mã temeam mai mult era nebunia. Mi-era fricã 
sã nu-nnebunesc”, „… Capul meu era aºa de pustiu, cu amestecul 
fãrã înþeles a unor culori varii, roºu-negru-verde-galben, toate 
amestecate pe unul ºi acelaºi loc, în fine, un nesens absolut ce 
semãna cu gândurile unui idiot, iatã ceea ce se-nvârtea în capul 
meu…”, „… Gândirile mele erau turburi ºi dureroase, astfel încât 
mã durea capul de ele ºi simþeam cum þeasta nu-mi încãpea crierii 
mei cei revoltaþi ºi siniºtri. Sã cuget, nu mai puteam. Astfel, cu capul 
arzând am vegheat noaptea ceea, ºi de-mi aduc aminte de ea – e cã 
nu-mi aduc aminte de nimica, afarã doar cã tâmpit ºi nesimþitor mã 
lãsasem pradã acelei atonii care-nsoþea totdeauna durerile mele.”

Rapelul necontenit, aproape obsesiv, al aceloraºi stãri sufleteºti 
ºi mentale te face sã îndepãrtezi ipoteza ivitã o clipã, a unei 
eventuale poze romantice. Pânã ºi în compoziþia ultimei pãrþi a 
romanului, în lipsa de momente de odihnã a naraþiunii, desfãºuratã 
într-o încordare extremã, în trecerea bruscã de la un episod la altul 
de egalã valoare dramaticã, se simte adevãrul, sinceritatea totalã cu 
privire la acele stãri chinuitoare, exacerbate. Iar argumentul non-
identitãþii între autor ºi erou, destul de normal de invocat, se izbeºte 
de portretul lui Toma Nour, în care, fãrã greutate, oricine recunoaºte 
autoportretul eminescian: „Era frumos, de-o frumuseþe demonicã. 
Asupra feþei sale palide musculoase, expresive, se ridica o frunte 
seninã ºi rece ca cugetarea unui filosof. Iar asupra frunþii se zburlea 
cu o genialitate sãlbaticã pãrul sãu cel negru strãlucit, ce cãdea pe 
niºte umeri compacþi ºi bine fãcuþi. Ochii sãi mari, cãprii, ardeau ca 
un foc negru sub niºte sprâncene mari, sprâncene stufoase ºi 
îmbinate, iar buzele strâns lipite, vinete, erau de o asprime rarã. Ai 
fi crezut cã e un poet ateu, unul din acei îngeri cãzuþi, un Satan, nu 
cum ºi-l închipuiesc pictorii: zbârcit, hidos, urâcios, ci un Satan 
frumos, de o frumuseþe strãlucitã, un Satan mândru de cãdere, pe a 
cãrui frunte Dumnezeu a scris geniul ºi iadul îndãrãtnicia – un Satan 
dumnezeiesc, care trezit în cer, a sorbit din lumina cea mai sântã, 
ºi-a îmbãtat ochii cu idealele cele mai sublime, ºi-a muiat sufletul în 
visurile cele mai dragi, pentru ca în urmã, cãzut pe pãmânt, sã nu-i 
mai rãmânã decât decepþiunea ºi tristeþea gravatã în jurul buzelor, cã 
nu mai e în cer. Repedea înflare a nãrilor ºi vioaia sclipire a ochilor 
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lui semnala o inimã din cele nebune, un caracter pasionat. Talia sa 
subþire, finã ºi mâna sa albã cu degete lungi ºi aristocratice sãmãna 
cu toate astea a avea o putere de fer. Toatã expresiunea în sine era 
de-o putere generoasã, deºi infernalã.”

În fapt, acest portret uluitor prin îndrãzneala lui, prin forþa 
contrastelor ce-l însufleþesc, prin alãturarea cerului ºi iadului, a 
inimii fierbinþi ºi a gândirii reci, sceptice, a aspiraþiilor ideale, 
nobile, ºi-a decepþiei, a frumuseþii angelice ºi a rãzvrãtirii demonice, 
nu este numai al eroului, ci constituie o sintezã fizicã, moralã ºi 
spiritualã a personalitãþii eminesciene în acea vreme a tinereþii 
furtunoase, luptãtoare, sintezã genialã a contradicþiilor fundamentale 
care se zbãteau în fiinþa ºi gândirea poetului. Între rãzvrãtire ca 
expresie a aspiraþiei înalte spre ideal, ºi decepþie, rezultat al 
înfrângerii în lupta pentru realizarea idealului, oscileazã eroul 
eminescian, animat, ca ºi poetul, de aceeaºi sfâºietoare contradicþie 
pe plan ontic ºi spiritual. Cãci Toma Nour era revoluþionarul care 
dorea sã rãstoarne stãrile de lucruri din lume, sociale ºi naþionale, 
nedrepte, ºi sã schimbe faþa lumii. Dar el purta vizibil, în fiinþa sa 
fizicã, stigmatul atributului demonic inerent naturilor catilinare pe 
care poetul voia sã le înfãþiºeze.

ªi de altfel, eroii eminescieni din scrierile acestei perioade 
poartã mai toþi pecetea demonismului, ca ºi a titanismului, a negaþiei 
ordinei existente ºi a încercãrii de rãsturnare a ei, de la profetul 
înfierând cu verb messianic din Junii corupþi, la Mureºanu, tablou 
dramatic din 1869, la Ion ºi Toma Nour din Geniu pustiu, la 
proletarul din primele variante ale poemului Împãrat ºi proletar ºi 
pânã la „demonul” din Înger ºi demon (scrisã în primãvara lui 1872, 
deºi a apãrut în 1873).

Toatã revolta tinereþei eminesciene, hrãnitã de spectacolul 
nedreptãþilor grave ºi continui pe plan social ºi naþional, al 
prevaricaþiunilor sãvârºite la adresa oamenilor în general, al inadecvãrii 
forþate de necesitate, între existenþã ºi ideal chiar în propriul sãu caz, 
ºi sporitã de lecturile ºi reflecþiile sale din câmpul filosofiei platonice 
ºi indiene, al filosofiei romantice germane pe de o parte, iar pe de alta 
din câmpul gândirii socialiste utopice, din lucrãrile lui Gracchus 
Baboeuf, Saint-Simon, Fourier, Proudhon (ale cãrui întrebãri rãsunã 
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în Împãrat ºi proletar), toatã revolta aceea s-a strâns într-un refuz acut 
al ordinei de lucruri existente ºi s-a concentrat într-o aprigã dorinþã 
demiurgicã de rãsturnare a acestei ordini nedrepte, imperfecte. În 
planul creaþiei, toate au convers spre marile figuri de rãzvrãtiþi pe 
care i-am numit ºi mai cu seamã în demonul romantic care le 
sintetizeazã la un nivel superior.

Eminescu realiza astfel o sintezã nouã ºi puternicã între titanism 
ºi demonism în cadrul romantismului european. Titanismul marcase 
atitudinea preromanticã prin excelenþã, specificã mai ales curentului 
Sturm und Drang, preconizând eliberarea totalã, completã a 
„geniului” ascuns în creator ºi lucrând ca o forþã naturalã, ca o stihie, 
la spargerea, la rãsturnarea oricãror stavile. Curentul în sine n-a 
însumat nume prea rãsunãtoare (Klinger, Lenz, Bürger, Schubart etc.), 
dar ctitorul atitudinii ºi miºcãrii acesteia a fost totuºi marele Herder, 
cãruia i s-au raliat în tinereþea lor furtunoasã, Goethe ºi Schiller, ale 
cãror opere Prometheus, Werther, Hoþii au fost consecinþele pline de 
faimã ale acestei întâlniri.

Demonismul ni se pare a þine cu precãdere de romantism, de 
afirmarea eului romantic opus non-eului, adicã lumii întregi, 
rânduielilor prestabilite. Eroul demonic este ºi el un geniu, un 
simbol al rãzvrãtirii, dar mai ales al cunoaºterii luciferice, al 
cunoaºterii depãºind marginile îngãduite, fixate de Creator. 
O evoluþie cu totul particularã, pornind de atunci, din anii vienezi, 
avea sã-l facã pe demonul eminescian sã nu mai rãstoarne lumea ca 
eroii titanici îndârjiþi împotriva ei, ci blazat ºi superior, reflexiv la 
exces, sã evadeze în tãrâmul cunoaºterii care-i va da putinþa sã se 
socoteascã asemenea demiurgului, creatorului.

Eroii se zbat îndelung între duhul rãzvrãtirii ºi cel al cunoaºterii. 
Mureºanu îºi pune întrebãri filosofice cu privire la finalitatea 
timpului ºi a lucrurilor lumii, la întâmplare ºi necesitate în 
desfãºurarea istoriei, toate în perspectiva înfrângerii miºcãrii 
revoluþionare din Transilvania:

„Ce legi urmeazã vremea? Cu ce drept ea apasã
O ginte, ca pe samã-i o alta sã ridice;
E vo dreptate-ntr-asta, sau oarbã-mparte bobii
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Soarta fãrã-de-lege? ºi dacã n-ai temeiuri
Decât acele spuse de cãrþile bãtrâne,
ªi-aceste-s dovedite cã nu dau dezlegare –
Cine-mi va spune mie – dacã a ginþei mele
Viaþã viitoare va fi mai fericitã
Decât al ei trecut?
De-ar fi fost rãu adesea ºi bine num-odatã,
Aº crede cã-ntâmplarea oarbã, nevinovatã,
A grãmãdit în mersu-i, dar fãrã ca s-o ºtie,
Atâta neferice pe þara mea pustie –
Dar nu! e-atâta minte, atâta plan de rele
S-a grãmãdit puternic în viaþa ginþii mele,
Încât îmi vine-a crede cã sâmburele lumii
E rãul. Cartea lumii de-eternã rãutate
E scrisã ºi-i menitã.”

Dedusã din ºirul nefericirilor repetate abãtute crunt asupra 
istoriei neamului sãu, concluzia incipient schopenhauerianã a rãului 
stãpân în lume, a rãului sãmânþã a vieþii, devenea tot mai atrãgãtoare 
pentru erou care nu mai vedea nicãieri ieºirea din gravele impasuri 
naþionale ºi sociale. ªi totuºi duhul rãzvrãtirii îl bântuia încã 
puternic:

„O, ridicaþi în suflet gigantici vijelii
ªi sfãrâmaþi c-o mândrã strigare triumfalã
Ordinea cea nedreaptã, ºireatã-infernalã…”

Un elogiu al lui Satan, „geniu al desperãrii”, pãrinte al 
rãsturnãrilor, al rebeliunilor, cãruia eroul îi înþelegea acþiunea 
destructivã, era urmat de o bruscã revenire la firesc, de o scurtã 
spovedanie, plinã de voitã contriþie, nu de umilinþã, în care titanicul 
ºi demonicul rãsunau ca atribute ale sufletului strivit de amãrãciune, 
cerând îndurare de la stãpânul veºnic:

„Taci, taci, suflete mândre, nu rãscoli cu-atâta
Grozavã uºurinþã, titanica turbare
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Ce-n aºchii sclipitoare gândirea mi-o sfãrâmã.
Stinge, puternic Doamne, cuvântul nimicirii
Adânc, demonic-rece ce-n sufletu-mi trãieºte,
Coboarã-te în mine, mã fã sã recunosc
C’a ta fãpturã slabã-s…”

ªi pe urmã credinþa renãscutã în soarta poporului sãu atât de 
încercat, fiindcã este unul ales, tempereazã exasperata atitudine a lui 
Mureºanu, erou faustic de o stranie vehemenþã.

Tot scriere postumã, tot din aceeaºi zbuciumatã etapã de 
existenþã ºi gândire, Demonism atinge culmi analoage de agresiune 
la adresa tiparelor gândirii tradiþionale. Privind lumea în perspectiva 
miturilor clasice, printre care mijeºte parcã ºi cel platonic al peºterii, 
Eminescu o vedea împãrþitã în douã. Una este cea eternã, solarã, în 
care hãlãduieºte, în „aer aurit” ºi luminã neschimbatã, înconjurat de 
îngeri muzicanþi, Creatorul lumii. Cealaltã, tristã, întunecatã, numitã 
pe rând „raclã” ºi „temniþã”, a fost hãrãzitã lui Titan, uriaºul 
rãzvrãtit, ºi urmaºilor sãi, oamenii. Titanul-pãmânt a fost aliat al 
Demonului în lupta împotriva Creatorului ºi a suferit, ca ºi acela, 
cumplita înfrângere:

„Se zvârcoli spre ceruri spre-a le sparge,
Miºcând aripile-i de munþi de piatrã,
Puterea sa cumplitã – contra Lui.
Dar detunat el recãzu în Caos –
Cadavru viu, l-învãli într-o raclã
Albastrã.
Titan bãtrân cu aspru pãr de codri,
Plânge în veci pe creþii feþii sale
Fluvii de lacrimi. De-aceea-i ca mort;
Uscat… stors de dureri este adâncu-i –
ªi de dureri a devenit granit.”

Între cele douã lumi comunicarea e minimã, doar soarele 
fiind „fereastra / la temniþa vieþii”. Lumina care trece prin el e o 
luminã refractatã (deci ca în mitul peºterii), „Lumina frântã 
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numai dintr’o lume, / Unde în loc de aer e un aur, / Topit ºi 
transparent, mirositor ºi cald…”

Iar cântecul neîntrerupt al îngerilor nu ajunge pe pãmânt decât 
în frânturi: „ªi pe pãmânt ajung þãndãri duioase / Din cântecul 
frumos – dar numai þãndãri…”.

Aºadar, eternitate, timp care nu curge, muzicã de sfere, 
Creatorul, zeu unic, înconjurat de îngeri în lumea idealã, iar în lumea 
contingentului, pe pãmânt, oamenii, fiii Titanului mort, „fiinþi 
ciudate, / Greþoase în deºertãciunea lor”, viermuind „în masse în 
cadavrul / Cel negru de vechime ºi uscat / Al vechiului pãmânt care 
ne naºte”, adicã al Titanului mort.

Mitologia amestecatã, pãgânã ºi creºtinã, a poemului (pe de o 
parte zeu unic cu lumea sa eternã ºi care a izbutit sã înfrângã pe 
titanii rebeli ca în mitologia greacã, pe de alta îngerii ºi Demonul 
rãzvrãtit ca în mitologia creºtinã, ca sã nu mai pomenim de 
denumirea persanã pe care o dã odatã Creatorului: „Ormuz”) 
slujeºte de cadru unei geogonii ºi unei antropogonii singulare, de 
o frapantã originalitate. ªi în acest cadru se înscrie o concepþie 
negativã despre sensul lumii, al creaþiei în general, al cãrei 
sâmbure e rãul, „impulsul prim / La orice gând, la oriºice voinþã, / 
La orice faptã”. Viaþa întreagã „e o ironie, / Minciuna-i rãdãcina 
ei”. Dorinþa „de-a fi ºi de-a-avea singur tot ce este, / Principiul e 
de înflorirea ei”.

În discursivitatea contestatarã a poemului, mai vehementã poate 
decât la Byron ori la Leopardi, se simte lectura proaspãtã a lui 
Schopenhauer, care hrãneºte, încã nesuficient asimilat, declarativ 
mai mult, negativismul poetului. Dar ºi Rousseau transpare în 
þesãtura gândurilor, în ideea omului bun la naºtere, bun de la naturã 
(aceasta fiind omologatã cu Titanul însuºi, pãrinte al oamenilor), 
conjugatã cu ideea lui Schopenhauer despre copilãrie, starea fericitã 
în care voinþa încã nu apare:

„Însã
Atuncea când ne naºtem, rãsãriþi
Abia din carnea vechiului Titan,
Noi suntem buni – pânã suntem copii.
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O binefacere ne dã pãmântul.
Nepreþuitã-n duioºia ei,
El ne permite ca sã ne întoarcem
Dup-o viaþã vanã, zgomotoasã,
În sânul lui – în sânul lui – ºi-al pãcii.
El ne-a ºi pus, bãtrân-duiosul tatã,
Adânc în suflet o dorinþã dulce
ªi de-ntrebãm aceast-enigmã scumpã
Ce însemneazã ºi dacã voim
A o pricepe, ea rãspunde: pace.”

Rezultatul apariþiei voinþei ºi dorinþei e însã lupta, opusul pãcii, 
generatã de „viaþa noastrã, ’ntemeiatã / Pe rãu, ºi pe nedrept ºi pe 
minciunã”. În zadar glasul naturii „ce-i glasul lui”, (al Titanului, n.n.) 
încearcã sã dea sfaturi generoase: „Viaþa, sufletul, raþiunea – / 
Scânteia care o numim divinã – / Ne face a ne înºãla asupra firii / 
ªi-a n-o-nþelege”. Ca atare, ignorarea naturii lasã liberã lucrarea 
nefastã a voinþei, sâmbure al rãului în Creator, ca ºi în oameni, fãcuþi 
„dupã chipul ºi asemãnarea lui”.

Viziunea demolatoare de ceruri a lui Eminescu, rãsturnând 
înspãimântãtor scara de valori a gândirii tradiþionale, desacralizând 
totul (lucru mai vizibil prin folosirea unor frânturi de formule luate 
din cãrþile sacre ale genezei), vãdeºte o combustie infernalã a 
gândului rebel, rãzvrãtit împotriva ordinei universale. Cãci în 
aceastã ordine cosmicã, Satan ºi Titan, simboluri mitice ale 
rãzvrãtirii, au suferit aceleaºi înfrângeri ºi au îndurat aceeaºi soartã 
cãrora le sunt supuºi rebelii în ordinea socialã, adicã eroii din Înger 
ºi demon, Împãrat ºi proletar sau Geniu pustiu.

În Înger ºi demon, poemul în care contradicþiile gândirii ºi 
aspiraþiilor întreþin parcã tensiunea spiritului eminescian, hrãnind 
antiteze de mare forþã expresivã, demonul se înfãþiºeazã cu aceleaºi 
trãsãturi fizice ºtiute, puse în valoare de astã datã de atmosfera 
tenebroasã a unei catedrale:

„Cufundat în întuneric, lâng-o cruce mãrmuritã,
Într-o umbrã neagrã, deasã, ca un demon El vegheazã,
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Coatele pe braþul crucii le destinde ºi le-aºeazã,
Ochii înfundaþi în capu-i, fruntea tristã ºi-ncreþitã.

ªi bãrbia lui s-apasã de al pietrei umãr rece,
Pãrul sãu negru ca noaptea peste-al marmurei braþ alb;”

Biografia Demonului are aspra austeritate a unei vieþi de 
revoluþionar, de rãzvrãtit activ, care miºcã masele cu verbul sãu 
rãscolitor:

„El rãscoalã în popoare a distrugerii scânteie
ªi în inimi pustiite samãnã gândiri rebele.
………
Ea-l vedea miºcând poporul cu idei reci, îndrãzneþe;
Ce puternic e – gândi ea, cu-amoroasã dulce spaimã;
El prezentul îl rãscoalã cu-a gândirilor lui faimã
Contra tot ce grãmãdirã veacuri lungi ºi frunþi mãreþe.

El ades suit pe-o piatrã cu turbare se-nfãºoarã
În stindardul roº ºi fruntea-i asprã-adâncã, încreþitã,
Pãrea ca o noapte neagrã de furtune-acoperitã.
Ochii fulgerau ºi vorba-i trezea furia vulgarã.”

Decepþia demonului e adâncã. Sfârºitul vieþii îl surprinde în 
singurãtate ºi sãrãcie, gândul strãdaniilor ºi luptelor lui inutile 
îl chinuieºte îngreunându-i ceasul din urmã, fãcându-l sã creadã în 
zãdãrnicia oricãrei încercãri de schimbare a lumii, în zãdãrnicia 
însãºi a existenþei:

„Ah! acele gânduri toate îndreptate contra lumei,
Contra legilor ce-s scrise, contra ordinii-mbrãcate
Cu-a lui Dumnezeu numire – astãzi, toate-s îndreptate
Contra inimii murinde, sufletul vor sã-i sugrume.

A muri fãrã speranþã! Cine ºtie-amãrãciunea
Ce-i ascunsã-n aste vorbe? – Sã te simþi neliber, mic,
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Sã vezi marile-aspiraþii cã-s reduse la nimic,
Cã domnesc în lume rele cãror nu te poþi opune”.

Ultimele douã versuri cuprind patetica mãrturisire a înfrângerii 
luptãtorului pe tãrâm social, de cãtre momentul istoric însuºi, ca ºi 
de oarba necesitate. Obstacolele implacabile ale rânduielilor 
prestabilite pãreau de neînlãturat acestui nobil romantic întârziat, 
înveninat de revoltã lucifericã. De aceea era ispitit a le justifica în 
chip filosofic, printr-o generalizare frângãtoare de elanuri, aceea a 
atotputernicei domnii a rãului, extrapolate ºi în lumea contemporanã. 
Cu atât mai mult cu cât, dupã cãderea revoluþiei de la 1848 în toatã 
Europa, o altã ridicare în masã, aceea a Comunei din Paris, 
organizatã dupã o teorie revoluþionarã, evocatã în Împãrat ºi 
proletar, a fost sortitã eºecului ºi înfrângerii.

ªi dacã rãzvrãtirea maselor nu izbuteºte, atunci cu cât mai puþini 
sorþi de izbândã are revolta individualã a tânãrului genial care simte 
învolburându-se în el puteri demiurgice ºi ar dori sã schimbe faþa 
hâdã ºi nedreaptã a lumii! Sigur cã înfriguratele lui cãutãri se vor 
abate de acum încolo pe calea tot mai dificilã, mai întortocheatã pe 
care i-o oferã sistemele filosofice ale idealismului german, de la 
Fichte ºi Schelling la Schopenhauer, ca ºi contactul pe care-l bãnuim 
cu vechile cãrþi sacre ale popoarelor, precum ºi cu unele izvoare de 
gândire ocultã, de la gnostici la Jakob Boehme ºi la alþii de pe scara 
diverselor secole.

Protestul împotriva a tot ceea ce este ostil binelui, frumosului, 
adevãrului, în planul vieþii practice, va rãmâne în toatã gândirea lui, 
dar modalitãþile de exprimare a protestului vor apãrea tot mai 
sublimate. Pe de o parte rãzvrãtitul social învins va deveni rãzvrãtit 
luciferic în planul cunoaºterii absolute, interzise profanilor, sau va 
cãuta compensaþii în lumea visului ºi a basmului, eventuale 
paradigme ale unei lumi transcendente. Cât despre iubire, aceasta va 
deveni modalitate de exorcizare a demonismului, în mãsura în care 
se instituie ca principiu al creaþiei, aºa cum era conceputã în 
gândirile tradiþionale.

Procesul acesta de transferuri, de convertiri, de sublimãri se va 
desfãºura inegal, cu popasuri mai îndelungi într-unul sau altul din 
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tãrâmurile amintite, cu reveniri sporadice la vechile atitudini, 
reveniri cu atât mai dureroase cu cât concluziile sunt mai amare. 
Legãtura dintre Geniu pustiu ºi Sãrmanul Dionis, opere ale acestei 
perioade, este relevantã din acest punct de vedere. Cele douã bucãþi 
în prozã trãdeazã o parte din drumul gândirii eminesciene de la viaþa 
practicã spre cunoaºterea teoreticã, de la real spre imaginar, de la 
ciocnirea eroului cu problemele cele mai acute sociale ºi politice, 
la edificarea unui univers transcendent în care acela încearcã sã 
dobândeascã libertatea absolutã ºi sã refacã frumuseþea pe care o 
strâmbã alcãtuire o alungase din lumea realã.

Toma Nour, acela care se bucurã de impresionantul îndrãzneþ 
portret demonic, preconizeazã „o uriaºã revoluþiune moralã, o 
revoluþiune de idei”, care sã exalte valorile populare ºi naþionale 
ascunse în sânul maselor, ºi cheamã popoarele „la o alianþã sacrã 
contra tiranilor celor rãi ai pãmântului, la exilarea din regula lumii a 
maiestãþilor meschine, a diplomaþilor gâzi ai opiniunii zilei, 
a rezbelului în care se varsã atâta sânge din inima cea sântã a 
popoarelor. Vis frumos care-a început a fi al lumii întregi, vis care, 
devenit convieþuire, nu va desfiinþa, pe-o cale pacificã ºi nepãtatã de 
sânge, numai capetele cu coroane tiranice, ci ºi popoarele ce 
tiranizeazã asupra altora.”

Cuvinte arzãtoare, pline de un patos care reuneºte pasiunea 
antiabsolutistã ºi pacifistã a unui gânditor iluminist, cu atitudinea de 
romantic messianic doldora de idei socialist-topice, susþinute 
de referiri la ceea ce ar putea fi Noua gazetã renanã.

ªi eroul continua cu o strãlucitã imagine de sorginte herderianã 
privitoare la viitorul posibil al umanitãþii: „… aº vrea ca omenirea 
sã fie ca prisma, una singurã, strãlucitã, pãtrunsã de luminã, care are 
însã atâtea culori. O prismã cu mii de colori, un curcubeu cu mii de 
nuanþe. Naþiunile nu sunt decât nuanþele prismatice ale Omenirei ºi 
deosebirea dintre ele e atât de naturalã, atât de explicabilã, cum 
putem explica din împrejurãri anume diferenþa dintre individ ºi 
individ. Fãceþi ca toate aceste colori sã fie egal de strãlucite, egal de 
poleite, egal de favorizate de lumina ce le formeazã ºi fãrã care ele 
ar fi pierdute în nimicul neexistenþei – cãci în întunericul nedreptãþii 
ºi a barbariei toate naþiunile îºi sunt egale în abrutizare, în 
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îndobitocire, fanatism, în vulgaritate; ci când lumina abia se reflectã 
în ele, ea formeazã colori prismatice.”

Vorbind despre revoluþie, tânãrul gânditor arãta apoi a o vedea 
în spiritul providenþial pe care-l împãrtãºise ºi Bãlcescu cu toþi 
istoricii romantici; justificarea, necesitatea ei nu puteau fi susþinute 
în alt mod în acel moment istoric.

Ca Lamennais, ca Alecu Russo, dar poate mai bântuit de duhul 
marilor rãzvrãtiri, Eminescu spunea: „Era teribil acest popor când 
îºi scutura lanþurile lui de fier – teribil ca varga lui Dumnezeu – ºi 
oare nu sunt toate popoarãle aºa? Blânde ºi pacifice în timp de 
pace, fizionomia bunomã, ochii sinceri, statura aplecatã de sarcina 
cea grea a vieþei. Dar vezi-le în revoluþiune! Vezi profunditatea 
acelui suflet teribil care zãcea sub masca bunomiei, vezi cum 
presupune, de nu ºtie, injuriile trecutului, vezi cum aruncã lanþurile 
mânilor sale în faþa stãpânilor fãrã suflet. ªi se tem stãpânii fãrã de 
suflet, ºi-ºi dau averile ca sã-ºi scape viaþa. Ci omul din popor nu 
vrea averile, geaba l-ai împle cu aur, geaba l-ai îmbrãca în mãtase. 
Pânea ce i-i luat-o de la gura copilului i-ai cântãri-o cu aur, 
lacrimele lui de venin ºi sudorile lui de sânge i le-ai rãscumpãra cu 
surele mãrgãritare ale Orientului, ci el nu vrea aurul ºi mãrgãritarul 
tãu, el vrea viaþa ta! – ºi cine-ar gãsi-o nedrept, cine rãu? E o lege 
în naturã care sã nu-þi dea drept, când tu ucizi pe cel ce þi-a ars în 
foc pe strãbunii tãi, pe cel ce împle fântânile ºi râurile cu copilul 
sufletului tãu? – Legile cari compun fundamentul eticei chiar te 
îndreptãþesc de-a cere cât þi s-a luat, de-a face cât þi s-a fãcut; 
pentru cã numai aºa se poate restitui echilibrul, dreptul pe pãmânt. 
Dar virtutea ar cere sã nu-l ucizi. Nimeni nu-i obligat sã fie virtuos, 
fiecine sã fie drept – ºi când sentinþa acelui drept nu gãseºte 
carnefice1, fã-te singur carneficele ei. Un om de ucis, o literã 
necititã; un oraº de ars, o paginã de întors – iatã cartea de legi a 
revoluþiunilor, a dreptãþii lui D-zeu!”

Înflãcãrata paginã de îndreptãþire naþionalã, socialã ºi umanitarã 
a revoluþiei, scrisã cu pana înmuiatã deopotrivã în culorile gândirii 
iluministe ca ºi în acelea ale gândirii paºoptiste, se înalþã, printr-o 

1  Cãlãu.
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pledoarie pentru dreptul natural ºi dreptul ginþilor, spre ipostaza 
mesianicã, de urmaº al lui Bãlcescu.

Dar revoluþia e înfrântã ºi eroul din Geniu Pustiu, Toma Nour, 
va fi închis ºi condamnat la moarte într-un oraº german, sfârºind 
astfel cariera sa de luptãtor.

ªi totuºi chiar în aceastã operã arzãtoare de luptã socialã, 
scenele de violenþã ºi tiradele pline de revoltã alterneazã cu 
momentele de iubire sau momente onirice, ca singure momente de 
odihnã în teribila tensiune a þesãturii narative. În mod semnificativ, 
dragostea ºi visul intervin compensatoriu în existenþa chinuitã, 
nefericitã a eroului ca douã oaze într-un pustiu bântuit de furtuni 
nemiloase. Se schiþau în fapt, aci, modalitãþi fundamentale de 
evadare din haosul de nedreptate, de neperfecþiune, al lumii. „Visul, 
o lume seninã pentru mine, o lume plinã de raze clare ca diamantul, 
de stele curate ca aurul, de verdura cea întunecoasã ºi parfumatã a 
dumbrãvilor de laur, visul îºi deschise auritele lui gratii ºi mã lãsã sã 
intru în poeticele ºi etern junele lui grãdini”, explica eroul trecerea 
de la viziunea tenebroasã a lumii de luptã ºi suferinþã în care trãia, 
realizatã în culori sumbre, de infern dantesc, la viziunea luminoasã, 
de transparenþe paradisiace, a unei lumi imaginare, hrãnite cu 
elemente predominant folclorice, de basm.

În Sãrmanul Dionis însã, aceastã trecere care vãdeºte sfâºietoarea 
luptã dintre cele douã laturi ale fiinþei la Eminescu nu mai este 
episodicã, ci se constituie în însuºi sâmburele nuvelei, care ar putea 
fi consideratã un fel de urmare la Geniu pustiu. Protestul îmbracã aci 
haina tipic romanticã a aspiraþiei spre libertate absolutã. Abandonând 
gândul obþinerii acestei libertãþi în contingent, adicã în ordinea 
socialã, eroul îºi înalþã nãzuinþa spre un tãrâm al transcendenþei, de 
unde va sfida însãºi organizarea, structura lumii celei mari. El nu 
mai are de demolat obstacolele realului care stau în calea rãzvrãtitului 
social, el aspirã la abolirea categoriilor de spaþiu ºi timp, duºmanii 
miºcãrii libere a eroului. De la Jean Paul, Novalis, Chamisso sau 
Shelley, miºcarea romanticilor de-a lungul pãmântului sau prin 
cosmos nu e decât expresia dorinþei de înfrângere a legilor cosmice, 
ale spaþiului ºi gravitãþii. Iar motivul transmigraþiei sufletelor, al 
metempsihozei, prezent ºi în Sãrmanul Dionis ºi în nuvela postumã, 
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Avatarii faraonului Tlà, îngãduie artistului, prin eroul sãu, o seninã, 
liberã, atotcuprinzãtoare deplasare pe dimensiunile timpului, înainte 
ºi înapoi.

De asemenea, pãtrunderea în tãrâmuri fabuloase, dupã 
depãºirea celor douã categorii, permite declanºarea forþelor 
demiurgice ale artistului, atât de stingherit pe pãmânt în irezistibilele 
lui impulsuri creatoare. De aceea motivul demonului rãzvrãtit mai 
rãsunã încã în Sãrmanul Dionis, însã în alte accepþii, în alte 
ipostaze, la fel de rãzvrãtite, de protestatare, de data aceasta pe 
tãrâmul cunoaºterii ºi creaþiei. Neconformismul violent, titanismul 
revoltei juvenile din Demonism se sublimã acum, insidios, într-o 
ferventã sete de cunoaºtere absolutã ºi de creaþie nestãvilitã. Eroul, 
Dionis mai întâi, metafizicianul contemporan, apoi Dan, cãlugãrul 
din vremea lui Alexandru cel Bun, ucenic al practicilor magice la 
maestrul Ruben, este în ambele întrupãri la fel de nefericit, la fel 
de sãrac ºi de reflexiv.

Dionis, în a cãrui înfãþiºare intrã numeroase trãsãturi din 
portretul eminescian, duce o viaþã analoagã în multe din detaliile ei 
cu aceea a poetului. În ambianþa de ruinã romanticã a interiorului ºi 
a grãdinii, Dionis care are o vãditã propensiune spre cunoaºtere 
filosoficã, deapãnã gânduri mari (de sorginte kantianã), despre 
relativitatea spaþiului ºi timpului, care-l consoleazã de precaritatea 
modului sãu de existenþã. Nefericit în toate, lipsit de iubire, el 
gãseºte, în subtilitãþile unei epistemologii alese, mângâierea durerilor 
sale existenþiale care-l împiedicã sã-ºi desãvârºeascã personalitatea, 
ºi vede deschizându-i-se orizonturi intelectuale nebãnuite. Lumea ca 
iluzie i se înfãþiºeazã de altfel ºi lui Dan, avatarul lui Dionis, care, 
înainte de plecarea în cosmos, pãrãsindu-ºi umbra atotºtiutoare, îi 
recomandã sã-ºi scrie memoriile în lipsa lui, pentru cã ea înþelege 
mai bine firea iluzorie a lucrurilor: „Tu ai o judecatã rece ºi vei ºti 
sã-mi descrii toatã natura vizionarã ºi înºelãtoare a lucrurilor 
lumeºti; de la floarea ce cu naivitate minte prin haina ei strãlucitã, 
cã e ferice înlãuntrul gingaºelor sale organe, pânã la omul ce acoperã 
cu vorbe, cu o ipocrizie vecinicã, care þine cât istoria omenirii, acel 
sâmbure negru ºi rãu care-i rãdãcina adevãratã a vieþii ºi a faptelor 
sale – egoismul sãu. Vei vedea cum ni se minte în ºcoalã, în bisericã, 
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în stat cã intrãm într-o lume de dreptate, de iubire, de sfinþenie, 
pentru a vedea când murim, c-a fost o lume de nedreptate, de urã. 
Ah, cine ar mai vrea sã trãiascã, când i s-ar spune de mic încã, în loc 
de poveºti, adevãrata stare de lucruri în care va intra!”

Mereu, viziunea criticã asupra realului persistã, însoþitã de un 
regret abia acoperit. Discrepanþa între real ºi ideal, între visul de 
dreptate ºi frumuseþe ºi stãrile triste de lucruri din lume se 
contureazã în acest citat ca unul din factorii determinanþi ai trecerii 
de la concluziile cu privire la domnia minciunii în naturã, om ºi 
societate, la filosofia aparenþelor înºelãtoare. Pasul acesta înspre 
abstractizarea ºi sublimarea concluziilor sale critice pe un teren 
unde se întâlneºte cu filosofia romanticã germanã este fãcut de poet 
pe de o parte cu un acut sentiment de tristeþe pentru pãrãsirea lumii, 
oricât de imperfecte, dar, pe de alta, cu o vie nãdejde de consolare 
ºi realizare. Cu atât mai strãlucitoare va fi desfãºurarea forþelor 
demiurgice, odatã libere, în lumea selenarã. Setea de creaþie, pânã 
acum grav stãvilitã, se revarsã cu puterea unei imaginaþii care face 
concurenþã Creatorului. Nemulþumit de sãrãcia corpurilor cereºti, 
ca un Van Gogh romantic, Dan refãcea peisajul celest: „ªi ce 
frumos fãcuse el în lunã! Înzestrat cu o închipuire urieºeascã, el a 
pus doi sori ºi trei luni în albastra întunecime a cerului ºi dintr-un 
ºir de munþi au zidit domenicul sãu palat. Colonade – stânci sure, 
streºine – un codru antic ce vine în nouri. Scãri înalte coborau 
pintre coaste prãbuºite, printre bucãþi de pãdure ponorâte în fundul 
râpelor pânã într-o vale întinsã tãiatã de un fluviu mãreþ, care pãrea 
a-ºi purta insulele sale ca pe niºte corãbii acoperite de dumbrave. 
Oglinzile lucii a valurilor lui rãsfrâng în adânc icoanele stelelor, 
încât uitându-te în el, pari a te uita în cer.”

Totul stã sub semnul grandiosului, care convine imaginaþiei 
eminesciene aflate într-o splendidã exaltare a puterilor ei. 
Modificãrile în arhitectonica peisajului, exuberanþa vegetalului, 
încãrcãtura de culori ºi parfumuri îmbãtãtoare, de varã perpetuã, 
amendeazã închircirea umanului în real. Ca într-un nou Eden, în 
libertatea absolutã recâºtigatã, Dan ºi Maria, iubita lui, trãiesc într-o 
plenitudine desãvârºitã a vieþii, cuplu cu puteri magice: „Adesea, 
aºezaþi într-o luntre de cedru, coborau pe ascultãtoarele valuri ale 
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fluviului. El îºi rezima fruntea încununatã cu flori albastre de 
genunchiul ei, iar pe umãrul ei cânta o pasãre mãiastrã.”

Dar impulsul nestãvilit spre cunoaºtere îl poartã pe erou mult 
prea departe. Ajungând prin vis în lumea solarã, a primei creaþii, 
Dan e fascinat de o poartã închisã, deasupra cãreia, într-un triunghi, 
se aflã un ochi de foc. Peste acesta, un proverb cu litere arabe. 
Interdicþia de pãtrundere în „doma lui Dumnezeu” începe sã-l 
obsedeze pe Dan, în ciuda sfaturilor îngerilor ºi ale Mariei. ªi cum 
în el demonul încã n-a murit, el va profera întrebarea interzisã, cea 
care l-a pierdut pe Lucifer, despre identitatea lui cu Dumnezeu. 
Pedeapsa vine pe loc ºi Dan se prãbuºeºte, într-o frumoasã reeditare 
a motivului biblic al cãderii îngerilor: „Vum! sunetul unui clopot 
urieºesc – moartea mãrei; cãderea cerului – bolþile se rupeau, 
jumalþul lor albastru se despica ºi Dan se simþi trãznit ºi afundat în 
nemãrginire. Râuri de fulgere îl urmãreau, popoare de tunete 
bãtrâne, vuirea nemãrginirei ce tremura miºcatã […] Supt ca de-un 
magnet în nemãrginire, el cãdea ca fulgerul, într-o clipã cale de-o 
mie de ani. Deodatã întunericul dimprejurul lui deveni liniºtit, negru 
mort, fãrã sunet ºi fãrã luminã”.

Superbia demiurgicã a artistului filosof, a gânditorului 
magician, a fost ºi aci înfrântã, el suferind puniþiunea aplicatã 
lui Lucifer care suferise de acelaºi sindrom al cunoaºterii 
neîngãduite, mai înainte de a fi lumea. În deznãdejdea ºi a acestei 
ultime cãderi, în disperarea de a afla ultimele adevãruri despre 
lume, nu-i mai rãmân eroului (ca ºi poetului) decât dragostea ºi 
visul. Aºa se explicã finalul din Înger ºi demon, aºa cel din 
Sãrmanul Dionis, unde iubita pune balsam pe rãnile fãrã leac ale 
minþii ºi inimii eroului, dându-i iluzia singurei împãcãri ºi fericiri 
posibile. Aºa devine pentru el femeia înger, pentru a contrabalansa 
demonismul mai întâi rãzvrãtit, apoi sceptic, al eroului. Suferinþa, 
îndoiala, chinul care bântuie universul lui lãuntric n-au atins 
niciodatã fruntea ei candidã, neºtiutoare. De altfel, în cuplul 
înfãþiºat la sfârºitul nuvelei, stãrile reale de fapt sunt sugerate 
portretistic cu destulã claritate: „Era un contrast plãcut; faþa lui 
trasã ºi finã, din care nu se putuse încã ºterge amãrãciunea unei 
tinereþi apãsate, ci rãmãsese încã într-o trãsãturã de nespusã 
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naivitate în jurul gurii, lângã fizionomia ovalã, rãtunzitã ºi albã a 
ei… chipul unui tânãr demon lângã chipul unui înger ce n-a 
cunoscut niciodatã îndoiala.”

Nu numai mângâierea dragostei rãmâne dupã cãderi ºi înfrângeri, 
dar dintr-o convenþie literarã a femeii-înger foarte banalã ºi 
frecventã în acea etapã a poeziei noastre, Eminescu ºtie sã facã, prin 
înãlþimea gândirii ºi fanteziei, un simbol cu implicaþii filosofice, un 
termen al unei antiteze constante ºi expresive. Fiindcã polaritatea 
înger-demon va mai apãrea, divers structuratã ºi ca un ecou slãbit ºi 
în Cezara ºi în Luceafãrul. Dar nu numai atât. Descoperim în 
Sãrmanul Dionis o altã ipostazã a iubirii care-l ridicã pe Eminescu 
în rândul celor mai de seamã creatori ai lumii, alãturi de Dante, 
Petrarca, Shakespeare, Goethe. Poet gânditor ºi cântãreþ al iubirii, el 
a dat Erosului altã configuraþie. Încãrcat de nãdejdile dragostei 
absolute, a conferit femeii o semnificaþie de greu sondabile 
profunzimi, o demnitate unicã, încercând s-o asocieze, prin 
desãvârºirea puritãþii ºi cuprinderea infinitã a afecþiunii pe care i le 
presupunea, la lucrarea lui demiurgicã. Însemna a-i da un statut de 
donna angelicata, ca în dolce stil nuovo, sau a o integra în 
simbolistica eternului feminin (das ewig Weibliche) larg folositã de 
Goethe. Astfel, în Sãrmanul Dionis, creatorul romantic nu mai era 
singur în faþa universului, ca opoziþie între eu ºi non-eu, ci îndrãznea 
gestul demiurgic, însoþit de prezenþa seraficã a iubitei care-l secunda 
în opera de refacere a creativitãþii originare.

În mai sus-citatul grup, pictural ºi statuar, din pirogã, al 
îndrãgostiþilor liberi, amândoi sunt învestiþi cu atributele miraculoase, 
supranaturale, care sugereazã forþa de creaþie a cuplului redevenit 
unitate. El poartã în pãr florile albastre de obicei hãrãzite zânelor în 
opera eminescianã, simbol deci clar creator, demiurgic, iar ea este 
asociatã acþiunilor lui prin prezenþa pe umãr a pãsãrii mãiestre. 
Adjuvant în creaþie al romanticului demiurg, femeia este pentru poet 
ºi ajutãtor al creaþiei artistice, menitã sã desluºeascã sau sã 
stârneascã în el puterile specifice, cum avea sã mãrturiseascã poetul 
însuºi în ultimele Scrisori târzii.

Evadarea în peisaje mirifice, ca în postuma Miradoniz, unde se 
reface lumea feericã din Sãrmanul Dionis, în viziunea unor lumi 



147 Zoe Dumitrescu-Buºulenga  /  EMINESCU - VIAÞA

mitice reînviate, semnificã tot mai mult, într-o modalitate indirectã 
de exprimare, protestul ireductibil faþã de imperfecþiunea realului. 
Era, de fapt, contraponderea oferitã de imaginar drept etalon pentru 
comparaþia cu „lumea cea de pitici” a contemporaneitãþii, în Odin ºi 
poetul. Aci se mai descoperã o datã, la fel de semnificativ ca 
întotdeauna, tendinþa tot mai acuzatã de pãrãsire a vãlmãºagului 
luptei ºi suferinþei, în cuvintele rostite ca îndemn de cãtre bãtrânul 
Odin poetului:

„– Sãrman copil – zice bãtrânul zeu –
De ce rãscoleºti tu toatã durerea
Ce sufletul tãu tânãr a cuprins?
Nu crede cã-n furtunã, în durere,
În arderea unei pãduri bãtrâne,
În arderea ºi-amestecul hidos
Al gândurilor unui neferice
E frumuseþea. Nu – în seninul,
În liniºtea adâncã sufleteascã,
Acolo vei gãsi adevãrata,
Unica frumuseþe…

…Din cupa mea de aur bea aurorã
S-între seninul blândei dimineþe
În pieptul tãu.”

ªi pretutindeni în rãstimpul acesta, iubirea, deseori în forme 
alegorice, apãrea cãutãtorului de absolut drept sursã supremã de 
fericire ºi de poezie. Era ca un final conºtient de perioadã Sturm und 
Drang, de titanism rãzvrãtit, rãsturnãtor de ordini prestabilite, un 
început de înþelepþire în lumina principiului armonizator de lumi, al 
iubirii, ca ºi o intrare a creaþiei într-o zonã mai seninã, mai puþin 
tumultuoasã, tot mai cristalinã sub raportul expresiei. Dar gândul 
obscur al damnãrii geniului, al constrângãtoarei finitudini umane 
germina în continuare stranii fabulaþii, ca cea din Povestea magului 
cãlãtor în stele. Pornit ca o evocare miticã a trecutului nostru, cu 
împãrat înþelept, sfetnici încãrcaþi de ani ºi sfaturi domneºti, vastul 
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poem trece într-alt registru odatã cu apariþia fiului de împãrat care 
pleacã, trimis de tatãl sãu, la puternicul mag din misteriosul munte, 
Pionul, pentru a învãþa virtutea ºi înþelepciunea. Ca o nouã naturã 
catilinarã, lucid ºi sceptic, dar nedispreþuind nici visul, tânãrul suie 
prin munþii abrupþi cãtre mag prin vijelii dezlãnþuite, printre fulgere 
ºi grindini. O anume revelaþie fãcutã între timp de un „seraf mare” 
îi descoperã fiului de împãrat încâlcitul sãu destin, prin care 
transpare vechiul erou eminescian, conturat însã fãrã prea mare 
insistenþã: titanul, numit acum nãzdrãvan, ca un erou de basm. 
Acesta nu are însã nici înger, nici stea ca ceilalþi oameni, deoarece 
viaþa lui se datoreºte unei erori, unei poticniri a celor de sus în planul 
eternitãþii. El face parte dintre cei „cu minþile oculte cari cunosc a 
lumii gândire de titan”:

„ªi-n basme au un nume: li zice nãzdrãvan.
La gânduri uriaºe a lor minte asudã
Da’ oamenii-i înconjur ºi nu vor sã-i audã.
Deºi rari ºi puþini-s, lumea nu va sã-i vazã,
Viaþa lor e luptã, când mor se duc neplânºi.
Ei n-au avut la leagãn un blând înger de pazã
ªi-a lor ochi de durere sunt turbure, ºi stinºi.”

În el, Domnul a pus „nemargini de gândire”, o „nemãrginire de 
gând” care „o lume e în lume ºi în vecie þine”.

Fiul de împãrat pare un personaj damnat, s-ar zice în 
terminologia romanticilor întârziaþi, cu soarta lui stranie, de 
excepþie, lipsitã de ataºe la viaþa exterioarã, dãruitã integral visului 
ºi gândurilor înalte. Hãrãzit astfel dialogului cu absolutul, el are în 
sine atribute care-l fac apt de cunoaºterea cea mai înaltã, apropiatã 
de cea a lui Dumnezeu.

Nicãieri ca aici gândirea mito-poeticã eminescianã n-a mai avut 
îndrãzneala de a intra în structura ocultã a lumilor dinãuntru ºi 
dinafarã. Nicãieri aspiraþia spre desmãrginire nu s-a manifestat cu 
atâta tãrie, la adãpostul fabulaþiei, al imaginilor. Probabil cã lectura 
unor scrieri cu sens adânc esoteric venea sã completeze, în vremea 
aceea, meditaþia neîntreruptã a poetului asupra soartei geniului, 
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asupra raporturilor lui cu creaþia întreagã. Frânturi de gândire 
gnosticã, frânturi de practici ºamanice (cum e aceea a magului care 
condenseazã materia subtilã a norilor pentru a-ºi împleti o scarã sau 
alcãtui o luntre, care cãlãreºte pe stele ºi se cufundã zburând „pe-a 
caosului vale”), reflecþii misterioase despre raporturile între îngeri ºi 
oameni, obsesia visului ca punte între lumi, dau ameþitoare 
profunzimi poemului acestuia postum.

Dar ºi Sãrmanul Dionis ºi Povestea magului cãlãtor în stele 
sunt strãbãtute de tainica prezenþã a „semnului arab” (care apare în 
poem ca „cifre de maur”, împodobind cupa filtrului magic), ispita 
gândului neîngãduit îndreptat spre lumi interzise, spre care totuºi 
se poate aspira sub conducerea unui mag puternic. Semnul acesta 
se regãseºte ºi în poemul postum, de uriaºã perspectivã asupra 
istoriei universale, asupra etapelor mai însemnate parcurse de 
umanitate, Memento mori (Panorama deºertãciunilor). S-a fãcut 
adesea analogia între structura poemului hugolian La légende des 
siècles ºi aceea a poemului eminescian. Structurile sunt într-adevãr 
cumva analoage, datã fiind tema comunã pe care ele le îmbracã. 
Dar viziunea melioristã a poetului francez, încrederea lui nelimitatã 
în progresul umanitãþii diferã profund de viziunea artistului 
gânditor român.

La Eminescu, civilizaþia, istoria pãmântului, în care nu 
domneºte decât negrul sâmbure al rãului, nu se bucurã de nici un fir 
cãlãuzitor pe scara evoluþiei. Privirea lui de ºtiutor, de iniþiat, se 
coboarã înapoi prin milenii, „uriaºa roat’a vremii înapoi eu o 
întorc”. ªi opririle se fac „la vo piatrã ce însamnã a istoriei hotarã, 
/ Unde lumea în cãi nouã, dupã nou cântar mãsoarã”. Strãlucirii îi 
urmeazã decadenþa ºi cãderea finalã a civilizaþiilor fãrã legãturã 
între ele. Fiecãrei etape însã sau aproape fiecãreia, îi corespunde un 
semn, semnul magic, stãpânit în diverse feluri de magul, de 
ºtiutorul acelei lumi, al acelei etape. În prima societate umanã, 
primitivã, magul scrie „pe o piatrã strâmbe semne / Sã nu poat-a 
le-nþelege lungul secolilor curs”. Desluºitor al semnelor, „magul 
egiptean” în dezacord cu „ginta efeminatã” citeºte semnul întors, 
ceea ce provoacã prãbuºirea întregii civilizaþii egiptene. Dupã 
fermecata Grecie miticã, în primãvara în care natura cânta 
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însufleþitã, a venit un moment când gânditorul (omologat cu magul) 
grãmãdea „lumea într-un singur semn”. Dar „acel semn ce îl 
propagã, el în tainã nu îl crede”, aºadar gânditorul, probabil 
sofistul, intrã în dezacord cu semnul însuºi ºi prãbuºirea Greciei se 
produce prin aruncarea harfei lui Orfeu în mare.

Cu Dacia, peisaj paradisiac, viziunea se schimbã. Aci cunoaºterea 
fiind de un soi deosebit, lipsitã de interdicþii, cãderea se va datora nu 
decãderii poporului ºi conducãtorilor lui, ci unei hotãrâri mai înalte, 
a zeilor. O înfricoºãtoare teomahie e înfãþiºatã dupã tipare homerice 
ori hesiodice. Oºtile zeieºti se înfruntã, una condusã de Zamolxe, 
cealaltã de Jupiter ºi zeii daci înfrânþi îºi ascund durerea în adâncile 
hale ale Mãrii Negre. Totul se petrece pentru mãrirea Romei care ºi 
ea, la rândul sãu, va cãdea, dând împlinire parcã blestemului lui 
Decebal. Mai departe, Valhala stãpânitã de Odin hotãrãºte moartea 
Romei. Revoluþia francezã de la 1789 îºi ridicã flãcãrile, Robespierre 
trece ca o umbrã crudã, rãmâne Napoleon, vãzut ca un urmãritor al 
þelului pãcii eterne. Exilat „în stânce sure”, el e comparat cu 
Prometeu care a adus lumii „a luminei fericire”.

Dar toate ciclurile se înºirã ºi cad, ca mãrgelele unui colier 
inutil, neaducând fiecare decât repetarea necontenitã ºi zadarnicã a 
ceea ce a fost. Zbuciumându-se sã pãtrundã sensurile cele mai 
ascunse ale istoriei ºi vieþii ºi neputând ajunge la nici o concluzie 
încheiatã, artistul-gânditor mãrturiseºte efortul lui de a cunoaºte pe 
Dumnezeu, efort supraomenesc, comparat cu nebunia edificãrii 
turnului Babel:

„Ca s-explic a ta fiinþã, de gândiri am pus popoare,
Ca idee pe idee sã clãdeascã pânã-n soare,
Cum popoarele antice în al Asiei pãmânt
Au unit stâncã pe stâncã, mur pe mur s-ajungã-n ceruri…”

Ca ºi turnul biblic însã, edificiul ideilor lui se prãbuºea, surpat 
de „un grãunte de-ndoialã mestecat în adevãruri”. Timpul istoriei, 
cercetat ºi el, nu-i poate da rãspuns, nefiind decât un orologiu 
mãsurãtor. Imaginea omului îi pare apoi enigmã cu neputinþã de 
dezlegat. În vãlmãºagul de gânduri contradictorii care-l bântuie, el 
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vede pe om când opus naturii care suferã de finitudine, el având 
privilegiul nemãrginirii, când „mic ºi-n margini strâns”, în raport 
cu dumnezeirea.

În aceste condiþii de imperfecþiune a cunoaºterii, poetul nu mai 
doreºte decât sã vadã lumea pustiitã de stingerea universalã. 
ªi versurile lui prefigureazã, parþial, în imagini apocaliptice, 
viitoarea Scrisoare I. Lumea repetându-se mereu, fãrã sens, în 
desfãºurarea istoriei în care nu izbuteºte sã vadã finalitate, omenii 
rãmân doar presupusa icoanã a chipului celui mai presus de fire. 
Enigmã de jur împrejur, ºi aceea a omului nu poate fi dezlegatã în 
veci, rãmânând fãrã rãspuns posibil. Dar ºi ceea ce este omenesc 
este pieritor. ªi totuºi se repetã la nesfârºit, fãrã noimã priceputã. De 
aceea nici vecinicia pe care, probabil, ar dobândi-o bând din apa vie 
a lacului de aghiazmã nu e de vreun folos cunoaºterii, cãci în viitor 
el n-ar vedea decât repetarea trecutului. Doar în poezie se aflã un 
strop de nemurire ºi pe acela îl va bea, „paharul poeziei înfocate”, 
cãreia i se dãruie. ªi astfel pune capãt gândirii iluzorii, „cãci 
gândurile-s fantome când viaþa este vis”.

Monumentalul poem e sculptat cu instrumentele unui constructor 
de piramide ca geniu temerar, dar care, ros de scepticã îndoialã, 
sfârºeºte printr-un abandon care-i transformã forþa vizionarã în 
iluzie, dând mãsura unei imense dureri la pierderea oricãrei credinþe.

Cei douãzeci de ani ai poetului mãrturisesc prin Memento 
mori grandoarea unei capacitãþi vizionare cuprinzãtoare de lume 
ºi, în acelaºi timp, fractura internã provocatã în structura însãºi a 
viziunii, de gândul sceptic, demolator, al zãdãrniciei, al lipsei de 
finalitate în creaþie, gând dezminþit uneori de mituri, ca de acela al 
Daciei paradisiace.

Se zbat în el, goetheean, douã suflete, se învolbureazã gândurile 
„rele” ºi cele „bune”, într-un fel care trãdeazã o fiinþã de o naturã 
excepþionalã, supusã unui destin de dezbinare interioarã, unei 
amare Karme.

Îl va limpezi oare viitorul?



Anii de studiu
III. La Berlin
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În iunie 1872, se afla la Botoºani unde, în 28 ale lunii, se 
întâlnea cu Titu Maiorescu, în trecere pe acolo, în drumul spre 
strãinãtate. Acesta se va fi interesat, desigur, de soarta studiilor 
poetului, îl va fi întrebat ce avea de gând pentru anii care urmau ºi-i 
va fi comunicat intenþia lui de a-l face sã ocupe o catedrã la 
Facultatea de Filosofie din Iaºi. În acest scop, Eminescu trebuia sã-ºi 
dea doctoratul tot la o mare universitate din Apus, ºi Maiorescu, ca 
mai toþi junimiºtii de altfel, mare admirator al Prusiei victorioase, îi 
va fi sugerat Berlinul.

Vor fi fost trecute în revistã, probabil, ºi modalitãþile concrete 
eventuale ale realizãrii acestei intenþii. Poetul nãdãjduia încã într-o 
contribuþie pecuniarã paternã, care însã ar fi trebuit completatã cu 
alte fonduri; pe acestea ar fi urmat sã le punã la îndemânã Junimea. 
Dar nu numai lucruri foarte serioase ºi angajamente au discutat cei 
doi. Eminescu, depãnând amintiri despre oameni cunoscuþi 
amândurora, a povestit o anecdotã interesantã doar prin poziþia lui 
faþã de fapte: Scipione Bãdescu, acum redactor la Curier (de Iaºi), 
tipãrise în 300 de exemplare un volumaº de poezii proaste, cu pagina 
întâia goalã. Se adresase atunci unui oarecare Ioanovici, membru la 
„tabula regia” (Curtea de casaþie) din Pesta, cãruia îi dedicase o sutã 
de exemplare; printr-asta obþinuse costul tiparului; pe o altã sutã de 
exemplare dedicase pagina întâia lui Mocioni ºi cãpãtase vreo sutã 
de fiorini; în sfârºit, închinase a treia sutã principelui Carol. „Ce, nu 
sunt poeziile mele?” rãspundea el când îi cerea cineva socoteala.

ªederea lui Eminescu la Botoºani s-a prelungit, ca niciodatã în 
ultimii ani, câteva luni. În august îi trimitea lui Titu Maiorescu, abia 
întors din cãlãtoria în Austria ºi Prusia, o scrisoare printr-un tânãr, 
cãlduros recomandat spre obþinerea unei burse care sã-i permitã 
continuarea studiilor în strãinãtate. Era un tânãr evreu, violonist plin 
de talent, prieten cu Eminescu ºi cu Slavici încã de pe vremea când 
fãcea conservatorul la Viena. Toma Micher era privit cu multã 
plãcere de cei doi amici nu numai pentru înzestrarea sa artisticã 
remarcabilã, dar ºi pentru originalitatea caracterului sãu. ªi Slavici 
îl pomenise pe Micher într-o scrisoare cãtre Iacob Negruzzi din 
primãvara anului 1872: „Avem aici în Viena un violonist; cântã 
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foarte bine, lumea-l ascultã cu sete. Mai deunãzi era un toi deosebit 
în sala în care ne aflãm. El începe a cânta. «Frate Micher, îi zisei eu, 
nu vezi cum cã nimeni nu ascultã!» «Acum cânt una pentru plãcerea 
mea!» rãspunse el îndãrãtnic… ªi toþi tãcurã ca sã-l asculte, fiindcã, 
nicicând nu ne-a cântat atât de frumos ca atunci.”

Sunt impresionante cuvintele cu care Eminescu îl ruga pe 
Maiorescu sã-i acorde încrederea sa muzicianului. Ca întotdeauna, 
gânditorul generaliza cazurile particulare ºi, referindu-se la Micher, 
fãcea un nou rechizitoriu împotriva vremii ºi orânduirii lucrurilor 
contemporane, care numai prielnice nu erau creaþiei. El spunea, 
ascunzând parcã, printr-o superioarã ºi detaºatã obiectivitate, 
îngrijorarea despre propria soartã: „… societatea în care suntem 
nevoiþi a trãi, rezultat al unor antecedente pe cari ea n-a fost, desigur, 
stãpânã, nu este de naturã a încuraja talente ºi mai puþin decât ori 
ce – talente muzicale. Astfel, dezvoltarea negativã ajunge cea de 
ordine; un talent muzical ajunge de a ilustra grãdinele ºi berãriile, un 
pictor ajunge portretist, un poet, jurnalist, ceea ce veþi concede cã-i 
lucrul cel mai prost din lume (s.n. Z.D.B.). Nu mã lupt cu fatalitatea 
în fenomenologia ei generalã, dar poate cã în cutare ori cutare caz 
concret, totuºi sã fie cu putinþã o îndreptare a ei, mai ales când 
aceasta se prezintã oarecum de sine.”

Nu mai e nevoie de vreun comentariu la aceastã pãrere din 
tinereþe a poetului despre starea jalnicã a jurnalistului pe care o 
considera cea mai cumplitã pedeapsã sau decãdere ce ar putea fi 
trãitã de un scriitor ºi pe care avea s-o trãiascã el însuºi.

Prin strãdania prietenului atât de devotat, Toma Micher avea sã 
obþinã, ca ºi Slavici în anul precedent, o bursã tot pentru Viena, unde 
în 1874 va lua medalia a II-a la un concurs. Acum, la Botoºani, 
Eminescu era mereu vãzut în tovãrãºia lui Micher ºi a frumoasei ºi 
la fel de muzicalei ºi originalei surori a acestuia.

Toamna s-a dus la Iaºi, unde a început sã frecventeze ºedinþele 
Junimii, citindu-ºi unele scrieri ca, de pildã, fragmente din 
Panorama deºertãciunilor (din care Egipetul va apãrea chiar la 
1 octombrie în Convorbiri literare). Iar Floare albastrã a fost cititã 
în ºedinþa din 7 septembrie. Eminescu s-a apropiat cu încredere de 
Junimea nu numai fiindcã regãsea acolo prieteni vechi, ca 
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Miron Pompiliu, folcloristul, sau cunoºtinþe mai noi, binevoitoare 
ºi chiar admirative, ca Iacob Negruzzi, ci ºi pentru cã nãdãjduia 
ca – prin intermediul personalitãþilor de mâna întâi care o 
constituiau – societatea sã joace un rol de seamã, constructiv, în 
viaþa publicã româneascã. Visurile lui temerare de radicale 
schimbãri, de rãsturnãri asanatoare, se risipiserã în cea mai mare 
parte, dar legãtura pasionatã cu þara ºi rosturile ei nu aveau sã 
înceteze niciodatã. În orice întreprindea, gândul cel dintâi era 
închinat necesitãþilor vieþii obºteºti, binelui public. De aceea s-a 
alãturat Junimii pentru a conlucra în aceeaºi intenþie de bine ºi 
adevãr naþional, social, cultural, dar mai cu seamã de adevãr estetic, 
promovat necontestabil în cea mai înaltã mãsurã de societatea 
ieºeanã. Fireºte, datã fiind distanþa ºi de vârstã ºi de inimã ºi de 
mentalitate dintre Eminescu ºi junimiºti, chiar dacã minþile lor 
primiserã aceeaºi hranã intelectualã, unele nepotriviri n-au întârziat 
sã se arate. Mai ales în unele împrejurãri de viaþã intimã, afectivã. 
La Iaºi, poetul regãsise pe doamna Micle, cunoscutã la Viena, fusese 
poftit în casa ei, unde-ºi citiserã amândoi versurile. ªi o dragoste cu 
nebãnuite nãdejdi crescuse în el, tot mai ispititoare. Junimiºtii însã, 
mai vârstnici, mai precauþi, având faþã de Veronica ºtiutele rezerve 
ºi începând sã-l considere un fel de bun ce le aparþinea, au gãsit cã 
insistenþa cu care cei doi se vedeau era neconvenabilã pentru 
Eminescu, cel puþin dupã spusele lui Iacob Negruzzi. ªi de aceea au 
cãutat sã grãbeascã plecarea lui la Berlin.

Prin Lemberg (Lvov), prin Cracovia, poetul, de data aceasta cu 
inima mai grea, a ajuns iarãºi într-o mare capitalã. Dar recele ºi 
excesiv de disciplinatul Berlin al începutului de deceniu 8, cu 
urbanistica lui sistematicã, lipsitã de fantezia ornamentalã a Vienei, 
ºi în cadrul cãreia demonstraþiile, parãzile militare frecvente 
întreþineau o atmosferã rãzboinicã, nu era fãcutã sã-i placã, sã-i 
vorbeascã lui Eminescu. Cu atât mai mult cu cât sentimentele lui 
rãmãseserã, pare-se, destul de antiprusace încã din vremea de curând 
sfârºitului rãzboi. S-a instalat într-o camerã mansardatã, în 
Albrechtstrasse nr. 6, de unde privea în jos la miºcarea neîntreruptã 
a oamenilor de pe stradã. Din aceastã înaltã perspectivã, contempla 
„scumpul oraº al sfântului imperiu roman de naþie germanã”, cum 
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numea el odatã Berlinul, într-o scrisoare cãtre Maiorescu. ªi scria 
unele versuri ca acestea:

„Privesc oraºul – furnicar –
Cu oameni mulþi ºi muri bizari,
Pe strade largi cu multe bolþi,
Cu câte-un chip l-a stradei colþ.
ªi trec foind, râzând, vorbind,
Mulþime de-oameni paºi grãbind.”

Pe sub ochii lui treceau procesiuni religioase cu cruci ºi prapuri 
urmate de mult norod ºi mai cu seamã foarte dese pãrãzi militare, la 
care soldaþii defilau în binecunoscutul pas de gâscã. Pe acest fundal 
miºcãtor consemnat ironic, în fugã, de poet, se desprindeau în 
neîntrerupta forfotã, din când în când, un chip gingaº de fatã sau 
silueta cu miºcare mai lentã a vreunui „gurã-cascã”, un copil fugind, 
un cerºetor orb sau un hamal, cocârjat sub povara încãrcãturii 
purtate. Versurile fixeazã, ca o gravurã, un moment din viaþa 
oraºului, în a cãrui larmã ºi miºcare, Eminescu se simþea destul de 
singur ºi de plin de nesiguranþã. La Viena, prietenii ºi cunoscuþii se 
numãrau cu zecile, aci rar întâlnea oameni din þarã.

Frecventarea cursurilor a început-o târziu, s-a înscris la 
Facultatea de filosofie abia în 18 decembrie, deºi sosise la Berlin 
încã de la sfârºitul lui septembrie. Dificultãþile pecuniare l-au asaltat 
de la început mai ales dinspre partea de bani pe care ar fi trebuit s-o 
avanseze, dupã înþelegere, cãminarul Eminovici. ªi cum acesta, ºi el 
chinuit de greutãþile unei familii de genii neproductive (Iorgu era 
grav bolnav de tuberculozã ºi ªerban se afla cu el la Botoºani), nu 
onora termenii înþelegerii, Mihai i-a scris o scrisoare destul de durã, 
la care i-a rãspuns ªerban, cu oarecare reproºuri: „În absenþa tatei 
astãzi am primit epistola ta cãtre d-lui, din ea m-am informat, ceea 
ce foarte mult regret, cum cã tu nici mãcar te-ai [dus] la Universitate, 
alminteri ai [fi] trebuit sã fi primit epistola mea, care de mult timp 
þi-am adresat (acolo la Universitate). Ieri chiar a fost vorba de tine, 
cã de atâte sãptãmâni ai plecat, fãrã sã ne fi înºtiinþat pânã acum, ºi 
cã dacã vei scrie apoi numai ca sã þi se trimeatã bani. Tata mâne trebuie 
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sã fie la Botoºani, unde aproape de 6 sãptãmâni mã aflu împreunã 
cu Iorgu, care a fost foarte bolnav ºi încã este. Toate aceste le vei afla 
mai cu de-amãnuntul din epistola care, dacã nu ai primit-o deja, o 
vei primi, mergând la Academie. Trebuie sã-þi observ însã cum cã 
tata, dupã cum s-a esprimat ieri, nu-þi poate trimite banii înainte de 
10 dechemvrie stilul vechi (22 stil nou) ºi, chiar putând, nu va vroi. 
Asta este aºa de sigur, încât nici trebuie sã mai aºtepþi, de aceea ar fi 
bine sã te adresezi la Junime unde e posibile ca sã ai mai multã 
trecere. Eu voi face împreunã cu Iorgu tot ce ne va sta în putere 
pentru a-l îndupleca.”

Scrisoarea era trimisã la 30 noiembrie 1872 ºi rãsfrângea 
întreaga stare de lucruri, necazurile mari ºi nemulþumirea pãrintelui, 
pe care o împãrtãºesc, în parte, ºi fraþii mai vârstnici, dar, în acelaºi 
timp, ºi solidaritatea acestora din urmã cu Mihai. ªi, probabil, 
datoritã insistenþelor promise (ºi fãcute), banii i-au parvenit mai 
degrabã decât spusese ªerban, astfel cã, la 18 decembrie, Eminescu 
s-a putut în sfârºit înscrie la Universitatea Friedrich Wilhelm pe 
temeiul unui certificat de absolvenþã a gimnaziului din Botoºani. 
Astfel a început pentru el o nouã etapã de studiu ºi reflecþie într-un 
mediu mai puþin familiar, mai rece, dar, poate, cu atât mai 
predispunãtor la lucru ºi gândire.

La început îl vedea mai des doar pe Teodor Rosetti, junimistul, 
prietenul lui Maiorescu ºi al lui Negruzzi, fratele doamnei Elena 
Cuza, agent diplomatic al României la Berlin din 13 mai 1872. Era 
din când în când poftit la masã ºi acolo a cunoscut puþin societatea 
româneascã ºi câþiva oameni din lumea berlinezã cea mai aleasã, dar 
pentru el, probabil, neinteresantã. La începutul anului 1873 a sosit la 
Berlin ºi Maiorescu, prilej de mai deasã vedere acasã la Rosetti, 
unde erau invitaþi ºi membrii berlinezi ai familiei Clarei Maiorescu 
nãscutã Kremnitz. Dr. Wilhelm Kremnitz, cumnatul lui Maiorescu, 
rãmânea impresionat de capul acestui tânãr „tãcut ºi timid”, care se 
bucura însã de o destul de însemnatã reputaþie în cercul intelectualilor 
prieteni. Toþi îl priveau ca pe o pasãre rarã, ca pe o ciudãþenie, cu 
curiozitate ºi cu oarecare admiraþie, nu întotdeauna lipsitã de o 
umbrã de invidie, pentru intelectul lui strãlucit, pentru creaþia de 
pânã atunci, mai mult stârnitoare de nedumeriri decât înþeleasã. 
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Iar el era singur ºi din ce în ce mai pornit pe tristeþi din ce în ce mai 
puþin metafizice. Ajunsese la o vârstã când, dupã socoteala lui, ar fi 
trebuit sã-ºi satisfacã singur nevoile materiale; or el se afla acum 
într-o dublã dependenþã, egal de neplãcutã: una, în continuare, faþã de 
tatãl sãu, care, neavând nici o încredere în capacitãþile fiului sãu, nu 
pregeta în nici o împrejurare sã-ºi arate nemulþumirea; ºi alta nouã, 
faþã de Maiorescu, care-l presa acum cu luarea doctoratului, pentru 
ocuparea catedrei de la Iaºi. De aceea, anii berlinezi apar încãrcaþi de 
gânduri grele, chinuitoare, chiar dacã strâmtoarea materialã e mai 
micã decât la Viena. De altfel, pentru a-ºi asigura mãcar în parte 
subsistenþa, primise o slujbã oarecare la agenþia (legaþia) românã din 
Berlin, unde Rosetti îl plãtea cu 10 napoleoni pe lunã. În schimb, 
avea de executat lucrãri din acelea care totdeauna i-au repugnat: vize 
de paºapoarte, lucrãri de cancelarie, descifrãri ºi transcrieri de cifruri 
diplomatice, expedieri de depeºe oficiale. Era ocupat când îi era 
lumea mai dragã, era obligat sã sfârºeascã hârtii urgente când vroia 
sã lucreze pentru sine ºi, deºi Rosetti era extraordinar de amabil, 
Eminescu se simþea strâns de spate de conºtiinciozitatea sa obiºnuitã, 
care nu-i dãdea rãgaz. Aceastã funcþie îi îngãduia cât de cât sã nu se 
mai umileascã întruna cerând bani de la bãtrânul tot mai necãjit, mai 
plin de datorii ºi, ca atare, tot mai recalcitrant (Iorgu se sinucisese, 
ªerban se întorsese ºi el la Berlin). Cei de acasã rãspundeau rar la 
scrisorile lui, încât, la un moment dat, era chiar îngrijorat de cele ce 
se puteau petrece acolo ºi ajungea chiar sã cearã informaþii despre 
fratele Nicolae, secretar la avocatul Emerich Christian, din Timiºoara, 
de la primarul oraºului. Într-o scrisoare din 18 iunie 1873, îl rugã sã-l 
scoatã „din aceastã neliniºte”, rãspunzându-i în sfârºit la repetatele-i 
misive. Tot aci îºi exprima nãdejdea cã va termina examenele în 
august sau în septembrie ºi se va întoarce în þarã: „Aºtept cu 
nerãbdare capãtul vieþii mele de student, care, desigur cã pentru mine 
numai plãcutã n-a fost”. În aceeaºi scrisoare, îºi dezvãluia ºi 
precaritatea legãturilor cu fratele sãu ªerban, care, cu o pregãtire 
medicalã strãlucitã, nu-ºi luase totuºi doctoratul ºi practica acum 
ilicit medicina la Berlin. Nu numai cã locuia departe de Mihai, dar se 
ºi vedeau foarte rar, fiindcã prea puþine lucruri îi uneau, prea puþine 
le-ar fi putut stârni un interes comun.
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Student ordinar acum, Eminescu se pregãtea serios pentru 
examene, frecventând foarte regulat cursurile ºi luând note. 
Curiozitatea lui pare a fi fost mai puþin vastã decât în perioada 
studiilor vieneze sau, poate, programul obligatoriu îl va fi fãcut sã se 
restrângã la materiile strict necesare pregãtirii de specialitate pe care 
o urmãrea. Pe de altã parte, nu se mai bucura de deplina libertate de 
miºcare pe care o avusese la Viena, din pricina slujbei oficiale care 
îi rãpea destul de mult timp. E drept cã poetul îºi notase ºi orarul 
cursurilor de la Facultatea de drept ºi de medicinã, specificând 
obiectele ºi profesorii, dar disciplinele ºi numele care revin mai ales 
în caietele lui sunt legate cu precãdere de istorie ºi filosofie.

Istoria îi satisfãcea încã pasiunea neºtearsã pentru lumile de 
mult apuse; de aceea frecventa încã plin de plãcere un curs de Istorie 
modernã al profesorului Droysen, dar mai ales cursurile de istorie a 
moravurilor ºi monumentelor egiptene, þinute de eruditul profesor 
Karl Richard Lepsius ºi atât de necesare fabulaþiei continuând 
Egipetul înspre Avatarii faraonului Tlà. Frecventa de asemenea, 
unele cursuri de gramaticã sanscritã ºi de interpretare de texte din 
literatura veche indianã ale profesorului Weber; aici a refãcut 
cunoºtinþã cu unele opere ale lui Calidasa, ca Malawica ºi Agnimitra, 
precum ºi cu splendidele cosmogonii ale inzilor. De aici, din 
Imnurile creaþiei din Rig-Veda (Cartea imnurilor) îºi vor trage 
originea înfricoºatele gânduri spãrgãtoare de cer ºi fantasticele 
imagini ale naºterii ºi morþii sistemului solar din viitoarea Scrisoare I, 
acum schiþatã în liniile ei principale.

Totuºi atenþia lui Eminescu se concentra asupra studiilor 
filosofice. În semestrul de iarnã 1872-73, el frecventa cursul de 
Logicã ºi principiile filozofiei, ca ºi cel intitulat „Concepþia istoriei la 
istorici vestiþi”, þinute de Eugen Dühring, precum ºi cursul de 
Filosofie juridicã al profesorului Zeller. În semestrul de varã 1873, 
optase pentru cursul despre dezvoltarea ºi critica filozofiei hegeliene 
þinut de profesorul Althaus, la care mai audiase ºi un curs de Istoria 
generalã a filosofiei pânã în secolul XVIII. Se adãugase ºi un alt curs 
al lui Dühring care l-a interesat mult ºi anume unul despre „Optimism 
ºi pesimism filosofic ºi politic”, cu aplicaþii la autori de primã mânã, 
ca Giordano Bruno, Machiavelli, Schopenhauer ºi Byron.
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S-ar putea sã fi urmat ºi cursul lui Märcker, Principiile eticii 
celor vechi dupã Aristotel, fiindcã se arãta pasionat de filosofie 
greceascã. Atunci a cunoscut mai în profunzime pe Platon, pe 
Stagyrit, pe stoici, a cãror înrudire cu Schopenhauer o constata. 
Într-o scrisoare adresatã în vremea aceea lui Vasile Conta, spunea: 
„Berlinul, ca oraº, pentru mine nu mai are nici o atracþie, afarã de 
biblioteci ºi Universitate. Ascult o serie de prelegeri, fãcute de 
profesorul Bonitz, care ne entuziasmeazã asupra filosofiei greceºti. 
Cãpãtând entuziasmul, deci dragostea pentru cugetarea anticã, poþi 
singur sã te iniþiezi cãlãuzindu-te. Am început sã citesc ºi sã-mi 
însemn pãrþi care mã preocupã.”

Pe Bonitz, l-a audiat în semestrul de iarnã 1873 ºi în cel de 
varã 1874, la cursul de Principii de filosofie, cum a audiat ºi 
cursul de Istoria romanilor cu Nitsch, de Instituþii romane ºi Drept 
roman cu Dernburg, ºi cursul de Geografie fizicã, de Fiziologia 
nervilor ºi altele.

Interesul pentru gândirea vechilor greci ºi pentru filosofia 
hegelianã a fost însã dominant în toatã perioada studiilor berlineze, 
adãugându-se interesului neîntrerupt faþã de filosofia kantianã. 
Cãci tot acum, el consacra cea mai mare parte a timpului sãu liber 
continuãrii traducerii în limba românã a Criticii raþiunii pure. 
O socotea parte indispensabilã a pregãtirii prealabile pentru cursul 
pe care urma sã-l þinã la întoarcerea în þarã, din însãrcinarea lui 
Maiorescu.

De altfel, ºi creaþiile acestei etape din viaþa scriitorului poartã în 
mai mare mãsurã pecetea spiritului filosofic. Atenþia acordatã 
problemelor sociale, naþionale, atât de acutã în anii vienezi, pare a fi 
slãbit; totul este proiectat de acum încolo în perspectiva marilor 
întrebãri ale existenþei, raportate la subiectul cunoscãtor care suferã. 
Într-adevãr, suferinþele personale încep sã coloreze, treptat, 
rãspunsurile la acele întrebãri fundamentale care privesc legãturile 
dintre om ºi lume, chiar dacã ele sunt ascunse sub o mare dozã de 
obiectivitate superioarã.

Acum schiþa poetul prima versiune a Glossei, dureros ºi amar 
îndemn la despãrþire de lume, mic manual de moralã stoicã, de 
învãþare a indiferenþei cu care omul superior trebuie sã rãspundã 
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egoismului orb stãpânitor al lumii. Tot acum, se schiþa un prim 
rudiment al viitoarei Ode în metru antic, în care strãbãteau, printre 
rândurile admirative închinate lui Napoleon I, sumbre reflecþii 
despre soarta geniului, despre condamnarea lui la singurãtate. ªi tot 
acum, se înscria în cercul gândului creator, cum am vãzut, ºi prima 
versiune autonomã a Scrisorii I.

Privirea artistului-gânditor se întorcea tot mai mult înspre sine. 
Acutul dezacord cu contingentul, cu structura universului, cu 
imperfecþiunea cunoaºterii, se convertea tot mai insistent, mai 
ireversibil ca proces, în conflict cu sine. Dezacordul grav interior 
începea sã se trãdeze în tãcerile ºi solitudinea berlinezã, în frânturi. 
Dar efortul de depãºire se producea pe planul gândirii. Aici se 
întâlneau direcþii izbitoare prin diversitatea ºi prin originalitatea lor. 
O þesere subtilã le lega laolaltã, alcãtuind un profil complex ºi greu 
de decodat al personalitãþii poetului bântuit de contradicþii ale 
minþii ºi inimii.

Cunoaºterea, cu categoriile aferente, îl interesa acum mult mai 
puþin. Catharsis-ul propriei creaþii îl descãrcase de obsesia 
cunoaºterii absolute, neîngrãdite, îl eliberase de aspiraþia stãpânirii 
non-eului. Atenþia i se îndrepta spre lumea sa interioarã ºi norma 
perfecþiunii pe care n-o putuse instaura în afarã devenea aplicabilã 
fiinþei sale.

În „imperativul categoric” kantian din Critica raþiunii practice i 
se pãrea cã gãsise cheia acordãrii sale lãuntrice. Adâncimile lumii 
morale, frumuseþea ºi gratuitatea acelei norme universale sãdite în 
noi, la fel de frumoasã ca cerul înstelat deasupra noastrã, i-au dat un 
punct de sprijin în univers, un reper al perfecþiunii interioare 
posibile. Nobleþea fiinþei morale se potrivea cu norma kantianã în 
aºa fel încât aceasta i-a devenit câmpul magnetic în jurul cãruia s-au 
ordonat toate activitãþile lumii lãuntrice. ªi dacã totuºi personalitatea 
lui, în sensul cel mai adânc, nu s-a echilibrat ci a rãmas scindatã, asta 
s-a datorat raportului precar dintre conºtient ºi inconºtient atât de 
frecvent întâlnit în tipologia marilor romantici („Focul meu a-l 
stinge nu pot cu toate / Apele mãrii”). În schimb, în perspectiva 
modificatã, dinspre exterior înspre interior, investigaþia lui apare tot 
mai în profunzime în structura fiinþei. ªi îl apropia de antropologie 
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interesul foarte viu cu care urmãrea mecanismele cunoaºterii ºi ale 
creaþiei pânã în ultimele date ale senzorialului. Sunt extrem de 
interesante astfel observaþiile pe care le fãcea, de pildã corelând cu 
privire la opera Fidelio, creaþia lui Beethoven cu surzenia artistului. 
Resorturile creaþiei în toate tãrâmurile artei îl preocupau insistent, 
dupã cum reiese din numeroase însemnãri ale epocii.

Dar de la o vreme, de la un punct anume al cercetãrii, Eminescu 
a înþeles legãtura de nedesfãcut dintre o creaþie individualã ºi etnia 
care l-a produs pe creatorul ei. ªi, teoretic, a început sã cerceteze 
elementele constitutive ale caracterului exponenþial al unei creaþii, 
adicã mãsura în care este sau nu reprezentativã.

Trecerea de la cercetarea de naturã antropologicã la aceasta, 
legatã de etnic, i-a fost facilitatã de întâlnirea cu o nouã disciplinã, 
foarte la modã în cercurile intelectuale din Berlin, Völkerpsychologie, 
psihologia popoarelor sau etnopsihologia. Întemeietorii acestei 
discipline, Steinthal ºi Lazarus, scoteau o publicaþie Zeitschrift für 
Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft (Revistã de 
etnopsihologie ºi lingvisticã), pe care Eminescu o citise cu atenþie, 
rezumând amãnunþit un studiu ca acela intitulat Ein leitender 
Gedanke über Völkerpsychologie ºi traducând altul, Das Leben der 
Seele. Poate la Berlin sã-l fi cunoscut chiar pe Moritz Lazarus, 
profesor la Universitatea berlinezã, deoarece în ianuarie 1873 acesta 
luase de câteva ori masa cu Rosetti ºi Maiorescu, aºa cum ne 
informeazã Jurnalul acestuia din urmã.

Dar obârºia numitei discipline venea puþin mai de departe, din 
rãdãcina generoasã a ºcolii romantice de la Heidelberg, prelungind 
ºi adâncind teoretic o atitudine ºi un gest fecund sãvârºit de corifeii 
miºcãrii, de Clemens Brentano ºi Achim von Arnim, realizatori ai 
celebrei culegeri de folclor Des Knaben Wunderhorn (Cornul 
fermecat al bãiatului) care a stat ca un manifest nescris al 
romantismului german ºi european.

Alãturi de cei doi, Joseph Görres susþinuse direcþia de spirit a 
miºcãrii, preconizând cu o exaltare profeticã, tipic romanticã, 
întoarcerea programaticã spre literaturã veche ºi folclor, dupã ce el 
însuºi întocmise o carte care a cunoscut o remarcabilã notorietate la 
vremea ei, Die deutschen Volksbücher (Cãrþile populare germane). 
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ªi prin revista sa cu rãstimp foarte scurt de apariþie, din iulie pânã în 
octombrie 1808, Zeitung für Einsiedler (Ziarul pustnicilor), Görres 
izbutise sã câºtige entuziasmul unor tineri care aveau sã ducã mai 
departe, fiecare în alt fel, zelul ºi ºtiinþa lui: Georg Friedrich Creuzer, 
cercetãtorul miturilor lumii vechi, fraþii Jakob ºi Wilhelm Grimm, 
fraþii von Eichendorff.

De fapt, ºi aceºtia nu fãceau decât sã continue ºi sã fructifice 
imperioasa direcþie herderianã imprimatã întregii Europe romantice 
ºi pe care Eminescu o recepta acum mai direct, mai de la surse. Încã 
de la Viena, se simþise atras de direcþia preromanticilor ºi romanticilor 
germani tinzând la valorificarea folclorului, dupã modelul herderian 
al celebrei culegeri de literaturã universalã intitulatã (de la ediþia a 
II-a) Stimmen der Völker in Liedern (Glasuri ale popoarelor în 
cântece). Iar la Berlin, atracþia lui Eminescu faþã de folclor, sãvârºitã 
în virtutea unei înclinaþii spontane, a cãpãtat justificãri mult mai 
înalte, teoretice, îndrituiri menite sã o înglobeze în preocupãrile sale 
filosofice, sã-i confere o finalitate superioarã. În aceastã atmosferã, 
pe fundalul acesta teoretic se cuvin proiectate prelucrãrile masive de 
teme folclorice întreprinse la Berlin.

Dupã o versiune a unui basm cules de el ºi pãstrat între filele 
manuscriselor, versifica acum Cãlin Nebunul; tot aici începea 
Frumoasa lumii. Iar dupã lectura paginilor unui cãlãtor german, 
Richard Kunisch, intitulate Bukarest und Stambul, Skizzen aus 
Ungarn, Rumänien und der Türkei, Berlin, 1851 – în care se 
publicau câteva basme culese din aceste þãri – Eminescu pornea la 
prelucrarea a douã dintre ele: Das Mädchen ohne Körper, care 
devine Miron ºi Frumoasa fãrã corp ºi Das Mädchen im goldenen 
Garten – Fata din grãdina de aur.

Din acesta din urmã, dupã un întreg proces de sublimãri ºi 
cristalizãri succesive petrecute în creuzetul geniului, se va naºte, 
târziu, giuvaerul fãrã seamãn al Luceafãrului.

Aºa încât, între aceastã activitate de lucru intens asupra unor 
opere de inspiraþie folcloricã ºi preocupãrile filosofice ºi de 
introspecþie tot mai adâncã nu existã decât o contradicþie aparentã, 
exterioarã, pe care fundamentul teoretic, congener tuturor celorlalte 
direcþii ale spiritului, o infirmã. Ceea ce se poate susþine, însã, este 
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caracterul în înalt grad compensatoriu al acestei activitãþi, în mãsura 
în care, pentru Eminescu, simplul contact cu producþia folcloricã 
însemna intrarea într-o oazã, într-un refugiu alinãtor.

În clipele cele mai grele, mai apãsãtoare ale vieþii, el îºi clãtea 
retina obositã în apele lustrale ale poeziei populare, evada din 
cenuºiul existenþei lui în lumea de aur ºi argint a basmelor, a 
miturilor, aducãtoare aminte de lumea seninã a copilãriei, 
restabilitoare de echilibru lãuntric. 

ªi el avea nevoie din ce în ce mai mult de aceste incursiuni 
luminoase, deoarece existenþa îi era în continuare strãbãtutã de prea 
puþine bucurii.

În acest registru al cotidianelor satisfacþii, prea sãrac, se înscriau 
o carte cumpãratã la un anticar, un concert, un spectacol, o plimbare 
pe Sprea, o escapadã la Postdam, cu Schopenhauer sub braþ ºi în 
compania unei tinere nemþoaice blonde cu ochi albaºtri ºi buze roºii, 
pe nume Milly, escapadã notatã de el cu destulã ironie, în versuri ca 
acestea:

„ªi mã urc în tren cu grabã
Cu o foame de balaur,
Între dinþi o pipã lungã,
Subsuori pe Schopenhauer.

ªi-acum ºuierã maºina.
Fumul pipei lin miroasã,
Sticla-Kümmel mã invitã,
Milly-mi râde – Ce-mi mai pasã!”

Era hãrþuit de lipsuri, deºi poate nu în mãsura în care fusese la 
Viena. Îi telegrafia lui A. D. Xenopol sã-i trimitã stipendiul din 
partea Junimii pe o lunã întreagã. ªi când, în martie 1874, Teodor 
Rosetti a fost înlocuit la agenþia diplomaticã din Berlin cu „tontul” 
Nicolae Creþulescu, care, pe deasupra, mai era ºi zgârcit, secretarul 
particular s-a vãzut cu leafa redusã de la 10 napoleoni, cât îi 
acordase Rosetti, la 30 de taleri lunar, diferenþã destul de sensibilã. 
Elegant, Eminescu îl caracteriza pe noul ministru, într-o scrisoare 
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cãtre tatãl sãu, drept „un om care trece cu economia peste marginile 
cuvenite”. Iar în corespondenþa cu Maiorescu ºi Rosetti, îl numea 
„bãtrâna mea excelenþã” sau „un pergament”. Ba pe aceastã din 
urmã poreclã, construia chiar o parafrazã a unor versuri din Faust de 
Goethe, schimbând bine cunoscuta sintagmã „das Ewig-weibliche” 
(eternul feminin) în „das Ewig-lederne” (eternul pergamentos). 
Pe lângã toate celelalte, diplomatul român era ºi un mare tipicar ºi 
bietul secretar abia prididea cu lucrãrile, nemaiavând timp nici 
pentru lecturã ºi studiu, necum pentru corespondenþã. Doar când 
ministrul mai pleca din Berlin, înspre Dresda sau alte oraºe 
învecinate, mai rãsufla Eminescu.

El locuia acum pe Orangenstrasse, la Charlottenburg, unde se 
retrãsese cãutând mai multã liniºte, încercând sã fugã de agitaþia 
marii capitale prusace. Plecase din þarã pentru un an, acum se 
împlinise aproape al doilea, voise sã-ºi ia doctoratul, nu izbutise însã 
sã-ºi dea examenele.

Intratabilul pãrinte începuse sã dea semne de nerãbdare, 
chemându-l înapoi acasã spre a-ºi face în sfârºit mult aºteptatul 
rost; era sãtul de atâtea cheltuieli, dupã pãrerea lui, zadarnice. De 
aceea „fiul risipitor” trebuia sã se scuze printr-o scrisoare onestã, 
dar durã, din care strãbãtea încã o datã deosebirea fundamentalã de 
vederi asupra vieþii dintre tatã ºi fiu: „Dacã nu þi-am scris pânã 
acum – cauza a fost neîncrederea cu care întâmpini oriºice voinþã 
proprie a oricãruia din fiii dumitale, neîncredere augmentatã de 
privirea formalistã ce o ai despre lume, dupã care orice om care nu 
cautã a se chivernisi, dupã cum o numeºti d-ta, trebuie sã fie un om 
de nimic. Eºti un pãrinte nenorocit – adevãrat. Dar eºti nenorocit 
mai mult pentru cã vrei ca fiecare sã trãiascã ºi sã-ºi mãsoare paºii 
dupã cum doreºti d-ta. Când vorbeºti de fraþii mei, se poate cã ei 
þi-ar fi greºit – cãci ei poate te-au înºelat, poate þi-au spus lucruri ce 
nu erau – eu nu-mi aduc aminte sã fi pãcãtuit decât prin extremã 
iubire de adevãr, ºi de aceea-l spun acuma.”

Desigur, aceste adevãruri, precum ºi fina pãtrundere psihologicã 
de care dãdea dovadã tânãrul nu erau fãcute sã placã tatãlui întru 
nimic înþelegãtor al fiinþei excepþional dotate care era fiul sãu Mihai, 
ºi cu atât mai puþin al personalitãþii sale morale. Pentru cãminarul 
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ahtiat de bunuri materiale ºi preþuitor numai al regulilor unei vieþi 
filistine, urmãrirea unor valori înalte ale intelectului ºi spiritului 
pãrea o nebunie, o înºelãtorie ori un eºec. Dar pentru cine ºtie sã 
priceapã, cuvintele reci ºi aparent aspre din scrisoarea fiului cãtre tatã 
denotã o atitudine eticã bine ºi definitiv fixatã în numele acelor valori 
perene, la care cei mai mari ai lumii s-au înclinat. Cu câtã îndreptãþitã 
mândrie vorbea Eminescu despre „extrema iubire de adevãr” care-l 
însufleþea ºi care-l ferea, cu preþ oricât de greu, de compromisurile 
încãlcãtoare ale prestigiului sãu omenesc! Personalitatea lui se 
definea ºi prin aceastã nobleþe a respectãrii adevãrului în orice 
împrejurare, oricât de neprielnicã, ºi care a fãcut din el un neconformist 
superior ºi un neadaptat la modul de existenþã comun.

Aceeaºi onestitate, aceeaºi conºtiinþã mereu treazã asupra sa 
respirã ºi din corespondenþa dusã în acelaºi rãstimp cu Titu 
Maiorescu care, asemenea cãminarului, deºi în numele unor interese 
mai înalte, începuse sã se impacienteze cu privire la neîndeplinirea 
convenþiei tacit încheiate între ei ºi la durata excesivã a studiilor 
întreprinse de poet. Acesta rãspundea într-un ºir de scrisori redactate 
într-o germanã deosebit de elegantã, dar cu toatã contenenþa doctã 
pe care ºi-o compunea, ºi în ciuda stilului „înalt”, se simþea undeva, 
într-un ungher al sufletului, o undã de teamã ºi de neîncredere. 
Teama de a intra într-o dependenþã mai grea ºi mai exigentã decât 
aceea paternã, teama unei rãspunderi prea mari care sã apese pe 
umerii lui tineri, teama de a nu putea fi la înãlþimea aferentã în 
mintea lui unei catedre universitare, neîncrederea dintotdeauna în 
propriile sale forþe. ªtiuta lui conºtiinciozitate excesivã ca ºi 
modestia lui îl fac sã se gândeascã cu groazã nu la obþinerea 
doctoratului, care i se pãrea ºi chiar era (cum fusese ºi în cazul lui 
Maiorescu) o mãruntã formalitate, ci la cursurile pe care ar fi trebuit 
sã le þinã ºi pe care începea de pe atunci a le pregãti. Din prima 
scrisoare însã, îi spunea, plin de îndoieli, lui Maiorescu: „Pot eu, ca 
fãrã un plan de studii hotãrât, pe care sã-l fi prelucrat în întregime sã 
îndrãznesc la vârsta mea sã mã apuc de acest lucru?” ºi-ºi exprima 
convingerea cã va trebui sã studieze din nou totul de la început, ca 
sã ºtie mãcar cât cere „prolegomenul filozofiei”, unele ºtiinþe 
ajutãtoare, ºtiinþele naturale, în special antropologia care-l pasiona 
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pe atunci, ºi „cel puþin un semestru”, anatomia ºi fiziologia! Apoi 
trecea la problema cea mai arzãtoare, la condiþiile personale, la 
dispoziþia lui sufleteascã ºi moralã, la exigenþele lui enorme: 
„Un titlu de doctor m-ar aranja cu lumea ºi cu legile ei de ordine, nu 
însã cu mine, care deocamdatã nu mã satisfac pe mine însumi. 
Tocmai aceastã împrejurare concretã mi-a expus clar seriozitatea 
sarcinei mele, iar motivul foloaselor ce mi s-ar oferi pe aceastã cale, 
nu poate birui gândul datoriei. De aceea, aº cere timp.”

„Gândul datoriei”, prezenþa imperioasã într-adevãr, de 
neîndepãrtat, de neînvins, a imperativului categoric kantian, victorios 
asupra tentaþiei realului! Ce conºtiinþã acutã a propriei nedesãvârºiri, 
la 23 de ani! Ce simþ înalt al autoanalizei, ce þinutã eticã superioarã 
sub umilinþa mãrturisirii totale! Tot atâtea dovezi ale unei personalitãþi 
morale puternice, lucrând nemilos asupra ei însãºi dar dând naºtere, 
prin absolutul aspiraþiei, la o rezervã, la o neîncredere paralizantã 
pentru viaþa practicã.

De altfel, altitudinea poziþiei morale a tânãrului poet îi impunea 
chiar lui Maiorescu, ale cãrui scrisori aveau o anume cãldurã pe 
lângã delicata consideraþie pe care o exprimau. Înþelegând mai bine 
decât oricine (ºi poate, singurul) inextricabila problematicã 
interioarã care-l chinuia pe Eminescu în legãturã cu viitorul 
imediat, marele profesor încerca sã se apropie cu prudenþã de 
obiectul insistenþelor sale, adicã de ocuparea de cãtre poet a fostei 
sale catedre de la Iaºi.

ªi dupã o amabilã captatio care introducea chestiunea cu o 
uºoarã mãgulire („… te rog sã vezi ºi-n aceastã întrebare un semn de 
atenþie ºi de considerare ce o avem toþi cei din cercul nostru 
pentru D-ta”), Maiorescu trãda imediat cea mai perfectã 
comprehensiune a stãrii de spirit în care se afla ºi din care trebuia sã 
iasã poetul. Într-adevãr cuvintele sale chintesenþiau „cazul” Eminescu 
în acel moment: „… pesimiºtii de felul D-tale trebuie, poate, sã fie 
din când în când deºteptaþi din visul concentrat al microcosmosului 
lor interior ºi îndreptaþi în atenþia lor spre legãturile intime ce-i uneºte 
cu noile încercãri de viaþã în patria comunã.”

Sintagma „visul concentrat al microcosmosului… interior”, 
aplicatã la starea poetului este, parcã, de naturã de-a dreptul 
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revelatorie, cu atât mai mult cu cât este urmatã exact de ceea ce ar 
fi putut provoca ieºirea din acea stare, de singura alternativã 
valabilã pentru Eminescu, implicarea în „noile încercãri de viaþã în 
patria comunã”.

Tactul superior al lui Maiorescu, fina sa diplomaþie îl purtau 
spre coardele cele mai sensibile care trebuiau atinse, dupã cum se 
vede. Numai cã tânãrul studios astfel solicitat mãsura lucrurile cu 
altã mãsurã, ca întotdeauna, cea absolutã. ªi toate îi pãreau grele, 
de neatins, începând cu funcþia ce i se propunea ºi sfârºind cu 
realizarea pregãtirii necesare pentru prea înaltul scop de atins. Ca 
de obicei, în partea cea mai densã a scrisorilor, el începea, parcã, sã 
solilocheze, rezumând elementele „aventurii” sale filosofice. 
Deplora „influenþa nefastã a filosofiei lui Herbart pânã la tocire” pe 
care o suferise la Viena, dupã cum regreta prea târzia întâlnire cu 
sistemele lui Kant ºi Schopenhauer, pe care ar fi trebuit sã le predea 
în cadrul docenturii ieºene. Iar în privinþa argumentului implicãrii 
în viaþa practicã folosit de Maiorescu, el rãspundea cu o concluzie 
teoreticã prea generalizatoare ca sã mai poatã încãpea în ea un 
destin individual: „Interesul practic pentru patria noastrã ar consta, 
cred, în înlãturarea teoreticã a tuturor îndreptãþirilor pentru 
importarea nechibzuitã a unor instituþii strãine, care nu-s altceva 
decât organizaþii speciale a societãþii omeneºti în lupta pentru 
existenþã, care pot fi primite în principiile lor generale, a cãror 
cazuisticã trebuie sã rezulte în mod empiric din împrejurãrile 
particulare ale fiecãrui popor ºi ale fiecãrei þãri.”

Nu era atât un mod de a eluda dificultatea unui rãspuns angajant, 
cât mai degrabã o subscriere indirectã ºi doar parþialã la punctul de 
vedere maiorescian. Iatã pe hârtie, spusã cu calm ºi detaºare, 
adeziunea la ceea ce constituia marea teorie junimistã a formelor 
fãrã fond, pe care Eminescu o adopta în mãsura în care se potrivea 
cu concepþia sa organicistã asupra istoriei.

Era un moment de rãscruce din viaþa ºi din gândirea lui, 
momentul unei despãrþiri care echivala cu un soi de falie lãuntricã, 
în nici un caz cu o apostazie. Anii vienezi fuseserã ani de extensie a 
cunoaºterii ºi a acþiunii pe coordonata orizontalã. Atenþia îndreptatã 
spre Europa, spre miºcãrile ei sociale ºi politice, spre revoluþiile ei 
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rãsfrânte în propria noastrã viaþã, Roma mare întrevãzutã în 
rãsfrângerea ei blãjanã, „Roma micã”, iubirea pentru paºoptiºti ºi 
pentru fapta lor, toate acestea, þinând de „mitul cultural”, au 
aparþinut pathosului perioadei vieneze.

Ani de reflecþie, de adâncire considerabilã a tuturor tipurilor de 
problematicã ce-l preocupau, anii berlinezi l-au purtat pe poet ºi 
gânditor mai departe în substanþa istoriei, culturii, creaþiei, pe 
coordonata verticalã a „mitului arhaic”. Sub imperceptibila presiune 
interioarã a înrâuririlor catalitice produse de cultura germanã, el s-a 
întors spre sine ºi spre ale sale, începând coborârea cumva iniþiaticã 
înspre sursele cele mai ascunse ale spiritualitãþii româneºti, acolo 
unde ele se întâlnesc. Astfel, de atunci au prins sã capete contur tot 
mai consistent acele elemente care constituiau matca neschimbatã a 
satului, secþiunea cea mai veche a istoriei noastre, dacicã, folclorul, 
care pânã atunci avusese o prezenþã empiricã ºi episodicã în creaþia 
eminescianã. Privirile i se limpezesc în contact cu acele surse, 
timpul omenesc nu-l mai oprimã cãci el învaþã de la basm sã 
proiecteze totul în altã ordine, aceea luminoasã ºi eternã a mitului. 
De acum încolo, el încearcã sã reuneascã ceea ce pãrea de neunit: 
istorie ºi eternitate, timp omenesc ºi timp cosmic, mãrginire ºi spaþiu 
mitic, aici ºi acolo. Eternitate, tinereþe veºnicã a mitului consolând 
ºi salvând caducitatea istoriei, timp cosmic scoþând de sub tirania 
timpului omenesc, spaþiul mitic, tãrâm al eternei primãveri unde 
înceteazã mãrginirea dureroasã a condiþiei umane, acolo – departele 
devenind compensaþia aici-aproapelui… Totul se asociazã ºi se 
disociazã în chipuri care urmãresc parcã sã alãture ºi sã concilieze 
contrariile atât de acut resimþite de poet, ca ºi cum ar fi fost 
produsele chinuitoare ale unei psyché divizate.

De altfel, ºi adeziunea la mitul cultural, ºi cea la mitul arhaic ni 
se par a intra în acest uriaº efort eminescian de fuzionare a 
contrariilor, aºa încât cele douã coordonate sã fie prinse într-o 
unitate dupã care sufletul ºi mintea genialã tânjeau. ªi deºi nu iubise 
niciodatã Berlinul (spusese într-o scrisoare: „Cum sã scap din 
Berlin? Relativ la acest scump oraº al sfântului imperiu roman de 
naþie germanã, am fãcut o sumedenie de pasuri greºite: în primul 
rând, cã am venit aici, în al doilea cã n-am plecat de mult…”), 
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aventura lui intelectualã ºi spiritualã în capitala Prusiei a fost 
decisivã pentru devenirea lui în culturã ºi în creaþie. Rãmânând 
credincios iubirilor tinereþii ºi valorilor istorice (chiar dacã nu 
ºtiinþific sau estetic depline, dar „cronistice absolute”), el le-a 
adãugat pe acelea pe care Junimea le reclama în considerabila 
operaþie de înãlþare a culturii româneºti pe cele mai înalte niveluri, 
înþelegând absoluta lor necesitate. Dar în el adeziunea la criteriile 
junimiste a însemnat cufundarea în mitul arhaic. De-acum încolo, 
direcþia lucrãrii lui era stabilitã. Deºi din aprilie 1874 îºi dãduse 
demisia de la agenþia diplomaticã ºi lucra retras la Charlottenburg, 
pentru a da curs ultimei înþelegeri cu Maiorescu privind doctoratul, 
se simþea bântuit de alte gânduri. Cãci Maiorescu, ajuns între timp 
ministru al Instrucþiunii publice în cabinetul conservator al lui 
Lascãr Catargiu, îl silise sã-ºi aleagã localitatea unde ar fi vrut sã-ºi 
dea examenele ºi sã indice ºi suma globalã de care ar fi avut nevoie. 
Iar Eminescu îi rãspunsese, la 7 mai 1874, cã ar fi preferat Jena ºi cã 
trei sute de taleri i-ar fi fost îndestulãtori pentru „dus, stat trei luni ºi 
înapoiere în þarã”.

Maiorescu a trimis banii, convins cã lucrurile aveau sã se 
petreacã aºa cum se cãzuse de acord.

Dar la scurt timp dupã aceea, Eminescu scria prietenului Miron 
Pompiliu la Iaºi: „… am decis sã mã întorc în þarã peste câtãva 
vreme ºi sã m-arunc iarãºi în valurile vieþii practice. Mi-e indiferent 
cum – eu ºi aºa nu pot fi fericit în lume; iar muncind nu-mi vor lipsi 
trebuinþele de toate zilele, precum îmi lipsesc adeseori azi. Îmi 
venise într-un rând ideea, adicã-n anul trecut, ca sã cer un ajutor de 
la Junimea, dar am fost în Iaºi ºi m-am convins în persoanã cum cã 
Societatea nu are mijloace, iar din sacrificii personale în sensul strict 
al cuvântului nu mi-a trecut nici prin minte vodatã ca sã trãiesc. Am 
deci o rugã cãtre tine. ªtiu cã – supãrãtoare, ºi nu mai eu ºtiu cât m-a 
costat pânã m-am decis a lua condeiul ca sã-þi scriu. Cautã-mi o 
ocupaþie în Iaºi – ea poate fi modestã ºi neînsemnatã, cãci nu sunt 
pretenþios ºi ºtiu a trãi cu puþin. De vei gãsi ceva, scrie-mi, dar nu 
spune nimãnui. Dacã s-ar putea sã trãiesc la Iaºi, sã lucrez fãrã sã 
ºtie nime, mi-ar pãrea ºi mai bine. De nu vei gãsi o ocupaþiune 



171 Zoe Dumitrescu-Buºulenga  /  EMINESCU - VIAÞA

pentru mine, fã-te ca ºi cum n-ai fi primit scrisoarea mea, scrie-mi 
de altele ºi eu voi tãcea. Mã vei întreba poate cã de ce nu m-am 
adresat cãtre persoane mai influente, sã îmi calc mai mult pe inimã 
pentru a mã adresa la ei. Ei nu cunosc aceste stãri sufleteºti, la ce sã 
te expui la oameni care prin vorba lor cred cã-þi fac o onoare dacã 
þi-o adreseazã! Voi sã reintru în nimicnicia din care am ieºit.”

Sunt rânduri de mare sinceritate ºi de mare tristeþe în care se 
trãdeazã complexa stare de spirit a tânãrului a cãrui demnitate 
fireascã era mereu supusã la umilinþele convenþiilor sociale, la 
neînþelegerea realei înãlþimi la care se afla. ªi fraza finalã, cu 
rezonanþa plângerii eonului din poemul la care începuse sã lucreze, 
încheie ca o mãrturisire sfâºietoare.

Probabil cã Miron Pompiliu i-a rãspuns, deoarece, din 
obosealã, din excedare, dintr-un sentiment acut al inutilitãþii, 
Eminescu a pãrãsit Berlinul. Se crede cã ar fi trecut prin Weimar ºi 
ar fi ajuns ºi pe malul Rinului; în orice caz, în Königsberg a 
zãbovit vreo cinci zile, cu gândul la maestrul sãu, autorul Criticii 
raþiunii pure. L-a adãpostit un coleg german de la Universitate, 
fecior de negustor bogat.

Ceea ce l-a mai interesat aci au fost ºi documentele regatului 
Poloniei ºi ale þãrilor învecinate, printre care nãdãjduia sã gãseascã 
date importante cu privire la istoria Þãrilor Româneºti.

A vorbit în acest sens cu directorul arhivei, dar n-a putut obþine 
îngãduinþa de a vedea documentele. În acest scop ar fi fost necesarã 
învoirea guvernului, solicitatã prin ministerul nostru de externe, ºi 
Eminescu se simþea mult prea neîncrezãtor în capacitãþile sale de a 
descifra, oficial, documentele vechi, ca sã întreprindã un astfel de 
demers. Întotdeauna, orice activitate oficialã angajând þara, i-a pãrut 
a depãºi puterile lui. De aceea s-a mulþumit sã ia doar note în 
legãturã cu chestiunile ce-l interesau din Corpora documentorum, 
care fuseserã deja publicate.

Pe urmã s-a gândit ce sã facã pe timpul verii: sã se-ntoarcã la 
Berlin, sã rãmânã la Königsberg sau sã se repeadã pânã acasã. ªi a 
ales ultima alternativã. Pe drum, s-a oprit la Cracovia ºi la Lemberg 
– noduri însemnate de cale feratã pe traseul care ducea spre þarã – cu 
gândul sã se aplece asupra unor monumente ºi documente grãitoare 



172 Zoe Dumitrescu-Buºulenga  /  EMINESCU - VIAÞA

despre trecutul pe care-l iubea dar n-a izbutit mare lucru. ªi ºi-a 
continuat drumul spre Iaºi.

Anii petrecuþi la Berlin, între toamna lui 1872 ºi vara lui 1874, 
au fost mai puþin rodnici din punct de vedere al operelor publicate. 
Atât Înger ºi demon cât ºi Floare albastrã, apãrute în 1873, fuseserã 
scrise în cursul anului precedent. Iar singura poemã încredinþatã 
tiparului în 1874, Împãrat ºi proletar, trecuse prin câteva versiuni 
succesive în perioada vienezã ºi îºi gãsise formula definitivã în 
zilele meditaþiilor filosofice din capitala prusacã. Încolo, afarã de 
Glossã, n-au fost decât prelungiri ale unor proiecte mai vechi, 
adãugiri la Memento mori, încercãri rãmase în cea mai mare parte 
postume, numeroase planuri noi.

Acest rãstimp fusese însã, cum am mai spus, extrem de rodnic 
pentru creºterea ºi adâncirea gândirii poetului. Fascinaþia 
epistemologiei kantiene trecuse, nu fãrã a lãsa urme profunde în 
ceea ce privea gândirea categorialã. Din raþiunea practicã, pãstrase 
Eminescu pentru sine imperativul categoric ºi poate din Critica 
facultãþii de judecatã (Kritik der Urteilskraft) reþinuse ideea 
autonomiei esteticului. Antropologia ºi etnopsihologia îl pasionau 
pentru raþiuni diverse, totuºi corelate.

Dar Schopenhauer îi era tot mai aproape, poetul având nevoie 
de temelii teoretice, generalizatoare pentru explicarea înfrângerilor, 
a inechitãþilor, a nefericirii legate de condiþia umanã, a eºuãrii 
oricãrei tentative de schimbare, de îndreptare a rãului în lume. ªi 
autorul celebrei Die Welt als Wille und Vorstellung (Lumea ca 
voinþã ºi reprezentare) demonstra tocmai stãpânirea lumii obiective 
de cãtre legea de fier a voinþei de a trãi, generatoare a egoismului 
celui mai cras. Aceastã lege, enunþatã de metafizica lui Arthur 
Schopenhauer, era dedusã sistematic prin înãlþarea unor idei 
privitoare la cunoaºtere pornite de la Kant (înfãþiºate însã cu claritate 
ºi talent de-a dreptul artistic), amendate, complicate de autorul 
lucrãrii cu postulate de filosofie platonicã ºi budistã.

Dupã Schopenhauer, lumea poate fi cunoscutã sub douã 
aspecte: unul fenomenal, al aparenþelor, dupã care lumea este 
reprezentarea subiectului cunoscãtor („Lumea e reprezentarea 
mea”, suna propoziþia de deschidere a mai sus citatei opere), 



173 Zoe Dumitrescu-Buºulenga  /  EMINESCU - VIAÞA

celãlalt numenal, al esenþelor, dupã care lumea este voinþã. Voinþa, 
principiu metafizic ce stã la baza lumii, e sâmburele obiectelor ºi al 
întregii lumi.

Oarbã ºi fãrã scop, fãrã finalitate, voinþa poate fi cunoscutã 
deplin prin intuiþie doar înlãuntrul fiinþei omeneºti, care e în acelaºi 
timp ºi subiect cunoscãtor ºi obiect de cunoscut. ªi aceastã voinþã se 
obiectiveazã în douã trepte succesive: într-o treaptã superioarã a 
arhetipurilor ideale, a modelelor în care rãsunã sigur ecoul ideilor 
platonice, ºi într-o treaptã inferioarã, de còpii ale acestor modele, 
care sunt obiectele, formele, aspecte ale speþei, supuse timpului, 
spaþiului ºi cauzalitãþii, spre deosebire de arhetipurile eterne, 
neschimbate, perfecte. Fiecare fiinþã îºi cautã în lume fericirea, jocul 
speþei, în tot atâtea manifestãri ale voinþei oarbe de a trãi. Alergarea 
oarbã dupã fericire se realizeazã cu orice mijloace, fiind sensul 
însuºi al existenþei oamenilor de rând, a profanilor, a neºtiutorilor.

De aceea, domneºte în lume, hâd, egoismul fãrã margini. Lipsitã 
de orice finalitate, voinþa de a trãi, sâmburele adevãrat al lumii, 
produce un haos îngrozitor în planul vieþii, unde oamenii, fii ai 
aceleiaºi speþe, dau spectacolul ridicol, tragicomic, al luptei între ei, 
când de fapt, sunt toþi unelte ale unei unice voinþe. Ei îºi sunt astfel, 
în acelaºi timp, ºi cãlãi ºi victime.

Dar acest sâmbure, acest nucleu universal al vieþii, numenul ei 
în terminologia kantianã, folositã uneori de Schopenhauer, stã 
ascuns sub un vãl gros de aparenþe, vãlul reprezentãrilor pe care ºi 
le face fiecare ins despre lume. Cãci, dupã filosoful romantic 
german, lumea exterioarã nu are o existenþã absolutã, în sine, ci este 
doar reprezentare, viziune subiectivã a subiectului cunoscãtor, 
neexistând obiect de cunoscut fãrã un subiect care sã-l cunoascã, 
neexistând lume în afara ochiului unui subiect care s-o perceapã 
(vezi formularea eminescianã din cosmogonia din Scrisoarea I). 
Vãlul aparenþelor, al iluziilor este identificat de Schopenhauer cu 
Maia din filosofia budistã, cu vãlul iluzoriu al pluralitãþii.

În condiþiile sumbre ale existenþei înfãþiºate de pesimistul 
filosof, viaþa umanã devenea vis, iluzie inconsistentã, dintre cele 
mai triste, stãpânitã de suferinþã. Contestând orice posibilitãþi 
progresului, Schopenhauer propunea, în schimb, unele soluþii 
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individuale pentru ieºirea de sub „nemiloasa oprimare a voinþei de a 
trãi” ºi anume contemplarea esteticã, asceza, cunoaºterea filosoficã 
printre altele. Intelectul se poate emancipa de sub tutela voinþei 
cunoscând spre a cunoaºte ºi nu pentru a sluji egoismului. Pe de altã 
parte, natura care aratã „obiectivarea voinþei de a trãi încã 
inconºtiente”, oferã celui care vrea sã fugã de lume, consolarea 
frumuseþii ei, perfectã, fiindcã nu a fost atinsã sau în mãsura în care 
nu a fost încã atinsã de mâna „greoaie” a „marelui egoist”, a omului. 
Un punct frumos de perspectivã, spunea filosoful, slujeºte de 
catharsis spiritului, dupã cum, în gândirea lui Aristotel, muzica 
slujeºte sufletului1.

Tot mai înrâurit de filosoful voinþei de a trãi, Eminescu dãdea 
poemului Împãrat ºi proletar un final fixând zãdãrnicia oricãrui efort 
de schimbare. Dupã înfrângerea Comunei din Paris, meditaþia 
Cezarului (a lui Napoleon al III-lea) ºi el înfrânt ºi alungat, pune un 
semn de egalitate între cei doi termeni aflaþi în luptã, deoarece în 
fiecare se manifestã voinþa de a trãi, exprimând cerinþele speciei:

„În orice om o lume îºi face încercarea,
Bãtrânul Demiurgos se opinteºte-n van;
În orice minte lumea îºi pune întrebarea
Din nou: de unde vine ºi unde merge floarea
Dorinþelor obscure sãdite în noian?

Al lumii-ntregul sâmbur, dorinþa-i ºi mãrirea,
În inima oricãrui i-ascuns ºi trãitor,
Zvârlire hazardatã, cum pomu-n înflorire
În orice floare-ncearcã întreagã a sa fire,
Ci-n calea de-a da roade cele mai multe mor.

Astfel umana roadã în calea ei îngheaþã,
Se petrificã unul în sclav, altu-mpãrat,

1 Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, Paris, Alcan, 

7ème éd., vol. III, p. 214-15.
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Acoperind cu noime sãrmana lui viaþã
ªi arãtând la soare-a mizeriei lui faþã –
Faþa, – cãci înþelesul i-acelaº la toþi dat.

În veci aceleaºi doruri mascate cu-altã hainã,
ªi-n toatã omenirea în veci acelaºi om –
În multe forme-apare a vieþii crudã tainã,
Pe toþi ea îi înºalã, la nime se distainã,
Dorinþi nemãrginite plantând într-un atom”…

Voinþa de a trãi se manifestã cu aceeaºi putere în fiecare dintre 
indivizii speciei, care aduce cu el din nou în lume sâmburele nefast 
al dorinþei, sursã a egoismului nemãrginit, incriminatã în aceeaºi 
mãsurã de Schopenhauer ºi de filosofia indicã. Zvârlirea aceasta este 
întâmplãtoare, cum întâmplãtoare e ºi deosebirea dintre oamenii din 
diversele categorii sociale, fie ei sclavi sau împãraþi.

Aparenþele sunt doar individuale, faþa pe care o aratã fiecare din 
ei, cãci sensul adânc, numenal îi reuneºte pe toþi în întruchipãri ale 
principiului unic ce stã la temelia lumii: voinþa de a trãi. Iar ultima 
strofã închide o durere grea, ca întotdeauna atunci când Eminescu 
este silit sã se despartã de viaþã, sã renunþe chiar la suferinþele ºi 
luptele ei. Decepþia cea mai adâncã, oboseala „eternei alergãri”, îl 
fac tot mai receptiv la gândul vieþii ca vis:

„Când ºtii cã visu’acesta cu moarte se sfârºeºte,
Cã’n urmã-þi rãmân toate astfel cum sunt, de dregi
Oricât ai drege’n lume – atunci te oboseºte
Eterna alergare… º’un gând te-ademeneºte:
«Cã vis al morþi’eterne e vieaþa lumi’ntregi»”.

Acest final, atât de înrudit cu propoziþia mai înainte-citatã, „voi 
sã reintru în nimicnicia din care am ieºit”, spune odatã mai mult 
orientarea gânditorului care a pierdut orice nãdejde de îndreptare a 
imperfecþiunii lumii, înspre idei filosofice consolatoare prin þesãtura 
lor metafizicã. ªi ideea vieþii ca vis, prezentã încã din Antichitate la 
poeþi ºi filosofi, reluatã apoi în Renaºtere sau mai bine-zis în Baroc 
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de cãtre Shakespeare ºi Calderon, l-a tentat pe Eminescu nu numai 
prin strania ei frumuseþe mângâietoare, anestezicã, ºi greu accesibilã 
filistinilor, ci ºi prin valoarea ei de motiv literar cu nenumãrate feþe, 
pe care l-a folosit cu îndrãznealã ºi originalitate. Cum el însã, 
cuprins de o idee ºi rãsfrângând-o în mintea lui care nu gândea 
niciodatã fragmentar, atingea toate compartimentele adiacente, a 
extins, în viziunea pe care Schopenhauer o propunea, investigarea 
de la „fantasmagoria lumii” exterioare (în terminologia filosofului), 
la microcosm, la viaþa moralã. Adicã trecea de la lumea 
reprezentãrilor, a fenomenelor, la aceea a lucrului în sine unde acesta 
îºi revelã esenþa ca voinþã.

ªcolit la învãþãtura moralei kantiene, a imperativului categoric, 
Eminescu a pãstrat altitudinea gratuitãþii morale a sufletului frumos, 
dar a adãugat ºi notele distincte ale viziunii generale impuse de 
globalitatea de sistem a gândirii schopenhaueriene. ªi începând 
scrierea Glossei la Berlin, el pãtrundea ºi în acel domeniu unde 
„ordinea moralã a lumii intrã în raport real ºi imediat cu forþa care 
produce fenomenul lumii”. Numai aci, mai spunea filosoful, se pot 
gãsi consolãri, deoarece numai aci adâncimile fiinþei noastre intime 
se deschid contemplaþiei.

Mic manual de moralã stoicã, aºa cum am numit mereu 
concentrata poezie, Glossã capãtã în opera eminescianã valoarea 
confruntãrii unei conºtiinþe puternice, sigure de sine, de forþa ºi 
înãlþimea sa, cu lumea.

Vrând sã stabileascã raportul real între legile generale ale 
universului fenomenelor ºi voinþa noastrã, poetul gânditor a 
construit, în forma fixã a glossei, lecþia superioarã pentru epopt, 
pentru candidatul la iniþiere. Strofa întâi ºi cea din urmã constã din 
versuri cu caracter apoftegmatic strânse în jurul recomandãrii 
„principiale”, „Nu spera ºi nu ai teamã”, fundamentalã în filosofia 
stoicã pentru decisiva rupere a înþeleptului de iluzoria lume a 
realului. Iar fiecare strofã e consacratã ilustrãrii unei apoftegme, 
concluzie a unei teze filosofice: alergarea iluzorie a timpului care-l 
desface în trei dimensiuni când în fapt nu existã decât un prezent 
continuu, spectacolul înºelãtor al marelui teatru al lumii, atracþia 
insidioasã a voinþei de a trãi pentru a asigura conservarea speþei. 
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Indiferenþa, rãceala ataraxicã este soluþia spiritului superior care-ºi 
aratã puterea de cunoaºtere ºi demnitatea moralã rezistând la 
chemarea altfel irezistibilã a lumii înconjurãtoare, parcã sub 
înrâurirea unei lumi ideale ale cãrei concepte sunt vizibile numai 
pentru el. Dar e atâta durere concentratã în Glossã de cãtre cel 
„amãgit atât de-adese”, încât rãceala ataraxicã pare recomandatã cu 
glas de lacrimi. Tot la Berlin au fost scrise, se pare, ºi unele capitole 
din nuvela Cezara, cele în care se descoperã insula sihastrului 
Euthanasius. ªi aici turnarea gândului filosofic în imagini continuã.

Una din modalitãþile propuse de Schopenhauer pentru ieºirea de 
sub tirania voinþei era ºi contemplarea naturii frumoase, neatinse de 
mâna omului, cum s-a spus mai înainte. Prin cunoaºtere ºi ascezã a 
spiritului ca în Glossã, prin trãirea într-o lume liberã ºi purã a naturii 
frumoase ca în Cezara, Eminescu încerca o traducere la un nivel 
foarte înalt a câtorva postulate aparþinând unei filosofii pesimiste a 
cãrei metafizicã îl cucerise. Dar dacã renunþarea, despãrþirea de 
lume, urmând poate ºi neizbânzirii existenþiale, capãtã în creaþia lui 
accentele convingãtoare ale tristeþii fãrã leac, recompunerea naturii 
are o forþã ºi o frumuseþe trãdând alte coarde ale sufletului. 
Luxurianþa, prospeþimea paradisiacã a vegetalului care trãieºte cu o 
bogãþie colcãitoare ni se pare a fi un simbol de forþã vitalã neistovitã 
în autorul generoaselor scenarii. Aºa în insula lui Euthanasius, 
adevãrat „rai”; aºa în postuma Dacã treci râul Selenei, din aceeaºi 
perioadã, unde ne întâmpinã un peisaj construit tot într-o lume 
mirificã, extrapãmânteascã:

„E-o sarã frumoasã – adormitã, deºi este ziuã.
Aerul e vioriu, miroasele florilor mândre
Adormitor se ridicã din oºtile florilor mândre;
Într-un codru mãreþ, unde arbor legat e de arbor,
De liane ce spânzurã-n aer snopii de flori,
Unde prin vechii copaci-ºi fac albinele stupii sãlbateci,
Plini de faguri de miere, ce curge ca auru-n soare,
Cu de ghirlãnzi uriaºe copaci, din a lor rãdãcine
Pânã la vârfii din nori cu liane încolãciþi-s,
Cari cu snopi de flori i-nconjoarã, mãrirea le-ngroapã.
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Dacã prin codri pãtrunzi dai de-o vale frumoasã ºi verde
Pe-al cãreia deal se întinde o mândrã grãdinã.
Mari cireºi cu boabele negre, cu frunza lor verde,
Crengile-ndoaie de greul dulcilor, negrelor boabe,
Meri, cu merele roºii ca faþa cea dulce-a Aurorei,
Miºcã în vânt frumoasele, mari, odorantele roade;
Iarã pe marginea mândrei grãdini înãlþatã-i în huciuri
Viþa de vie cu frunza întoarsã ce umbrã doreºte
ªi cu strugurii vineþi ºi galbeni, ce îmflaþi stau în soare.
Vineþi cu brumã sunt unii, iar alþii cu boabele galbene c-aurul,
Fluturii le-nconjoarã ca dulci corãbioare de colori ºi lumini,
Iarã albine din bobiþe crãpate sorb lamura mierei…”

Culori ºi parfumuri, senzaþii tactile ºi gustative îºi rãspund, seve 
grele circulã în acest dulce senzual, teocritian tablou de plenitudine 
vegetalã în care se vãdeºte fondul de bogatã vitalitate ºi robusteþe al 
fiinþei eminesciene. De sub toate nefericirile, tracasãrile, grijile 
chinuitoare, decepþiile, de sub toate teoretizãrile sumbre, þâºneºte 
încã setea nestinsã de trãire cu intensitate, dar pe planuri construite 
cu un imaginar nesfârºit bogat. ªi în natura aceasta care e un univers 
în plenitudine, fecundat de Eros, ºi nu un simplu cadru pitoresc, îºi 
va proiecta, îºi va integra poetul ºi dragostea, dupã care înseteazã 
pentru întregirea structurii sale afective ºi creatoare.

De multe ori acum, lumea de fantasticã frumuseþe pe care el o 
edificã, se întâlneºte, se întrepãtrunde cu lumea la fel de clarã ºi de 
frumoasã a folclorului, a basmului. Pe aceste tãrâmuri comune, 
dragostea se poate împlini, dãtãtoare de bucurii supreme. Cãlin – file 
din poveste, la care lucreazã în perioada berlinezã, este o astfel de 
operã în care trãirea liricã, exultantã, impieteazã chiar asupra 
schemei basmului.

Astfel compartimentul gândirii filosofice întunecat de priveliºtea 
imperfecþiunii lumii, ºi cel al sensibilitãþii ºi afectului deschis spre 
iubire, melancolia scepticã a demonului ºi amintirea adânc edenicã 
a îngerului, se separau sau se comunicau în feluri contradictorii 
uneori, alteori compensatorii care vor continua cu interesante 
variaþii în etapele urmãtoare ale vieþii poetului.



„Da… visam odinioarã pe acea ce m-ar iubi,
Când aº sta pierdut pe gânduri, peste umãr mi-ar privi

Aº simþi-o cã-i aproape ºi ar ºti c-o înþeleg…
Din sãrmana noastrã viaþã, am dura roman întreg…”

Anii încercãrilor
de statornicire
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Spre sfârºitul verii, Eminescu se întorcea, dupã cinci ani de 
studii în strãinãtate, întrerupþi doar de scurtele reveniri pe care le 
ºtim, în patrie. Nu-ºi luase doctoratul, totuºi nu pãrãsise definitiv 
intenþia de a dobândi înalta diplomã. Într-o scrisoare din 
19 septembrie 1874, adresatã secretarului agenþiei diplomatice 
româneºti la Berlin, Ioan Al. Samurcaº, explica sensul cãlãtoriei 
arheologice ºi istorice, de la Königsberg la Cracovia ºi Lemberg, 
„cântul întâi al Odysseei mele”, în scopul dobândirii unor fotografii 
a „bisericii Movileºtilor ºi a portretelor dinãuntrul ei”. ªi în acelaºi 
timp îl asigura de dorinþa sa de a se înapoia la studii: „Pe la mijlocul 
lui noiembrie mã întorc în Germania pentru examene – se înþelege – 
cã coelesta deorum gratia favente, nefiind caz împiedicãtor. Cãlãtoria 
mea va avea de scop înainte de toate, depunerea doctoratului”. Tot 
acum îl informa însã pe Samurcaº cã obþinuse slujba de director al 
Bibliotecii Centrale din Iaºi: „Dupã sosirea mea în þarã, d-nul 
ministru al Instrucþiunii Publice cu care, dupã cum ºtiþi, stau de mai 
multã vreme în corespondenþã, mi-a conferit postul de bibliotecar al 
Bibliotecii Centrale din Iaºi”.

Venirea lui Eminescu în patrie nu pãrea sã se fi fãcut chiar pe 
neaºteptate. Bun cunoscãtor, fãrã iluzii, al realitãþilor vremii, pe care 
le urmãrise cu încordare din strãinãtate, el avusese destulã prevedere 
sã-ºi roage prietenii din Iaºi (cum am vãzut) sã-i caute o slujbã chiar 
de pe când se afla la Berlin. Se duseserã, probabil, între timp, 
oarecare tratative, deoarece Samson Bodnãrescu, director la 
Biblioteca Centralã, fusese transferat încã de la 24 august, ca 
director al ºcolii normale Vasile Lupu de la Trei Ierarhi, pentru ca 
postul de la Bibliotecã sã fie ocupat de Eminescu. Cel care patronase 
miºcarea era „d-nul ministru al Instrucþiunii publice”, adicã Titu 
Maiorescu. Oricât va fi fost de surprins de brusca revenire a poetului 
în þarã, ministrul n-a pregetat nici o clipã sã-l ajute ºi aci, nãdãjduind 
totuºi cã acela se va întoarce ºi va dobândi titlul academic necesar 
viitoarei sale existenþe.

ªi Eminescu era plin de nãdejdi atunci când îºi lua în primire, 
cu seriozitatea ºi simþul de rãspundere care-l caracterizau, postul cel 
nou. El credea cu tãrie cã acesta-i „singurul care nu e în stare de a-mi 
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întrerupe întru nimic nici preparaþiile mele pentru doctorat, nici 
ocupaþiunea mea care întotdeauna va rãmâne ºtiinþificã ºi literarã”. 
În consecinþã, s-a apucat de lucru cu pasiune. Dupã studiile fãcute 
timp de cinci ani în marile capitale cu biblioteci seculare, organizate 
desãvârºit, ca Viena ºi Berlinul, tânãrul aducea cu sine o teribilã sete 
de a promova cultura româneascã ºi pe acest tãrâm.

Începu deci, puþin mai târziu, cu inventarierea ºi trierea celor 
„15.000 opuri (peste 30.000 volume)” ale bibliotecii. Apoi þinti, 
ceva mai sus, la completarea fondului de cãrþi care lui îi pãreau, 
ºi erau într-adevãr indispensabile, mai ales manuscrise ºi cãrþi 
vechi populare.

Într-un raport din primãvara urmãtoare (16 martie 1875), pe 
care-l alcãtuise pentru Ministerul Instrucþiunii, poetul vorbea despre 
valoarea vechii literaturi româneºti, arãtând ce preþ au bãtrânele 
scrieri, mãcar pentru pãstrarea locuþiunilor care dispar din limbã, ºi 
propunea achiziþionarea manuscriselor Proorocirea fericitului 
Agathanghel, Minunile Maicii Domnului ºi a unei Astrologii. Puþini 
dintre cãrturarii vremii ar fi ºtiut sã aprecieze mai cu deplinã 
competenþã valoarea unor bucoavne vechi, decât Eminescu, dar el 
avea, în materie, experienþa romanticilor germani ºi mai cu seamã a 
lui Görres.

De altfel, munca aceasta care-l absorbea era îndeplinitã nu 
numai cu pricepere, dar ºi cu plãcere. Îºi închina zilele, în cea mai 
mare parte, îndeletnicirii cu cãrþile, iar serile, preocupãrilor sale 
obiºnuite. Cum, în toamna anului 1874, Eminescu locuia la Samson 
Bodnãrescu, poetul care fãcuse ºi el studii în Germania, ºi tot aci era 
gãzduit ºi Miron Pompiliu, literatul ardelean, acum secretar al 
rectoratului ieºean, vechi prieten al lui Eminescu de pe vremea 
Orientului, cei trei burlaci îºi petreceau serile ºi chiar nopþile în 
lecturi ºi discuþii, despre poezie, limbã ºi folclor, fireºte, ºi-ºi citeau 
unul altuia producþiile.

În atmosfera aceasta plinã de însufleþire a intrat, tot în aceeaºi 
toamnã, pentru câtãva vreme ºi Slavici, chemat la Iaºi de Negruzzi 
ºi Maiorescu. Întâlnindu-ºi dupã ani de despãrþire prietenul, 
Eminescu a dorit sã-i arate mai întâi locurile dragi lui, frumuseþile 
oraºului bãtrân ºi tihnit, scãldate în ceaþa uºoarã a melancolicului 
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anotimp. Cu umor, Slavici povestea despre aceste plimbãri nocturne 
prin urbea moldavã cãci Eminescu „… nu þinea seama de împãrþirea 
pe care noi ceilalþi o fãceam în ziuã ºi noapte. Pe noi ne înveselea 
lumina zilei, pe el îl încântau mai mult umbrele nopþii – mai ales 
când luna-ºi revãrsa razele asupra pãmântului. Mã purta pe la Copou 
ºi mai la deal pânã la grãdina lui Pester, pe la Socola, printre vii, prin 
valea Bahluiului. Când ne întoarcem de obiceiu târziu dupã miezul 
nopþii, eu eram frânt de obosealã ºi cãdeam rãpus de somn, iar el se 
aºeza la masã ºi începea sã scrie ori sã-ºi revadã ºi sã-ºi corecteze 
cele scrise.”

De altfel, tacticosul Slavici fusese oarecum nãucit de ritmul 
vieþii celor trei prieteni între care intrase:

„Eram toþi patru oameni foarte cu minte, dar nu ni se potriveau 
ceasornicele ºi nu puteai niciodatã sã ºtii când se culcã unul ºi când 
se scoalã celãlalt, când sã-i gãseºti pe toþi îmbrãcaþi ºi care când e 
gata sã stea la masã.” Nu degeaba Matilda Cugler poreclise vesela 
adunãturã de burlaci „balamucul”!

Neuitând nici dupã patruzeci de ani vremurile acelei tinereþi de 
mult apuse, Slavici consemna tot în Amintirile sale ºi influenþa 
rodnicã a acelui rãstimp de viaþã, subliniind generozitatea poetului: 
„Îndeosebi eu m-am ales din timpul acela cu douã din scrierile mele, 
Popa Tanda ºi Toane sau vorbe de clacã, amândouã lucrate sub 
înrâurirea discretã dar hotãrâtoare a lui Eminescu ºi publicate apoi 
în Convorbiri literare”.

Odatã cu stabilirea în Iaºi, Eminescu a intrat, propriu-zis în 
viaþa de relaþii sociale ºi culturale. Pânã în ’69, când pãrãsise þara, 
fusese tânãr ºi necunoscut; dupã aceea, stãtuse mereu în strãinãtate, 
abia acum începea sã cunoascã dulceaþa ºi amãrãciunea contactului 
nemijlocit cu oamenii þãrii lui. El frecventa, cu mai multã sau mai 
puþinã plãcere, mai mult sau mai puþin constrâns de convenþii, 
saloanele cu pretenþii literare ale Iaºului. Poate cu mai puþinã 
plãcere pe acela al doamnei Matilda Cugler, poeta, cãsãtoritã pe 
atunci Burlã, sigur cu mai multã pe acela al soþilor Micle, care le 
era deschis ºi prin relaþiile ierarhice ce existau între rectorul 
Universitãþii, ªtefan Micle, ºi subalternii sãi, Miron Pompiliu, 
secretarul rectoratului ºi Eminescu, directorul Bibliotecii 
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universitare. Bineînþeles, la ºedinþele literare, de lecturã, veneau 
toþi colaboratorii „Balamucului”, adicã cei trei „necãpãtuiþi”, cum 
le spunea Matilda Cugler.

În saloanele cu mobilã de stiluri amestecate, în lumina nesigurã 
a lãmpii de bronz suspendate de plafonul decorat cu stucaturi, 
obiºnuiþii ºedinþelor literare se aºezau în jurul mesei Boule sau pe 
fotoliile cu lemnãria poleitã ºi tapisate cu mãtase ripsatã ori cu 
catifea roºie, ºi ascultau producþiile supuse lecturii în seara 
respectivã. Bineînþeles, participanþii la ºedinþe, în cea mai mare 
parte femei, nu strãluceau prin culturã sau prin capacitatea specialã 
de judecatã criticã. De aceea se simþeau mai degrabã înclinaþi cãtre 
o amabilã, neîntârziatã recunoaºtere a „valorii” unei piese lirice 
dulcege, care stârnea facile complimente pentru autorul lor. 
Atmosfera aici era predominant sentimentalã.

Dar vinerea, colocatarii „Balamucului” se duceau la ºedinþele 
Junimii, care se þineau, dupã plecarea lui Maiorescu din Iaºi, acasã 
la Vasile Pogor sau la Iacob Negruzzi, alternativ. Desigur, alt spirit 
stãpânea aici, spiritul de zeflemea superioarã, faimoasa ironie 
junimistã, care înlãtura orice urmã de sentimentalism ºi afectare. 
Aici, „anecdota primà”. Pogor, spirit voltairian prin excelenþã, 
domina cu petulanþa lui serile de vineri. El era cel care fixase ºi 
poreclele oamenilor ºi grupurilor. Maiorescu fusese numit tata 
nebunilor, Negruzzi, Don Ramiro (dupã o traducere a lui din Heine), 
sau carul cu minciunile. Lui Carp i se spunea excelenþa, fiindcã 
pãrea a avea o continuã vocaþie ministerialã, lui Leon Negruzzi, 
foarte trupeº, i se zicea Tony, dupã numele unui elefant de la circ. 
Panu, Tasu ºi Lambrior erau numiþi cei trei români, iar grupul mai 
timid ºi mai tãcut al tinerilor profesori, al cãrui preºedinte era Miron 
Pompiliu, a purtat numele celebru de caracuda.

Din caracudã mai fãceau parte ºi Samson Bodnãrescu, ºi 
Eminescu, care, legat prin aceºti buni amici ai sãi de grup, se socotea 
ºi el oarecum a aparþine caracudei. ªi cântecele caracudeºti relatau 
întâmplãri hazlii petrecute cu membrii grupului în anii ºederii lui 
Eminescu la Iaºi. Iatã, de pildã, o mostrã de cântec caracudesc, 
vorbind despre cãderea guvernului conservator în tâlcuri vesele:
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„Era odat’ – abia-i un an –
Când Tit era puternic,
ªi Vau, Vau, Vau, cel ºarlatan
Era smerit cucernic.
Dar, ah acum – sãrmanul Tit –
La Vãcãreºti el e menit,

O! jerum, jerum, jerum,
O! quae mutatio rerum!…

ªi-atunci când mare Tit era,
Slãvita caracudã La Trei Sfetite conãcea,
Lipsitã de-orice trudã.
Sãrmana caracudã-acum
Cu traista caliceºte-n drum.

O! jerum, jerum, jerum,
O! quae mutatio rerum!…”

Refrenul latin împrumutat cântecelor studenþeºti medievale, dã 
versurilor caracudeºti un aer asemãnãtor tradiþionalelor cântece 
studenþeºti germane.

La ºedinþe, poeziile se citeau mai întâi integral, apoi strofã cu 
strofã ºi vers cu vers, ºi operate cu bisturiul criticii maioresciene ºi 
a celorlalþi bonzi, spre nefericirea poeþilor care nu aveau voie sã 
intervinã. Printre cei mai sfioºi ºi mai chinuiþi de aceastã atitudine 
nemilos criticã a junimiºtilor, se numãra Samson Bodnãrescu pe al 
cãrui talent se punea la început mare preþ. 

Eminescu suporta cu dificultate critica ºi Iacob Negruzzi îºi 
aducea aminte cã, adesea, se întrerupea în mijlocul lecturii ºi foarte 
greu se lãsa convins sã continue. Geniul sãu tânãr, puternic, 
conºtiinþa rotunjimii perfecte a acelor opere pe care cu atâta 
parcimonie se hotãra a le încredinþa tiparului ºi asupra cãrora lucrase 
cu o exigenþã de care cei din jur nici nu aveau habar, se opuneau 
disecãrii sau masacrãrii producþiilor sale ºi aºa abia înþelese. 
De aceea, dupã entuziasmul începuturilor, atitudinea lui Eminescu la 
ºedinþele Junimii începuse a fi destul de rezervatã, chiar distantã, 
uneori absentã, cum consemnau cei care trecuserã pe acolo. 
Admiraþia lui nu era stârnitã decât de prezenþa, rarã, a lui Alecsandri, 
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„acel rege-al poeziei”, care venea din când în când sã citeascã 
vreuna din târziile sale producþii poetice, în mijlocul unei Junimi 
pline de respect în aceste împrejurãri aproape sãrbãtoreºti.

Pe Veronica Micle poetul o întâlnise la câteva zile dupã sosirea 
în Iaºi, dar începuse sã frecventeze seratele ei literare de joi în 
compania celorlalþi doi scriitori, cum am vãzut, puþin mai târziu, 
dupã ce o zãrise din nou, într-o searã, la teatru. A doua zi, îi trimisese 
o scrisoare prin care îi fãgãduia sã vinã ºi fãcea o preþioasã afirmaþie 
în legãturã cu sursele de inspiraþie ale acelei etape creatoare. 
El scria: „Trecutul m-a fascinat întotdeauna! Cronicile ºi cântecele 
populare formeazã în clipa de faþã, un material din care culeg fondul 
inspiraþiilor. Cred cã voi putea citi în salonul dumneavoastrã o 
poezie având un subiect cules din acest material!”

Într-adevãr, poetul era cufundat atunci în materialul pentru 
Cãlin, a cãrui elaborare pornise cu varianta Cãlin Nebunul încã din 
perioada berlinezã, pentru Fãt-Frumos din tei, Crãiasa din poveºti, 
Povestea codrului, Strigoii, care aveau sã aparã în anii urmãtori, 
purtând toate pecetea inspiraþiei folclorice.

Scrisoarea cãtre Veronica era datatã noiembrie 8, 1874, ºi era 
compusã într-un moment destul de greu pentru Eminescu. Cu câtãva 
vreme înainte, el primise, de la acelaºi secretar mai sus pomenit al 
agenþiei diplomatice române din Berlin, vestea despre stadiul 
înaintat al bolii de plãmâni ºi despre alienaþia mintalã a lui ªerban, 
fratele sãu, pe care-l lãsase în capitala Germaniei. Când primise 
telegrama lui Ioan Al. Samurcaº, primul impuls fusese sã plece 
acasã pentru a se sfãtui cu pãrinþii, dar fiind membru al unei comisii 
examinatoare ce nu putea hotãrî decât în complet, trebuise sã rãmânã 
în Iaºi pânã la încheierea lucrãrilor. Între timp, expediase o telegramã 
acasã, dar nu se arãtase nici un rãspuns. Mai îngrijorat, izbutise sã 
obþinã un concediu de cinci zile ºi se dusese mai întâi la Botoºani, 
apoi la Ipoteºti, unde nu-l gãsise pe tatãl sãu. Cãminarul plecase la 
Praga, dupã fetele sale, Aglaia ºi Harieta, trimise peste varã la 
mondena staþiune balnearã Teplitz ºi îmbolnãvite de tifos la 
întoarcere. Încurcãturile bãneºti ale acelor zile au fost grele pentru 
cãminar, care a trebuit sã deburseze peste 3 000 de fiorini, venitul lui 
total de doi ani, dupã vorbele lui Eminescu. Acesta s-a întors la Iaºi 
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fãrã nici un rezultat ºi i-a rãspuns foarte stingherit lui Samurcaº, 
explicând imposibilitatea în care se afla, de a interveni, în vreun fel, 
în spezele bolii sau ale datoriilor lui ªerban. Dezvinovãþindu-se de a 
nu fi rãspuns mai curând la înºtiinþarea primitã, el zugrãvea un 
tablou destul de întunecat al vieþii în Iaºi, dacã þinem seama de faptul 
ca se întorsese abia de douã-trei luni în þarã. Spunea, mai întâi, cã se 
întâlnise cu acela care era reputat a fi protectorul sãu, cu Titu 
Maiorescu, atunci ministru al Cultelor în cabinetul Lascãr Catargi, 
de la 7 aprilie 1874, ºi care, deºi îi pomenise de cele întâmplate cu 
ªerban la Berlin, pregetase sã-l ajute cu vreo sumã oarecare. Plin de 
nobilã onestitate, el scuza pe Maiorescu, arãtând cã, de fapt, statul 
nu e o instituþie de binefaceri private ºi ca atare, ministrul nu avea 
nici un fel de obligaþie. Referindu-se apoi la propria sa persoanã, 
poetul, atât de demn de obicei, se simþea dator a-ºi arãta dificultãþile 
în care se zbãtea, indicând modica sumã pe care o primea drept 
salariu lunar – 53 de taleri (douã sute de lei noi), precum ºi lipsa 
oricãrui alt venit. Cu o tristeþe rãu ascunsã, el exprima rezultatul 
unor începuturi de experienþã socialã în propria sa patrie: „ºtiþi ce va 
sã zicã a trãi într-un oraº românesc cu o sumã ca aceasta, unde nu 
existã un mijloc social pentru confortul amploaiatului mic. Aici 
trebuie sã fii sau în rândul proletariatului orãºenesc, sau în rând cu 
oameni care au ºi avere privatã”.

Încã din primele luni dupã întoarcerea în þarã, prindea sã 
înþeleagã altfel adâncile deosebiri dintre oameni decât din tratatele 
de economie politicã ori din scrierile socialiºtilor utopici, ºi simpla 
constatare strecuratã într-o epistolã oarecare e menitã sã edifice 
asupra constantei sale relaþii cu realul. ªi dupã cum reieºea din 
aceeaºi scrisoare, suferinþa fizicã se adãuga la celelalte nemulþumiri:

„În vremea din urmã am mai cãpãtat ºi o aprindere la încheietura 
piciorului, care se vindecã foarte încet ºi e foarte dureroasã. Astfel, 
mã miºc abia ºi totuºi trebuie sã-mi caut de serviciu ºi sã dau lecþii 
în Institutul academic în care înlocuiesc pe Xenopol în cursul de 
logicã. Nici manual tipãrit nu existã, aºa încât, chinuit de neliniºte 
sufleteascã ºi durere fizicã, trebuie sã ºi lucrez la o scriere care cere 
toatã liniºtea ºi o concentrare a cugetãrii de care nu mai sunt capabil 
în împrejurãrile de faþã.”
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Dupã câteva zile, ªerban murea, lãsând în urmã numeroase 
datorii pe care n-avea cine le plãti ºi a cãror stingere era reclamatã 
de cãtre legaþia românã din Berlin de la familie. Întâmplarea, atât de 
tristã, încât a fost tãinuitã familiei ºi în special, Ralucãi, l-a incitat 
pe Eminescu la o susþinutã, cu totul neobiºnuitã activitate epistolarã. 
Scopul urmãrit era, pe de o parte, determinarea bãtrânului Eminovici 
la plata cheltuielilor ºi datoriilor lui ªerban, iar pe de altã parte, 
lucru emoþionant, reabilitarea, în faþa tatãlui, a memoriei fiului mort. 
Poetul trasa un portret moral al fratelui dispãrut în care izbeºte 
profunda înþelegere omeneascã a greºelilor ºi slãbiciunilor:

„Întrebarea principalã este dacã puteþi sã faceþi ºi aceastã 
cheltuialã, cea din urmã dupã cum vedeþi, pentru un fiu nefericit, 
care desigur a greºit mai mult printr-o înnãscutã slãbiciune de 
caracter, cãruia natura nu-i dãduse nici o energie ºi nici o putere. 
ªerban a fost un om slab, iar nu un om rãu – asta a fost pãrerea mea 
despre el întotdeauna ºi desigur cã a fost mai nenorocit de cum 
merita sã fie. El n-a avut pentru nimenea urã în lume, n-a avut nici 
o patimã urâtã, ºi dac-a greºit, nu din rãutate, ci dintr-o nemãrginitã 
slãbiciune a greºit. El era un copil bãtrân ºi astfel ar fi trebuit tratat. 
Acuma – se-nþelege cã era prea târziu pentru oriºice.”

Iertarea blândã, nuanþatã cu tristeþe, îngãduinþa superioarã 
pentru slãbiciunile omeneºti, compasiunea comprehensivã pentru 
destinul nefericit al unui frate cu care niciodatã nu se potrivise, 
destin încheiat atât de timpuriu ºi de dramatic, constituiau trãsãturile 
alese ale simþirii poetului, într-un moment atât de greu care 
dezvãluia ºi lipsa de înþelegere ºi disarmonia din viaþa familiei lui. 
ªi mai reieºea cu limpezime, din stãrile de fapt, cã nu mai încãpea 
nici vorbã despre posibilitatea unei întoarceri la Berlin pentru 
susþinerea doctoratului, aºa cum proiectase mai înainte poetul.

De aceea scrisoarea cãtre Veronica Micle punea o notã de 
luminozitate cu totul particularã pe fundalul cu început de întunecare, 
al vieþii poetului. De altfel, în anii ieºeni, folclorul ºi trecutul, de o 
parte, ºi dragostea pentru Veronica, de alta, i-au fost izvoarele de apã 
clarã care i-au înviorat existenþa.

S-a cufundat în dragoste cu o voluptate, cu o frenezie fãrã 
seamãn, lesne de înþeles la unul care a dorit-o ºi ontic ºi metafizic, 
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ca un cãutãtor de absolut, în scopul împlinirii sale ca om ºi ca artist. 
Veronica, cu veninul ºi farmecul frumuseþii ºi cochetãriei sale, l-a 
cucerit pe poet cu desãvârºire, l-a robit, în ciuda a ceea ce spunea el 
a fi fost îndârjitã împotrivire. Postuma Când te-am vãzut, Verena… 
concentreazã în câteva strofe (printre care unele deosebit de 
interesante, ºi nu singurele, prin baudelairiana sugerare a hoitului 
viitor al femeii iubite) rezistenþa îndrãgostitului la ceea ce presimþea 
cã vor fi chinurile iubirii.

Dar Amor a repurtat o victorie decisivã ºi închinãtorul lui s-a 
supus întru totul frumoasei. Prins de-acum încolo între bucuriile 
clipei de dragoste ºi otrava intervalelor de singurãtate minate de 
neîncredere, de gelozie, de dorinþã, Eminescu a consacrat iubirii, în 
anii ieºeni, un numãr considerabil de versuri, rãmase în majoritatea 
lor în manuscris ºi care devin în ochii noºtri o cronicã fidelã a 
raporturilor dintre el ºi Veronica. Însuºi mãrturisea aceastã alternanþã 
neîncetatã, plinã de farmec, oricât ar fi fost de dureroasã, de 
chinuitoare:

„Venin ºi farmec port în suflet,
Cu al tãu zâmbet trist mã pierzi,
Cãci fãrmecat sunt de zâmbirea-þi
ªi’nveninat de ochii verzi.

ªi nu’nþelegi cã’n al meu suflet
Dureri de moarte tu ai pus –
Cât de frumoasã eºti pot spune,
Cât te iubesc nu e de spus!”

Forþa pasiunii a gravat în mintea îndrãgostitului, ca un sculptor 
de geniu, neºtearsã imaginea iubitei care înfruntã timpul:

„Zadarnic ºterge vremea a gândurilor urme!
În minte-mi eºti stãpânã ca-n marmura cea rece,
Uitarea mânã-n noapte a visurilor turme
ªi toate trec ca vântul – dar chipul tãu nu trece.”
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Deºi covârºitoare în putere, dragostea însã nu impieta în nici un 
fel asupra activitãþii ºi operei poetului. Poate doar într-un chip 
pozitiv, stimulator pentru creativitate ºi spirit, þinând seamã de 
înaltul preþ pe care-l acorda iubirii în absolut.

În numãrul din 1 decembrie al Convorbirilor literare pe 1874, s-a 
publicat Împãrat ºi proletar în ultima versiune. Iar la un interval de 
douã luni, tot în coloanele Convorbirilor, avea sã aparã, la 1 februarie, 
delicata poveste Fãt-Frumos din tei, elogiu poetic simplu ºi cald, 
fãcut vieþii ºi bucuriilor ei. Ca un basm, poezia inspiratã din Romanze 
vom Elfenbrunnen de Geibel (ºi aceasta la rândul sãu inspiratã din 
sorgintea popularã a Romancero-ului spaniol) sfârºeºte cu întâlnirea 
îndrãgostiþilor ipostaziaþi în personaje de poveste, în natura vãraticã, 
înfloritã, „lângã teiul nalt ºi vechi”, „murmurul cel dulce din izvorul 
fermecat”, anunþând o etapã înnoitoare în lirica eroticã.

Eminescu îºi urma activitãþile în chip firesc. Dupã cursul de 
logicã al lui Xenopol, el suplinea, în primãvara anului 1875, tot la 
Institutul academic, orele de germanã ale prietenului sãu Samson 
Bodnãrescu, mutat într-altã parte. „Aristocraticul” pension numãra 
printre elevii sãi odrasle ale celor mai cu vazã familii din laºi. ªi 
cum înþelegea sã-ºi îndeplineascã îndeletnicirea de profesor cu 
aceeaºi scrupulozitate obiºnuitã, elevii unei clase întregi, în luna 
mai, ºi-au arãtat nemulþumirea printr-o serie de manifestãri ostile 
care duserã, bineînþeles, la înlocuirea profesorului „vinovat” de 
seriozitate ºi exigenþã, în toamna acelui an.

Tot în primãvara lui 1875, la 16 martie, Eminescu întocmea un 
raport cãtre Ministerul Instrucþiunii în legãturã cu necesarele 
completãri ale bibliotecii pe care o conducea. ªi în raport recomanda 
spre achiziþionare, pe lângã manuscrisele cele trei de care am mai 
pomenit, un Apostol din 1743, Cuvintele ºi învãþãtura lui Efrem 
Sirul (1818), Didahii sau cuvinte de învãþãturã (1837), Fabule ºi 
istorioare de Anton Pann (1847), precum ºi o traducere din 1773, 
Atârnare în loc de scrisoare asupra tarafului okeliºtilor pentru firea 
a toatã lumea, explicatã de Eminescu a fi tãlmãcitã dupã scrierea 
germanã Ueber die Natur des Universums de Ocellus Lurcanus. 
Raþiunea achiziþionãrii stãtea în marea valoare lexicalã a acelor 
vechi scrieri.
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Pe deasupra, Maiorescu îi mai încredinþase ºi revizuirea 
articolelor publicate de el în Conversationslexikon – Brockhaus, 
lãsând la latitudinea lui orice modificare.

ªi în acelaºi timp, Eminescu începea traducerea gramaticii 
paleoslave a lui August Leskien, Handbuch der altbulgarischen 
(altkirchenslavischen) Sprache, din care a realizat cam trei sferturi 
ca ºi traducerea lucrãrii lui Franz Bopp, Kritische Grammatik der 
Sanskrita Sprache in kurzerer Fassung, Berlin, 1845. Cum spunea 
recenta cercetãtoare indianã a textului acestuia din urmã, el dãdea 
dovada cã ºtia „sanscrita suficient de bine pentru a înþelege un text 
sanscrit cu ajutorul notelor ºi al traducerilor într-o limbã europeanã”. 
Mai primise din când în când ºi delegaþia de observator în diverse 
comisii, fie cu prilejul unor examene la ºcoala de la Trei Ierarhi, 
fie cu prilejul concursurilor pentru ocuparea unor posturi la liceul 
din Botoºani.

Prezenþa lui Eminescu, ºi încã în mijlocul Junimei, începuse 
deja sã stârneascã invidii ºi contrarietãþi. ªi cabalele n-au întârziat sã 
se iveascã. Cum reieºea dintr-o scrisoare a lui Maiorescu din 
15 iunie 1875, acesta hotãrâse sã-l numeascã pe poet revizor pentru 
judeþele Iaºi ºi Vaslui, cu începere de la 1 iulie.

ªi Eminescu rãspunse: „… primesc bucuros funcþia de revizor 
ºcolar pentru districtele Iaºi ºi Vaslui, nu cã prin asta aº adãuga ceva 
la bunãstarea mea materialã, cãci în fapt câºtig pe loc cu lecþiile de 
la Institutul academic ºi ºcoala normalã împreunã 367 lei noi, astfel 
încât adaosul nu este considerabil, în vederea cheltuielilor ce le-aº 
avea cu drumul.

Punctul meu de vedere este cã aº intra în contact cu populaþia 
ruralã, singura care mã intereseazã îndeosebi. Cred a fi în stare a Vã 
da relaþii fidele asupra stãrii ºi traiului ei, precum ºi asupra 
marginilor între care ar fi cu putinþã a se lãrgi sau a se adânci 
învãþãmântul primar.”

Din nou, în corespondenþã, Eminescu se afirmã simplu ºi drept 
ca demofil autentic, preocupat exclusiv de þãrãnime, „singura care 
mã intereseazã îndeosebi” ºi crezând cu fermitate cã poate întreprinde 
ceva util pentru oropsita populaþie ruralã. ªi din nou mai face o 
dovadã a disponibilitãþii lui extraordinare care-i dãdea posibilitatea 
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sã înceapã mereu de la început pe orice fãgaº ar fi fost împins. ªi a 
fost împins pe acest fãgaº spinos, incomod pentru oricare alt tânãr 
cu pregãtirea lui. Cãci de la 1 iulie a fost numit într-adevãr revizor 
ºi scos de la Bibliotecã, unde a mai funcþionat încã douã luni, 
deoarece înlocuitorul sãu era în concediu.

Îl înlocuise – în urma unor machinaþii infame fãcute sub ochii lui 
Maiorescu, care nu s-a putut împotrivi – Dimitrie Petrino, poetastrul 
plângãreþ, venit de curând din Bucovina. Cu Petrino, Eminescu se 
aflase într-o disputã teoreticã încã de la Viena. Acela scrisese, în 
1869, o broºurã în care condamna o seamã din principiile filologice 
ale lui Aron Pumnul ºi ale ciracilor sãi, ºi care se intitula Puþine 
cuvinte despre coruperea limbii românilor în Bucovina. Eminescu, în 
calitate de fost elev al lui Pumnul, s-a simþit obligat sã ia apãrarea 
rãposatului sãu profesor ºi a publicat articolul O scriere criticã, în 
numerele 3 ºi 4 din 1870, ale revistei Albina din Pesta, combãtându-l 
pe Petrino, care vorbea pe atunci în numele direcþiei maioresciene. 
Chiar dupã trecerea atâtor ani, acesta nu uitase rãspunsul prompt ºi 
drastic al lui Eminescu. Într-o scrisoare trimisã în aprilie 1874 lui 
Iacob Negruzzi, dupã câteva mãguliri de circumstanþã adresate 
redactorului Convorbirilor, Petrino afirma: „Vã încredinþez încã o 
datã cã sunt mare admirator al producerilor talentului d-voastrã ºi v-o 
spun sincer cã vã distingeþi în orice privire de acei alþi autori juni. Eu 
unul nu aud pretenþiilor d-lor, din carii unul a publicat Înger ºi 
demon, Egipetul etc… altul Mintea ºi eu, Rãmâne nebun etc. ªi mulþi 
alþii altele asemenea, încã nici nu-i invidiez, de vreme ce talentul 
d-voastrã îl admir, îl înþeleg ºi îl invidiez.”

Bineînþeles, cel de ale cãrui „pretenþii” nu voia sã audã ºi pe 
care „nu-l invidia” era Eminescu, pus alãturi de un oarecare Lazu, 
obscur colaborator junimist.

Sosit la Iaºi, Petrino se bucurase de o foarte bunã primire în 
saloane ºi chiar la Junimea. Versurile lui, facile ºi lacrimogene, 
atingând uneori grotescul ori ridicolul, au cucerit uºor sufragiile 
unor doamne prea sensibile care i-au deschis drum cãtre carierã prin 
protecþia lor.

La ºedinþe, poetul citea, din Fantasii sau Cântece de dor, versuri 
cam de soiul acesta:
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„Când nu te vãd pe tine
Eu plâng cuprins de dor,
ªi când te vãd pe tine
Eu plâng zdrobit de-amor”.

sau:

„De va fi uºa închisã
Pe fereastrã voi sosi,
Dragostea când e decisã
Ea intrarea-ºi va gãsi

Buza-þi numai ascuþeºte
Taie, muºcã-mã cu ea
ªi în urmã o lipeºte

Cu amor pe buza mea…”

ªi Maiorescu, atunci când în studiul Direcþia nouã, publicat în 
1871, îl trecuse pe Petrino în rândul poeþilor noii direcþii, alãturi de 
Alecsandri, Matilda Cugler, Th. ªerbãnescu, fãcuse, evident, o 
concesie aceluiaºi gust care domnea în saloane ºi mai ales, unor 
oarecare consideraþii de culise politice.

Tot Petrino avea sã þinã, în octombrie 1875, la mormântul 
domnitorului Grigore Ghica, un discurs multgustat care, de altfel, i-a 
sporit popularitatea în rândul oamenilor „bine” ai Iaºului ºi în care 
autorul fãcea dovada mânuirii desãvârºite a unui stil caþavencian 
avant la lettre.

Printre acei oameni pe care Eminescu începuse a nu se sfii sã-i 
numeascã „proºti” ºi „ignoranþi”, el nu se bucura decât de prea 
puþine simpatii. ªi fãrã îndoialã, în chipul acesta, acolo unde intra în 
concurenþã cu cineva, adversarul poetului cu verb greu ºi ºfichiuitor 
era preferat. Are ºi contingentul mijloacele sale de rãzbunare 
împotriva acelora care-l dispreþuiesc ºi-l refuzã.

ªi n-a fost de ajuns, pentru duºmanii lui Eminescu, înlocuirea 
lui cu Dimitrie Petrino. Ei au urzit ºi iþele unui proces care avea sã 
izbucneascã abia în anul urmãtor, dupã cãderea guvernului 
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conservator ºi venirea la putere a liberalilor, ºi care þintea sã abatã 
dezonoarea asupra numelui lui Eminescu. Avea sã fie, în mod infam, 
învinuit de sustragerea pentru uz propriu a unui numãr de cãrþi care 
lipseau din bibliotecã ºi a unor piese din mobilierul aceleiaºi. 
ªi clasarea târzie a afacerii nu a însemnat nimic sau, în orice caz, 
prea puþin pentru alungarea petei de umbrã aruncatã cu atâta venin 
asupra poetului. Iar sacrificarea lui Eminescu de cãtre junimiºti în 
favoarea lui Petrino, s-a dovedit o manevrã politicã inutilã, deoarece 
acesta din urmã s-a rupt de societate ºi-a ºi atacat-o violent într-o 
scrisoare publicatã în Românul lui C. A. Rosetti în 1876.

Aºa încât devenea clar cã propunerea lui Maiorescu din scrisoarea 
citatã, de a-l numi revizor ºcolar, însemna o „consolare” faþã de 
machinaþiunile cu care el, ministrul Cultelor ºi Instrucþiunii, era la 
curent. Tot atât de clar reieºea din rãspunsul poetului, perfecta lui 
bunã-credinþã ºi lipsa oricãrei umbre de bãnuialã. De aceea nici nu s-a 
grãbit cu predarea cãrþilor de care avusese nevoie pentru Brockhaus, 
ºi a mobilierului (un dulap, o masã ºi niºte scaune), în mãsura în care 
presupunea o egalã bunã-credinþã ºi la ceilalþi semeni ai lui.

Oricum, el ºi-a luat noul post în primire cu aceeaºi râvnã pe care 
a pus-o în orice îndeletnicire, cu atât mai mult cu cât interesul sãu 
central, cum a mãrturisit, se îndrepta acum spre starea populaþiei 
rurale, la fel de amarã ca ºi pe vremea copilãriei ºi adolescenþei sale 
rãtãcitoare. ªi credea, în ataºamentul lui faþã de junimiºti, cã-l putea 
cointeresa în însemnata, grava problemã ruralã ºi pe Maiorescu, 
cãruia îi fãgãduise a-l þine la curent cu toate datele necesare.

De aceea, plin din nou de nãdejdi cu privire la cele ce va putea 
întreprinde, în noul sãu câmp de acþiune, în folosul necãjiþilor þãrani, 
revizorul Mihai Eminescu pornea la lucru de îndatã, cu energia 
neistovitã ºi conºtiinciozitatea deplinã, pe care le punea în toate.

Cu cãruþa, în trãsurã, sau pe jos, pe drumuri lungi, de þarã, pe 
cãldurã, prin praf, pe ploaie prin gloduri ºi bãltoace, pe frig prin 
nãmeþi, inspecta ºcoli, adresa procese-verbale, propunea soluþii largi 
pentru remedierea tuturor stãrilor rele de lucru, a tuturor ruºinoaselor 
rãmâneri în urmã.

Dupã o întrerupere de ºase ani (dintre care cinci trãiþi în 
strãinãtate), Eminescu reintra în contact nemijlocit cu realitãþile ºi 
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oamenii þãrii lui de prin târguri ºi sate. Vedea din nou, dupã satele 
austriece ºi germane, mizeria þãranilor români, viaþa lor lipsitã de 
bucurii, lipsa de luminã a minþii pentru copiii lor. Funcþia de revizor 
îi pãrea utilã în mãsura în care se credea chemat sã remedieze 
aflãtoarele stãri de lucruri prin propuneri potrivite ºi uneori chiar 
foarte judicioase ºi pline de pricepere. În numeroasele procese-
verbale ºi în rapoarte, ridica glasul de parcã ar fi trebuit sã-l audã 
toatã lumea, pentru a spune de hrana neîndestulãtoare, de mãmãliga 
aceea cu oþet de care avea sã pomeneascã ºi mai târziu în Timpul, de 
bolile care macinã pe copiii de la þarã, de analfabetismul care 
bântuia la sate, de lãcaºurile puþine ºi proaste care se numeau ºcoli, 
de toate lucrurile care-i stãteau pe suflet fiindcã priveau poporul atât 
de drag lui, pe care-l numea, cu mâhnire adâncã ºi cu greu stãvilitã 
mânie „neamul nevoii”.

Uneori, plin de indignare, dezvãluia ºi condamna faptele unor 
învãþãtori abuzivi, corupþi. Alteori, nota însã cu satisfacþie vãditã: 
„Inspectând azi ºcoala din cãtuna Gropniþa, comuna Mireºti, am 
aflat 12 elevi prezenþi. Rãspunsurile copiilor au fost satisfãcãtoare. 
Citirea e curgãtoare ºi logicã, adicã se cunoaºte cã copiii pricep ceea 
ce citesc. Problemele aritmetice au fost rezolvate cu multã claritate. 
Cunoºtinþele istorice ale copiilor sunt exacte ºi pe deplin pricepute 
de cãtre dânºii”.

Sau, în urma unei inspecþii în comuna Laza: „Localul ºi 
instrucþia fac o impresie destul de mulþãmitoare”. Ceea ce îl 
nemulþumea era însã, peste tot aproape, frecvenþa micã a copiilor în 
ºcoli pe care o punea pe seama muncilor agricole, solicitând pânã ºi 
prezenþa acestora.

Mai presus de orice materie de învãþãmânt socotea cã stã limba 
naþionalã: „Studiul principal al unei ºcoli rurale sau primare e limba 
româneascã, ea este totodatã organul prin care neamul îºi cunoaºte 
fiinþa sa proprie, organul prin care acest neam moºteneºte avutul 
intelectual ºi istoric al strãmoºilor lui. Copilul nu învaþã numai a 
vorbi corect, el învaþã a gândi ºi simþi româneºte.”

Efectul formativ al studiului limbii era subliniat cu accentele 
grave ale unui umanist de profesie, pricepãtor al dinamicii interne 
care poartã neamul prin istorie, al profilului complex al culturii. 



195 Zoe Dumitrescu-Buºulenga  /  EMINESCU - VIAÞA

Cã dãdea tot atâta importanþã istoriei cât ºi limbii, o dovedeºte ºi 
prezenþa sa în Bucovina în septembrie 1875, în ciuda tuturor 
obligaþiilor sale multiple. Se aniversa de cãtre austrieci la Cernãuþi 
suta de ani de la alipirea Bucovinei, se deplângea, la Iaºi, rãpirea ºi 
se comemora centenarul morþii domnitorului Grigore Ghica. Pe 
lângã discursurile festive þinute, Convorbirile literare publicau 
Rãpirea Bucovinei de Alecsandri, iar Curierul de Iaºi apãrea cu 
chenar negru. Eminescu a trecut în Bucovina ºi a poposit la 
Th. ªtefanelli, fostul coleg, cu al cãrui ajutor a izbutit sã 
rãspândeascã, în chip de manifest românesc, o culegere de 
documente istorice publicate de Kogãlniceanu, Rãpirea Bucovinei, 
dupã documente austriace, Bucureºti, 1875. Era cuvântul poetului 
împotriva stãpânirii strãine care se pregãtea sã inaugureze o 
universitate la Cernãuþi. Încã o datã, istoria cu comandamentele ei 
cãlãuzea paºii lui Eminescu, cel cu aducerea aminte veºnic treazã 
pentru neam.

Pe lângã limbã ºi istorie, folclorul alcãtuia altã constantã a 
preocupãrilor lui. În nesfârºitele drumuri cerute de funcþia de 
revizor el se mai oprea duminica lângã o horã, intra într-o casã de 
þãran, stãtea de vorbã cu oamenii despre necazurile lor, le privea 
petrecerile puþine ºi simple cu atenþie ºi iubire. Nu degeaba notase 
odatã, pe un manuscris al sãu, cuvinte ca acestea: „Nu uºor las 
sã-mi scape de a participa la o serbare popularã. Ca un pasionat 
prieten al oamenilor (de preferinþã al poporului), mai ales când ei, 
adunaþi în mase, uitã pentru oarecare timp scopurile particulare ºi 
se simt ca pãrþi ale unui întreg în care, în cele din urmã, stã ceva 
dumnezeiesc – în faþa unui atare întreg este pentru mine orice 
serbare popularã, la dreptul vorbind, o sãrbãtoare sufleteascã, un 
pelerinaj, un act de pietate; ca într-un imens Plutarh desfãcut, citesc 
eu din feþele vesele însã tainic amãrâte, din mersul vioi ºi apãsat, 
din comportarea reciprocã a membrilor familiilor, din manifestãrile 
pe jumãtate involuntare, biografia oamenilor necunoscuþi, ºi în 
adevãr nu poþi înþelege pe cei însemnaþi, dacã n-ai simþit pe cei 
obscuri.” Dintr-un astfel de gând rãzleþ, dar cât de profund, în care 
se amestecã observaþia psihologicã, antropologicã, sociologicã, 
pentru a culmina în cea etnopsihologicã ºi de filosofia culturii, 
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poþi înþelege toatã pasiunea naþionalã în sensul cel mai bun ºi mai 
curat al cuvântului, trãitã de poet în fiecare împrejurare a vieþii. El 
observa acum practic, concret, ceea ce teoretic studiase mai ales în 
anii berlinezi, în disciplina predilectã a etnopsihologiei, cea pornitã 
din gândirea romanticã a începutului de secol ºi atât de potrivitã cu 
sensul cãutãrilor lui.

Nu uita însã nici sã-ºi noteze strigãturile, vorbele de duh, 
cimiliturile, basmele pe care le auzea. Îl interesau acum ºi unele 
frumoase cântece de lume, dar mai cu seamã proverbele, zicãtorile 
ºi asemãnãrile. Pe caietele din vremea revizoratului nota mare parte 
din aceste producte ale înþelepciunii populare ºi câteva datãri se pot 
reþine: 13 august, 29 noiembrie, 2 decembrie 1875.

În acelaºi rãstimp, interesul pentru folclor îi era aºa de viu, încât 
luase iniþiativa întocmirii unui chestionar folcloric care, expediat 
ºcolilor sãteºti de cãtre autoritãþi, ar fi fãcut din învãþãtori adevãraþi 
anchetatori folclorici de teren într-un sens modern.

Prietenul Teodor Nica, spre care îºi îndreptase promisiunea, îl 
întreba la un moment dat într-o telegramã: „Când trimiteþi 
chestionarul relativ la poesiile ºi obiceiurile populare cu care v-aþi 
însãrcinat? Rãspundeþi astãzi.”

Dar Eminescu îºi asociase la alcãtuirea chestionarului pe noul 
sãu prieten, Ion Creangã, cunoscut în acelaºi an 1875, la conferinþele 
metodice organizate de revizori în timpul verii pentru învãþãtori, atât 
la Vaslui, cât ºi la Iaºi (între 20 iulie – 10 august).

În toamnã, inspectând ºcolile primare din Iaºi, a ajuns ºi la 
ºcoala din Pãcurari, unde învãþãtorul, acelaºi Ion Creangã, l-a 
încântat. Întâlnirea lor a fost o bucurie uriaºã, o explozie. Unul 
gãsise, în sfârºit, în celãlalt, ceea ce aºteptase. Eminescu descoperise 
„Plutarhul” sãu popular concentrat într-o singurã minte genialã; 
Creangã a vãzut pe acela menit sã trezeascã în el, printr-o maieuticã 
a congenialitãþii, pe marele artist latent. ªi a început, în cartea vieþii 
cu puþine bucurii a poetului, o paginã dintre cele mai luminoase. 
Cãci s-a îndreptat înspre Creangã cu o fericire neascunsã ºi a trãit 
alãturi de el ceasuri de mulþumire adâncã.

Toþi memorialiºtii Junimii au consemnat, uimiþi, prietenia celor 
doi. Le venea greu sã înþeleagã cum atât de cultivatul, de exigentul 
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Eminescu putea gãsi în Creangã, „talentul primitiv ºi necioplit”, 
dupã pãrerea lor, un interlocutor care sã-i dea satisfacþii atât de 
depline, încât sã ajungã sã absenteze de la ºedinþele din fiecare 
vineri ale cenaclului: „Îndatã ce cunoscu pe Creangã, el se izolã cu 
totul de noi, dându-se în societatea lui numai… Câteodatã întrebam 
pe Eminescu:

– Ce vorbeºti în tot timpul cu Creangã?
El zâmbea ºi cu acea privire vagã ºi rãtãcitã, care-i era 

caracteristicã, rãspundea în mod evaziv:
– Vorbim ºi noi ce ne trece prin minte…
ªi atâta tot.
Câteodatã, Creangã ºi Eminescu dispãreau câte trei-patru zile, 

nu se ºtia ce au devenit. În timpul acesta, ei ieºeau din oraº pe jos, 
cutreierau Galata cu Târguºorul, treceau spre bariera Pãcurarilor, 
fãceau înconjurul pe la Copou ºi Aroneanu, dormeau pe o laviþã la 
vreun han sau la vreo crâºmã, mâncau ce gãseau ºi erau fericiþi.”

ªi opera literarã a lui Creangã, ca ºi opera lui Slavici, se 
datoreºte imboldului înspre creaþie primit de cei doi scriitori de la 
mai tânãrul confrate genial, obsedat de destinul culturii româneºti. 
Auzind, în rãtãcirile lor prin împrejurimile Iaºului, poveºtile 
nãzdrãvanului Creangã, Eminescu l-a silit pe acesta sã le treacã pe 
hârtie. ªi dupã aceea, l-a dus la ºedinþele Junimii, convins fiind de 
valoarea producþiilor învãþãtorului-povestitor.

Pe prietenul acesta al lui Eminescu, „gros ºi gras”, ºi greoi ºi 
stângaci, îmbrãcat în haine de ºiac cafeniu ºi ºtergându-ºi mereu faþa 
cu o basma roºie, Junimea nu l-a preþuit chiar aºa cum se cuvenea, 
ci mai cu seamã ca pe un înzestrat povestitor de snoave mai 
deocheate. Doar Maiorescu a înþeles, ºi în ceea ce-l privea pe 
Creangã, valoarea literaturii sale poporane, consunând cu ceea ce se 
petrecea în acel timp în unele literaturi europene. Cât despre 
Eminescu, atitudinea unora din junimiºti nu i-a zdruncinat cu nimic 
dragostea ºi entuziasmul care au rãmas neclintite.

ªi cum, începând din 1875 ºi pânã în 1881, humuleºteanul a dat 
în întregime opera lui majorã, de la Soacra cu trei nurori, la 
Amintirile din copilãrie, Eminescu a avut tot timpul sã se bucure din 
plin de ea. A fost poate singurul care a pãtruns ºi valoarea de 
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substanþã, ºi valoarea artisticã a acestei opere fãcute parcã pe gustul 
lui, exprimând acel fond popular dupã care tânjea, îmbrãcat în forma 
unui meºteºug desãvârºit stãpânit. Cãci Creangã, cu geniul lui nativ, 
fãcuse în lunile ºi apoi în anii prieteniei cu Eminescu, o ucenicie 
rapidã ºi eficientã, receptând, ca într-o universitate sui-generis, 
învãþãtura unui maestru inegalabil, care fusese ºi pentru el, ca ºi 
pentru Slavici ºi mai târziu pentru Caragiale, cea mai sigurã cãlãuzã 
spre lumea culturii ºi creaþiei.

Modest ºi generos ºi extraordinar de ahotnic pentru tot cea ce 
privea promovarea culturii româneºti, poetul care gândea neîntrerupt 
la posibilitãþile de construcþie, de edificare a unei lumi a valorilor, a 
lucrat într-adevãr socratic la scoaterea la ivealã a adevãrului creator 
din prietenii lui. Vâna popularã a talentului lui Creangã, cultura lui 
folcloricã enormã i-au pãrut lui Eminescu o zestre incalculabilã care 
se cerea folositã în scopul urmãrit de el în orice împrejurare, ºi 
anume, realizarea autenticitãþii. L-a „recrutat” deci pe Creangã în 
slujba þelului pe care el însuºi îl slujea ºi dialogul lor, rãmas neºtiut, 
s-a desfãºurat, probabil, pe teme esenþiale, legate de specificitatea 
poporului român, de necesitãþile dezvoltãrii lui, a scoaterii lui din 
starea în care se afla, prin punerea în valoare a geniului sãu 
particular. ªi Creangã a devenit unul din instrumentele prin care 
Eminescu dorea sã demonstreze tocmai particularitatea geniului 
popular românesc.

Ca ºi în cazul lui Slavici, Eminescu va fi ascultat bucãþile de 
prozã narativã, cu mai puþine intervenþii poate, deºi sfaturile 
de naturã esteticã nu vor fi lipsit, deoarece arta lui Creangã 
evolueazã foarte repede spre ºtachete foarte înalte reprezentate de 
Harap Alb ºi mai cu seamã de Amintiri. ªi la urma urmei de ce sã 
nu credem cã sensurile oculte, decodate de exegeza mai nouã în 
Harap Alb, ar fi venit din anumite iniþieri pe care autorul Sãrmanului 
Dionis ºi al lui Archaeus le-ar fi transmis lui Creangã. Cãci cei doi 
ºi prietenia lor ascundea tâlcuri mult mai încifrate decât lãsau sã se 
vadã sau sã se audã din ea. ªi ceea ce avea sã spunã într-un rând 
Eminescu în Curierul de Iaºi despre opera lui Creangã era limpede 
menit unei receptãri, cât mai largi, de masã, a acesteia. Adresându-se 
unora care aveau misiunea sã culeagã literatura popularã din 
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Moldova, el le sugera ca model de inspiraþie din acea literaturã, 
poveºtile lui Creangã: „Un muntean de baºtinã, nãscut asemenea în 
þinutul Neamþului, e Ion Creangã. Citit-au vreodatã colectorii pe 
Dãnilã Prepeleac, pe Soacra cu trei nurori ºi altele, ca sã vadã care 
ar trebui sã fie izvoarele din care sã se inspire ºi cum vorbesc ºi cum 
se miºcã þinutaºii din Neamþ?”

ªi de acum încolo, pe toatã durata ºederii în Iaºi, Creangã ºi 
bojdeuca lui va fi oaza de luminã ºi bucurie a poetului, în mijlocul 
trudei ºi necazurilor sale de intelectual onest ºi activ într-o lume 
inertã ºi moartã pentru ideal.

În primãvarã, la 16 martie 1876, i-a venit rândul lui Eminescu 
sã vorbeascã în cadrul prelecþiunilor populare ale Junimii. Gâtuit de 
un trac îngrozitor (nu chiar ca acela întru totul inhibitor care-l 
fãcuse pe Theodor Rosetti sã nu poatã rosti un cuvânt ºi sã 
pãrãseascã sala), poetul a prezentat conferinþa Influenþa austriacã 
asupra românilor din Principate, în care deplângea rolul nefast al 
influenþei austriece pentru viaþa economicã a þinuturilor româneºti 
aflate sub stãpânire habsburgicã.

Toatã demonstraþia strânsã, elocventã, valida o atitudine nouã a 
lui Eminescu în politicã. Susþinutã de o adevãratã erudiþie istoricã 
pentru explicarea reþelei de cauze ºi efecte ce produc ºi menþin în 
Europa ºi la noi influenþa austriacã, ºi urmatã de o analizã 
substanþialã a teoriei statului, demonstraþia se oprea mai insistent 
asupra istoriei politice ºi sociale româneºti, asupra factorilor decisivi 
în devenirea noastrã.

Confruntat recent cu realitãþile sociale româneºti, destul de 
triste, el le vedea, ºi mai ales ruina þãranilor, ca o consecinþã a 
dezvoltãrii istorice, economice care a produs „disoluþiunea claselor 
pozitive”. Þãrãnimea, singura rãmasã, e bântuitã de toate greutãþile 
fiind singura productivã, datoritã specificului muncii ei, spune 
Eminescu într-o înþelegere fiziocraticã a fenomenului.

ªi singurele soluþii de ieºire din impas, ºi pentru pãstrarea 
naþionalitãþii, mai importantã chiar decât structura statalã, erau dupã 
opinia lui, stabilitatea, munca ºi economia.

Dincolo de subiectivitatea vãditã a unora dintre punctele de 
vedere, cuvântul lui Eminescu nu mai izbucnea acum din pasiune 
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ºi elanuri irepresibile, ci dintr-o raþiune bine condusã de 
argumente istorice, economice ºi juridice, chiar dacã ele loveau 
numai în liberali, ireductibilii duºmani, vinovaþi de toate 
neajunsurile þãrii.

Cã prelegerea fusese interesantã ºi menþinuse treazã atenþia 
celor de faþã, reiese din raportul consulului austriac la Iaºi, Hans 
Wenzl, care aprecia pozitiv conferinþa celui pe care-l numea 
„profesor universitar”. La raport, consulul anexase ºi traducerea 
germanã a textului eminescian care a apãrut în Convorbiri 
literare (X), 1876, 1 august, nr. 5, p. 165 ºi urmãtoarele.

Dar în primãvara anului 1876, o seamã de noi necazuri s-au 
abãtut asupra capului mândru ºi neplecat al lui Eminescu. Chiar la 
câteva zile dupã conferinþã, se lãþise la Iaºi un zvon despre cãderea 
de la putere a partidului conservator. Plin de îngrijorare, nutrind 
temeri reale faþã de ceea ce putea sã-l aºtepte în modesta, cu totul 
subordonata lui situaþie, el scria în acele zile lui Iacob Negruzzi, 
fãcând haz de necaz, un bilet redactat dupã cum urmeazã:

„Domnule Negruzzi,

În oraº circuleazã zgomotul cã Ministeriul ar fi cãzut. Acest 
zgomot ne neliniºteºte atât pe mine cât ºi pe Bodnãrescu… Dacã 
ºtiþi ceva pozitiv, vã rog sã ni spuneþi ºi nouã, cât ºi despre vo nouã 
combinaþie, de care s-ar fi vorbind.

Pompiliu ºi-a pregãtit geamantanele ºi vrea sã fugã la Magyar 
orszag. Panu se plimbã cu neliniºte prin Copou, deºi omãtul e pân’ 
la brâu. Lambrior ºede tãcut în cafenea, la Max, ºi pe câþi intrã în 
cafenea îi întreabã ce s-aude.

Al d-voastre
M. Eminescu”

Ironiile de circumstanþã cuprinse în bilet ascund o mare 
neliniºte, pentru care existau foarte serioase temeiuri. Într-adevãr, 
cabinetul conservator cãzuse la 31 martie, ºi Maiorescu fusese 
înlocuit la conducerea Ministerului Cultelor ºi Instrucþiunii prin 
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liberalul G. Chiþu. Drept, care, dupã câteva zile, în aprilie, un ordin 
al ministrului, cu nr. 3483, invita pe revizor sã arate de ce în 
intervalul de la 15 la 31 martie n-a inspectat nici o ºcoalã ruralã din 
judeþul Iaºi. ªicanele, iatã, ºi începuserã, confirmând premoniþiile 
lui Eminescu.

Cu o logicã impecabilã, Eminescu respingea în rãspunsul sãu 
din 4 mai insidioasele acuzaþii lipsite de orice temei:

„… ºtiu cã norma de pânã acum este ca revizorul sã inspecteze 
de douã ori pe an fiecare ºcoalã. Considerând acuma numãrul de 
152 ºcoli publice ºi private din circumscripþia subsemnatului, 
împrãºtiate pe o suprafaþã de mai multe sute de kilometri pãtraþi 
(1143570 p.), considerând minunatele cãi de comunicaþie dintre 
comunã ºi comunã, cã amândouã judeþele nu sunt ºese, ci pline de 
dealuri ºi pãduri, cã pentru inspectarea lor sunt abia ºase luni 
lucrãtoare dacã sustragem sãrbãtorile ºi vacanþele de peste an, 
considerând în urmã cã într-o zi nu se poate inspecta conºtiincios 
decât douã ºcoale, de vreme ce ziua ºcolarã are numai 5 ore (ba, 
joia numai 3), veþi vedea, domnule ministru, cã în sarcina 
subsemnatului este a inspecta de douã ori 152 ºcoli în timpul de 180 
de zile, iar pentru lucrarea administrativã ºi de cancelarie i-ar 
rãmâne în acest timp 28 de zile.”

Raþionamentul fãrã greº ºi ironia tãioasã a raportului au rãmas 
fãrã nici un rezultat în dezvinovãþirea revizorului, deoarece Consiliul 
permanent a avizat, la 18 mai 1876, scoaterea lui Eminescu din 
funcþie. Iar la 4 iunie 1876, ministrul Chiþu îl înºtiinþa cã a fost „pus 
în disponibilitate prin decret domnesc”.

Destituit, el rãmânea pur ºi simplu pe drumuri. Liberalii se 
rãzbunau pe „junimistul” cel mai lipsit de apãrare. Fãrã nici un 
sprijin, fãrã adãpost, lipsit de orice mijloc de subsistenþã, Eminescu 
a fost gãzduit cu mai mult decât binevoitoare ospitalitate, cu 
frãþeascã dragoste, în bojdeuca din mahalaua Þicãului, de cãtre 
prietenul Creangã. În actualul impas moral ºi material, singurul om 
care n-a pregetat, ci s-a grãbit, cu inima deschisã, sã-i ofere un ajutor 
eficace, a fost þãranul humuleºtean.

ªi probabil tot suportul optimist al lui Creangã îl ajuta sã-ºi 
pãstreze un moral bun, ca sã mai poatã scrie rime hazlii în chip 
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de felicitare amicului sãu Samson Bodnãrescu, de ziua lui, în 
27 iunie:

„N-am ºtiut cum cã în ziua
Douãzeci ºi ºapte iuni,
Îºi serbeaz-aniversarea
Toþi voinicii ºi Sãmsunii.

În bisericã asemeni
Cât îmblai pe la icoane,
N-am vãzut pe sfântul Simson,
Pré iubitule Samsoane.

ªi aflând de-aºa minune,
Eu scrisei aceste ºire,
Dorind multã sãnãtate,
Viaþã lungã ºi sporire.

ªi spre semn caracudistic
Îþi trimit aceastã cartã,
Iar tu spune printr-un distic
Cum cã cei absenþi se iartã.

M. E.”

Era doar la câteva zile dupã ce Petrino, la 22 iunie, întocmise un 
raport cãtre Ministerul Instrucþiunii, în care se plângea cã n-a putut 
obþine de la Eminescu acele cãrþi care lipseau din Bibliotecã ºi cerea 
urmãrirea lui în justiþie. Iar la 16 iulie, ministrul Chiþu cerea 
procurorului deschiderea anchetei. Cabala liberalã, condusã la Iaºi 
de Andrei Vizanti ºi D. Petrino, întregea prin punerea sub acuzaþie a 
lui Eminescu, toatã manevra defãimãtoare la adresa Junimii ºi a 
conservatorilor, ºi în special a lui Titu Maiorescu, învinuit de a fi 
risipit banii statului, adicã de a fi dat împrumuturi ºi „ajutoare”, cu 
termen nelimitat „la favoriþi de-ai sãi”, recte lui Eminescu ºi Slavici.

La 15 august murea de cancer Raluca Eminovici, singura fiinþã 
din familie spre care fusese îndreptatã afecþiunea fiului rãtãcitor. 
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În mormântul ei simplu, de lângã bisericuþa din Ipoteºti, Eminescu a 
pecetluit ºi o parte, cea mai îndepãrtatã ºi mai luminoasã, din viaþa 
lui. De acum încolo, imaginea mamei avea sã-i rãsarã în amintire, 
blândã, înfãºuratã în negura vremii ce se va aºterne treptat peste ea.

Nu era de mirare deci cã momentele de luminã din operã 
începeau sã alterneze tot mai insistent cu cele de umbrã ºi cã 
indiferenþa lui proverbialã rãmânea tot mai mult exterioarã. Nu era 
de mirare cã în numãrul din 1 septembrie 1876 al Convorbirilor 
literare, alãturi de trei evocãri ale unor strãlucite clipe de aºteptare a 
dragostei, trei fermecãtoare miniaturi ca Lacul, Crãiasa din poveºti, 
Dorinþa, apãrea un poem sumbru, strãbãtut de accente de deznãdejde, 
precum Melancolie.

Eminescu trecuse vara ºi prin Bucureºti ºi luase masa la 
Maiorescu, care locuia acum împreunã cu familia dr. Wilhelm 
Kremnitz, fratele soþiei sale Clara. Soþia lui Wilhelm, Mite 
Kremnitz, ea însãºi scriitoare de limbã germanã, abia aºtepta sã-l 
cunoascã, dupã ce auzise atâta vorbindu-se despre el ºi mai ales 
dupã ce apreciase mult, provocând, pare-se, gelozia lui Maiorescu, 
poemul Melancolie, adus ºi citit de criticul însuºi. La prima 
întâlnire, „rafinata” doamnã e însã profund dezamãgitã de înfãþiºarea 
poetului: „Îl vãd încã intrând în sufragerie, timid ºi stângaci, cu 
toate cã nu era stingherit, neîndemânatic în fiecare miºcare, un om 
care dupã aparenþã cunoscuse tot aºa de puþin disciplina corporalã, 
ca ºi pe cea spiritualã. Mai mult scund decât înalt, mai mult voinic 
decât zvelt, cu un cap ceva cam mare pentru statura lui, cu 
înfãþiºarea prea maturã pentru cei 26 de ani ai sãi, prea cãrnos la 
faþã, nebãrbierit, cu dinþi mari galbeni, murdar pe haine ºi îmbrãcat 
fãrã nici o îngrijire… Stimulat de cumnatul meu, vorbi foarte vioi 
cu el ºi cu alþi câþiva domni, mânca cu zgomot, râdea cu gura plinã, 
un râs care mie îmi suna brutal. Numai când vorbea, peste masã, 
micuþei mele nepoate, vocea lui, care altfel nu era deloc atrãgãtoare, 
devenea uimitor de dulce ºi ochii împãienjeniþi dobândeau o 
expresie simpaticã…”

Dând la o parte din rândurile evocãrii fãcute de Mite Kremnitz 
aprecierile condescendente cu privire la lipsa de savoir-vivre a lui 
Eminescu, sila cam ciocoiascã faþã de înfãþiºarea lui neconformistã, 
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reþinem totuºi îngreuierea, masivitatea prematurã a fizicului 
odinioarã atât de lãudat de prietenii de la Viena, ºi oboseala 
spiritualã care începea sã rãzbatã (la numai 26 de ani) din toatã 
atitudinea lui, în ciuda farmecului ciudat pe care-l rãspândea încã. 
Cãci decepþia primarã a doamnei Mite se destrãma la a doua 
întâlnire, când Eminescu a citit Cãlin – file din poveste:

„La citit, vocea-i era plãcut monotonã… Cum ºedea aplecat 
peste foile, aºa caligrafic scrise, ale manuscrisului sãu, Eminescu 
avea o înfãþiºare mai puþin masivã: bãrbia foarte pronunþatã ºi gura 
largã se atenuau; fruntea ieºea strãlucitoare de sub pãrul negru ca 
pana corbului; sprâncenele apãreau în toatã frumuseþea lor ºi tãietura 
finã a nasului lãsa numai la întâlnirea nãrilor o uºoarã urmã de 
vulgaritate. Când ridica ochii de pe manuscriptul sãu, nu privea pe 
nimeni, ci pãrea cã se uitã visãtor în depãrtare, adesea miºcând în 
mod ritmic mâna, o mânã micã de copil, binevoitoare, neîngrijitã.”

Într-adevãr, acesta era acum poetul ºi gânditorul, cãzut din 
cerurile sale în cel mai amar contingent. Începea sã priveascã mai 
mult în depãrtare decât la oamenii dimprejur, care, cu foarte rare 
excepþii, jigneau, rãneau tot mai grav sensibilitatea lui adâncã. 
Despre superioritatea lui moralã, despre puterea de a se ridica 
deasupra loviturilor brutale, cu o vorbã de spirit, cu o ironie, spun 
destul mãcar sonetele acre-amare, intitulate printr-un joc de cuvinte 
Petri-Notae, singurã revanºã a omului superior, singurul rãspuns dat 
de Eminescu urii oarbe cu care Petrino continua sã-l urmãreascã. 
Cãci a trebuit sã comparã în faþa instanþei de douã ori, la 
13 septembrie ºi la 9 noiembrie ca sã fie supus unor umilitoare 
interogatorii. ªi tot ironice ºi de sus aveau sã fie ºi rãspunsurile date 
magistratului. La 13 septembrie, explica organizarea defectuoasã a 
bibliotecii care fãcea ca unele pãrþi date lipsã, sã se afle neºtiute în 
alte dulapuri. ªi conchidea exprimând îndoieli cu privire la 
exactitatea datelor furnizate de Petrino în raportul sãu. Pentru ca, la 
9 noiembrie, sã-ºi spunã ritos pãrerea despre lista întocmitã de acela: 
„… lista primitivã fãcutã de D. Petrino a fost falsã”.

Dupã ce Bodnãrescu fusese citat ºi el sã depunã la 15 septembrie 
ºi fusese intimidat ºi neclar, în vreme ce informatorul din partea 
reclamantului, liberalul Andrei Vizanti, nu se sfiise sã-l acuze direct 
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pe Eminescu de a fi dorit sã-ºi însuºeascã cãrþile ºi mobilierul, 
poetul i-a scris prietenului Samson o scrisoare de o impresionantã 
gravitate de ton:

„Dragã Samsoane,

Judecãtorul de instrucþie nu aºteaptã decât mãrturia ta pentru a 
da ordonanþã de «non lieu», adicã cã nu e loc de urmãrire împotriva 
mea în privirea cãrþilor în cestiune. Dacã nu poþi veni la Iaºi, trimite, 
dupã ce vei primi citaþia, o suplicã cãtre judecãtoriul de instrucþie, 
prin care sã-l rogi ca sã delege pe primarul comunei sã-þi ieie 
interogatoriul (poþi zice în suplicã sau cã eºti bolnav, sau cã n-ai 
mijloace de cãlãtorie). De urmãrirea pe cale civilã, adicã de 
restituirea preþului cãrþilor lipsã, nu vom scãpa, acolo vom intra cu 
toþii, de la Cãtãnescu începând pânã la inclusive Petrino, pentru cã 
nici unul din noi n-au primit biblioteca în deplinã regulã (dupã 
renumita lege a contabilitãþii generale). Dar aceastã cestiune are sã 
fie încurcatã aºa fel, încât are sã le fie lehamite ºi judecãtorilor ºi 
nouã de patarania asta. Când vei fi interogat, te rog spune adevãrul. 
Nu evaziv, nu încurcat, cãci toatã responsabilitatea civilã e o 
copilãrie alãturi de urmãrile ce ar avea pentru mine un singur 
neadevãr ce l-ai spune. Un neadevãr ar fi în stare sã mã nenoroceascã 
pe toatã viaþa ºi sã-mi rãpeascã onoarea. De aceea spune ce am spus 
eu. Eu am zis cã am numãrat biblioteca de mai multe ori, cã la 
fiecare numãrãtoare din nou, am gãsit tot mai puþine cãrþi lipsã ºi cã 
nici azi nu sunt convins cã acele cãrþi lipsesc. Eu am numit sistemul 
de þinere al bibliotecei vicios, pentru cã sunt mai multe biblioteci 
conþiind aceleaºi materii, încât uºor se poate pune o carte în raft fals. 
C-un cuvânt, eu am zis cã am gãsit lipse, dar cã pânã azi nu sunt 
convins cã ele existã într-adevãr.

Apoi am zis cã, faþã cu sistemul cel vechi ºi nevoind sã acuz cu 
uºurinþã pe nici unul din predecesorii mei, am hotãrât sã catalogizez 
din nou biblioteca, din care cauzã n-am putut sã fac un proces verbal 
de predare.

C-un cuvânt, gândeºte-te la una. Eu am spus adevãrul deplin, 
pentru cã orice evazivitate ar fi numai o bãnuialã mai mult. 
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Orice evazivitate din partea ta ar fi o bãnuialã asupra mea. De aceea 
gândeºte-te.

Dacã mai vrei informaþii, þi le pot da.

M. Eminescu

Adreseazã la «Redacþia Curierului»”.

La dispreþul poetului faþã de propria sa viaþã, grija plinã de 
teamã faþã de o eventualã dezonoare trãda o datã mai mult înãlþimea 
eticã la care se afla. ªi gravitatea cu care se adresa lui Bodnãrescu 
suna ca un clopot de alarmã a personalitãþii morale ameninþate de o 
cauzã nedreaptã, meschin infamantã. Adevãrul, singura armã întru 
apãrarea onoarei…

Sigur cã, în cele din urmã, nevinovãþia lui a ieºit la ivealã ºi, 
printr-o ordonanþã din 17 decembrie 1876, magistraþii au hotãrât sã 
claseze dosarul penibilei cauze. Dar Eminescu a rãmas marcat ºi de 
aceastã încercare cum fusese ºi de cea de la Putna.

Cele mai pure intenþii, râvna cea mai nobilã erau rãstãlmãcite, 
târâte în noroiul greu al realului. ªi el care tradusese din Shakespeare 
sonete, se va fi gândit, poate, la celebrul Sonet 66, plângerea 
geniului prins în mijlocul unei luni ostile virtuþii ºi talentului…

Între timp, izbutise, dupã multe intervenþii ºi chiar pe lângã 
Veronica Micle, sã obþinã o slujbã ºtearsã la o foaie localã, aparþinând 
junimiºtilor, Curierul de Iaºi, cãruia el, în batjocurã amarã, îi dãduse 
porecla „foaia vitelor de pripas”, iar duºmanii Junimii de „curier al 
maimuþelor darviniene”. Aci a pornit de la început chinul unui Sisif 
modern, altã activitate la fel de susþinutã, de conºtiincios îndeplinitã, 
ca ºi cele de pânã acum, activitatea ziaristicã.

Însãrcinat cu redactarea pãrþii literare a ziarului, Eminescu avea 
sã depãºeascã, dupã obicei, atribuþiile lui stricte ºi sã ajungã uneori 
sã redacteze aproape în întregime foaia scoasã doar prin numele lui 
din praful anonimatului în care ar fi zãcut.

Din când în când, printre anunþuri ºi cronici teatrale, printre 
articole despre literaturã, el publica în foiletonul Curierului ºi unele 
opere originale. Aºa, de pildã, în 9 iulie, apãrea gingaºa, adolescentina 
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schiþã La aniversarã, apoi în câteva numere consecutive din august, 
„nuvela originalã” Cezara: plinã de luminã ºi culoare, grea de 
frumuseþea unui peisaj paradisiac în care mâna omului n-a intrat ºi 
în care îndrãgostiþii redevin puri ca primii oameni înainte de pãcatul 
originar, insula lui Euthanasius, în care se topesc ºi senzualitatea 
voinþei de a trãi a Cezarei ºi asceza spiritualã a lui Ieronim, într-o 
tentativã de refacere a unitãþii originare.

În aceeaºi toamnã grea, un alt nour l-a constituit ºi o rãcealã 
trecãtoare în relaþiile cu doamna Micle. Femeia cãreia îi închinã, la 
douã sãptãmâni numai dupã moartea mamei, în noaptea de 28 august 
1876, versuri de înfriguratã dorinþã, de iubire aprigã, dar ºi de 
plângere a solitudinii ºi nefericirii, se îndepãrtase probabil, pentru 
un rãstimp, de el.

Cu sufletul sãu mereu însetat de dragoste absolutã, totalã, dar ºi 
rãnit de îndoieli neîntrerupte, hrãnite de suspiciuni chinuitoare, 
poetul dãdea glas nefericirii lui intime, mai întâi într-o scrisoare a 
cãrei asprime dã, de fapt, mãsura durerii:

„Doamnã,

De mult joc un rol nevrednic de mine însumi ºi nevrednic de 
simþemintele care le-am avut pentru D-ta, cãci sperez cã nu le mai am. 
Cât ai fost dusã, am avut timp sã reflectez asupra stãrii mele ºi s-o 
gãsesc nesuferitã. Doi ani de zile, Doamnã, n-am mai putut lucra 
nimic ºi am urmãrit, ca un idiot, o speranþã nu numai deºartã – 
nedemnã. Cãci într-adevãr ce am putut spera? Acum pentru-ntâia 
datã ai vorbit limpede cu mine, aceasta tocmai nezicând niciun 
cuvânt, nescriindu-mi nici o literã, cãci se vede cã la mãnãstire nu-þi 
mai trebuia o manta, cum îþi trebuie la Iaºi, nu-þi mai trebuia un om 
despre care unii-alþii sã presupuie cã-l iubeºti, pe când în realitate 
iubeºti pe cine ºtie cine. ªtiu multe de D-ta, eu care pân-a veni în 
aceastã þarã afurisitã, aveam inimã curatã ºi minte deºteaptã. Nu i-ar 
putrezi oasele cui au dat fiinþã acestor þãri în care cuvântul nu-i 
cuvânt, amorul nu-i amor ºi frumuseþa e inscripþia unui… otel.

Zgârcitã în orice zâmbet, orice privire cu mine, care mi-aº fi dat 
viaþa bucuros pentru atâta numai, n-ai fost aºa cu oricine, o ºtiu bine 
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aceasta. Dar cred cã trebuia sã sfârºim odatã. Nu poþi zice, Doamnã, 
cã eu aº fi dat cauzã la aceastã ciudatã relaþie. În orice caz, pân-a te 
cunoaºte puþin numai, simþemântul meu nu era cu mult deosebit de 
acela dintre Amor ºi Psyché. D-ta erai o idee în capul meu ºi te 
iubeam cum iubeºte cineva un tablou. Dupã ce singurã ai voit altfel 
ºi ai fãcut din visul meu un capriþ al D-tale, nu mai putea rãmâne 
astfel: pentru [cã] nu mai sunt nici de 16 ani, nici de 70. Ei bine, 
ce-ai binevoit D-ta a face din mine? Mi-ai omorât orice idee mai 
bunã în cap; am stat aicea, în acest oraº, pe care nu-l pot suferi, 
pentru a te vedea en société – o datã pe sãptãmânã ºi pentru a fi 
ridicol în ochii lumii ºi, ceea ce-i mai mult, în ochii D-tale. Credeam 
în D-ta, nu mai cred. Cine mã cunoaºte cum m-ai cunoscut D-ta, 
cine ºtie, cum ºtii D-ta, cã n-am putut iubi nici pe mumã-mea mai 
mult decum te-am iubit, cã cel mai mic sacrificiu, ce binevoiai a mi-l 
face, mai adãogea încã acea iubire, acela va ºti cum am trebuit sã fiu, 
când am cãpãtat siguranþa cã era destul sã ieºi pân’la Vãratic (adicã 
la Piatra), pentru ca sã nu mai gândeºti un moment mãcar la mine.

Ce sã mai continuãm, Doamnã, o comedie, pe care D-ta ai ºtiut 
s-o joci bine, nu-i vorbã, dar în care mie rolul de bufon nu-mi convine.

De-mi voi aduce vreodatã aminte de D-ta, fii sigurã cã va fi fãrã 
urã ºi fãrã amor. Fãrã urã, cãci urându-te þi-aº da o valoare pe care o 
femeie de uºurinþa D-tale n-o meritã; fãrã amor, pentru cã aº 
batjocori simþirea pe care cânii chiar între sine o simt mai mult decât 
ai simþit-o D-ta pentru mine.

Vei înþelege, Doamnã, cã nu voi, n-am vrut, n-oi voi sã-mpart cu 
nimene nimic. Ce-i al meu e al meu ºi… sau erai a mea pe deplin, 
ºi mã urmai oriunde-n lume, lãsând ºi pe Menelaos ºi acea 
progeniturã fãrã frumuseþe ºi fãrã generozitate; sau îmi spuneai cã 
voieºti sã guºti viaþa ca femeie tânãrã, ºi atuncea mã-închinam, 
pentru cã rolul de Cicisbeo nu-mi convine. Pentru asta o secãturã ca 
Ghika-Cogãlniceanu sau o alta ca… sunt destul de buni. Eu voi 
inimã curatã ºi amor vecinic, cãci dac-aº voi sã-mi risipesc viaþa pe 
curteniri trecãtoare, v-asigur, Doamnã, cã aº putea-o face ºi eu.

Doar nu vei spune cã mi-ai scris ºi din Piatra, cum ai spus cã 
mi-ai scris din Iaºi ºi n-am primit eu scrisoarea. Nu mi-ai scris, 
Doamnã, nu ºi iar nu […]



209 Zoe Dumitrescu-Buºulenga  /  EMINESCU - VIAÞA

Nu crede cã-þi fac imputãri. Ce imputãri se pot face unei femei 
uºoare? Dacã am a imputa cuiva ceva, este numai mie, mie care am 
[fost] atât de dobitoc ca sã cred o clipã în vorba D-tale.

Reîntoarcere din parte-mi nu e decât c-o unicã condiþie. 
Aceasta e: sã împarþi soarta rea în care trãiesc eu, sã fii a mea 
oricum aº trãi ºi oriunde.

Dac-aº ºti cã ai o scânteie de iubire pentru mine, aº aºtepta ºi o 
sutã de ani, dar ºtiu cã n-ai, de aceea condiþia pusã e cea mai grea 
posibilã. De o-mplineºti, bine, de nu, nu. Cred cã n-o vei împlini ºi 
de aceea adio, Doamnã,… ºi de astã-datã pentru totdeauna.

Gaius
Cu care ai avut încã ºi o scenã foarte ambarasantã la Avereasca”.

Simþãmintele i se învãlmãºeau nu numai în scrisoare, ci ºi în 
versuri impresionante prin caracterul lor direct, prin frumuseþea lor, 
mãrturisind mai puternic, mai adevãrat, trãirile nemijlocite din clipa 
împietritã în slovã.

Destul de amplu, poemul postum, Pierdutã pentru mine, 
zâmbind prin lume treci amestecã dubiile chinuitoare privitoare la 
fidelitatea iubitei, frumoasã ºi capricioasã, cu amintirea mamei ºi a 
mormântului ei de curând închis. Prea plinul pasiunii se revarsã în 
reproºuri cãtre ea, cea care nu se îndurã, ºi cãtre el, care a pus-o mai 
presus de orice pe lume. ªi expresia unei iubiri atotstãpânitoare se 
înalþã, în cele din urmã, peste toate bãnuielile ºi învinuirile, într-un 
strigãt aproape deznãdãjduit:

„Spuneþi de ea tot rãul de vreþi sã-nnebunesc,
Cã-i heterã, un monstru, cã-i Satan – o iubesc!”

Decelãm aci, cu surprindere, în alte registre ale trãirii, în altfel 
spuse, acelaºi raport între nevrednicia presupusã (ºi posibilã) a 
obiectului iubirii, ºi calitatea iubirii însãºi, întregi, neclintite, 
a îndrãgostitului, ca ºi în prima tinereþe, în Venere ºi Madonã. 
Ceea ce ar însemna cã, într-adevãr, capacitatea uriaºã de iubire a 
poetului gânditor, forþã geamãnã, complementarã, a demiurgiei lui, 
se exercita în sine, în absolut, oferind zadarnic oricãrei femei iubite 
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o pârghie de ascensiune spre Eros celest. ªi cã lucrurile se petreceau 
aºa ºi nu altfel stã mãrturie chiar în aceastã vreme de ardentã trãire 
a dragostei în preajma Veronicãi Micle între neliniºti ºi chemãri 
nesãþioase, o notaþie delicatã, încãrcatã de dulci, transparente 
melancolii, readucând ciudat tonul ºi procedeele tinereþii, ca cea din 
postuma O, dulce înger blând…:

„O, dulce înger blând,
Cu ochi uimiþi de mari,
La ce mai reapari
Sã-ngreui al meu gând?
Pãrea cã te-am uitat,
Cã n-oi mai auzi
Cã-mi aminteºti vo zi
Din viaþa mea de sat!

Mai poþi sã-þi aminteºti
Cum noi îmblam disculþi
ªi tu steteai s-asculþi
Duioasele-mi poveºti?
………
Dar azi, când se pãrea
Cã-n veci eu te-am uitat,
Tu iar te-ai arãtat
Ca-n tinereþea mea:
Suflarea ta uºor
Zburat-au rãcorind
ªi reîntinerind
Întâiul meu amor.”

Amintirea primei iubiri vine ca o boare de rãcoare purã, ca un 
ostrov calm în vremea turburatã a amorului veronian. Inserþia 
acestei stranii anamneze a dragostei adolescentine devine inconºtient 
revelatorie, ca fenomen de „cristalizare” stendhalianã a unui 
sentiment din trecut, devenit arhetipal ºi la care se raporteazã 
ulterior orice altã trãire ºi orice altã imagine a femininului.
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Astfel ºi Veronica ºi iubirea pentru ea nu sunt decât ipostaze, 
raportate la momentul arhetipal al „marcãrii” esenþiale din trecut. ªi 
o datã mai mult, metafizica iubirii eminesciene apare în simplitatea 
ºi mãreþia ei, finalul poeziei descoperind complexul tristanesc al lui 
Eminescu, acela care leagã necontenit iubirea de moarte:

„Mai tare sã-mi vorbeºti:
– De mine ce te temi? –
S-aud cum lin mã chemi
Acolo unde eºti!
Curând, curând ºi eu
Îmi pare cã voi pleca
Pe dulce urma ta
Iubit copilul meu!”

Necontenit îngemãnate, Eros ºi Thanatos aruncã alternativ 
umbra lor asupra gândului ºi versului eminescian, semn al acelei 
puteri misterioase din artistul romantic care-l poartã necontenit spre 
abisurile absolutului.

El se mãrturisea astfel în iubire, în setea lui de desmãrginire, dar 
privea în acelaºi timp în sine, spunându-ºi durerea limitelor. 
Versurile din Bolnav în al meu suflet… au tristeþea fãrã leac a durerii 
existenþiale:

„Închin a mea viaþã la scârbã ºi-ntristare
ªi-mi târâi printre anii-mi nefasta arãtare…
– Prea slab pentru-a fi mare, prea mândru spre-a fi mic.
Viaþa-mi, cum o duce tot omul de nimic.
Nãscut fãr’ de-a mea vinã, trãind far’ mai s-o ºtiu,
Nu merg cum merg alþi oameni, nu-mi pasã de-unde viu,
Supus doar ca nealþii la suferinþe grele
Unesc cu ele ºtirea nimicniciei mele.”

Zãdãrnicia existenþei ºi surplusul de suferinþã cu care era 
încãrcat faþã de ceilalþi muritori îi pãreau mai anevoie de suportat 
din pricina plusului de cunoaºtere pe care-l deþinea ºi care-l 
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împingea la ºi mai sumbrul gând al durerii fãrã sfârºit chiar dupã 
încheierea acestei existenþe:

„Dar vai! nici siguranþa n-o am cã mor pe veci. –
ªi dacã oare-a morþii mîni palide ºi reci
În loc sã sferme vecinic a vieþii mele normã
Ar pune al meu suflet sãrman în altã formã?
Dacã a mea durere, un vecinic Ahasver,
La sorþi va fi pus iarãºi, de cãtre lumi din cer,
Ca cu acelaºi suflet din nou sã reaparã
Migraþiei eterne unealtã de ocarã?
Nimic, nimic n-ajutã – ºi nu-i nici o scãpare.
Din astã lume-eternã, ce trecãtoare pare,
Gonit în timpi ºi spaþii, trecând din formã-n formã,
Eternã fulgerare cu inima diformã,
De evi trecuþi fiinþa-mi o simt adânc rãnitã,
Pustiu alergãtoare, cumplit de ostenitã…
ª-acum din nou în evu-mi, lui Sisif cruda stâncã
Spre culmea morþii mele ridic º-ast-datã încã
ª-ast-datã? Cine-mi spune cã-i cea din urmã oarã?”

Rãscolitoarea confesiune, mai rar pusã-n valoare de exegeþi, 
dezvãluie alte strãfunduri de durere în fiinþa lui Eminescu, curioasa 
amintire obscurã a trecuþilor avatari, atât de dureroasã pentru un 
suflet bãtrân („De evi trecuþi fiinþa-mi o simt adânc rãnitã”) ºi obosit 
de „eterna alergare” prin timpi ºi spaþii, din formã în formã, migraþia 
eternã a durerii, „vecinic Ahasver”, moartea necapãt al suferinþei, tot 
argumente ale insondabilei adâncimi a psyché-ului eminescian.

În noiembrie apãrea în Convorbiri, luminosul Cãlin – file din 
poveste, urmat în numãrul din 1 decembrie de tenebrosul poem 
Strigoii, început la Berlin sub influenþa Lenorei lui Bürger.

Cine ºtie din ce motive, poetul nu va mai publica timp de un an 
ºi jumãtate, pânã în martie 1878, în Convorbiri literare. În orice caz, 
pe toatã vremea ºederii lui la Iaºi, colaborarea cu revista a încetat. 
Sã fi fost supãrat pe Convorbiri? Ipoteza n-ar fi exclusã, dacã þinem 
seama de scrisoarea trimisã lui Iacob Negruzzi, la reluarea colaborãrii 
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dupã hiatul ºtiut, ºi-n care declara: „Spun drept cã n-aveam alt gând 
a mai tipãri versuri. Aceastã curã radicalã de lirism o datorãm 
Junimii din Iaºi, cãci desigur cã pentru convulsiuni lirice râsul e 
mijlocul cel mai bun ºi cel mai rãu…

Eu sunt scriitor de ocazie ºi dacã am crezut de cuviinþã a 
statornici pe hârtie puþinele momente ale unei vieþi destul de 
deºarte ºi de neînsemnate, e un semn cã le-am crezut vrednice de 
aceasta. Dacã forma pe care ele a-mbrãcat-o e vrednicã de râs, vei 
concede cã nu aceasta a fost intenþia mea ºi c-atunci e mult mai 
bine ca sã nu se publice niciodatã. În orice caz eu n-am vrut sã le 
dau o formã ridiculã ºi dacã sunt greºeli, eu din parte-mi am 
cântãrit orice cuvânt.”

În dispoziþia în care se aflã poetul în toamna lui 1876, îl irita 
probabil, peste mãsurã, sportul acela dupã care „anécdota primà”, 
ironia junimistã aplicatã unde trebuia ºi unde nu trebuia; el se va fi 
simþit jignit de primirea unora din acele superbe piese lirice de mici 
dimensiuni, care erau denumite în derâdere cantabile – de cãtre 
filistinii junimiºti ºi de cãtre dispreþuitorul V. Pogor – tocmai din 
pricina excepþionalei lor muzicalitãþi, ºi cântate în cor „spre 
înveselirea tuturor”, zice Iacob Negruzzi, adãugând „ºi a autorului 
însuºi, care, când era bine dispus, lua ºi el parte la cântarea comunã”. 
Fireºte, aflat mereu în minoritate ºi îndeobºte mereu considerat 
drept „cel mai sensibil la criticã” de unii atât de inferiori strãlucirii 
spiritului sãu, Eminescu, rezervat ºi modest, se va fi sfiit sã-ºi arate 
fãþiº nemulþumirea, dar va fi luat tacit hotãrârea expusã mai târziu în 
scrisoare. Este, de altfel, uºor de închipuit cã participarea sa la 
„veselul” banchet al Junimii, din 24 octombrie 1876, a avut loc tot 
cu reprimarea adevãratei stãri sufleteºti.

Mai potrivit cu registrul grav în care se desfãºurau atunci trãirile 
poetului, apãrea articolul comemorativ închinat amintirii domnului 
martir, Grigore Ghica Voievod, publicat în 1 ºi 3 octombrie 1876, în 
paginile Curierului de Iaºi.

Toatã iarna a fost prins de obiºnuita activitate gazetãreascã. 
Frecventa cu regularitate teatrul, comenta ºi critica piesele, jocul 
actorilor, dând sugestii ºi fãcând recomandãri pentru îmbunãtãþirea 
repertoriului ºi a calitãþii reprezentaþiilor, în perfectã cunoºtinþã de 
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cauzã ca unul care trecuse ani la rând prin teatrele mari ale Austriei 
ºi Germaniei. Dar linia de gândire îi era aceeaºi din 1870 când 
publicase, tot preocupat de soarta teatrului românesc, articolul 
Repertoriul nostru teatral în Familia.

Primãvara lui 1877 i-a absorbit atenþia printr-un mare eveniment 
de politicã internaþionalã, care promitea sã aibã urmãri pentru þara 
noastrã: izbucnirea rãzboiului ruso-turc. ªi dupã un scurt rãstimp de 
nehotãrâre, România intra ºi ea în rãzboi. La 9 mai, Adunarea 
Legiuitoare, cu majoritate liberalã, decidea: „Camera ia act cã 
rãzboiul între România ºi Turcia, cã ruperea legãturilor noastre cu 
Poarta ºi independenþa absolutã a României au primit consacrarea 
lor oficialã”. Deci þara îºi redobândea, dupã secole, desãvârºita 
independenþã de sub jugul otoman.

Eminescu însã era bântuit de gânduri contradictorii. Se simþea 
mândru de independenþã ºi o socotea o stare fireascã a poporului 
român, a istoriei sale eroice. Cum avea sã spunã mai târziu în 
articolele din Timpul, el socotea independenþa drept „suma vieþii 
noastre istorice”, în nici un caz un „«copil gãsit» fãrã cãpãtâiu ºi fãrã 
antecedente”, cum voiau sã arate liberalii de la guvern care 
declaraserã rãzboiul, ci „un prinþ care dormea, cu sceptrul ºi coroana 
alãturi”. În calitatea sa de membru al partidului conservator, el nu 
putea ºi nu dorea sã accepte ideea cã actualul guvern liberal ar fi 
putut câºtiga independenþa, ºi în toate demonstraþiile lui se sprijinea 
pe argumentele istorice care dovedeau cã Vodã Cuza câºtigase 
„atributele unei neatârnãri reale”.

Oricum, armata românã avea sã intre în foc vara, dupã 20 august, 
dar agitaþia politicã, agitaþia rãzboinicã pusese mai de timpuriu 
stãpânire pe þarã, cam de pe vremea trecerii trupelor ruseºti, pe 
teritoriul românesc, înspre Dunãre, adicã încã din aprilie. Poate din 
spatele bojdeucii care privea spre dealul Ciricului, Eminescu ºi 
Creangã se vor fi uitat din depãrtare la furnicarul armatei ruseºti. De 
altfel, au participat amândoi la un „pariu” junimist de tot hazul, între 
douã echipe care susþineau, una cã Rusia va fi învingãtoare, cealaltã 
cã Turcia va birui. În cea dintâi se numãrau Vasile Conta, Eminescu, 
Creangã, Bodnãrescu, Miron Pompiliu printre alþii, iar în cea de-a 
doua Carp, Rosetti, Pogor ºi Micheru.
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Altfel, poetul îºi ducea mai departe mãruntele ºi plicticoasele 
ocupaþii redacþionale. Dupã vorba sa, referitoare, pare-se la timpul 
colaborãrii la Curierul de Iaºi: „ºi, cu prostii de jurnal, zilnica pâine 
câºtig”. Întreþinea polemici cu persoane neînsemnate ºi cu gazete 
locale la fel de lipsite de importanþã ºi se pãstra totuºi cu o 
consecvenþã îndãrãtnicã, pe aceleaºi poziþii morale de la care nu îºi 
îngãduia sã se abatã. Opinia celorlalþi îi rãmânea, ca întotdeauna, 
indiferentã atâta timp cât avea certitudinea cã se aflã pe calea cea 
dreaptã, a adevãrului. Prin luna iulie, scria: „… ne pasã foarte puþin 
de opinia de care foaia noastrã, bunã-rea cum este, se bucurã… sau 
de opinia cu care aceleaºi cercuri binevoiesc a-l onora pe redactorul 
ei! A-l onora, repetãm, cãci în momentul în care ne-am vedea lãudaþi 
de o seamã de oameni, chiar respectabili, fie ca persoane private, aº 
crede c-am încetat de a fi atât de îndãrãtnici precum suntem ºi c-am 
fi fãcut vreo concesie în scris sau prin grai”.

Pe bunã dreptate, s-a vãzut în rândurile acestea un leit-motiv al 
stilului de viaþã profesionalã ºi publicã la Eminescu ºi care va reveni 
în scrisa lui în forme variate, pânã se va turna definitiv în finalul 
Scrisorii a II-a. Desigur, polemistul intransigent, plin de nerv, îºi va 
atrage mâniile tuturor, mari ºi mici, în aºa mãsurã încât, într-o 
scrisoare trimisã lui Slavici în toamna lui 1877, la 20 septembrie, el 
avea sã spunã, fãcând iarãºi haz de propriile-i necazuri: „… am 
devenit susceptibil, cã orice atac, cel mai nevinovat, mã iriteazã 
încât am o adevãratã Berserkerwut (mânie sãlbaticã, n.n.), cã s-au 
înmulþit oamenii cu care nu mai vorbesc nici un cuvânt, ºi c-am 
s-ajung sã nu mai vorbesc chiar cu nimeni, nici cu mine însumi. Nu-i 
vorbã, s-a supãrat vãcarul pe sat ºi satul habar n’are. Dar dacã-i viaþa 
aºa, se vede cã nu poate fi altfel.”

ªi cu un uºor aer de melancolie, la sfârºitul scrisorii, relua 
ideea unor versuri pe care le citise ºi spunea: „Acea privire clarã se 
duce, cãci tocmai în timpul cel bogat al vieþii ne risipim zilele în 
nimicuri”. Câte regrete nu se cuprindeau în aceastã reflecþie 
trecãtoare, care ascundea conºtiinþa irosirii unei capacitãþi uriaºe în 
lucruri de nimic!

În aceeaºi vreme, în urma unui conflict cu un avocat Mircea din 
Iaºi, care încercase sã-l oblige a scrie laude în apãrarea primarului 
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Pastia, atacat de ziarul Steaua României, Eminescu iritat la culme, 
ºi-a dat demisia din postul de redactor al pãrþii neoficiale din 
Curierul de Iaºi. ªi a rãmas din nou fãrã slujbã. Acum ºi-a redactat, 
probabil, cartea de vizitã (pe o paginã rãzleaþã de manuscris), 
aparent glumeaþã numai pentru cei avizaþi: „D. Michaelis Eminescu, 
vecinic doctorand în multe ºtiinþe nefolositoare, criminalist în senzul 
prost al cuvântului ºi în conflict cu judecãtorul de instrucþie, fost 
bibliotecar, când a ºi prãdat biblioteca, fost revizor la ºcoalele… de 
fete, fost redactor en chef al foii vitelor de pripas ºi al altor jurnale 
necitite colaborator”.

De data aceasta l-a ajutat Slavici, atunci redactor la ziarul 
conservator Timpul, chemându-l la Bucureºti. Poetul s-a hotãrât 
destul de greu sã pãrãseascã Iaºul, fiindcã, plecând, se despãrþea de 
cerul Moldovei, de Creangã, de Veronica.

Dar n-avea încotro ºi a pornit din nou, cu inima strânsã, 
rãtãcitor spre ultima etapã, cea mai lungã ºi mai întunecatã a 
nefericitului sãu pelerinaj prin viaþã, purtând, el, care lãsa pe urmã-i 
aur, povara sãracã de cãrþi vechi ºi haine ponosite strânse în lãzi de 
lemn roase de carii.

Producþia frãmântatei epoci ieºene, supusã atâtor tribulaþii ºi 
nestatornicii, a fost, totuºi, foarte bogatã, însumând lucrãri publicate, 
poezii de mai mici sau mai mari dimensiuni, schiþe ºi o nuvelã, 
articole ºi cronici, apoi proiecte, prime versiuni sau prelucrãri de 
lucrãri deja începute ale unor opere de mai mare amploare, cum ar 
fi unele din Scrisori sau ca drama Bogdan Dragoº.

Erosul triumfãtor, ca singurã forþã care-ºi mai putea trimite 
razele transfiguratoare peste ºi dincolo de atâtea vicisitudini, cucerea 
în acea epocã zona cea mai extinsã a creaþiei eminesciene, aducând 
cu sine elemente înnoitoare în scenariul poetic. O naturã magic 
însufleþitã, vorbind în luminozitãþi astrale ºi sonuri eufonice slujeºte 
de cadru doar visatei întâlniri de dragoste (care n-are niciodatã loc), 
proiectate mai întotdeauna în viitor, ca în Lacul, Crãiasa din poveºti, 
Dorinþa sau Fãt-Frumos din tei, aparþinând toate ciclului aºa-numit 
veronian. Folclorul ajutã transfigurãrii prin numeroase din valenþele 
sale analoage unora din planul oniric. Visul de dragoste are însã 
atâta intensitate, încât deºi e necontenit imaginat în viitor (aºa cum 
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o aratã stilistic folosirea viitorului ca timp al acþiunii), poezia 
dobândeºte o neasemuitã concreteþe prezentã.

ªi toate elementele de gândire mito-poeticã eminescianã din 
aceastã vreme se strâng în liricul basm despre Zburãtor ºi fata de 
împãrat îndrãgostitã, Cãlin – file din poveste. Episoadele variate 
dar unitare în totalitate se înlãnþuie dupã procedeul favorit al 
tinereþii eminesciene, dupã procedeul antitetic. De la strãlucirea 
fabuloasã a primei pãrþi petrecute în iatacul din castel al fetei 
zugrãvite cu o finã senzualitate, de Correggio, se trece la coliba 
sãrmanã din codru unde tânãra s-a refugiat, ca în Sacontala sau în 
Heinrich von Ofterdingen, pentru ca, în cele din urmã, regãsirea 
îndrãgostiþilor sã se încununeze, o singurã datã, dar cât de simbolic, 
în opera lui Eminescu, cu deplina fericire a nunþii. Tainica 
hierogamie sãvârºitã pe marginea lacului, „cuibar rotind de ape”, în 
mijlocul codrului, ºi vegheatã de luna care „zace” asupra cuibarului 
pregãtind parcã oul cosmogonic, exprimã reunirea cuplului în 
unitatea originarã, începãtoare de lume, reunire fericitã la care iau 
parte deopotrivã macrocosmosul, nunul soare ºi nuna lunã, ºi 
microcosmosul, nunta gâzelor „alãturi”.

Capacitatea poetului de transfigurare miticã a lumii apãrea aci 
în toatã frumuseþea ei, învãluitã în prospeþimea înfioratã a vegetalului, 
în însufleþirea pãdurii de argint, în transparenþa ºi fluiditatea delicatã 
a apelor sub misterioasa luminã selenarã, în muzicalitatea 
incantatorie, acvaticã, a versurilor. Totul vibreazã, totul e pãtruns de 
acel duh al mirului care atât de rar se pogoarã asupra marii poezii ºi 
pe care Eminescu a izbutit sã-l aducã în Cãlin – file din poveste. Era 
o nouã încercare de traducere a unor mituri româneºti ºi universale 
în haine reîntinerite. O mai fãcuse odatã, în basmul Fãt-Frumos din 
lacrimã, unde încercase sã împãmânteneascã atribute orfice în 
persoana eroului popular, în anii în care era preocupat de Orfeu 
pentru Memento mori.

Perioada ieºeanã însã, care declanºase ascunsele ºi rãvãºitoarele 
puteri ale iubirii, a vãzut limpezindu-se ºi augmentându-se imaginile 
generate ºi susþinute de prezenþa beneficã a mitului. ªi ar fi de 
descoperit în Cãlin, dincolo de zburãtor ºi fata de împãrat devenitã 
zânã (purtând semnele distinctive ale florilor albastre în pãr ºi stelei 
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în frunte), personaje de folclor românesc, un impuls prim dezvãluit 
inconºtient în scrisoarea mai înainte citatã cãtre Veronica. Când îi 
pomenea de sentimentul sãu care „nu era cu mult deosebit de acela 
dintre Amor ºi Psyché”, el dezvãluia poate una din preocupãrile sale 
din acel moment în care lucra la Cãlin. Cãci scena primã de iubire 
dintre fata adormitã ºi Zburãtor are farmecul graþios ºi pur al miticei 
întâlniri. Iar mai departe, Eminescu a construit, cu date româneºti 
folclorice, pe sensul ocult al vechiului mit grec despre soarta 
sufletului cãzut din prima stare ºi care, dupã grele încercãri, se va 
reuni pentru totdeauna cu iubirea celestã.

În aceastã luminã se contureazã mai apãsat sporul, creºterea 
considerabilã a creativitãþii eminesciene în anii ieºeni, în mãsura în 
care permearea miticã a liricii devine un câºtig incontestabil. 
În aceastã sferã se înscria, de altfel, ºi Strigoii, unde un Orfeu 
barbar, Arald, încearcã sã recheme din moarte o Euridice mult 
iubitã, Maria, prin practicile magice ale unui vechi preot pãgân, 
dacic. Lumea subpãmânteanã se deschide ºi cea prea-iubitã apare, 
într-un cadru poetic de o forþã care prevesteºte evocarea rilkeianã:

„Prin vânt, prin neguri vine – ºi nourii s-aºtern,
Fug fulgerele-n lãturi, lãsând-o ca sã treacã,
ªi luna înnegreºte ºi ceru-ncet se pleacã
ªi apele cu spaimã fug în pãmânt ºi seacã –
Pãrea cã-n somn un înger ar trece prin infern.”

Euridicea dunãreanã revine la Orfeul ei barbar ºi iubirea lor se 
reia, noptatecã însã ºi într-o ipostazã trans-umanã, de strigoi. ªi aci 
intervine încãlcarea interdicþiei, tot din prea plinul iubirii, îndrãgostiþii 
uitând cã ivirea zilei le e fatalã, dar finalul, cu reintrarea amândorura 
în templul mormânt, nu-i mai desparte. Absolutul iubirii îºi spune 
cuvântul ºi aici, în rezolvarea în moarte.

Proiecþiile mitice ale dragostei, atât de originale ºi strãlucite 
estetic vorbind, nu pot stinge totuºi tristeþile celelalte, legate de 
imperfecþiunile existenþei, ca nerealizarea personalitãþii intelectuale 
ºi spirituale, nefericirea adâncã a diviziunii interioare, solitudinea 
iremediabilã. De aceea zonele de luminã intensã alterneazã cu mari 
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pete de întuneric, cum dovedeºte publicarea, în acelaºi an, a 
poemelor Cãlin – file de poveste ºi Strigoii, care ilustreazã însã ºi 
egala capacitate a poetului de a se desfãºura pe toate registrele 
trãirilor ºi sensibilitãþii.

ªi Melancolie aparþine laturii nocturne. Meditaþie parcã pe 
vechea temã preromanticã a ruinelor ºi mormintelor, poezia o 
foloseºte ca pe un simbol al însingurãrii, al dezamãgirii, al oboselii 
existenþiale tot mai apãsãtoare. Confesiune romanticã însã, poema 
cuprinde sfâºietoarea spunere a diviziunii interne a fiinþei, pãtrunse 
cu cea mai acutã intuiþie.

Cum spuneam ºi mai înainte, dragostea însãºi, nescãldatã în 
eterna luminã a miturilor, cu întrebãrile, îndoielile ºi suspiciunile ei, 
era deopotrivã dãtãtoare de vrajã ºi otravã. Postumele tot atât de 
numeroase ale vremii aceleia, solilocuri ori murmurate întrebãri, 
cuprind declaraþii pãtimaºe, dublate de dureroase imputãri sau 
adesea de mai dureroase autoironii, de la Gândind la tine, la Venin 
ºi farmec, de la Pierdutã pentru mine la Icoanã ºi privaz.

O anumitã laturã a temperamentului artistic eminescian, 
umoristic-satiricã, apãrea mai insistent în aceastã perioadã, începând 
sã se contureze în variate ipostaze, poate ºi sub înrâurirea lui 
Creangã, deoarece acum se produceau în gândirea lor ºi în arta lor 
interesante osmoze, greu dar nu imposibil de decelat. Aºa de pildã, 
ne-a întãrit bãnuiala cã Amor ºi Psyché constituia o preocupare 
destul de insistentã pentru poet, tãlmãcirea de cãtre Creangã în 
termeni de povestire popularã, a aceluiaºi mit, în Povestea porcului. 
Dupã cum ºi exegezele actuale la Harap Alb, dezvãluind unele 
sensuri esoterice înadins încifrate în curiosul basm, ne duc cu mintea 
tot la Eminescu ºi osmoza de care vorbeam petrecutã în perioada 
ºederii în Iaºi a poetului.

Astfel Antropomorfism, poem postum de oarecare întindere, 
scris prin 1875 ºi hãrãzit probabil unei aniversãri junimiste sau 
numai petrecerii celor doi prieteni, introduce o nouã imagine a 
Witz–ului romantic, uºor licenþios, într-o aplicaþie amuzantã, de 
tipul medieval al epicei cu animale.

Lumea gãinilor (poate a boghetelor din jurul bojdeucii), mimând 
perfect lumea tipurilor ºi pasiunilor omeneºti, e teatrul aventurilor 
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amoroase ale puicii moþate cu penet de omãt. Cocoºul cel vârstnic, 
ca ºi gãina bãtrânã, duena puiculiþei, care vrea s-o fereascã de ispita 
amorului, sunt duºmanii dragostei. Cel dintâi, pãrinþelul Chirilã, cu 
apucãturi ºi înfãþiºare de monah, e un clapon care, neturburat de 
pornirile inimii ºi ale simþurilor, nãzuieºte spre contemplarea ideilor 
platonice ºi a adevãrurilor pitagoreice. Dar venerabila matroanã care 
pãzeºte virtutea puicii, ascunde greu fãþãrnicia ºi invidia tinereþii ºi 
dragostei pe care le-a pierdut.

Cât despre gãinuºa cea tânãrã care devine o cochetã dupã prima 
aventurã cu cocoºul sultan, ea trece prin aventuri numeroase cu 
tinerii din poiatã. Drept care au loc lupte, morþi eroice, decepþii ºi 
consolãri, pânã când puica, îmbãtrânitã, ia locul vechii sale 
protectoare bigote ºi cautã amiciþia înþeleaptã a claponului.

Individualizarea personajelor e atât de exactã, de minuþioasã, 
detaliile atât de nostime ºi analogia între uman ºi galinaceu atât de 
perfect condusã încât paginile acestea ale lui Eminescu nu rãmân cu 
nimic mai prejos de o capodoperã a speciei, de capitolul despre 
Chantecler ºi jupâniþa Bogheaþa (inspirat, pare-se, din Roman de 
Renart) al Poveºtilor din Canterbury de Geoffrey Chaucer.

De la Mitologicale, scrise prin 1874-75, ºi în care lumea 
cosmicã primea o neobiºnuitã infuzie de grotesc, pornit din sorginþi 
folclorice, la Antropomorfism, în care universul mic, al pãsãrilor, 
reface tipuri ºi moravuri umane se desfãºoarã un drum în care satira 
eminescianã se exercitã savuros pe dimensiunile exagerãrii, de la 
hiperbolã la diminutivare. Debutând ca un poem eroic, de homericã 
tradiþie, în vers bine bãtut, introducând Uraganul ca pe un personaj, 
cu regalã înfãþiºare. Dar treptat tonul se schimbã ºi îmbracã haina 
eroi-comicã: bãtrânul e beat, soarele scoate limba la el.

Ba mai mult, Uraganul adoptã comportamentul unui bãtrân 
þãran hâtru, joacã mocãneasca ºi

„Se tãvãlea peste cap ºi piºcat de-un purec de fulger
Se scãrpina de-un ºir de pãduri ca de-un gard de rãchitã…”

Burlescul grandios, la dimensiuni cosmice, continuã cu 
dezbrãcatul moºneagului costumat þãrãneºte ºi cu somnul lui epic:
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„Cojocul l-aninã
El de cuptor… ciubote descalþã ºi negrele obiele,
Cât douã lanuri arate, le-ntinde la focul Gheenei
Sã se usuce… Chimirul descinge ºi varsã dintr-însul
Galbeni aprinºi într-un vechi cãuº afumat de pe vatrã…
………
Pânã-n fundul pãmântului urlã: peºtere negre
ªi rãdãcinile munþilor mari se cutremurã falnic
De horãitul bãtrânului crai…”

Ca ºi împãratul din Harap Alb care se cautã de purici ºi drãcuie, 
personajul eminescian de epos intrã într-o intenþionatã proiecþie 
rusticã, menitã sã augmenteze efectul burlesc, mimând calitatea 
miticã, supranaturalã.

În Antropomorfism, dimensiunile se strâng, portretele sunt 
lucrate cu încântãtoare minuþie. Claponul e „mâhnit cãlugãr, 
cu-arãtare pântecoasã / Fãrã creastã de mândrie, fãrã glas ºi fãrã 
coadã”. Cocoºului sultan, creasta îi stã „ca un roºu comanac”, iar 
tânãrul sãu rival:

„Al gãinãriei-Adonis, cu privirile-ndrãzneþe,
Petit-crevé blazat, ironic, cu pasiuni titanomahe,
Obiectiv cronicei zilei a gãinelor monahe,
Pe tipic îi face curte – Lovelace de la coteþe.”

Lupta între cei doi diminutiveazã o luptã de eros eroic, cu sfârºit 
trist pentru Lovelace (numele seducãtorului din romanul Clarisa de 
Richardson) de la coteþe care-ºi pierde viaþa, urmând a fi fript pentru 
zeii lumii ºi înfãþiºat într-o raclã de porþelan (farfurie).

Am insistat asupra câtorva procedee, pentru cã cele douã poeme 
rãmase postume nu sunt decât exerciþii considerate de tot mai 
exigentul creator drept nesatisfãcãtoare. Dar sunt totuºi exerciþiu 
pentru viitoarea satirã eminescianã târzie, pentru concentrãrile grave 
care vor urma.

În acelaºi timp, Eminescu fãcea ºi satirã personalã, la mai 
reduse dimensiuni, rãspunzând adversarilor care-l atacau. 
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Erau improvizaþii fãrã urã, dar ascunzând destul dispreþ faþã de cei 
care-l loveau cu înverºunare, cu duºmãnie fãrã pricinã, ca veninosul 
Petrino sau Ureche de la Revista contemporanã din Bucureºti, ce din 
1873 nu mai conteneau cu atacurile contra junimiºtilor.

Aci ºi Pantazi Ghica, fratele lui Ion Ghica, ºi Petre Grãdiºteanu, 
ºi Mihai Zamfirescu, autorul satirei antijunimiste Muza de la Borta 
Rece, îndreptau sãgeþile lor împotriva întregului cenaclu ºi a ºefului 
sãu spiritual, Titu Maiorescu, incluzând adesea între þintele atacurilor 
ºi pe Bodnãrescu, pe Miron Pompiliu ºi pe Eminescu, numit când 
Eminachi, când Minunachi, când Minunescu (Antropomorfism e 
semnatã Minunescu în replicã).

De altfel, acum se încheia, cu o versiune finalã la Andrei 
Mureºanu din 1876, modalitatea romanticã de refuz ºi viziune 
criticã asupra realului, metaforicã, discursivã, întreprinsã în felul 
titanilor rãzvrãtiþi. ªi apãrea, în noile nuclee, modalitatea criticã 
exprimatã cu mijloacele satirei, al cãrei început era fãcut cu primele 
fragmente sau variante ale Scrisorilor I, II ºi IV, care vor creºte ºi se 
vor închega în anii bucureºteni.

În vremea ºederii în Iaºi, au început a se ridica tot mai des ºi mai 
insistent în mintea poetului întrebãrile cu privire la rosturile ºi la 
posibilitãþile capacitãþii sale artistice. Modelele îi erau acum 
definitiv fixate ºi în comparaþie cu acelea, modestia lui excesivã îl 
fãcea sã se simtã strivit, copleºit: „poezia-mi mã umple de dispreþ”, 
spunea el în Icoanã ºi privaz, postuma ce îngemãneazã dragoste ºi 
artã poeticã. Pe lângã Dante, Calidasa, Homer, dar mai ales pe lângã 
Shakespeare (pe care-l declara modelul sãu prim în altã postumã, 
Cãrþile), el se socotea un biet înºirãtor de cuvinte: „cuvinte prea 
frumoase le-am rânduit ºirag”, cãruia nu-i era hãrãzitã marea 
izbândã a artei autentice. Deºi ºi el se numãra printre copiii 
„nefericitei secte / Cuprins de-adânca sete a formelor perfecte”, 
faþã cu „geniul de foc” al lui Shakespeare nu era decât biatã „fire 
hibridã – copil fãr de noroc!”

ªi arta lui care-i inspirã triste reflecþii, ca ºi arta celorlalþi 
contemporani, i se pare a nu mai avea nimic din forþa naturii, din 
frumuseþea ei, fiindu-i doar o „prea palidã copie”. Sã reproduci 
frumosul în forme ar fi imperativul major al poeticii sale, dar despre 
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ce frumos e vorba, despre cel natural sau despre cel ideal? Întrebarea 
rãmâne fãrã rãspuns, deºi reflecþiile se articuleazã pe gândul 
neputinþei de a realiza un portret mulþumitor al iubitei, deci pe un 
gând legat de frumosul natural, de o artã a mimesis-ului. De aceea 
doar arta celor vechi era în stare sã creeze o lume a ficþiunii, dar 
credibilã, verosimilã ca natura însãºi.

Nici în problema calitãþii limbii nu stãtea mai bine. Ceea ce 
urmãrise eºuase:

„Voit-am a mea limbã sã fie ca un râu
D-eternã mângâiere… ºi blând sã fie cântu-i.
Acum… acuma visul vãd bine cã mi-l mântui.”

Nimic din ce fãcuse nu-l mai satisfãcea, în perspectiva tot mai 
constrângãtoare a unei perfecþiuni întrupate în idealul unei clasicitãþi 
mai cuprinzãtoare decât cea prinsã în ramele istorice ale curentelor, 
deoarece includea ºi pe Homer ºi pe Dante ºi pe Shakespeare. 
Este evidentã orientarea aceasta dacã dãm crezare versurilor din 
postuma Cu gândiri ºi cu imagini, unde poetul dovedeºte o uriaºã 
forþã de obiectivare criticã faþã de propria sa creaþie, deplorând 
tocmai ce exaltaserã romanticii, fantezia:

„Neavând învãþ ºi normã,
Fantazia fãrã formã
Rãtãcit-a vai! cu mersul:
Negru-i gândul, ºchiop e versul.”

Excesul de fantezie dublat de excesele bogãþiei formale:

„ªi idei, ce altfel împle,
Ard în frunte, bat în tâmple:
Eu le-am dat îmbrãcãminte
Prea bogatã, fãrã minte

Ele samãnã, hibride,
Egiptenei piramide:
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Un mormânt de piatr-în munte
Cu icoanele cãrunte,

ªi de sfinxuri lungi alee,
Monoliþi ºi propilee,
Fac sã crezi cã dupã poartã
Zace-o-ntreagã þarã moartã.

Intri-nuntru, sui pe treaptã,
Nici nu ºtii ce te aºteaptã.
Când acolo! sub o faclã
Doarme-un singur rege-n raclã.”

În aceastã lungã comparaþie, reductibilã poate la adagiul 
„parturiunt montes, nescitur ridiculus mus”, Eminescu îºi spunea 
cusurul, fundamental în ochii sãi, al operelor de tinereþe, 
discursivitatea probabil, redundanþa. Este o reacþie foarte interesantã 
a unei epoci de maturitate care priveºte foarte critic, într-o rarã 
îndrãznealã ºi superioarã exigenþã faþã de sine, producþiile anterioare 
ºi încearcã sã-ºi deseneze un drum nou spre echilibru între fond ºi 
formã, spre claritate în expresie, spre reducþia ºi concentrarea 
mijloacelor poetice.

ªi totuºi, într-o clipã de obosealã, de plictis, poetul avea sã 
spunã, la fel de ironic cu privire la arta lui:

„Nu mã-ncântaþi nici cu clasici,
Nici cu stil curat ºi antic –
Toate-mi sunt de o potrivã,
Eu rãmân ce-am fost: – romantic.”

(Eu nu cred nici în Iehova)

Cã nu toate i-au fost „de o potrivã”, deºi a rãmas mereu 
romantic, într-adevãr, o dovedeau viaþa ºi opera lui din etapa 
urmãtoare. Dar perioada ieºeanã a însemnat în evoluþia artei poetului 
naºterea conºtiinþei marelui creator, mereu nemulþumit de sine, 
mereu mai critic, mai doritor de atingerea perfecþiunii, mai rodnic 
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obiectivat faþã de propria sa operã, mai ardent cãutãtor al cuvântului 
ce exprimã adevãrul.

ªi pe de altã parte, începea, perfect corelatã cu atitudinea 
esteticã tânjind dupã „norme”, eliberarea diamantului formei din 
zgura juvenilitãþii formelor încãrcate ºi a imperfecþiunilor limbii, 
începea lupta tenace a inegalabilului bijutier al cuvântului pentru 
tãierea viitoare a briliantului ultim.



„Iar timpul creºte-n urma mea… mã-ntunec!”

Anii din urmã
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Avea sã-l primeascã, pe vreme de toamnã târzie, acelaºi 
Bucureºti binecunoscut pe care moldoveanul nu-l iubea decât aºa 
cum poþi iubi o rece obligaþie de conºtiinþã; acelaºi Bucureºti care-l 
întâmpinase în anii primei tinereþi cu „stradele nepavate… ce se 
trãgeau strâmbe ºi noroioase prin noianul de case mici ºi rãu zidite, 
din care constã partea cea mai mare a aºa-numitei capitale a 
României”, cu vorba nemlãdioasã, asprã, a oamenilor mereu grãbiþi.

Ce balsam ar fi putut turna peste aºteptãrile îngrijorate, peste 
neliniºtile lui privitoare la o nouã etapã, incertã, a viitorului, peisajul 
acesta rece ºi prea puþin primitor! Din fericire, Slavici, vechiul 
prieten al anilor tinereþii, vechiul martor al atâtor planuri îndrãzneþe 
de acþiune ºi creaþie, ºi care, de altfel, îl ºi adusese în Bucureºti, l-a 
întâmpinat, cu dragoste ºi solicitudine. Dar reîntâlnindu-l pe 
Eminescu, dupã intervalul de trei ani de când nu se vãzuserã, Slavici 
a fost uimit de schimbarea ce se petrecuse în amicul sãu. Eminescu 
i-a pãrut obosit, îmbãtrânit (la numai 27 de ani), mai rezervat ºi 
destul de lipsit de încredere în sine ºi în semenii sãi. Se pare cã 
Slavici ºi-a dat seama, de la prima vedere, de scãderea potenþialului 
de entuziasm ºi acþiune al prietenului sãu, care întreprinsese în 
1870-71 marea serbare de la Putna aproape singur, cu o extraordinarã 
energie ºi împotriva atâtor ostili sau indiferenþi. Însã deºi mereu 
dezamãgit, Eminescu pãstra ascunsã undeva, într-un ungher al 
inimii sale, puterea de a duce mai departe lupta pentru adevãr, pentru 
dreptate, pentru bine ºi frumos, în zilele încãrcate de rãspunderi care 
aveau sã urmeze.

Simþindu-i descumpãnirea, cunoscându-i gusturile sau crezând 
cã i le cunoaºte, Slavici a vrut sã-i gãseascã o locuinþã potrivitã 
unde sã se simtã bine, unde sã se poatã lãsa, neturburat, pradã 
gândurilor ºi proiectelor sale. ªi a crezut cã i-a gãsit-o în strada 
Speranþei; era o „cãscioarã în stil þãrãnesc, singurã în curte, cu 
pridvor pe stâlpi de lemn, douã odãi la mijloc, cu o tindã, în fundul 
cãreia se afla o micã bucãtãrie”.

Întregind acest decor cu iz de rusticitate, o babã îi deretica prin 
casã, aducându-i din când în când aminte poetului de unele reguli 
elementare de relaþie cu mediul înconjurãtor, cãrora trebuia sã li se 
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supunã, cu toatã repulsia pe care a manifestat-o întotdeauna faþã de 
orice fel de regulã, în afarã de cea moralã.

Dar a înfrânt curând aceste reguli, readucând iarãºi locuinþa 
nouã, aleasã dinadins largã, luminoasã, curatã, la numitorul comun 
al interiorului eminescian, cu masa de brad zãcând sub povara 
cãrþilor ºi manuscriselor deschise fiecare la fila de trebuinþã 
cercetãtorului lor, cu maºina de cafea pe un colþ, cu mezeluri care 
mucezeau în sertar. Curând pãianjenii aveau sã-ºi exercite 
nestingheriþi paºnica lor industrie prin colþuri ºi pe tavan, iar praful 
sã se aºtearnã gros, pretutindeni, fiindcã baba n-avea voie sã-l 
supere cu mãturatul ºi deretecatul pe locatar, atâta vreme cât se afla 
acasã, ºi când pleca, acesta încuia uºa, îngrozit ca nu cumva bãtrâna 
sã-i amestece cãrþile ºi foile în zorul scuturatului. De dilemã profitau 
pulberea ºi pãianjenii.

Printre cele dintâi articole pe care le-a scris pentru Timpul, 
ziarul conservator, acela despre Bãlcescu ºi urmaºii lui, apãrut în 
24 noiembrie 1877, era deosebit de semnificativ pentru starea de 
spirit a omului ºi gânditorului Eminescu în prima toamnã a carierei 
sale de gazetar, „infeodatã” unui partid.

Pretextul fusese iminenta publicare a Istoriei Românilor sub 
Mihai Vodã Viteazul, opera capitalã a vieþii lui Bãlcescu, de cãtre 
urmaºul ºi admiratorul sãu Al. Odobescu.

Elogiul lui Bãlcescu ºi al operei sale þinea cea mai mare parte a 
articolului, urmat de nemulþumirea cu privire la atitudinea faþã de 
patrie ºi de culturã, a urmaºilor decãzuþi. Iatã cu ce cãldurã evocã 
Eminescu opera acestui „bãrbat plin de inimã ºi înzestrat de naturã 
c-o minte pãtrunzãtoare, ºi c-o fantezie energicã”, ºi care „murind în 
Italia, sãrac ºi pãrãsit, rãmãºiþele lui dorm în pãmântul din care a 
pornit începãtura neamului nostru, cenuºa sa n-a sfinþit pãmântul 
patriei, ci e pe veci amestecatã cu aceea a sãrãcimii din Palermo”.

ªi într-altã parte: „Deºi Bãlcescu se întemeiazã pretutindenea pe 
izvoare ºi scrierea lui e rezultatul unei îndelungate ºi amãnunþite 
munci, totuºi munca nu se bagã în seamã, precum în icoanele 
maeºtrilor mari nu se vede amestecul amãnunþit de vãpsele ºi 
desemnul îngrijit linie cu linie. O neobicinuitã cãldurã sufleteascã, 
rãspânditã asupra scrierii întregi, topeºte nenumãratele nuanþe 
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într-un singur întreg ºi asemenea scriitorilor din vechime, el îi vede 
pe eroii sãi aievea ºi-i aude vorbind dupã cum le dicteazã caracterul 
ºi-i ajunge mintea, încât toatã descrierea persoanelor ºi întâmplãrilor 
e dramaticã, fãrã ca autorul sã-ºi fi îngãduit a întrebuinþa undeva 
isvodiri proprii ca poeþii”.

Marelui patriot ºi scriitorului creator de limbã, pus de Eminescu 
alãturi de Alecsandri ºi de Negruzzi, i-au succedat însã oameni care 
au maimuþãrit ºi contrafãcut ideile pentru care el s-a jertfit, ºi care au 
schimonosit ºi limba naþionalã, transformând-o într-o pãsãreascã 
ininteligibilã. Contrastul între oamenii strãluciþi ai trecutului ºi 
mizeria moralã a contemporanilor, gând stãpânitor în toatã activitatea 
poeticã ºi de publicist a lui Eminescu, apãrea ºi aici, ca ºi în ciclul de 
ºase articole Icoane vechi ºi icoane nouã, care marcheazã masiv 
începutul prezenþei scriitorului în presã, articole ce se vor urma, în 
cursul lunii decembrie, la foarte mici intervale. Ele se intitulau 
respectiv Actualitatea, Paralele economice, Bãtrânii ºi tinerii, 
Ilustraþii administrative, Din abecedarul economic, Frazã ºi adevãr.

Eminescu intra în scena politicã aruncând o avalanºã de 
invective la adresa liberalilor, pline de o mare, sincerã forþã retoricã 
ce prevesteºte ºi se leagã de tonul înalt vehement al Scrisorilor. 
Grindina de idei ºi de cuvinte se producea nu atât în numele ideilor 
conservatoare pe care redactorul Timpului le punea în circulaþie, ci 
din nou în numele acelui popor simplu atât de iubit. Þãranul îi pãrea 
a fi cel care plãtea huzurul burgheziei, þãranul „care ca dorobanþ 
moare pe câmpul de rãzboi, ca muncitor se speteºte plãtind dãri, 
pentru a þine pe umerii lui o clasã de trântori netrebnici”.

Ideea revenea mereu, ca o idee conducãtoare: „Plebea de sus 
face politicã, poporul de jos sãrãceºte ºi se stinge din zi în zi de 
mulþimea greutãþilor ce are de purtat pe umerii lui, de greul acestui 
aparat administrativ care nu se potriveºte deloc cu trebuinþele lui 
simple ºi care formeazã numai mii de pretexte pentru înfiinþarea de 
posturi ºi paraposturi, de primari, notari ºi paranotari, toþi aceºtia 
plãtiþi cu bani peºin din munca lui, pe care trebuie sã ºi-o vânzã pe 
zeci de ani înainte, pentru a susþine netrebnicia statului român”.

Articolele pornite împotriva liberalilor adãugau la aceastã temã 
ceea ce îl durea de fapt teribil pe autor: reaua stare de lucruri, 
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negospodãreasca administraþie, vechile revendicãri democratice ale 
libertãþii ºi votului universal, luate ca niºte lozinci serbede, goale, 
ºi pe lângã toate, necazurile rãzboiului cãzute tot în sarcina 
þãranului. O datã mai mult, Eminescu înfiera tradiþia nefastã a 
clientelei politice (pe care ajunsese s-o cunoascã la Iaºi din 
experienþã proprie), care se cerea cãpãtuitã de îndatã ce un partid 
venea la guvern. Alegerile constituiau ºi ele niºte moravuri politice 
reprobabile întru totul ºi autorul articolelor dãdea o imagine a lor în 
spiritul în care Caragiale avea sã le descrie mai târziu. ªi toate se 
rãsfrângeau nefast, împovãrãtor, asupra þãranului pe care 
subprefectul liberal îl judeca în lipsã „ºi-l condamna sã-i dea 
arendaºului pânã ºi cenuºa din vatrã”.

În treacãt, el mai spunea un lucru de o realã însemnãtate pentru 
înþelegerea aspectelor politicii contemporane pe care le-a 
consemnat ºi Caragiale. Era o referire la labilitatea cameleonicã a 
oamenilor politici, ale cãror familii îºi asigurau continuitatea 
intereselor lor în succesiunea partidelor politice la guvern: „Familii 
ultraliberale s-au deprins ºi cu treaba asta. Au tras la sorþi sã vadã 
care dintre ei sã fie conservator ºi apoi acela face treaba celorlalþi 
cându-s conservatorii la putere, iar restul roºu face trebile celui 
unul când sunt liberalii la putere.”

Pe de altã parte, cosmopolitismului liberalilor pe care îi învinuia 
cã ar fi introdus „formele costisitoare de culturã ale Apusului”, 
Eminescu îi opunea „cultura naþionalã în adevãratul înþeles al 
cuvântului”. Folosind ideea formelor fãrã fond, el prevenea împotriva 
pericolului care pândea poporul ale cãrui clase suprapuse îºi 
încorporau o pseudoculturã de obârºie francezã ori germanã. 
„Tot astfel facem ºi cu cunoºtinþele – susþinea el – le luãm frumos 
din cãrþile strãine, le aºterneam pe hârtie în limba pãsãreascã ºi 
facem ca negustorul care nu-ºi dã nici el seama de unde-i vine 
marfa, numai sã se treacã. Chiar învãþaþii noºtri, când vor sã 
polemizeze, polemizeazã cu citate. Cutare minune a strãinãtãþii, 
d-l X sau Y a vorbit cutare lucru, deci trebuie sã fie neapãrat 
adevãrat ºi sã se potriveascã, pentru cã a ieºit dintr-o minunatã 
moriºcã de creier.” Drept care face îndatã dupã aceste rânduri un 
portret al lui ªtefan cel Mare, impresionat prin simplitatea lui 



231 Zoe Dumitrescu-Buºulenga  /  EMINESCU - VIAÞA

bãrbãteascã. Acest voievod de þarã, plin de dragostea pãmântului ºi 
a oamenilor lui, a sãvârºit pentru patria lui lucruri minunate, eroice. 
Toatã reaua ºi nepotrivita stare a þãrii întreþinutã azi de liberali 
primejduia temeliile acelei culturi populare, cosmopolitismul lor nu 
mai avea nimic comun cu „ceea ce este într-adevãr românesc”, cu 
„cultura naþionalã în adevãratul înþeles al cuvântului”.

Cât despre presa vremii, noul gazetar n-o vedea altfel decât ca 
o „fabricã de fraze, care, cu fãþãrnicia omeneascã, îmbracã interese 
strãine de interesul adevãrat al poporului”.

Cu acest ºir de articole, rãsãrise deodatã, în peisajul dezolant al 
presei contemporane, un ton nou, al sinceritãþii ºi seriozitãþii, niºte 
idei puternice, în care strãbãtea adevãrul sau, în orice caz, dorinþa de 
a-l descoperi, de a-l afla, o culturã întinsã româneascã ºi universalã, 
istoricã, filosoficã, economicã, juridicã, literarã, plasticã, muzicalã.

Pasiunea naþionalã ºi socialã a scriitorului se înveºmânta în 
haina unei limbi spornice, vârtos româneºti, mânuite cu un meºteºug 
care vãdea poetul ºi care-i dãdea puterea persuasiunii.

Timpul, ziarul conservator care apãruse abia cu un an înainte, în 
1876, cãpãta acum, cu acest redactor de 27 de ani, o alurã înnoitoare 
prin îndrãzneala ideilor, prin nivelul discuþiei, prin stilul acela atât 
de ales, caracteristic gazetarului Eminescu. Pânã la venirea lui în 
redacþie ºi chiar un timp dupã aceea, articolele erau scrise fie de 
Gr. Peucescu, directorul ziarului, fie de Ioan Slavici sau de vreun 
membru al partidului conservator. Cu vremea însã, intervenþiile lui 
au fost tot mai constante, astfel încât el a devenit cel mai redutabil 
adversar al liberalilor. Cãci cele mai drastice puneri la punct în 
polemicile cu Românul lui C. A. Rosetti sau cu Presa, tot organ al 
partidului liberal, lui Eminescu i se datorau.

Se spune cã C. A. Rosetti, care conducea atunci, împreunã cu 
Ion Brãtianu, destinele liberalilor, deschizând în fiece dimineaþã 
ziarele nu citea integral decât articolele lui Eminescu din Timpul. 
Aceastã atenþie a vârstnicului ºi importantului personaj liberal 
însemna dintr-o datã recunoaºterea meritelor superioare de gazetar 
ale lui Eminescu, dar mai cu seamã a meritelor lui ca personalitate 
umanã, ca demnitate, ca atitudine eticã. Niciodatã el nu s-a târguit 
cu nimeni, niciodatã n-a fãcut compromisuri cu vreun om politic al 
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vremii aceleia, niciodatã n-a abdicat de la convingerile lui. De aceea 
era nu numai un adversar de temut dar ºi un aliat periculos. 
Consecvenþa lui în opinii devenise la un moment dat atât de 
supãrãtoare pentru ºefii conservatori, încât I. A. Cantacuzino îi scria 
lui Maiorescu odatã o scrisoare, rugându-l sã intervinã pe lângã 
Eminescu ca acesta sã renunþe „a mai face din Timpul, organul 
personal al antipatiilor sale”. Altfel el, Cantacuzino, s-ar fi vãzut 
obligat la o separaþie, la o concediere, probabil, a tânãrului redactor 
prea dintr-o bucatã.

Sfârºitul anului ’77 ºi începutul anului ’78 s-au desfãºurat într-o 
atmosferã de mare tensiune. Luptele grele din Bulgaria, pierderile 
mari de oameni din pricina asediului prelungit al Plevnei au produs 
nemulþumiri în þarã, unde Timpul nu înceta sã pomeneascã de soarta 
amarã a dorobanþilor, înfruntând desculþi ºi zdrenþãroºi vitregia 
anotimpului. Cãderea Plevnei, la 28 noiembrie/10 decembrie ºi 
intrarea triumfalã a armatelor în Plevna au mai dat oarecare nãdejdi, 
au mai luminat frunþile.

O iarnã grea se abãtuse asupra Bucureºtilor încã de la începutul 
lui decembrie. Ninsese ºi viscolise toatã luna; pe alocuri zãpada 
ajunsese de un stânjen ºi circulaþia fusese întreruptã aproape în unele 
zile. Totuºi, întâi cãderea Plevnei, apoi trecerea prin þarã a împãratului 
Rusiei prilejuiesc capitalei române, în ciuda viscolului, deosebitã 
împodobire ziua ºi luminaþie noaptea. Eminescu a vãzut acestea, dar 
nu s-a bucurat de ele, cãci marile capete încoronate nu i-au fost 
niciodatã aproape de suflet. O singurã vizitã fãcutã odatã, dupã 
insistenþe ale prietenilor ºi ale suveranilor, la palatul regal, s-a soldat 
cu profunde nemulþumiri atât din partea musafirului cât ºi a gazdelor. 
De altfel, duºman al tiraniei þariste, el scrisese mai de mult: „În Rusia, 
m-aº face cãlãul tiranilor”. ªi pe de altã parte, soarta þãrii, participante 
încã la rãzboi, i se pãrea grav nesigurã din partea aliaþilor.

Cu tot gerul, se ducea în fiecare zi la redacþie. Redacþia 
Timpului, unde poetul îºi petrecea mare parte din zi (sau din noapte, 
dupã cum o cereau nevoile apariþiei ziarului), se gãsea în clãdirea 
faimosului palat Dacia, la întretãierea strãzii Lipscani cu Podul 
Mogoºoaiei (Calea Victoriei), în fundul curþii, la primul etaj, ºi era 
alcãtuitã din „douã saloane mari ºi un iatac pentru slugi”. 
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Aici depunea o muncã acaparantã: avea de umplut, în fiecare zi, 
împreunã cu Slavici, o coalã de tipar (cca 20 de pagini). De aceea, 
absorbit aproape exclusiv de treburile redacþiei, poetul scria mai 
puþin ºi-ºi neglija, chiar mai mult decât înainte, dacã se poate, 
prietenii ºi corespondenþa.

La Convorbiri a continuat sã nu trimitã nimic pânã în primãvara 
lui ’78, în ciuda fãgãduielilor fãcute prin Negruzzi la plecarea din 
Iaºi. Or, tot aºteptând poeziile lui Eminescu, acela îl bombarda cu 
scrisori întrebãtoare pe Slavici, ca sã afle ce se petrece cu singurul 
sãu prieten. Pe la mijlocul lui decembrie, Slavici îi rãspunde 
înfãþiºându-i zelul ºi buna credinþã a lui Eminescu în treburile 
redacþiei dar ºi lipsa de lemne de foc care-l stingherea grozav.

Apoi, pe la începutul lui februarie, Slavici îi scria din nou lui 
Negruzzi, repetând, cu slabe asigurãri de împlinire, promisiunea 
poetului. În sfârºit, curând dupã scrisoarea lui Slavici, Eminescu 
însuºi se hotãra sã punã capãt tãcerii sale ºi-i trimetea redactorului 
perpetuu al Convorbirilor o scrisoare în care caracteriza, cu o 
violenþã de limbaj puþin obiºnuitã stilului sãu epistolar de pânã 
atunci, activitatea de galerã a lui ºi a lui Slavici drept „masturbaþie 
intelectualã”, care-i fãcea incapabili de a-ºi aduna minþile. El îl ruga 
pe Negruzzi sã transmitã „închinãciune pentru toatã Junimea” ºi 
pentru fiecare junimist îndeosebi. Iar mai cu seamã se închina „cu 
multã plecãciune cuconului Drãgãnescu (lui N. Gane, n.n. Z.D.B.) ºi 
stãruitoriului întru cele creºtineºti Creangã”, cãrora nu le rãspunsese 
la scrisori precum nici lui Conta, nici lui Xenopol.

Cu acelaºi prilej, Eminescu îi încredinþa lui Negruzzi o „coalã 
de versuri”, dupã expresia lui, cuprinzând patru poezii: Povestea 
codrului, Povestea teiului, Singurãtate ºi Departe sunt de tine. Poetul 
le însoþea cu recomandarea specialã sã se publice toate deodatã, fãrã 
greºeli de tipar, ºi mai ales fãrã „sã schimbe o iotã” din cele scrise. 
Pe lângã cele spuse mai înainte în legãturã cu motivele tãcerii 
pãstrate timp de aproape un an ºi jumãtate, se mai adãuga, iatã, ºi 
imputarea gravã care pare a se ascunde într-una din condiþiile puse 
pentru publicare: anume cea cu neintervenþia.

Împreunã cu Slavici se duceau acum vinerea seara la ºedinþele 
Junimii, þinute la Bucureºti, în frumoasa casã a lui Maiorescu, din 
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fosta stradã Mercur, nr. 1. Numai cã pe la sfârºitul lui ianuarie venise 
în capitalã marele actor italian Ernesto Rossi, a cãrui prezenþã 
magicã atrãgea pe toþi iubitorii de teatru din Junimea ºi, bineînþeles, 
pe Eminescu ºi Slavici, care au fost nelipsiþi de la toate spectacolele. 
Ba Slavici a ºi scris o cronicã foarte elogioasã a acestor spectacole 
în Timpul din 16 februarie.

Rossi a dat 14 reprezentaþii, jucând în roluri din cele mai 
diverse, doveditoare a unei rare bogãþii de registre interpretative. 
De la Othello ºi Richard al III-lea, trecând prin Intrigã ºi iubire de 
Schiller, prin Francesca da Rimini a lui Silvio Pellico ºi prin Ruy 
Blas a lui Hugo, ºi ajungând la comediile lui Scribe ºi Delavigne, 
italianul desfãºura un repertoriu mare, umplându-ºi de admiraþie 
auditoriul. Acest eveniment al stagiunii pãrea îmbucurãtor iubitorilor 
de teatru, îndeosebi pentru ceea ce pãrea de bun augur în legãturã cu 
priceputa conducere a scenei româneºti de cãtre Ion Ghica, de 
curând numit în aceastã funcþie. Delectarea auditorilor era mare ºi 
ºedinþele Junimii rãmâneau pustii.

Tot Eminescu, în misiva sus-citatã cãtre Negruzzi, scria: 
„Junimii de aici i s-a stricat rostul cu Rossi. Pân’ la venirea acestui 
genial actor, þineau regulat vinerea ºedinþã în care s-a citit 
aforismele lui Schopenhauer, capitole din Bãlcescu, o novelã a lui 
Slavici, Gura satului, o traducere în versuri a lui Ruy Blas 
(Ol[ãnescu]) apoi versurile mele ce vi le trimit, cu-un cuvânt, 
Junimea de aici a mers pân-acum strunã. De la venirea lui Rossi, 
serile toate ale sãptãmânii sunt prinse.”

Poate cã la aceste reprezentaþii l-a reîntâlnit Eminescu pe 
Caragiale, priceputul ºi pretenþiosul om de teatru, pe care avea sã-l 
aducã în februarie în redacþia Timpului, asigurându-i pe ceilalþi cã 
nu are rival în anevoioasa meserie de jurnalist. „Nu e la Bucureºti 
altul, cel puþin eu nu ºtiu altul” – îi spune el lui Slavici. Astfel 
compania din redacþie spori cu un membru mai puþin activ în 
coloanele ziarului dar al cãrui spirit iscoditor, neastâmpãrat, înviora 
atmosfera ºi þinea mereu treaz debitul ideilor. Mai trecea prin 
redacþie ºi Scipione Bãdescu, vechi cunoscut al lui Eminescu, care 
se crede cã i-ar fi slujit drept model pentru Toma Nour din Geniu 
pustiu. Din când în când apãrea ºi Gr. H. Grandea, fost redactor la 



235 Zoe Dumitrescu-Buºulenga  /  EMINESCU - VIAÞA

Timpul, iar la acea vreme la Rãzboiul, a cãrui redacþie se afla tot în 
palatul Dacia. Mai sosea uneori ºi Ronetti Roman.

Cei trei redactori – Slavici, Caragiale ºi Eminescu – veneau la 
redacþie foarte devreme, între ºapte ºi opt, toþi cu câte un articol în 
buzunar. Slavici ºi Eminescu erau ei învãþaþi sã-ºi citeascã unul 
altuia ceea ce scriseserã, încã de la Viena, în vremea studenþiei; dar 
acum dãduserã peste un adevãrat tartor al formei, exigent fãrã 
pereche faþã de cuvântul scris de alþii, dar mai abitir faþã de cel scris 
de el. De aceea, dupã ce Caragiale, lector neîntrecut, citea articolul 
scris de el, dãdea citire cu voce tare ºi celorlalte, în întregime, ca sã 
aibã o imagine de ansamblu asupra celor scrise. ªi se pornea pe 
urmã o discuþie fãrã sfârºit asupra cuprinsurilor articolelor, asupra 
punctelor de vedere exprimate în ele cu privire la politicã, la 
economie, la istorie, se ajungea pânã la eticã ºi esteticã. Eminescu 
se înflãcãra întotdeauna, apãrându-ºi cu îndârjire opinia, vorbea 
mult ºi cu patimã, iar Caragiale îl zgândãrea, contrazicându-l. 
Discutau filosofie ºi Caragiale voia sã-l facã sã vorbeascã despre 
Kant. Era destul atât: „Mã, drept sã-þi spun, mie, Kant al tãu mi se 
pare un mare moftangiu”, ca Eminescu sã se porneascã pentru 
câteva ore, þinând adevãrate prelegeri. Ca sã-l întãrâte, Caragiale îi 
puncta expunerea cu câte un „aº!” sau cu „nu se poate!”, pânã ce 
Eminescu, scos din rãbdãri, striga: „Bine, omule, dar mai deunãzi 
erai de altã pãrere!” „ªtii cã ai haz?” rãspundea Caragiale, aºezat 
dupã obicei, cãlare pe câte un scaun ºi cu braþele rezemate pe 
speteazã. „Cum am mai putea sã discutãm, dacã am fi amândoi de 
aceeaºi pãrere?” Eminescu se irita, dar nu se oprea ºi convorbirea 
þinea, aprinsã, pânã venea bãiatul din zeþãria tipografiei lui Thiel ºi 
Weiss, sã le aducã aminte de realitate, cerând articolul. Ucenicul era 
luat la goanã, cu toatã intervenþia împãciuitoare a lui Slavici, care le 
atrãgea atenþia cã gazeta trebuia distribuitã la ora patru. „Dã-o 
dracului de gazetã! întâmpina Caragiale. Nu meritã publicul sã ne 
stricãm cheful de dragul lui!”

Abia acum se proceda la o a doua citire a articolelor ºi se 
începea analiza formei pe care o îmbrãcau ideile ºi, încet-încet, 
se ajungea la gramaticã. Dacã în chestiunile de culturã generalã, de 
literaturã, filosofie, arte, Eminescu avusese întâiul cuvânt, aci 
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Caragiale stãpânea câmpul de bãtaie. ªi iar discuþii pãtimaºe, în 
care fiecare trãgea spre partea lui. Eminescu spre etimologie ºi 
morfologie, Caragiale spre sintaxã, iar Slavici spre topicã ºi ortoepie. 
Erau toþi trei aºa de doritori sã gãseascã drumurile adevãrate în 
aceastã direcþie mai puþin cercetatã, a gramaticii, încât au hotãrât, 
faþã de proasta calitate a gramaticilor existente, sã alcãtuiascã ei 
pentru ei una. Eminescu avea sã se ocupe de etimologie ºi 
morfologie, Caragiale, fireºte de sintaxã, iar Slavici de „alegerea, 
întrebuinþarea ºi aºezarea vorbelor potrivit cu firea limbii 
româneºti”. Când bãiatul de la zeþãrie îi turbura din nou cerând 
articolele, Caragiale îl gonea iarãºi: „Stai, infamã creaturã; nu vezi 
cã fraza e rãu construitã?” Era vorba de niºte virgule buclucaºe, 
determinate de calitatea propoziþiilor pe care le despãrþeau ºi, 
bineînþeles, lucrul trebuia dezbãtut pe îndelete. Dar sãrmanul bãiat 
venea iar ºi de data aceasta Eminescu îl alunga din pricina unor 
nelãmuriri asupra proastei declinãri a unui cuvânt sau asupra 
genitivului substantivelor terminate în ã (ºcoalã, cazarmã etc.). În 
cele din urmã ºi Slavici îºi ieºea din fire ºi-l mai amâna o datã pe 
ucenicul nevinovat, pentru o ultimã punere la punct a unor vorbe 
rãu aºezate.

Între timp se lãsa seara, ºi ca sã scape de insistenþele heraldului 
tipografiei, cei trei prieteni pãrãseau redacþia ºi îºi mutau sediul 
discuþiilor acasã la Eminescu (care se mutase între timp la Caimata, 
într-o chiliuþã „sub niºte bolþi scunde ºi afumate”) unde nu 
stinghereau pe nimeni ºi nimeni nu-i supãra. Aci gazda, care avea tot 
dichisul pentru pregãtitul cafelelor, aprindea focul la maºina de spirt, 
pe un colþ de masã, ºi taclalele erau luate de la capãt, în aburul ºi 
fumul din ce în ce mai gros de cafele ºi þigãri. Pe la miezul nopþii, 
Slavici îi pãrãsea uneori ºi rãmâneau numai ceilalþi doi, pânã spre 
cântatul cocoºilor.

Schimburile de pãreri dintre Eminescu ºi Caragiale în 
problemele de artã n-au putut rãmâne fãrã rezultat nici pentru 
marele romantic, nici pentru marele realist. Pe Slavici, Eminescu 
încercase sã-l ducã spre dramaturgie ºi sã-l orienteze spre teatrul de 
inspiraþie sãteascã, pentru nevoile de autenticitate ale literaturii 
române. El însuºi a încercat toatã viaþa sã scrie teatru, dupã modelul 
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predilect shakespearian, pe teme luate mai ales din istoria naþionalã 
de la Decebal la Bogdan Dragoº sau Alexandru Vodã, dar n-a 
desãvârºit nimic ºi n-a dat nimic spre publicare, deoarece a înþeles, 
cu geniala lui luciditate, cã talentul lui avea o specificitate liricã de 
nedepãºit. ªi poate ºi contactul cu Caragiale l-a convins de asta. El 
a recunoscut în acest descendent al unei familii întregi de actori ºi 
dramaturgi, înclinaþia irezistibilã spre genul dramatic, spre sursele 
de inspiraþie citadinã care conveneau de minune talentului ºi 
formaþiei lui. Eminescu n-a prins decât foarte puþin din creaþia lui 
Caragiale, fiindcã pânã în 1883 acesta nu dãduse decât douã din 
piesele sale, O noapte furtunoasã ºi Conu Leonida faþã cu reacþiunea. 
Dar pãtrunsese natura înzestrãrii lui ºi se bucura, poate, de 
complementaritatea creaþiilor lor în care se vor fi petrecut, de la 
unul la altul, tainice osmoze.

În aceeaºi formaþie, cei trei îºi fãceau apariþia vineri seara la 
Junimea. Acolo, dupã obiceiul sãu vechi, Eminescu mai mult tãcea, 
arborând mina aceea plictisitã, pe care o semnalase încã din 
ºedinþele de la Iaºi unul din memorialiºtii de seamã ai societãþii. 
Nu ieºea din muþenie decât spre a citi o poezie de a sa ori, cu vocea 
sa cald baritonalã, spre a citi un manuscris nou al vreunui membru 
mai puþin dãruit întru ale glasului. Caragiale însã nu se sinchisea de 
nimeni ºi vorbea cum credea de cuviinþã, despre toþi ºi despre toate, 
fãrã protocol ºi fãrã menajamente. Adesea iritat de gura lui slobodã, 
dupã cum reiese din Însemnãri, Maiorescu îl suporta totuºi pentru 
talentul pe care-l simþea mijind în el ºi pe care-l semnalase cu ocazia 
lecturii traducerii Romei învinse a lui Parodi, la o ºedinþã din 
primãvara anului 1878 la care asistase ºi Alecsandri.

Prezenþa lui Alecsandri, cu aura lui de urbanitate elegantã, era 
întotdeauna o sãrbãtoare pentru tinerii prieteni ºi mai ales pentru 
Eminescu, care-l stima în mod deosebit ºi-ºi arãtase în ultima 
vreme admiraþia faþã de „bardul de la Mirceºti”, publicând în 
paginile Timpului câteva producþii recente din ciclul Ostaºii noºtri, 
scris în mod special pentru celebrarea eroismului dorobanþilor care 
luptau în Bulgaria. Aºa apãruserã Odã ostaºilor români, Sergentul, 
Peneº Curcanul, în câteva numere din ianuarie ºi februarie 1878. Pe 
de altã parte, se mai publicase, la 9 februarie, Epistolã cãtre 
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generalul Florescu, vechi prieten al lui Alecsandri, grav nedreptãþit 
în vremea rãzboiului de cãtre guvernul liberal. Deplorând 
nerecunoºtinþa conducãtorilor faþã de acest bãtrân soldat, amic al 
sãu din tinereþe, Alecsandri fãcea câteva reflecþii de ordin politic, 
destul de grave, la adresa liberalilor:

„Oricine stã-n arenã, de tinã are parte.
Eu, nedeprins cu tina, mã þin de ea departe
ªi-aºtept sã vãd sub trãsnet hidoasa pociturã
Care-au sãdit în þarã invidie ºi urã.”

„Hidoasa pociturã” era o metaforicã reprezentare a lui 
C. A. Rosetti, foarte asemãnãtoare cu aceea pe care Eminescu o va 
fixa în Scrisoarea III. N-ar fi deloc exclus ca în cuvintele lui 
Alecsandri sã fi gãsit Eminescu sursa portretului grotesc al 
conducãtorului liberal.

Nu numai pe Alecsandri îl publica Eminescu în coloanele 
Timpului, ci ºi pe bunul prieten Creangã, al cãrui Ivan Turbincã 
figureazã în foiletonul literar din 4, 5, 6 ºi 7 aprilie. Reproducând 
atât de repede povestea lui Creangã dupã apariþia ei, la 1 aprilie, în 
Convorbiri literare, Eminescu realiza implicit o judecatã de valoare, 
considerând-o demnã de a fi datã unei mai largi publicitãþi, într-un 
cotidian. Apoi a mai publicat, tot în aprilie, pagini din Anton Pann 
(unul din autorii sãi preferaþi pe care-l citea cu deliciu la Iaºi 
împreunã cu Creangã), ºi anume din Nastratin Hogea.

Printre discuþiile politice violente în legãturã cu rãzboiul, cu 
armistiþiul, cu pacea de la San Stefano sau cu congresul de la 
Berlin care avea sã se deschidã la 2/14 iunie, Eminescu mai gãsea 
din când în când ºi câte o breºã prin care mai introducea ºi ceva 
literaturã ºi ceva filosofie. De vreo douã ori intervenea chiar 
pentru a lua în deriziune, cu neîntrecuta violenþã a stilului sãu, 
niºte ºedinþe ale Camerei deputaþilor în care un membru al 
fracþiunii „libere ºi independente”, – A. Holban, atacase pe 
Schopenhauer pe care nu prea-l cunoºtea. Era vorba de articolele 
din 8 februarie ºi 9 aprilie, acesta din urmã intitulat chiar 
D-l Holban ºi Arthur Schopenhauer.
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Cât despre creaþia lui personalã, i se publicaserã la 1 martie în 
Convorbiri literare cele patru poezii mai sus-amintite. Mai rãsunau 
în Povestea codrului ecouri ale momentelor de bucurie din iubirea 
ieºeanã. Dar cu Departe sunt de tine se produce în lirica lui Eminescu 
acea prãpastie despãrþitoare între cântarea iubirii cu sorþi de 
împlinire în tonalitãþi majore, luminoase, în culori vii ºi fine cu luciri 
de piatrã preþioasã, în umbre argintii, strãlucite ºi între plângerea 
dragostei rãmase în urmã, în tonuri minore, depresive, în alb ºi 
negru, sau în culori terne din care a pierit orice lustru. Iambii suitori 
luau locul troheilor, împãmântenind tristeþea amintirilor.

În lumina depãrtãrii, ºi loviturile primite înainte pãreau acum 
mai lipsite de însemnãtate, contururile suferinþelor se estompau, în 
ceaþa zilelor care se aºterneau în urmã peste oameni ºi fapte.

Aºa cã moartea lui Dimitrie Petrino, neîmpãcatul sãu adversar, 
survenitã la 29 aprilie 1878, a trezit în el o compasiune nobilã ºi 
iertãtoare. S-a dus ºi l-a condus ºi el pânã la locul de veci, la 
cimitirul Bellu, s-a întristat de puþinãtatea oamenilor care l-au 
întovãrãºit pe drumul din urmã pe bardul Bucovinei, ºi a scris, în 
Timpul din 4 mai, un necrolog în care vorbea despre biografia lui 
Petrino, despre fatalele scãderi legate de o mânã de pãmânt, ºi 
despre faptele inteligenþei lui care, singure, au rãmas ºi n-au fost 
puse în valoare cum trebuia. Un vãl strãveziu de mâhnire acoperea 
cuvintele necrologului. Încã o datã, chiar în faþa mormântului unui 
fost duºman, Eminescu ºi-a pus întrebãrile acelea care l-au chinuit 
mereu, de la moartea unei tinere fete iubite ºi pânã la moartea 
mamei, despre rosturile ºi justificarea existenþei, ºi le-a rezolvat tot 
mai obosit lãuntric, tot mai sumbru, în lumina unei amare zãdãrnicii.

Amintirile ieºene nu erau numai dãtãtoare de melancolie ºi 
suferinþe intime. Câte o bucurie se desprindea din vechiul cadru cu 
câte un prieten, nu vechi, dar ca de când lumea, care îi scria, 
mãrturisindu-i dorul dupã ceasurile tihnite petrecute în bojdeucã ºi 
dorinþa unei revederi cât de grabnice.

Activitatea foarte bogatã din Bucureºti, polemicile politice din 
ziar, frecventarea Parlamentului, noile relaþii cu cunoºtinþe mai de 
mult sau mai de curând încheiate, nu izbuteau sã-l smulgã cu totul 
amintirilor. În lumea în care se învârtea acum îi lipsea mai cu 
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seamã Creangã. Avea pe Slavici, pe Ioniþã Scipione Bãdescu, pe 
Chibici, pe Caragiale, pe Ronetti Roman, dar lângã nici unul nu mai 
simþea plenitudinea atât de vitalã gustatã alãturi de hâtrul 
humuleºtean, care-i oferise din nou mireasma uitatã ºi mult jinduitã 
a pãmântului din Þara de Sus, unde odatã, foarte de mult apãsase ºi 
el, mai în glumã, mai în serios, pe coarnele plugului. Fusese silit 
sã-ºi reîmprospãteze amintirea acelei vechi legãturi – printre multe 
altele – cu pãmântul strãmoºesc, de un atac al unui ziar liberal, 
îndreptat împotriva redactorilor Timpului care arãtaserã, într-un 
articol de fond, lipsa de valoare a unor decoraþii acordate de guvern, 
nu dorobanþilor dupã rãsunãtoarele lor victorii, ci unor persoane 
mai mult nechemate decât chemate. ªi Slavici sau Eminescu, într-o 
caldã ºi îndârjitã pledoarie nesemnatã, intitulatã de altfel Pro domo, 
apãra ºi exalta originea lor legatã de pãmânt.

În ciuda obârºiei acesteia cu care se mândreau ºi pe care o apãrau 
de câte ori era nevoie, cei doi trãiau însã în cercuri de politicieni ºi 
intelectuali dintre cele mai înalte. Ajunseserã mai întâi intimi ai 
familiilor Maiorescu ºi Kremnitz. Scriitoarea Mite Kremnitz, 
cumnata lui Maiorescu, de care s-a mai vorbit, lua acum lecþii de 
românã cu Eminescu pentru a-l ajuta pe poet în dificultãþile materiale 
în care începuse sã se zbatã. Poetului, desigur, nu-i displãcea aceastã 
ocupaþie, care-l apropia de unul din studiile sale preferate. Lecþiile îi 
dãdeau ocazia sã stãruie iarãºi în preajma fãuritorilor de limbã 
frumoasã româneascã ºi putea lucra astfel cu eleva lui pe texte din 
Anton Pann ºi din Creangã. Apoi Mite era blondã, tânãrã, plinã de 
capricii ºi vioiciune, o prezenþã plãcutã ochiului veºnic însetat de 
frumuseþe al visãtorului, amintindu-i sau substituindu-se imaginii 
Veronicãi, absenta la fel de bãlaie ºi de capricioasã. Cã în atmosfera 
aceea care uneori îi vrãjea, Eminescu rãmânea tot egal cu el însuºi, o 
dovedesc însemnãrile scriitoarei însãºi, uimitã întruna de tonul în 
acelaºi timp superior ºi îngãduitor al profesorului ei care o trata plin 
de pretenþia de a cunoaºte viaþa. Fãceau împreunã ºi literaturã: Mite 
îi citea din „operele” ei sau îi traducea lui în germanã poezii de a 
cãror transpunere nu era totdeauna mulþumit. Aºa, când i-a tradus 
Strigoii, de pildã, el i-a cerut sã schimbe mãsura versurilor, arãtându-i 
cã ar fi fost mai potrivit sã adopte strofa din Nibelungi.
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Relaþiile sociale alese nu schimbau însã realitatea asprã a vieþii 
lui exterioare. Stãtea pentru moment tot la Caimata, între niºte ziduri 
ruinate de mãnãstire, unde îºi mutase ºtiutul calabalâc, descris odatã 
de Ioniþã Scipione Bãdescu: „… pat de scânduri, cu o velinþã albã, 
în colþ o masã de brad cu un scaun de lemn, iar în jurul pereþilor 
policioare acoperite cu cãrþi. Tavanul de scânduri afumate de vreme, 
roase de carii ºi pline de pãienjeniº. Masã, scaun, cãrþi, pat, totul era 
acoperit cu un strat gros de praf. Pe jos, rogojinã, iar dedesubt 
pãmântul lipit ºi netezit de baba bisericii.” Toate lucrurile au rãmas 
un timp nemiºcate sub bolþile joase ºi afumate, aºa cum îi era voia. 
Cufundat în gânduri, prins într-o activitate fãrã rãgaz, îºi îngãduia 
mãcar dinspre partea aceasta oarecare liniºte. Uita sã mãnânce, 
dormea pe apucate, nu-ºi mai schimba decât rar îmbrãcãmintea, 
într-o zi, în graba unei întâlniri presante, pe o cãldurã nemaipomenitã, 
îºi trãsese galoºii peste ghetele neperiate. Altã datã, pe vreme de 
iarnã, nu pregetase sã se descalþe în plinã stradã, spre stupoarea lui 
Slavici care-l însoþea, pentru a da ghetele lui unui om zdrenþãros ºi 
fãrã încãlþãminte. Tot mai puþin grijuliu de persoana lui, tot mai 
împovãrat de lipsuri cãci la ziar lefurile se plãteau ºi prost ºi rar, tot 
mai consumat lãuntric de combustia gândurilor, avea sã-ºi înceapã, 
în anii aceia, ºi declinul fizic. O eczemã gravã i-a apãrut pe partea 
inferioarã a picioarelor, ameninþând sã se întindã ºi obligându-l 
astfel sã se arate unui medic.

Doctorul Kremnitz, excelent clinician ajuns medic al Curþii, l-a 
încredinþat despre caracterul benign al eczemei, dar cum considera 
maladia ca o urmare a unei vieþi de privaþiuni grele, i-a rugat pe 
prieteni sã-i facã posibilã o scurtã vacanþã la þarã. Eminescu a ajuns 
astfel la conacul moºiei Floreºti, în Valea Gilortului, în Dolj, 
proprietatea junimistului Nicolae Mandrea, cãsãtorit cu Zoe 
Bãlcescu, nepoata de frate a istoricului. Singur, fãrã cãrþi, care nu-i 
fuseserã îngãduite, se plimba, ca în copilãrie, liber iar, pe coclauri, 
stãtea de vorbã cu þãranii ºi traducea un volum din colecþia de 
documente Hurmuzachi. Numai cu aceastã condiþie, a muncii, 
primise bucuros sãptãmânile de vacanþã pe care, desigur, în lipsa 
banilor necesari, le-ar fi refuzat. Theodor Rosetti fusese cel care îi 
fãcuse rost de o sumã îndestulãtoare de la Hurmuzachi în schimbul 
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amintitului serviciu. Slavici, care l-a vizitat la Floreºti, l-a gãsit 
„sãnãtos tun ºi-n voie bunã. Era numai el la conacul moºiei, singur, 
adicã în foarte bunã societate”. Sau cum îi scria el însuºi lui Rosetti 
spre a-i mulþumi, „locul în care sunt e cât se poate de frumos. 
Râuri, codru, ºes, dealuri, munþi în depãrtare, frumos adicã în 
puterea cuvântului, încât sã fiu Bodnãrescu, aº nenoroci 
Convorbirile cu Amintiri de cãlãtorie ale unui june. Dar numai 
grija asta n-o am, ci mã mãrginesc a mulþumi zeilor îndeobºte ºi 
Domnului Mandrea îndeosebi de îngãduirea unui colþ de pãdure, 
care îmi dã toane bune ºi sãnãtate.”

Eminescu se afla în mijlocul Olteniei pentru prima oarã ºi dorea 
sã-i descopere frumuseþile. De aceea scria prietenului, cerându-i o 
parte din banii ce i se datorau pentru lucrare ºi care aveau sã-i 
serveascã „spre ilustrarea existenþei cu oarecare cãlãtorii la Turnu 
Severin ºi prin împrejurimi”. Cine ºtie ce vedenii din trecut au 
deºteptat în el vechile aºezãri din þara Banilor, cine ºtie ce evocãri a 
trezit în Eminescu peisajul care, cu peste treizeci ºi cinci de ani în 
urmã, îl fermecase ºi pe Grigore Alexandrescu. Oricum, fundalul 
pãrþii mediene din Scrisoarea III pare sã se fi tras de aci.

Dupã înviorãtoarea excursie, întorcându-se la Bucureºti, ºi-a 
gãsit mai mult decât modestul sãu bagaj transportat în casa lui 
Maiorescu care îndeplinise dorinþa tuturor prietenilor cum ºi a sa 
proprie, de a da un adãpost potrivit marelui intelectual. Numai cã 
acesta ºi-a stãpânit contrarietatea de a se vedea obligat sã se supunã 
altor voinþe, ºi la puþin timp, dupã numai douã sãptãmâni, a fugit, pe 
neºtiute, fãrã scuzã nici justificare, din regula de ceasornic a casei cu 
disciplinã germanã.

Iar singur, ca de câte ori reintra în viaþa oraºului, scria plin de 
tristeþe, la vederea celor dintâi frunze desprinse de copaci de vântul 
rece al toamnei:

„Alei micã, alei dragã,
Cine vrea sã ne-nþeleagã
Vazã frunza cea pribeagã,
Ce-i ca viaþa noastrã-ntreagã
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Alei dragã Veronicã,
Despãrþirea toate stricã,
De ne-alegem cu nimicã –
Viaþa trece, frunza picã…”

A avut curând prilejul sã întrerupã doar pentru o clipã despãrþirea, 
în aceeaºi toamnã.

Ca de obicei, în noiembrie, avea loc banchetul anual al Junimii. 
Maiorescu i-a luat pe Eminescu, pe Slavici ºi pe Caragiale 
(pe socoteala sa, dupã cum însemna în jurnal) la Iaºi, unde duminicã 
12/24 s-a sãrbãtorit a XV-a aniversare a societãþii. Slavici a citit 
nuvela sa Gura satului, iar Caragiale a cules un succes rãsunãtor cu 
Nr. 9, sau O noapte furtunoasã.

Sigur cã Eminescu ºi Veronica s-au regãsit într-un amestec de 
bucurie ºi amãrãciune, de chemãri de dragoste ºi imputãri. Iar la 
banchet l-a întâlnit pe Creangã, fericit de prezenþa prietenului mereu 
dorit ºi chemat.

A doua zi dupã-amiazã, participanþii bucureºteni la banchet au 
plecat înapoi ºi marþi dimineaþa ºi-au reluat ocupaþiile obiºnuite. 
Eminescu fãcuse o nouã provizie de miere ºi venin din întâlnirea cu 
Veronica, neliniºtea fiind partea acestei dragoste în a cãrei istorie 
fericirea ºi chinul au alternat fãrã încetare.

Frecventarea casei Kremnitz ºi mai ales prezenþa Mitei îi dãdea 
în oarecare mãsurã iluzia de a retrãi în prezenþa îndepãrtatei sale 
iubite. În atmosfera acelui cãmin, lângã copilaºul Kremnitz-ilor pe 
care-l iubea ºi-l rãsfãþa, trãia, poate, imaginea a ceea ce ar fi putut fi 
viaþa lui, o viaþã caldã ºi tihnitã de om oarecare.

Mite îi dãdea ºi sugestii uneori în legãturã cu activitãþi literare, 
cum a fost ºi aceea ca el sã traducã în româneºte drama Carmen 
Sylvei, Vârful cu dor. Eminescu nu s-a sfiit sã declare, cu toate cã a 
tradus lucrarea, cã n-ar fi nimerit sã se publice, deoarece nu era o 
literaturã de calitate. De altfel, relaþiile poetului cu Curtea s-au 
mãrginit, cum s-a vãzut, la o singurã vizitã, dupã care au încetat. 
Francheþea lui înnãscutã, nonconformismul, lipsa de curtoazie de 
circumstanþã ºi mai ales lipsa dorinþei de a deveni poet al Curþii l-au 
fãcut sã nu-ºi mai atragã o altã invitaþie.
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Crãciunul l-a petrecut tot la familia Kremnitz, împreunã cu 
câteva persoane, foarte puþine, strãine, printre care un Vietinghoff, 
ofiþer prusac, tânãr, ºi el cu o viaþã personalã nefericitã, ºi el 
musafir zilnic al casei. Sãrbãtoarea s-a desfãºurat dupã obiceiul 
germanic, cu pom ºi colinde, aducându-i aminte de trecutele 
crãciunuri vieneze ºi berlineze.

Dar ºi de cele de-acasã, din copilãrie, cãci îngâna, în scris, cu 
glas scãzut de clopoþel de argint:

„Colinde colinde!
E vremea colindelor,
Cãci ghiaþa se-ntinde
Asemeni oglinzilor
ªi tremurã brazii
Miºcând rãmurelele,
Cãci noaptea de azi-i
Când scânteie stelele.

Se bucur’ copiii
Copiii ºi fetele,
De dragul Mariei
Îºi piaptãnã pletele
De dragul Mariei
ª-a Mântuitorului
Luceºte pe ceruri
O stea cãlãtorului.”

La câteva zile dupã Anul nou, la 4 ianuarie 1879, de ziua Mitei, 
Eminescu sosi cu un album legat în piele roºie ºi care cuprindea o 
singurã poezie: Cu mâne zilele-þi adaogi…

Încântatã, Mite a crezut cã poezia fusese compusã ad-hoc, 
fiindcã, într-adevãr, ideea centralã se putea lega de ziua de naºtere 
ca prilej de meditaþie filosoficã asupra unui prezent perpetuu, dar în 
realitate, primele stihuri suiau înapoi pânã la Iaºi.

În iarna lui 1878 ºi în primãvara lui 1879, substituirea Veronicãi, 
din ce în ce mai îndepãrtatã, s-a produs tot mai accentuat. La câteva 
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zile dupã o scenã de dragoste foarte scurtã ºi, dacã e sã credem 
cuvintele eroinei, foarte livrescã (deoarece, dupã îmbrãþiºarea 
survenitã în cursul unei lecturi, Eminescu, foarte emoþionat, ar fi 
cãutat într-un volum din Dante, aflat la îndemânã, ºi ar fi citit 
partenerei sale uimite, scena sãrutului dintre frumoasa Francesca da 
Rimini ºi Paolo Malatesta din celebrul Cânt V), poetul s-a înfãþiºat 
femeii care îl vrãjise o clipã pânã la uitare de sine, aducându-i drept 
prinos al admiraþiei sale poezia Atât de fragedã… conceputã ºi 
lucratã tot la Iaºi ºi, desigur, pentru Veronica.

În ajun o vãzuse pe Mite în rochie de searã, gata sã plece la un 
dineu oarecare ºi strãlucirea factice ºi neobiºnuitã a þinutei de galã îl 
fãcuse sã înþeleagã ºi aci depãrtarea realã dintre el ºi acest nou obiect 
al afecþiunii lui ºi sã suprapunã cu uºurinþã peste depãrtarea cea 
dintâi pe aceasta de-a doua. Cã Eminescu a fost, atâta vreme cât a 
durat aventura, mereu conºtient de prãpastia dintre el ºi Mite o 
dovedesc destule acþiuni ºi atitudini. De cele mai multe ori, la 
vizitele fãcute în casa Kremnitz, se arãta prost dispus ºi posomorât, 
îi reproºa mereu Mitei rãceala ºi orgoliul ei. Odatã i-a adus versurile 
Te duci ºi ani de suferinþã…, altã datã a rupt ºi a aruncat în foc 
bancnota de o sutã de lei, reprezentând preþul lecþiilor pe o lunã, 
considerând acest lucru, pe bunã dreptate, ca o jignire în noua 
atmosferã ce-i învãluia.

Sub pretextul cã-i lipseau hainele de circumstanþã, a refuzat, în 
februarie ’79, invitaþia la o recepþie datã de Maiorescu în cinstea 
marelui Ernesto Rossi, aflat iarãºi în Bucureºti, în stagiunea ’78-’79, 
dupã un turneu prin Craiova ºi Iaºi. La recepþie luau parte numai 
cunoscuþi, intimi ai casei, toþi prieteni cu Eminescu, adicã Slavici, 
Caragiale, familia lui Theodor Rosetti, soþii Kremnitz, Nicolae 
Mandrea, von Vietinghoff ºi alþii. În alte împrejurãri, poetului nici 
nu i-ar fi trecut prin minte sã-ºi ia în seamã mizeria vestimentarã, dar 
între fracurile elegante haina lui veche ºi roasã ar fi fãcut o notã prea 
discordantã ca sã nu fie înregistratã de ochiul monden ºi necruþãtor 
al Mitei drept altã dovadã a inferioritãþii lui pe scarã socialã.

Aci, la Bucureºti, în raporturile cu aceastã lume, a resimþit 
Eminescu într-adevãr starea lui de dependenþã umilitoare care-i 
fusese totuºi cruþatã la Iaºi. Acolo, între ai lui, cu prietenii 
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„balamucului” lui Samson Bodnãrescu, apoi cu Creangã în bojdeuca 
lui, dusese o existenþã nesigurã ºi grea, din punct de vedere material, 
dar era înconjurat de oamenii lui, de un univers în care se complãcea, 
în care hainele lui vechi nu distonau lângã ºiacul lui Creangã. Dar la 
Bucureºti, în lumea mandarinatului intelectual, s-a simþit sfios ºi 
stingher. Mite a putut crede o clipã cã e îndrãgostitã de el sau chiar 
a fost îndrãgostitã, dar ea era o fiinþã destul de ciudatã, de fantascã, 
dorind sã sãvârºeascã mereu acþiuni ieºite din comun. Ea preþuia 
realmente poetul din Eminescu ºi trecea astfel peste situaþia de 
inferioritate socialã a omului. Dar Carp sau Maiorescu, în mãsurã sã 
ºtie chiar mai mult decât Mite valoarea lui de creator, îl fãceau, 
adesea fãrã voia lor, sã-ºi simtã starea de dependenþã.

Titu Maiorescu, care-l ajutase masiv în anii tinereþii, era acum 
în preajma divorþului de soþia sa Clara, destul de îndrãgostit de Mite, 
aºa cum o arãtau însemnãrile zilnice din cursul anului 1878 ºi mai 
ales din vremea cãlãtoriei întreprinse cu ea în Germania în vara 
aceluiaºi an. ªi aceastã înclinaþie pentru Mite, deºi trecãtoare, a 
stârnit în critic ºi o anume gelozie, faþã de poet. Fiindcã, dupã 
cãlãtorie, apar în însemnãri aprecieri dezagreabile despre Eminescu, 
aºa cum nu mai fuseserã înainte. De pildã, la 1/13 septembrie, adicã 
la câteva zile dupã întoarcerea în þarã, el nota: „Astãzi am fost la 
alde Kremnitz; la masã Nica, Eminescu, Slavici, Ronetti Roman, 
Caragiale, Chibici ºi eu. Dupã masã, povestiri ale lui Caragiale, 
pãþaniile lui ca redactor la Naþiunea românã împreunã cu Damé 
(ºtirea falsã despre luarea Plevnei anul trecut: Médoc fini, Cognac 
entré); revoluþia de la Ploieºti, aug. 1870, cu Candiano Popescu ºi 
Stan Popescu º.a.m.d.”. ªi conchidea, în continuare, cu un dispreþ 
destul de evident: „La bohème roumaine”.

Mai târziu îºi revenise ºi se cãise, probabil, de subiectivele, 
prea personalele sale resentimente ºi-l invitase pe Eminescu sã se 
mute la el, cum reieºea din scrisoarea pe care o trimitea Clarei de 
care era despãrþit, la 14/26 septembrie 1878. Iar acolo unde 
Maiorescu noteazã dejunul dat în cinstea actorului Rossi, duminicã 
11 februarie 1879, explicând absenþa lui Eminescu, înscria la 
sfârºitul paragrafului cuvintele cu tâlc: „În interval, greul timp cu 
Mite ºi Eminescu”. ªi, în iunie 1879, înscria câteva propoziþii, în 
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acelaºi sens: „Grea epocã Eminescu…”, relatând ceea ce ºtia de 
la Mite despre scena mai înainte menþionatã, în legãturã cu 
pasajul din Dante. Tot atunci Maiorescu pomenea de un articol al 
lui Eminescu din Timpul, îndreptat împotriva lui, privind afacerea 
Warszawsky.

Iar Mite Kremnitz scria cã, iritat de cordialitatea raporturilor 
dintre ea ºi Eminescu, Maiorescu nu înceta sã o întrebe „dacã nu 
care cumva uitase sã-l facã sã simtã distanþa socialã care îi separa, 
spunând cã aceºti boemi uitã adesea cuviinþa”. Apoi odatã, i-a 
povestit cele ce ºtia despre legãtura poetului cu doamna Micle, 
„femeie puþin onorabilã” (el nu uitase, se vede, procesul ce-i fusese 
intentat în tinereþe la Iaºi, de duºmanii sãi fracþioniºti, ºi în care 
Veronica apãruse, elevã fiind, ca martorã a acuzãrii, într-o posturã 
puþin potrivitã cu vârsta ei), ºi a adãugat „cã îi e silã”, gândindu-se 
cã ea, Mite, ar putea fi, „în inima lui Eminescu, succesoarea unei 
astfel de femei”.

Cu intermitenþe, în sacade, creaþia eminescianã continua drumul 
ei cãtre desãvârºire. În februarie 1879, dupã un alt an de tãcere, 
poetul publica în Convorbiri literare, Pajul Cupidon, delicatã, 
ºãgalnicã piesã neo-clasicã, anacreonticã, apoi O rãmâi… ºi 
Pe aceeaºi ulicioarã, toate schiþate în primele lor versiuni la Iaºi 
ºi încheiate la Bucureºti.

Dintre toate, O rãmâi… marca un moment deosebit în evoluþia 
gândirii eminesciene, în special prin ultima strofã, de o rarã 
concentrare dramaticã, exprimând despãrþirea fãrã întoarcere a 
eroului de lumea naturii, a miturilor, într-un strigãt fãrã rãspuns:

„Astãzi chiar de m-aº întoarce
A-nþelege n-o mai pot…
Unde eºti, copilãrie,
Cu pãdurea ta cu tot?”

Aici se lasã bariera despãrþitoare între creaþia tinereþii încã pline 
de ecouri din trecut ºi încãrcatã de aºteptãri, de nãdejdi de dragoste, 
de luminã, ºi creaþia maturitãþii lucide, sceptice, dezabuzate, în care 
totul se stinge, culoare, luminã, viaþã.
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Acum, hãrþuit, obosit peste mãsurã de activitatea gazetãreascã 
nu mai dãruia chiar atâta timp poeziei, ci mai mult dãltuia, cizela, 
sfârºea. Când, la spusele lui cã îi era capul „plin de imagini ºi 
motive”, Mite Kremnitz îl îndemnase sã scrie o dramã, el obiectase 
cã n-avea timp ºi cã nici nu era în stare sã lucreze în mizeria de care 
era înconjurat, camera în care locuia neavând nici aer nici luminã.

Tot pe vremea aceea, îl preocupa ideea unui mare dicþionar 
etimologic al limbii române, pe care-l socotea de neapãratã trebuinþã. 
Tocmai apãruse volumul al doilea al dicþionarului lui A. I. Cihac 
(Dictionnaire de l’étymologie daco-romane. Eléments slaves, 
magyars, turcs, grecs-moderne et albanais, Francfurt s. Main, 1879), 
care nu i se pãrea satisfãcãtor ºi, la propunerea Mitei, începurã 
munca prea migãloasã ºi prea îndelungatã ca sã poatã fi dusã pânã 
la capãt, deºi amândoi se entuziasmaserã în egalã mãsurã la 
începutul lucrului.

Idila a continuat pânã vara târziu, privitã cu aceeaºi neplãcere 
de Maiorescu, care nota în jurnalu-i zilnic diverse observaþii 
privitoare la mersul ei. Deºi mult preocupat de noul obiect al 
interesului sãu, Eminescu îºi frecventa mai departe prietenii personali 
ºi, din când în când, ºi ºedinþele Junimii. Lua parte ºi el, de voie, de 
nevoie, la jocurile de societate în casa Kremnitz sau la jocul 
italienesc cu bile mari de lemn care se aruncau pe pãmânt, numit 
boccia (un soi de popice), pe care-l practicau cu pasiune junimiºtii. 
Eminescu se arãta întotdeauna foarte stângaci, lucru pe care 
Maiorescu îl remarcase aproape cu oarecare satisfacþie. În toatã 
aceastã perioadã, o animozitate greu mascatã de amândouã pãrþile îi 
stãpânea pe cei doi. Într-o problemã politicã viu dezbãtutã atunci în 
Camerã ºi în coloanele presei, problema evreiascã, adusã la ordinea 
zilei de Congresul din Berlin, Eminescu, care scria foarte susþinut în 
Timpul, l-a atacat chiar într-un articol pe Maiorescu pentru poziþia 
sa favorabilã evreimii. (Foarte ciudatã pãrea, de altfel, prietenilor 
atitudinea lui Eminescu în vremea aceea în problema disputatã, 
pentru cã antisemitismul sãu teoretic de acum contrazicea cu 
violenþã acþiunile sale practice, prieteniile solide, durabile cu Ronetti 
Roman, scriitorul, autorul lui Manasse, cu savantul filolog Moses 
Gaster, cu violonistul Toma Micheru, cu studenþi evrei pe care-i 
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ajutase din sãrãcia lui, ºi pe de altã parte contrazicea admiraþia sa 
pentru cultura iudaicã.)

Articolul din perioada aceea se referea din nou, ca aproape toate 
articolele sale, la situaþia grea a þãrii care începuse, scria el, încã de 
la 1848, din pricina introducerii formelor fãrã fond care au alungat 
tradiþia naþionalã, au rãsturnat autoritatea statului, au înstrãinat 
valorile vieþii publice.

Peste chestiunea evreiascã, ridicatã de Congresul de la Berlin, 
trecea foarte repede; ceea ce îl interesa într-adevãr constant, ca un 
leit-motiv al publicisticii sale, era mizeria maselor ºi mai ales a 
þãrãnimii. ªi iatã o paginã de gravitate, cu forþa de persuasiune, cu 
pasiunea pe care Eminescu o punea în tot ce privea poporul sãu:

„Populaþia ruralã în marea ei majoritate, mai ales cea mai 
depãrtatã de târguri, n-are drept hranã zilnicã decât mãmãligã cu oþet 
ºi cu zarzavaturi, drept bãuturã spirt amestecat cu apã; foarte rar, la 
zile mari ºi nici chiar atunci în multe cazuri, se învredniceºte sã 
mãnânce carne ºi sã bea vin; trãind sub un regim alimentar aºa de 
mizerabil, þãranul a ajuns la un grad de anemie ºi slãbiciune moralã 
destul de întristãtoare.

Chipul unui þãran român, om de la þarã, trãit în aer liber, 
seamãnã cu al uvrierului stors de puteri din umbra fabricilor. Cine a 
umblat prin satele noastre, mai ales prin cele de câmp ºi de baltã, a 
putut constata cã de-abia din trei în trei case se gãseºte o familie care 
sã aibã un copil, mult doi, ºi aceia slabi, galbeni, lihniþi ºi chinuiþi de 
friguri permanente. Aceastã populaþie, pe lângã toate necazurile ei, 
mai are unul ce pune vârf la toate: administraþia. De Dumnezeu nu 
mai are nici o teamã muncitorul de la þarã, pentru cã Dumnezeu l-a 
pãrãsit pentru cine ºtie ce pãcate în mâna acestei administraþii, 
compusã în cea mai mare parte din haitele de cafegii, din ºtrengarii 
ºi necãpãtuiþii de prin târguri. Aceastã corporaþie liberã ºi umanitarã 
nedreptãþeºte, batjocoreºte ºi jupoaie pe þãran fãrã nici o milã; sunt 
membri în aceastã onorabilã corporaþie, al cãrora numai numele 
bagã în nãbãdãi sate întregi.

Aceasta ca stare normalã ºi constantã, fãrã sã mai pomenim cã 
pe la soroace vine ºi câte o împrejurare mai însemnatã, ca de 
exemplu, afacerea Mihãilescu-Warszawsky.”



250 Zoe Dumitrescu-Buºulenga  /  EMINESCU - VIAÞA

Paragraful sfârºea asupra unei aluzii pe care Maiorescu a luat-o 
asuprã-ºi, cum s-a vãzut. Pomenitul Warszawsky se numãra printre 
cei care s-au ocupat, cu mari profituri personale, de rechiziþii în 
vremea rãzboiului. Or, Maiorescu era avocatul sãu ºi a încasat de la 
el mari onorarii, lucru care nu-i era necunoscut lui Eminescu. Dar 
esenþialul nu rezida aci, în aceastã aluzie, chiar dacã ar fi fost 
aruncatã dinadins.

Încã o datã problema primã între toate se arãta a fi cea legatã de 
suferinþele celor mulþi, strigatã acum în articole, cum fusese la Iaºi 
în rapoartele de revizor ºcolar, în credinþa cã va atrage atenþia asupra 
ei ºi o va supune, în sfârºit, unei echitabile rezolvãri. Dar vocea lui 
rãmânea a unui profet strigând în pustiu, deºi rândurile scrise s-au 
pãstrat în arhivele istoriei demofile a patriei.

Umanitarismul meliorist eminescian, apropiat într-un fel de cel 
al lui Victor Hugo, mai ales în anii primi ai gândirii creatoare a 
artistului român, rãmâne, pe de o parte, foarte larg universal uman, 
cum se vedea în poema postumã Ta twam asi, de inspiraþie budistã, 
definitivatã tot prin 1879, iar pe de altã parte se colora naþional ºi 
patriotic. În prima ipostazã, acest umanitarism îmbrãca haine mai 
teoretice, mai filosofice, în a doua devenea mai violent, mai patetic, 
fiindcã se referea la niºte realitãþi care îl solicitau pasionat pe scriitor 
în fiece clipã a vieþii lui, strâns legatã de a þãrii. Aproape cã nu mai 
înþelegi unde încãpeau în mintea ºi sufletul lui chestiunile privitoare 
la viaþa personalã, intimã, ºi acestea de considerabilã însemnãtate în 
desfãºurarea creaþiei poetice.

Vestea morþii lui ªtefan Micle, survenitã la 6 august 1879, îl 
dezmetici pe Eminescu, amintindu-i de aceea care-i stãpânise inima 
ani de-a rândul ºi punând capãt, abia dupã câteva luni, aventurii 
sentimentale bucureºtene.

Scrisoarea de condoleanþe trimisã imediat era departe de a 
cuprinde fãþarnice mângâieri de circumstanþã.

Eminescu se arãta încã o datã acelaºi om de mare nobleþe 
sufleteascã, vorbind cu zdrobitoare sinceritate despre raporturile 
dintre el ºi soþul Veronicãi, dar într-o tonalitate adânc liricã ºi cu 
infinit respect pentru pierderea pe plan social suferitã de cea care-i 
fusese dragã. Modulaþiile discrete ºi triste sugereazã penumbrele 
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vieþii lui sufleteºti, când se referã la existenþa-i „atât de izolatã ºi de 
lipsitã de fericire”, „ciudatã ºi azi neexplicabilã pentru toþi 
cunoscuþii”, luminatã însã ºi cãpãtând înþeles doar prin iubire.

Ea a fost cea care a dat sens ºi plinãtate vieþii ºi mai ales 
creaþiei poetului, indiferent dacã nu l-a fãcut fericit sau l-a fãcut 
nefericit: „Tu nu m-ai fãcut fericit, ºi poate cã nu sunt nici capabil 
de a fi, tu nu m-ai fãcut nici atât de nefericit încât sã mã nimicesc, 
dar ceea ce era mai adânc ascuns în sufletul meu, privirea ta l-a scos 
la lumina zilei. Vãzându-te, am ºtiut cã tu eºti singura fiinþã în lume 
care, în mod fatal, fie cã vreau eu, fie cã nu voiesc, are sã determine 
întreaga mea viaþã.”

Asemãnarea între strania „declaraþie de dragoste”, de o derutantã 
ambiguitate, ºi ideaþia unor fragmente din Scrisoarea V (Dalila), a 
cãrei primã versiune s-ar situa cam în aceastã vreme este izbitoare: 
imaginea femeii „umbrã adâncã a vieþii mele întregi”, fie cã ea 
rãspunde sau nu la dragostea artistului, trezeºte în el ºi lãmureºte 
marile impulsuri obscure ale forþelor creatoare. Ca ºi Goethe, 
Eminescu avea nevoie necontenit de prezenþa proiectatã într-o 
paradigmã oarecare, indiferent care, a eternului feminin. De aceea 
versurile parcã traduc scrisoarea în limbã poeticã:

„Ea nici poate sã-nþeleagã cã nu tu o vrei… Cã-n tine
E un demon ce-nseteazã dupã dulcile-i lumine,
C-acel demon plânge, râde, neputând s-audã plânsu-ºi,
Cã o vrea spre-a se-nþelege în sfârºit pe sine însuºi…”

De fapt, declaraþia de dragoste, atent descifratã, ºi dincolo de 
gingãºia sentimentelor de compasiune, era una de retrospectivã. 
Fascinaþia se risipise, ruptura se produsese. Simpla explicaþie a 
raportului dintre imaginea ei ºi creativitatea lui (care, aºa cum reiese 
din Dalila, fusese un eºec), dovedea o ridicare certã deasupra 
obiectului iubirii, care însemna o evidentã detaºare. ªi între poeziile 
pe care i le publicau Convorbirile la 1 septembrie, alãturi de Atât de 
fragedã… ºi de Rugãciunea unui dac, figura De câte ori, iubito…

Simbolul, folosit aici pentru întâia oarã de Eminescu ºi învestit 
cu o turburãtoare putere de sugestie, moartea pãsãrii pãrãsite 
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deasupra oceanului de gheaþã, sub cerul stins, semnifica stingerea 
ireversibila a iubirii, durerea fãrã leac a îndrãgostitului care nu va 
mai trãi decât din amintiri.

Vorbind despre aceastã poezie, Mite Kremnitz scria:
„Odatã aduse cântecul sãu Pescãruºul; eu îl tradusei în nemþeºte 

ºi cu aceastã ocazie, îl rugai, jumãtate în glumã, jumãtate în serios, 
sã nu mai zugrãveascã mereu în poeziile sale tablouri aºa de 
posomorâte. El îmi rãspunse foarte amabil, iar eu îi promisei o 
picturã pe lemn, pe care tocmai o fãceam, ºi pe care o admirase mult, 
dacã ar voi sã încerce o datã serios sã creadã în partea bunã a vieþii. 
Când vorbeam aºa cu el, îi strãlucea faþa de un surâs blând dar de 
superioritate; se purta cu mine ca un înþelept ºi ca un tatã, ºi se 
bucura de prezenþa mea, dojenindu-mã ca pe un copil, pentru cã eu, 
dupã pãrerea lui, nu cunoscusem niciodatã pãrþile întunecate ale 
vieþii, ºi toate cunoºtinþele mele asupra realitãþii erau, cum zicea el, 
aus den Fingern gesogen. «Da’ nu ºtii mata, nu ºtii nimica», spunea 
el în sfârºit, cu totul fermecat, ca ºi cum ar fi stat de vorbã cu un 
copil care i-ar fi spus vrute ºi nevrute. Dacã însã uneori stãruiam 
serios în pãrerea mea, spunându-i cã nu e nevoie sã le fi trãit pe toate 
însuºi ca sã le cunoºti ºi înþelegi, devenea posomorât ºi nervos, ºi 
atunci mã convingeam eu însãmi cã nu ºtiu nimic! Atâta amãrãciune 
ºi vinã va fi apãsat pe tânãrul om de lângã mine.”

Desprinsã din marele poem Gemenii, pentru a cãpãta semnificaþie 
de sine stãtãtoare, Rugãciunea unui dac (sau Nirvana, cum propusese 
Eminescu într-un alt titlu), expresie a unei suferinþe omeneºti ajunsã 
la capãtul puterii de îndurare, dar depãºitã prin cunoaºterea 
superioarã a mecanismelor vieþii ºi care va acþiona ca un calmant al 
voinþei de a trãi, îºi trãgea obârºia pe de o parte din cãrþile indice 
(Rig-Veda), Bhagavad Gita, pe de alta din unele idei emise de 
Schopenhauer cu privire la soarta omului superior. Recunoscându-se 
în toate ipostazele suferinþei umane, acesta le ia asuprã-ºi în 
totalitatea lor, într-un fel apropiat de cel hristic, pentru ca apoi sã se 
nege liber ºi voluntar, cufundându-se în „stingerea eternã”.

Dar rezonanþa adânc elegiacã a unora dintre versuri ridicã 
poemul deasupra suferinþelor teoretice ale unui erou romantic, dând 
glas ºi nefericirii personale mult subestimate totuºi, distanþa dintre 
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prima versiune ºi cea definitivã coincizând cu perioada marilor 
dezamãgiri ºi a însingurãrii tot mai sumbre.

Citind Atât de fragedã… a doua zi dupã apariþia în Convorbiri, 
Veronica îi scria parcã iritatã, neizbutind sã se recunoascã în poezia 
inspiratã totuºi de ea: „… Versurile tale m-au fãcut cu durere sã simt cã 
o figurã souverainement supérieure m-a alungat afarã din sufletul tãu, 
unde poate fãrã drept ºi fãrã veste mã introdusesem. Scriindu-þi, plâng 
lacrimi de durere, durere nouã ºi necunoscutã mie pânã acum…”

Tânguioasa jeluire l-a înduioºat, poate, pe poet, care s-a hotãrât 
sã plece la Iaºi. În dupã-amiaza din ajunul plecãrii a trecut pe la casa 
Kremnitz, unde i-a povestit lui Baby basmul lui Creangã, Capra cu 
trei iezi ºi a ascultat nuvela Ein Lebensbild (tradusã de Maiorescu: 
Un caracter de artist), în care Mite încercase sã-i schiþeze portretul. 
Eminescu avea intenþia sã treacã ºi pe la Botoºani sã vadã pe sora sa 
Harieta, paralizatã, ºi Mite cumpãrase pentru ea un cadou pe care, în 
obiºnuita lui mândrie, poetul avea sã simuleze cã l-a uitat.

Ajuns la Iaºi, a reintrat câteva zile în atmosfera acelei iubiri 
dulci-amare, deºi avea intuiþia sfârºitului nefericit, dedusã din anii 
de experienþã anterioarã. A adus-o pe Veronica chiar la Bucureºti 
(unde el locuia acum pe Calea Victoriei, nr. 107), hotãrât, ca un om 
de onoare, sã se cãsãtoreascã. Iacob Negruzzi, care i-a vãzut 
împreunã, spunea cã Eminescu i-a prezentat drept logodnica lui pe 
doamna Micle, care radia de fericire.

Fireºte, lucrurile n-au rãmas aci. Îndrãgostiþii s-au certat, 
Maiorescu s-a împotrivit la cãsãtorie ºi Veronica s-a întors la Iaºi. 
Poetul a rãmas singur, cu mângâierea icoanelor din trecut, ca în cele 
trei sonete publicate (împreunã cu Freamãt de codru, Revedere ºi 
Despãrþire) la 1 octombrie în Convorbiri ºi în care rãsunau ecourile 
tuturor despãrþirilor, concentrate în sonoritãþile dureroase ale acestor 
versuri, fãrã pereche liricã. Admirator pãtimaº al lui Shakespeare, 
aºa cum reiese din atâtea pagini, Eminescu lucrase între 1877 ºi ’79 
la tãlmãciri din sonetele „divinului Brit”, ºi dãduse o interesantã ºi 
personalã traducere a sonetului XXVII:

„Sãtul de lucru caut noaptea patul,
Dar al meu suflet un drumeþ se face…”



254 Zoe Dumitrescu-Buºulenga  /  EMINESCU - VIAÞA

Sonetele proprii, cu încã destul iz shakespearian, ca de pildã la 
începutul celui de-al treilea, ajung însã la o realizare care în limba 
românã echivaleazã perfecþiunea elizabetanului. Atmosfera de 
incantaþie, izbutitã cu ajutorul unei maxime muzicalitãþi a versului, 
convine admirabil evocãrii fantomatice a iubitei:

„Când însuºi glasul gândurilor tace,
Mã-ngânã cântul unei dulci evlavii –
Atunci te chem; chemarea-mi asculta-vei?
Din neguri reci plutind te vei desface?…”

Intensitatea sentimentului de dor ºi durere dãruieºte materialitate 
iubitei din însãºi a lui substanþã. Iluzia revenirii, ca o magicã 
invocare, e de o forþã ºi o tristeþe egale, iar egalitatea blândã a 
sonurilor (întemeiatã între suspin ºi murmur pe sunetul î care-l 
obseda pe poet) dã o armonie ºi o pace neobiºnuitã durerii, 
sublimând-o. Nu credem cã tot meºteºugul ºi toate inovaþiile poeziei 
moderne sã fi dat o piesã liricã de aceastã concentrare a simþirii ºi 
fluiditate a versului.

Revedere aducea o modalitate nouã a tratãrii folclorului, proprie 
maturitãþii eminesciene. Pânã atunci îmbogãþise mai ales simplele 
scheme ale basmelor populare cu somptuoasa înveºmântare 
romanticã, în Fãt-Frumos din lacrimã sau în Cãlin – file din poveste.

Ideea filosoficã primea acum tiparul simplu al versului popular 
pentru a afirma încã o datã perenitatea naturii în raport cu 
schimbãtoarea soartã a omului „pe pãmânt rãtãcitor”:

„– Ce mi-i vremea, când de veacuri
Stele-mi scânteie pe lacuri…”

Poetul care pierduse natura, ca poetul sentimental din tipologia 
schillerianã, se întorcea din când în când spre ea ca spre o 
permanenþã salutarã, ca spre un fundal etern neschimbat al lumii, pe 
care se desfãºoarã mãrunta dramã a condiþiei umane.

În iarna care a urmat, ’79-’80 a fost iar bântuit de gânduri 
întunecate. Pe lângã munca istovitoare pe care, dupã plecarea lui 
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Slavici, o depunea la Timpul, în noua calitate de redactor-ºef, având 
de umplut, el singur, zilnic, coala de ziar, pe lângã lipsurile materiale 
niciodatã ameliorate ºi pe lângã starea proastã a sãnãtãþii, mai era 
apãsat ºi de singurãtate, pe care totuºi o cãuta ca pe un balsam. 
De sãrbãtori a evitat cercul vesel al prietenilor pe care-l frecventase 
în alþi ani, ºi-n noaptea de Anul nou, când Bucureºtii fremãtau de 
petrecere ºi voie bunã, el, închis în odaia sãracã, reunea încã o datã, 
aºa cum fãcuse cu trei ani mai înainte, în momentul primei rupturi 
cu Veronica, reunea într-un singur gând, profund deprimat, amintirea 
mamei cu dorinþa stingerii proprii ºi cu imaginea iubirii pierdute. E 
într-adevãr la aceastã datã a primei versiuni din poezia O, mamã…, 
„un soliloquiu al umbrelor la revelionul unui pustnic”, aducãtor 
aminte de toate durerile.

În primãvarã, de Paºti, cu toate chemãrile duioase ale Harietei, 
nu-ºi poate pãrãsi locul chinului ºi-i scrie surorii infirme o scrisoare 
de scuze în care se aratã obosit peste mãsurã, „bolnav ºi trupeºte, dar 
ºi mai mult sufleteºte”. Fãcea loc ºi unei scurte confesiuni, pline de 
drojdia amãrãciunilor:

„Poate la toamnã… Dar sã nu mai vorbesc, nu de toamnã, ci nici 
de ziua de mâni… Lumea-i schimbãcioasã ºi toate visurile noastre 
ºi nãdejdile sunt fãcute ca sã se spulbere în vânt. Toamna anului e 
una pe an, apoi [î]i urmeazã primãvarã. Toamna vieþii vine fãrã sã 
ºtii când, nici de unde… numai vezi cã totul a trecut pentru a nu se 
mai întoarce. ªi-atunci se simte omul bãtrân, foarte bãtrân, ºi ar vrea 
sã moarã.

E mult de atunci, Harietã, de când eram mici de tot ºi ne 
spuneau moºnegii poveºti. Poveºti sunt toate în lumea asta.

Al tãu Mihai”

Vorbea iar ca de foarte departe, ca dintr-o negurã în care ar fi 
voit sã se piardã. Dar nu uita de aceea care, în atâtea rânduri, îi 
rãnise inima ºi o ruga pe Harieta sã-i comunice doamnei Micle cã 
„între scrisorile ce i s-a trimis din partea unui om, este una în plic 
care trebuie arsã ºi pe care acel om n-a îndrãznit s-o puie pe foc”. 
Aºa se explicã de ce, dupã douã luni, Veronica avea sã-i înapoieze 
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manuscrisul Dorinþei, trimis ei cu patru ani în urmã, scriind pe 
cealaltã parte a hârtiei, rece ºi dispreþuitor:

27 Juin 1880
„Monsieur,

Vos lettres seront détruites d’aujourd’hui en un mois. Je trouve 
parmi mes paperasses de vos poésies, je me fais un devoir à vous les 
rendre.

Agréez etc.,
Veronica“

În mijlocul existenþei cenuºii, al prozei amare pe care o trãia în 
fiecare zi din nou de la rãsãritul la apusul soarelui, i-au scânteiat 
în aduceri aminte vechile visuri de fericire, beþia unui vis de varã. 
ªi se întâmplã ca tocmai aceastã amintire, transfiguratã, sã fie, prin 
deznãdejdea care o va urma, prevestitoare de sfârºit, de cântec de 
lebãdã, cea mai desãvârºitã vorbire despre dragoste din câte s-au 
cunoscut la noi. Toate armoniile, toate luminile, toate sunetele 
euforice, toate parfumurile îºi rãspund în tainice corespondenþe, 
luând parte la iubirea ameþitoare a îndrãgostiþilor care se proiecteazã, 
uriaºã, pe un fundal cosmic, depãºind viaþa ºi moartea. Vorbele 
castelanei înfioreazã cu adâncimea lor, exprimând aspiraþia poetului 
de a atinge absolutul ºi pe acest tãrâm al iubirii. Natura întreagã 
poartã, delirând, întreaga povarã a pasiunii eroilor lirici, ca în Tristan 
ºi Isolda, ca în Pelléas ºi Melisanda:

„… O, ascultã numa-ncoace,
Cum la vorbã mii de valuri stau cu stelele proroace!
Codrii negri aiureazã ºi izvoarele-i albastre
Povestesc ele-n de ele numai dragostele noastre.
ªi luceferii ce tremur aºa reci prin negre cetini,
Tot pãmântul, lacul, cerul… toate, toate ni-s prietini…
Ai putea sã lepezi cârma ºi lopeþile sã lepezi,
Dupã propria lor voie sã ne ducã unde repezi,
Cãci oriunde numai ele ar dori ca sã ne poarte,
Pretutindeni fericire… de-i viaþã, de e moarte.”
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Mirifica evocare a unei lumi ideale, dominate de Erosul 
atotarmonizator, din partea I a Scrisorii IV a luat fiinþã într-o clipã 
de rãgaz luminos. Eminescu fusese poftit de Slavici, într-o zi de 
sãrbãtoare, la Mãgurele, la ºcoala de fete Oteteleºeanu, pe care el o 
conducea ca director.

ªi seara, lacul cu ape clare, pe care lunecau câteva lebede, i-a 
pãrut dintr-o datã ca din altã lume, iar în întuneric, fosta casã 
boiereascã s-a schimbat în castel singuratic, adãpostind pe domniþa 
idealã a gândurilor lui.

Un astfel de potenþial liric cerea imperios revãrsare asupra unui 
obiect mai apropiat al efuziunilor, care a ºi fost gãsit în persoana 
doamnei Cleopatra Poenaru, fiica pictorului Lecca, asiduã 
frecventatoare a cercului junimist.

Poetul, în afara muncii sale extenuante, desfãºura acum lungi 
discuþii cu caracter lingvistic ºi literar cu savantul Moses Gaster, 
apropiat prieten, pe marginea unor texte vechi româneºti (acesta 
pregãtind valoroasa sa crestomaþie), citite fie acasã la poet (acum pe 
strada Segmentului 9, mahalaua Sf. Constantin), fie pe o bancã într-
un parc public, deoarece, grijuliu de soarta manuscriselor 
achiziþionate cu trudã, Eminescu nu voia sã le împrumute.

Tot literare ºi filosofice discuþii purta ºi cu Eduard Grisebach, 
consulul german la Bucureºti, intelectual subþire, poet ºi editor al lui 
Schopenhauer.

ªi totuºi gãsea timp sã se plimbe seara, ca un adolescent, pe sub 
ferestrele Cleopatrei, pe strada Cometa, ºi sã-i scrie versuri de 
îndureratã imputare, ca acelea din mai târziu publicata poezie 
Pe lângã plopii fãrã soþ, singura, superba mãrturie a conºtiinþei 
poetului de genialitatea sa.

Cei din jur priveau ºi fãceau haz de noua înflãcãrare, tot 
nefericitã, cãci doamna primise, se pare, cuvintele lui aprinse, cu un 
hohot de râs. O scrisoare a lui Titu Maiorescu din 22 septembrie 
1880 îl punea pe N. Gane la curent cu cele ce se mai petreceau la 
Bucureºti: „Miercurile noastre literare se þin regulat. Creangã ne 
citeºte acum ceva, unul Gaster, din Breslau, ne vorbeºte despre 
poveºtile noastre comparate cu cele indice ºi talmudice. Slavici are 
un studiu etnografic despre transilvãneni, ºi Eminescu, amorezat de 
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d-na Poenaru-Lecca, gãseºte în aceastã doamnã cam corpolentã 
multã inspiraþie.”

ªi Mite Kremnitz, în câteva scrisori succesive în toamna 
aceasta, îi descria tot lui Gane starea sufleteascã a poetului: „Aussi… 
Eminescu était-il tout désespéré hier, si j’étais mechante comme 
vous je dirais que l’absence de la dame de son coeur expliquerait sa 
mélancolie. Le pauvre garçon! Je crois qu’elle a répondu à ses 
déclarations par un éclat de rire…”

Cu Creangã, care se afla în Bucureºti pentru unele ºedinþe ale 
Consiliului general al Instrucþiunii, a petrecut câteva seri la Junimea, 
unde s-a citit prima parte a Amintirilor din copilãrie, ºi la gazda 
humuleºteanului, unde l-a vizitat, împreunã cu Slavici. Cu toatã 
dragostea care-i lega, Creangã nu va fi lipsit sã observe starea 
nefericitã în care se afla Eminescu: obosit, palid, preocupat, absent, 
mereu tãcut ºi închis, atât de departe de vechiul Mihai, entuziast, 
nãzdrãvan, luminos, de la începutul prieteniei lor.

ªi totuºi, viaþa publicã a þãrii îi suscita acelaºi interes pasionat. 
Un ciclu de articole din 1880, un ciclu de cinci „studii asupra 
situaþiei” vãdea un Eminescu la fel de patriot, la fel de cinstit, 
cãutãtor al adevãrului, un Eminescu ajuns la deplina maturitate a 
stilului publicistic.

Sinceritatea absolutã din aceste articole, dorinþa de scoatere la 
ivealã a unor situaþii grave nu pentru înfundarea adversarilor politici, 
ci pentru descoperirea unor soluþii de îndreptare de pe urma cãrora 
sã profite obºtea neamului, þinuta eticã impecabilã, vehemenþa 
tonului aproape profetic susþinutã de un stil excepþional fac din ele 
adevãrate pagini de antologie jurnalisticã în peisajul acela al unei 
prese sterpe ºi sforãitoare.

ªi mai e impresionantã, prin convergenþa care se vãdeºte în 
toate laturile activitãþii creatoare eminesciene, analogia dintre ideile, 
imaginile ºi tonul acestor articole, ºi substanþa Scrisorilor, acum 
lucrate, desãvârºite, ºi mai ales a Scrisorii III.

În articolul al doilea, Independenþa românã, se incrimina 
climatul de mizerie moralã care se instala ºi la care contribuiserã 
„ºcoalele, în care mii de copii în loc de idei învaþã papagaliceºte mii 
de mii de cuvinte, criteriile politice ce primesc bun ºi rãu, numai 
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de-ai lor sã fie, uzurparea de reputaþiuni lesne de operat în mijlocul 
unui popor incult, câºtigul fãrã muncã, deci imoral al nulitãþilor, care 
au impertinenþã destulã de-a se impune, sistematica lãudare a 
mediocritãþilor de cãtre camaraderii, glorificarea rãului ºi absoluta 
paralizare a celor buni de a putea, prin acest zgomot de iarmaroc, sã 
demaºte acest bal mascat de panglicari ºi de negustori de vorbe”. 
Sunt aci propoziþii arzãtoare de un substrat etic neînfrânt ºi în care 
Eminescu zugrãveºte sintetic, ºi cu atât mai dramatic, bâlciul trist al 
politicii. ªi mereu revin imaginile groteºti ale bâlciului, panglicarilor, 
stâlpilor de cafenele ºi chiar a casei de nebuni (în Declasarea, apãrut 
la 24 februarie), caracterizând esenþa vieþii politice liberale, al cãrei 
atac culmineazã cu partea finalã a Scrisorii III, continuare logicã a 
unei viziuni satirice globale.

În acei ani de întrebãri fundamentale, la care rãspunsurile nu 
mai erau teoretice, discursive, grandilocvente ca în vremea tinereþii 
titanic rebele, ci amare ºi concise, izvorâte nu din lecturi sau din 
auzite, ci dintr-o experienþã, profund dezamãgitoare, preocuparea de 
adevãr în artã dubla cercetarea adevãrului în cunoaºtere, în eticã ºi 
în politicã. Postumele anilor ’79–’80 abundã în cãutãri, în reflecþii 
asupra artei proprii, asupra evoluþiei creatoare ºi a gândirii sale. 
Analizând, cu acea capacitate de obiectivare, care îi era proprie, 
mersul vieþii lui de la nãdejde ºi iluzie, de la armonie ºi vis, la 
decepþie ºi rãceala scepticã, dezvoltã ideea din O rãmâi…, în 
postuma O,’nþelepciune, ai aripi de cearã. Dezabuzarea, corolarul 
maturitãþii ajunse prin experienþã scepticã, a „desfrunzit a visurilor 
varã”, a secãtuit imaginaþia exuberantã a poetului:

„În viaþa mea – un rai în asfinþire –
Se scuturau flori albe de migdal;
Un vis purtam în fiece gândire,
Cum lacul poart-o stea pe orice val.
………

ªi tot ce codrul a gândit cu jale
În umbra sa pãtatã de lumini,
Ce spun’ izvorul lunecând la vale,
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Ce spune culmea, lunca de arini,
Ce spune noaptea cerurilor sale,
Ce lunii spun luceferii senini
Se adunau în râsul meu, în plânsu-mi,
De mã uitam rãpit pe mine însumi.

În van cat întregimea vieþii mele
ªi armonia dulcii tinereþi;
Cu-a tale lumi, cu mii de mii de stele,
O, cer, tu astãzi cifre mã înveþi;
Putere oarbã le-aruncã pe ele,
Lipseºte viaþa acestei vieþi;
Ce-a fost frumos e azi numai pãrere –
Când nu mai crezi, sã cânþi mai ai putere?”

Pierderea înfloritei tinereþi, a minþii ºi credinþei, a idealurilor, 
istovirea sensurilor, a valorilor vieþii a dus la uscarea creativitãþii. 
Ceea ce a rãmas dupã încheierea dialogului fericit cu natura, sunt 
numai „cifre”, semne reci ºi uscate cãrora le lipseºte substanþa 
vitalã, aceea care dãdea sens ºi artei, ca ºi vieþii. Incertitudinea, 
îndoielile apasã greu, ca o anatemã asupra minþii omeneºti.

ªi la fel în Ca o fãclie, în O, stingã-se a vieþii, în Urât ºi sãrãcie 
se strânge amarul cerc al întrebãrilor despre rostul artei la fel de 
zadarnic ca ºi acela al existenþei, întrebãri puse cu îndãrãtnicia 
deznãdejdii, în tonalitatea minorã a unui lamento final. Dar dincolo 
de durerea fãrã leac a existenþei, el gãsea pentru artã în general 
posibilitatea atingerii adevãrului ºi a înnoirii, prin adãparea la douã 
surse vechi de adevãr: arta Antichitãþii clasice ºi folclorul. Folclorul 
a fost însoþitorul nedespãrþit al vieþii poetului, dascãlul cu înþelepciune 
milenarã ºi tinereþe fãrã asfinþit. Arta clasicã a fost însã tot mai mult 
descoperirea maturitãþii eminesciene. Într-un articol din Timpul din 
28 iunie 1880, despre învãþãmântul clasic, Eminescu rãspundea unui 
om politic liberal care punea toate relele pe socoteala învãþãmântului 
umanistic, a studiilor clasice. Dezvoltând ideea lui despre necesitatea 
unui bun învãþãmânt clasic, scriitorul fãcea elogiul artei celor vechi, 
cu o inteligenþã extraordinarã a nuanþelor ºi proporþiilor:
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„Cultura clasicã are calitatea determinatã de-a creºte, ea este în 
esenþã educativã, ºi iatã ce-a lipsit ºcoalelor noastre pânã-acum ºi le 
va lipsi încã mult timp înainte. A învãþa vocabule latine pe dinafarã, 
fãrã a fi pãtruns de acel adânc spirit de adevãr, de pregnanþã ºi de 
frumuseþe a antichitãþii clasice, a învãþa regule gramaticale fãrã a fi 
pãtruns acea simetrie intelectualã a cugetãrii antice este o muncã 
zadarnicã, o literã fãrã înþeles. Fixat o datã pentru totdeauna, 
nemaiputându-se schimba, cãci aparþine unor timpi de mult încheiaþi, 
spiritul antichitãþii e regulatorul statornic al inteligenþei ºi al 
caracterului ºi izvorul simþului istoric.”

Scurta analizã era întreprinsã în acel tipic spirit eminescian care 
concentra esenþele problemelor discutate în formulãri admirabile 
prin concizia lor, ea însãºi clasicã. Neîntrerupt cãtre adevãr, cãtre 
sensurile fundamentale ale fenomenelor se îndrepta cercetarea 
gânditorului, aºa încât ºi clasicismul antichitãþii se circumscria în 
datele lui definitive.

Paideia, calitatea dominantã a culturii clasice de a creºte, de a 
forma personalitãþi, într-un consens cu natura, depozitara tuturor 
adevãrurilor, era afirmatã în primul rând. Apoi îndepãrtarea de litera 
lucrurilor ºi neostoita sete de fond îl ducea spre repetata insistare 
asupra adevãrului artei antice, care îl fãcea sã construiascã o imagine 
cu adevãrat neoclasicã, în duhul lui Winckelmann sau Goethe, 
despre „pururea tânãra ºi senina antichitate”.

Era vremea traducerilor întreprinse din Horaþiu, din ode ºi 
epistole, acum dãdea Cãtre Mercur (Ode – III – 11), Cãtre Bullatius 
(Epistole – I – 11), Cãtre sclav (Ode – I – 58) etc. De acum datau ºi 
exerciþiile de metricã clasicã ce vor culmina cu frumoasa, ciudata 
Odã în metru antic, în care atitudinea romantic-byronianã a eroului 
liric era strânsã în perfect cristalina strofã saficã. Poezia eminescianã 
evolua, sub semnul acestor puternice înrâuriri clasice conjugate, cu 
o arzãtoare aspiraþie spre clasicitate, spre o clasicizare tot mai 
evidentã, toate preocupãrile, toate tendinþele se încruciºeazã, se 
amestecã în dozaje variate în opera fundamentalã a epocii 
bucureºtene, Scrisorile, definitivate acum, deºi începute, în primele 
versuri, cu ani înainte, ºi publicate, cu excepþia celei de-a V-a, 
postumã, între februarie ºi septembrie 1881.
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Adevãratã trecere în revistã a panoramei deºertãciunilor 
contemporane, ciclul definitivat al Scrisorilor apare ca o nouã, 
unitarã expresie de gândire ºi creaþie, aratã o ipostazã pânã acum 
necunoscutã a lui Eminescu, poetul satiric: dezgustat, rãnit, sfâºiat 
de durerea de a-ºi vedea prãbuºite idealurile unei tinereþi rãmase 
parcã departe în urmã, el devenea sarcastic, nemilos, violent în 
atacul la adresa unei lumi urâte ºi întunecate, de filistini. În contraste 
violente între ideal ºi real, între ceea ce a visat ºi a trãit, zugrãvea cu 
mijloace romantice, sublime ºi groteºti, dupã înãlþimea idealului sau 
vulgaritatea realului, toate nefericirile care copleºesc viaþa omului 
de geniu, dispreþuit, înfrânt, strivit în contingentul de tinã.

Tragedia cu adevãrat fausticã a minþii uriaºe care îºi reprezintã 
tainele creaþiei mari, iar pe pãmânt se zbate închisã într-un înveliº 
sãrac ºi umilit, acela al bãtrânului dascãl, face obiectul Scrisorii I. 
Coborârea în destinul actual ºi mai ales viitor al savantului genial 
provoca în poet furtuni de amãrãciune în care se amestecau, 
nediferenþiat, într-un dramatic vãlmãºag, referirile la nefericirea 
eroului ºi la cea proprie. ªi revanºa, singura consolatoare, consta în 
cunoaºtere, în aruncarea superbã a gândului înspre obârºiile lumii, 
înspre cosmogonia care se desfãºoarã în accentele unui adevãrat imn 
al creaþiunii, cuprinzând tot ceea ce gândirea tradiþionalã a pus în 
Vede, tot ce epoca modernã adusese cu Kant ºi Laplace, cu adaosul 
inefabil al viziunii eminesciene. Apoi în tonuri solemne, dascãlul 
evocã apocalipsa, de o mãreþie ºi de o tristeþe grandioasã, cosmicã. 
Perspectivele cosmice din a cãror înãlþime poetul stãpânea ºi privea 
lumea se numãrã printre cele mai vaste ºi mai sugestive pe care le-a 
nãscocit vreodatã fantezia romanticã. Ele sunt mai adevãrate decât 
cele zugrãvite de Jean Paul ori de Shelley, pentru cã reunesc patosul 
gândirii ºtiinþifice ºi al celei filosofice, cu izbânda artei. Te simþi 
dintr-odatã martor al creaþiei, eºti prins în hora sferelor cereºti ºi 
asculþi pitagoreica lor muzicã pe care versurile o sugereazã.

În acelaºi univers, de protest ºi dramã personalã a creatorului care 
refuzã compromisul, se menþinea ºi Scrisoarea II, zvâcnet dureros al 
celui care nu poate abandona calea grea ºi îngustã spre arta adevãratã.

Scrisoarea III face o breºã în unitatea tematicã a ciclului, prin aceea 
cã nu mai vorbeºte despre drama personalã, ci despre gloria trecutã ºi 



263 Zoe Dumitrescu-Buºulenga  /  EMINESCU - VIAÞA

suferinþele prezente ale patriei. Foarte amplu, poemul, de aproape 300 
versuri, însumeazã o mare varietate de idei ºi forme poetice.

O scenã de dragoste între sultan ºi lunã se desfãºoarã în spiritul 
caracteristic al eroticii eminesciene, cu accente parcã de muzicã 
shakespearianã, plinã de dulceaþã ºi graþie:

„Înflorea cãrarea ca de pasul blândei primãveri,
Ochii ei sunt plini de umbra tãinuitelor dureri;
Codrii se înfioreazã de atâta frumuseþe,
Apele-ncreþesc în tremur strãveziile lor feþe,
Pulbere de diamante cade finã ca o burã,
Scânteind plutea prin aer ºi pe toate din naturã
ªi prin mândra fermecare sun-o muzicã de ºoapte,
Iar pe ceruri se înalþã curcubeele de noapte…”

Celebra scenã a înfruntãrii între cei doi conducãtori de popoare 
e conceputã ca o structurã dramaticã, în tehnica ei dominatã de 
dialogul care individualizeazã, contrastant, caracterele, opunând 
retorica pompoasã a lui Baiazid simplitãþii cuviincioase ºi profunde 
a bãtrânului domnitor.

Apoi tabloul bãtãliei cu victoria „armiei române” e construit 
într-un fragment epic, de o remarcabilã forþã, ºi e urmat de o 
fermecãtoare inserþie de inspiraþie folcloricã, cuprinzând scrisoarea 
fiului lui Mircea cãtre doamna sa.

Iar totul culmineazã cu un ºuvoi de invective care se abat 
necruþãtor asupra prezentului mizer, strâns într-un cortegiu grotesc 
demn de pana satiricã a unui Swift.

Risipirea iubirii, altã ipostazã a cunoaºterii, a aspiraþiei cãtre 
demiurgie la Eminescu, se oglindea dramatic în Scrisoarea IV, care 
reunea extrem de expresiv idealul ºi realul într-o construcþie de 
simetrii perfecte între Eros ºi Thanatos. Adicã acea vãratecã împlinire, 
posibilã doar în planul imaginarului, contrasta violent cu proza 
nefericitã a dragostei care se stingea în amarele condiþii ale realului.

Dulceaþa armoniilor închipuite în cosmosul stãpânit de Eros era 
dezminþitã grav de dezbinarea produsã în sufletul îndrãgostitului, 
prin pierderea iubirii, dezbinare echivalând cu nebunia, sau moartea.
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De fapt, dispreþul pentru femeie ºi pentru iubire ca atare, 
postulate de îndrãgostitul dezamãgit care a cãutat absolutul în toate, 
nu constituia decât o consolare livrescã, de naturã filosoficã, 
întemeiatã pe citate din Metafizica amorului de Schopenhauer. 
Printre rânduri strãbãtea însã regretul amar pentru viaþa lui omeneºte 
neîmplinitã ºi un fel de stranie premoniþie a sfârºitului iminent.

Scrisoarea V, Dalila, postumã, aduce o corelaþie nouã, în 
contextul unei fabulaþii asemãnãtoare celei din Scrisoarea IV, între 
dragoste ºi necesitatea creatorului de a se împlini lãuntric. 
Nu cunoaºtem versuri mai potrivite acestei idei care a bântuit atâtea 
minþi creatoare decât cele eminesciene:

„S-ar pricepe pe el însuºi acel demon… s-ar renaºte,
Mistuit de focul propriu, el atunci s-ar recunoaºte
ªi, pãtruns de-ale lui patimi ºi amoru-i, cu nesaþiu
El ar frânge-n vers adonic limba lui ca ºi Horaþiu;
Ar atrage-n visu-i mândru a izvoarelor murmururi,
Umbra umedã din codri, stelele ce ard de-a pururi,
ªi-n acel moment de tainã, când s-ar crede cã-i ferice,
Poate-ar învia în ochiu-i ochiul lumii cei antice.”

Arta clasicã apãrea ºi aci ca un liman al perfecþiunii, în spiritul 
maturitãþii eminesciene aspirând spre clasicitate.

Scrisorile nu s-au bucurat de o prea bunã primire, o dovedeºte 
ºi reacþia unuia din membrii Junimii la lectura Scrisorii III.

La Iaºi, în casa lui Vasile Pogor, s-a þinut la 28 martie 1881, o 
ºedinþã în care s-a citit Scrisoarea III, adusã de Maiorescu proaspãt 
sosit din Bucureºti sã þinã o conferinþã. În clipa când s-a ajuns la 
portretul grotesc al liberalului în care nimãnui nu-i era greu sã 
recunoascã pe C. A. Rosetti, Gh. Panu s-a sculat în picioare ºi a 
strigat indignat: „Nãdãjduiesc cã poezia aceasta nu se va publica în 
Convorbiri literare” – ºi a pãrãsit încãperea.

Cã Eminescu era, în perioada aceea, plictisit ºi dezgustat de 
toatã sforãria politicã ºi de întreaga activitate gazetãreascã, o atestã 
ºi scrisorile cãtre I. Negruzzi ºi Gh. Eminovici, din 18 martie 1881, 
la patru zile dupã proclamarea regatului. Comunicându-i tatãlui sãu 
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cã a suferit ºi el de „friguri de primãvarã”, îºi cerea scuze de a fi 
întârziat sã rãspundã la scrisoarea în versuri pe care cãminarul i-o 
trimisese: „N-am rãspuns numaidecât pentru cã m-a apucat 
proclamarea regatului pe dinainte ºi-n asemenea împrejurãri noi 
negustorii de gogoºi ºi braºoave, adicã (noi) gazetarii, suntem foarte 
ocupaþi. Aº dori din toatã inima sã vin acasã sã vã vãd, dac-aº gãsi 
vrun om de încredere care sã-mi þie locul, cãci negustoria asta, pe 
lângã cã n-aduce nimic, nici nu te îngãduie sã închizi o zi-douã 
dugheana ºi sã mai iei lumea în cap, ci-n toate zilele trebuie omul 
sã-ºi batã capul ca sã afle minciuni nouã…

Îl rog pe Nicu sã-mi scrie mai des ºi sã nu se uite la aceea cã 
nu-i rãspund, cãci, dacã am aºa de puþinã vreme de scris ºi dacã mi-e 
acru sufletul de cernealã ºi de condei, citesc totuºi cu multã bucurie 
scrisorile ce le primesc de la d-voastrã.”

Adevãruri de felul acesta spunea Eminescu nu numai despre 
activitatea la ziarul conservator, ci ºi despre membrii cei mai 
marcanþi ai partidului, fãrã cruþare. Aºa de pildã, a intrat în conflict 
cu Alexandru Lahovary, care nu înþelegea „independenþa aceasta a 
lui Eminescu” ºi a refuzat sã mai treacã prin redacþie spre marea 
satisfacþie a lui Eminescu ºi Caragiale. De altfel, Caragiale susþinea 
cã ºi „baraca” Timpului e ºubredã ºi partidul conservator e „pe dric”. 
ªi cum sãrãcia de fonduri a ziarului creºtea pe mãsurã ce „ºefii” erau 
mai iritaþi de libertãþile pe care ºi le luau redactorii, Caragiale a ºi 
plecat în vara aceea de la Timpul, dupã ce-i spusese în prealabil lui 
Slavici: „… de mult mi s-a fãcut lehamite de a mã lupta pentru o 
cauzã pierdutã ºi umblu mereu sã fac un împrumut pentru ca sã mã 
rãscumpãr ºi sã scap de aici”.

Eminescu a rãmas, deci, singur acum, cu toatã rãspunderea ºi cu 
toatã munca asupra lui. Scria tot mai puþin ºi, în cursul anului, afarã 
de Scrisori, n-a mai publicat decât o traducere din Schiller, balada 
Mãnuºa, fãcutã la rugãmintea lui Grisebach pentru un volum apãrut 
în Germania ºi conþinând, pe lângã originalul împodobit de ilustraþii 
hazlii, treisprezece tãlmãciri în limbile europene cele mai cunoscute.

Locuia acum în strada Biserica Enei nr. 1 (aproape de casa 
familiei Kremnitz care stãtea la numãrul 16), într-o camerã la etaj, cu 
o singurã fereastrã care dãdea printr-un geamlâc, spre o curte interioarã. 
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Aci l-a primit peste varã pe tatãl sãu, venit sã împartã copiilor, încã 
în viaþã fiind, bruma de avuþie ce-i mai rãmãsese.

Gândul i se abãtea totuºi cãtre Veronica ºi o scrisoare din iunie 
1881, trimisã din Constanþa, avea un ton destul de afectuos.

Dar spre toamnã, desfãºurând o activitate febrilã la ziar, din 
pricina ritmului înnebunitor al unui cotidian redactat de un singur 
om, luând parte, în calitatea sa de redactor-ºef, la întrunirile 
comitetului de direcþie al partidului conservator, mãcinat de tulburãri 
lãuntrice, trebuia sã mai afle, în depresiunea în care se zbãtea, ºi 
despre trecãtoarea, inconºtienta aventurã a Veronicãi cu Caragiale, 
pe atunci revizor ºcolar pentru districtele Iaºi ºi Neamþ. ªi auzise 
despre lucrurile acestea chiar din gura lui Caragiale, care, de altfel, 
ceruse mutarea într-alt judeþ, poate tocmai ca sã evite orice fel de 
complicaþii, fiindcã între timp Eminescu se împãcase (pentru a câta 
oarã?) cu doamna Micle.

De Crãciunul petrecut tot în familia Kremnitz, dupã obiceiul 
german, cu daruri aduse de mesagerii purtând mãºti ºi strigând Jul 
Klapp!, Eminescu ºi Caragiale, atât de prieteni înainte, s-au împuns 
întruna, spre marea nemulþumire a lui Maiorescu, ca ºi, probabil, a 
gazdelor ºi a tuturor celor de faþã, printre care se numãrau Slavici, 
Chibici ºi alþi amici intimi.

ªi iarãºi, iarna aceasta ºi primãvara lui ’82 au fost pline de 
reînnoita dorinþã a cãsãtoriei cu Veronica, în ciuda neliniºtii ºi a 
suspiciunilor legate de comportamentul ei. ªtiind acest lucru, ea îi 
scria la 9 februarie 1882: „La ce s-ar reduce atunci toatã iubirea câtã 
o am pentru tine? Crezi tu în ea? Sau crezi cã joc o comedie? De ce 
eºti slab tocmai acolo unde ar trebui sã fii bãrbat ºi pentru ce ai avut 
tãria de a mã lãsa sã-þi plâng doi ani urmele tale, ºi azi când soarta 
ne-a reconciliat, pentru ce te laºi rãpit de sentimentul duºman al 
fiinþei tale, de gelozie?”

Fie cã lucra, fie cã se afla în tribuna gazetarilor din parlament, 
fie cã asculta concertele marelui violonist Sarasate, în trecere prin 
Bucureºti, fie cã se întâlnea cu prieteni pe care nu-i vãzuse de mult 
(cum era Epaminonda Bucevski, pictorul, venit în capitalã la 
sfârºitul lui ianuarie pentru rezolvarea polemicei cu Haºdeu în 
legãturã cu adevãratul chip al lui ªtefan cel Mare), îl bântuia mereu 
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gândul acelei cãsãtorii cãreia încerca sã-i pregãteascã minime 
condiþii mãcar de prosperare. Ar fi dorit o situaþie mai sigurã, se 
gândea chiar sã se întoarcã la Iaºi, cãuta justificãri împotriva 
învinuirilor Veronicãi, nerãbdãtoare ºi nemaivoind sã aºtepte. Odatã 
îi spunea: „Bolnav, neavând nici o poziþie socialã sigurã, prin care 
sã-þi pot pregãti un trai modest ºi poate fericit alãturi de mine, sãrac 
precum bine ºtii cã sunt ºi având pururea grija zilei de mâni, tu crezi 
cã aº putea fi atât de nelegiuit sã pot veni lângã tine ºi sã nu vreau 
sã vin…” ºi mai jos: „… tu rãmâi în mintea ºi sufletul meu ceea 
ce-ai fost totdeauna: visul de aur al vieþii mele, singura mea 
aspiraþie, ºi viaþa cu tine, singura mea speranþã. De aceea nu-mi face 
imputãri nedrepte… Dar ce oare sã fac în contra imposibilitãþii 
materiale? Nu pot face nimic ºi mã lupt în contra ºi zadarnic ºi fãrã 
chip de a putea învinge.

În aceastã luptã simt cã viaþa mea ºi chiar puþinul talent ce mi 
l-a îngãduit natura se mistuie fãrã nici un rezultat.”

Pentru cãsãtorie cãuta mai întâi casã ºi în acest scop s-a 
consultat cu doamna Slavici, fiindcã ceilalþi cunoscuþi ºi prieteni, ºi 
în primul rând Maiorescu, se arãtau împotriva acestui plan.

Luase cu chirie douã odãi pe strada Sf. Constantin, pentru ca 
Veronica sã aibã un mic apartament, dar casa fiind umedã, el s-a 
mutat la Slavici, pe Calea Victoriei, lângã fosta librãrie Pavel 
Suru. În mai, Veronica îl viziteazã aci ºi zãboveºte la el o 
sãptãmânã. Dupã plecarea ei, la 26 mai, Eminescu rãmâne abãtut, 
bolnav (progreseazã ulceraþiile picioarelor, cum o informeazã pe 
Veronica într-o scrisoare) ºi vara nu poate sã-ºi îngãduie, pe 
cãldurile cele mai mari, nici o zi de rãgaz. Doreºte cu desperare 
odihna ºi n-o poate avea. Îi spune Veronicãi, într-o scrisoare 
ticluitã într-o clipã de obosealã copleºitoare, de dezgust strâns 
de-a lungul anilor de gazetãrie: „Simt cã nu mai pot, mã simt cã 
am secat moraliceºte ºi cã mi-ar trebui un lung, lung repaus ca 
sã-mi viu în fire. ªi cu toate acestea, ca lucrãtorii cei de rând din 
fabrici, un asemenea repaus nu-l pot avea nicãieri ºi la nimeni. 
Sunt strivit, nu mã mai regãsesc ºi nu mã mai recunosc. Aºtept 
telegramele Havas, ca sã scriu de meserie, scrie-mi-ar numele pe 
mormânt ºi n-aº mai fi ajuns sã trãiesc.”
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O raitã a lui Creangã prin Bucureºti îl mai învioreazã pe la 
începutul lui octombrie; împreunã asistã la ºedinþele Junimii, unde 
Gaster citeºte din cartea sa despre literatura poporanã. Obosit ºi 
deprimat, nu mai scrie, ci cizeleazã. Luceafãrul, citit întâia oarã în 
aprilie ’82, la Maiorescu, apoi în repetate rânduri, în variante tot mai 
realizate, tot mai stãruitor lucrate, pânã toamna târziu, va fi publicat în 
aprilie 1883 în Almanahul Societãþii Academice „România Junã” din 
Viena. La una dintre lecturi asistã ºi Alecsandri, impresionat de 
frumuseþea versului eminescian (9 noiembrie). În societate, poetul face 
sforþãri pentru a fi celorlalþi bunã ºi plãcutã tovãrãºie. În aceastã vreme 
e remarcat ca un cap fin ºi spiritual de Schuyler, ministrul Statelor 
Unite la Bucureºti. E mereu de faþã la ºedinþele Junimii, citind câte 
ceva din operele lui ºi din ale altora. E încântat de nuvela Margarethe 
a Mitei Kremnitz, apreciazã tragedia lui Slavici Gaspar Graziani.

Dar în ianuarie intrã în spital. Sãptãmânile petrecute acolo i-au 
ameliorat starea ulceraþiilor, dar nu i-au putut ridica plumbul care îi 
apãsa tot mai greu spiritul. Când a ieºit, era aproape primãvarã.

Ca întotdeauna, în toiul frumuseþii anotimpului, în beþia 
mugurilor care plesnesc, a pomilor înfloriþi, a verdelui curat care 
clãteºte de scorii vãzul oamenilor, poetul ºi-a uitat boala ºi 
nefericirea pentru scurtã vreme. ªi deºi nimic nu-i mai putea 
rãscumpãra de-acum încolo viaþa irositã în umilinþe ºi lipsuri, unele 
mici satisfacþii venirã sã întãreascã o consacrare pentru el inutilã.

Dupã o absenþã destul de lungã, s-a dus la o ºedinþã literarã 
þinutã acasã la Maiorescu, la care a dat glas unor poezii, ºapte la 
numãr, piese mici, elegiace, desãvârºite în formã, care vorbeau 
despre suferinþele dragostei trecute cu atât mai sfâºietor cu cât nici 
un regret ºi nici o plângere nu erau proferate. Cuvintele cãdeau ca 
dintr-o mare depãrtare, cu rezonanþe fine ºi vãtuite, în ceaþa care-l 
învãluia pe erou. O singurã ameninþare sau un reproº vag, ºi cu atât 
mai amar, era cuprins într-o strofã din Pe lângã plopii fãrã soþ:

„Ai fi trãit în veci de veci
ªi rânduri de vieþi,
Cu ale tale braþe reci
Înmãrmureai mãreþ”.
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Într-o strãfulgerare clarvãzãtoare, ºi Eminescu, ca ºi Shakespeare 
în sonetele sale, a întrevãzut durabilitatea infinitã (la scara vieþii 
umane, desigur) a operei sale poetice ºi menþinerea mereu vie, prin 
ea, a iubitei, a eternei iubite.

Entuziasmul aprecierilor superlative a cuprins pe toþi cei de faþã, 
ºi pe Iosif Vulcan, cunoºtinþã veche ºi statornic admirator al 
poetului, venit în Bucureºti pentru a asista la o sesiune generalã a 
Academiei Române. Cu un gest de gazdã politicoasã, Maiorescu, 
pentru a-i face plãcerea lui Vulcan, l-a rugat pe Eminescu sã dea 
poeziile citite spre publicare în Familia. Astfel: S-a dus amorul…, 
Când amintirile…, De-acum, Ce e amorul?, Pe lângã plopii fãrã soþ, 
ªi dacã…, Din noaptea au apãrut în revista ardeleanã în cursul anilor 
1883 ºi ’84.

Era ca o întoarcere cãtre tinereþe: poetul a pornit din Transilvania 
ºi a sfârºit tot acolo.

Plin de recunoºtinþã ºi dându-ºi seama ºi de sãrãcia ce nu 
încetase sã-l apese pe poet, Vulcan i-a trimis un onorariu, modest, 
desigur, ºi mai mult simbolic, reprezentând drepturile de autor. 
Eminescu a fost într-atât de miºcat de gestul lui Vulcan, încât a 
închis într-o scrisoare simþãmintele variate care-l copleºeau: 
recunoºtinþa ºi dezgustul, oboseala ºi entuziasmul, indignarea ºi 
încrederea în soarta poporului sãu.

Tot în primãvarã apare, aºa cum am mai spus, încheind cercul 
vieþii poetului ca o altã revenire la amintirile tinereþii, Luceafãrul, 
marele poem filosofic despre dragoste neîmplinitã ºi renunþare, 
culme a gândirii filosofice eminesciene.

Luceafãrul reia ideea de renunþare ºi indiferenþã a Glossei într-o 
hainã nouã, de fabulaþie complicatã, îndelung elaboratã (în peste 
nouã ani de lucru), simbolicã, dar la fel de accesibilã la primul 
contact ca ºi Glossa.

Aci ideea creatorului de geniu fãrã noroc, notatã chiar de poet 
de-a curmeziºul unei foi manuscrise, se detaºeazã dintr-un ºir de 
imagini, dintr-o structurã esteticã de perfecþiune geometricã. 
Simbolistica bogatã împrumutatã basmului ºi mitologiei învãluie 
sâmburele de viaþã fierbinte care arde în erou, în ciuda rãcelii 
filosofice silit adoptate în final.
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Personajul cu douã nume, Hyperion (dupã mitologia greacã) ºi 
Luceafãrul (dupã cea româneascã) înfãþiºeazã cele douã valenþe 
pururi libere ºi pururi solicitate ale creatorului romantic, capacitatea 
de cunoaºtere filosoficã ºi capacitatea nemãsuratã de iubire a 
eroului. Cu cea dintâi el se aseamãnã fiinþelor din prima creaþie, 
celor eterne, pe care Demiurgul atotºtiutor le întruchipeazã simbolic. 
Nu întâmplãtor acesta e singurul care-i ºtie numele adevãrat, 
esenþial, din veac, ºi-l strigã Hyperion, pentru a-l trezi din zadarnicul 
vis de dragoste pentru o muritoare.

Cu cea de a doua valenþã eroul e îndreptat spre viaþã ºi dragoste, 
pe care le cautã cu o sete nestinsã ºi care-l cheamã irezistibil.

Neputând ºi nevrând sã se împotriveascã patimei sale pure, 
absolute, crescând mereu ca o vãpaie din propria-i mistuire, 
Luceafãrul, aºa cum îl numeºte neºtiutoarea, se întrupeazã de douã 
ori, din elementele fundamentale ale universului eminescian, din cer 
ºi apã, ca zeitate marinã sau înger, purtând toiag încununat cu trestii, 
giulgiu albastru, plete de aur moale, ºi din foc solar ºi noapte, ca un 
„demon” melancolic, înveºmântat în negru giulgiu pe capul brun cu 
cununã de flãcãri.

Întrupãrile acestea nefiind îndestulãtoare pentru tânãra fatã 
care nu înþelege, ºi e determinatã de însãºi starea ei sã nu înþeleagã 
(ºi în aceasta stã ºi mica dramã ºi justificarea Cãtãlinei), deosebirea 
de esenþã dintre ea ºi Luceafãr, ea îi cere supremul sacrificiu, 
renunþarea la calitatea lui de nemuritor. Mânat de o sete neistovitã 
de împlinire a dragostei, Luceafãrul se îndreaptã spre centrul lumii, 
spre Demiurg, pentru a-i cere dezlegarea de nemurire. Dupã o 
convorbire în care Demiurgul îi face o lecþie de cunoaºtere, cu 
depãrtate rãdãcini neoplatonice sau gnostice, Hyperion e readus la 
realitatea abstractã ºi solitarã a existenþei lui, cu atât mai uºor, cu 
cât iubita dãruise între timp inima ei unui muritor, cu soarta 
îngemãnatã:

„Iar tu, Hyperion, rãmâi
Oriunde ai apune…

Cere-mi – cuvântul meu dintâi,
Sã-þi dau înþelepciune?
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Vrei sã dau glas acelei guri,
Ca dup-a ei cântare

Sã se ia munþii cu pãduri
ªi insulele-n mare?

Vrei poate-n faptã sã arãþi
Dreptate ºi tãrie?

Þi-aº da pãmântul în bucãþi
Sã-l faci împãrãþie.

Îþi dau catarg lângã catarg,
Oºtiri spre a strãbate

Pãmântu-n lung ºi marea-n larg,
Dar moartea nu se poate…”

Hyperion, din sfera lui, ºtia acum, dar cu câtã durere a renunþãrii, 
deosebirea dintre ei ºi cei doi pãmânteni îndrãgostiþi dupã regulile 
unei foarte pãmânteºti „ars amatoria”.

ªi de aceea el pronunþã cuvintele ce pecetluiesc nemilos 
însingurarea lui veºnicã:

„Trãind în cercul vostru strâmt
Norocul vã petrece,

Ci eu în lumea mea mã simt
Nemuritor ºi rece”

ca ºi cum ar fi rostite „de o strãinã gurã”. La renunþare ºi 
singurãtate l-a silit nu voinþa lui, ci neputinþa celor din lume de a 
se ridica pânã la el. În tristeþea cuvintelor din urmã ºi în tragica 
hotãrâre a izolãrii strãbate, indirect, protestul amar al creatorului 
împotriva lumii în care nu i-a fost dat sã se bucure, nici de 
înþelegere, nici de dragoste.

Conºtiinþa apartenenþei la o lume superioarã prin cunoaºterea 
rece, filosoficã, a adevãrului e de data aceasta slaba compensaþie a 
renunþãrii la patima fierbinte ºi ispititoare a vieþii pãmânteºti, 
rãsplata omenescului înfrânt.
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Însãºi compoziþia magnificului poem este determinatã de dubla 
valenþã a eroului, de pendularea lui dramaticã între cer ºi pãmânt, 
între lumea spiritului ºi lumea pasiunilor. Dinamica, miºcarea lui, 
muzica ce o însoþeºte ºi o sugereazã, definind structurile personajelor 
admirabil motivate estetic, ating un grad de perfecþiune necunoscutã 
pânã atunci ºi pânã astãzi în literatura noastrã. Prima parte, hieratic 
solemnã, de întâlnire între nobilul astru ºi frumoasa fatã de împãrat, 
nenumitã, nedeterminatã, se desfãºoarã cu o elevaþie de atitudini, de 
gesturi, de verb susþinutã parcã de grave sonuri de orgã. Pe acest 
fundal se profileazã lumile originare, ale perfecþiunii spre care 
Luceafãrul vrea sã-ºi conducã iubita: fundul oceanului cu palate de 
mãrgean ºi cerul înþesat de stele.

Din nou apa, ca ºi în Cezara, ºi cerul cu astrele, ca în Sãrmanul 
Dionis, sunt oferite ca refugii ale iubirii absolute, aºa cum a dorit-o 
poetul romantic.

Scenele de dragoste ale perechii înrudite prin naturã, ºi dinadins 
numite omonimic Cãtãlin ºi Cãtãlina, sunt parcã însoþite de sunetele 
picurate ale unui fin, senzual flaut frigian. Iar cãlãtoria uluitoare a 
Luceafãrului spre centrul cosmosului sugereazã o adevãratã „muzicã 
a sferelor”, aceea pe care artistul ar fi dorit s-o audã în toiul 
împlinirii sale ca îndrãgostit ºi creator (vezi ºi Scrisoarea V).

S-a simþit întotdeauna nevoia, din cauza perfecþiunii ºi dificultãþii 
acestui poem, sã se pãtrundã în el pe firul detaliului biografic, care 
ar facilita în primul rând o înþelegere a personajelor ºi a simbolurilor 
legate de ele. Ceea ce a fost tragic ºi asemãnãtor în destinul 
Luceafãrului ºi al poetului a fãcut sã se ajungã la analogii perfecte 
între eroii poemului ºi unele nume de care a fost legatã viaþa 
eminescianã, Maiorescu, Caragiale, Veronica în ipostazele respective 
ale Demiurgului, ale lui Cãtãlin ºi Cãtãlina.

De fapt, ne aflãm în faþa unui nou moment creator în care 
fuzioneazã, la cele mai înalte temperaturi, pânã la nerecunoaºtere, 
detaliul biografic, inspiraþia folcloricã ºi ideea filosoficã, împreunã cu o 
întreagã serie de motive predilecte ale poetului. Printre altele ºi acele ale 
îngerului ºi demonului, acum însã cu o oarecare schimbare în termeni.

La capãtul unei existenþe de creaþie ºi suferinþã, poetul va 
dobândi, ca ºi Hyperion în poem, rãsplata jertfei sale: cunoaºterea. 
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Acum el va afla cã îngerul – simbol al desãvârºirii, al puritãþii – nu 
este în iubitã, ci tot în el; cã nu el avea nevoie sã se înalþe prin ea, ci 
ea, fiinþa de lut, ar fi trebuit sã nãzuiascã spre culmile spiritului pe 
care stãpânea el. Antinomia romanticã se extinde astfel uriaº, între 
cer ºi pãmânt, între spiritual ºi teluric, dar înãuntrul aceleiaºi fiinþe.

Dar zborul Luceafãrului a fost prea îndrãzneþ pentru mintea 
omeneascã în vremea aceea ºi cel care l-a închipuit s-a prãbuºit. 
Temerarul Dionis a intrat în întuneric.

* *

Când s-a trezit, o vreme s-au amestecat în mintea lui bolnavã 
frânturi de viaþã realã cu reminiscenþe din operã, cu vechi obsesii 
refulate. Dacã ar fi avut o nebunie neîntreruptã, lunaticã, blândã, ca 
aceea în care a trãit aproape 30 de ani Hölderlin, încã durerea i-ar fi 
fost mai micã. Dar la el, accesele de insanitate alternau cu intervalele 
de nemiloasã luciditate, care fãceau moartea mult mai de dorit decât 
viaþa. În rãstimpul acceselor trãia într-o exaltare penibilã pentru cei 
din jur, dar mãcar neºtiutã pentru întunecata conºtiinþã. Aºa l-au 
vãzut soþia lui Slavici, familia Maiorescu, în teribilele zile din vara 
anului 1883. Aºa a fost dus la sanatoriul Dr. ªuþu ºi internat, aºa a 
fost trimis la sanatoriul din Ober-Döbling, localitate de lângã Viena, 
unde, în anii studenþiei, trecuse sã-l vadã pe Al. I. Cuza. Aci în 
sanatoriu, cu câþiva ani mai înainte, îºi plânsese rãtãcirea un alt poet 
romantic, austriac, lovit de aceeaºi nefericire ca ºi el, Nikolaus 
Lenau. În clipele de luciditate, Eminescu era copleºit de tristeþi 
infinite, de ruºine ºi mai ales de un sentiment chinuitor al inutilitãþii 
sale. Acest spirit, care atinsese cea mai mare strãlucire datã vreodatã 
de poporul sãu, fusese asociat întotdeauna cu o modestie ºi o lipsã 
de ambiþie incredibile, semn al unei prea nobile personalitãþi. 
Iar acum când strãlucirea se stinsese, când însãºi intima, ascunsa 
conºtiinþã mândrã a creatorului pierduse substanþa ei, el rãmãsese un 
om oarecare, de rând, dar mai sãrac, mai nefericit ºi mai singur decât 
cea din urmã fiinþã de pe pãmânt. Cei care vegheau asupra lui cu 
dragoste erau puþini, lipsiþi ca ºi el de mijloacele unei intervenþii 
eficiente, pentru persoana lui fizicã, fireºte. Spre lumea lãuntricã 
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unde drama teribilã se consuma, porþile erau închise. Unul din acei 
prieteni, veghetori nedespãrþiþi de el, era vechiul ºi statornicul 
Chibici-Râvneanu, care l-a însoþit mai întâi la Viena, la Ober-Döbling, 
apoi, mai târziu, la Florenþa, în acelaºi scop al cãutãrii sãnãtãþii. Titu 
Maiorescu ºi Junimea au suportat spezele acestor deplasãri rãmase 
fãrã rezultat, cu multã generozitate.

Ne închipuim cu uºurinþã ce-ar fi fost mai înainte pentru 
Eminescu descoperirea capitalei toscane, ce-ar fi însemnat pentru el 
intrarea în oraºul lui Dante ºi al lui Giotto, în oraºul Medicilor, 
împodobit de magnanimitatea lor ºi de geniul artiºtilor ºi umaniºtilor 
Renaºterii. Poate contactul cu pãmântul Italiei ar fi luat proporþiile 
revelaþiei pe care a avut-o Goethe, „poate-ar fi înviat în ochiu-i 
ochiul lumii cei antice”!

Dar Eminescu nu se mai putea regãsi – pentru el frumuseþea 
murise. De acum încolo searbãda lui viaþã avea sã se desfãºoare 
lipsitã de aceastã dimensiune pânã atunci indispensabilã, vitalã.

Din nou în þarã, avea sã-ºi târascã trupul tot mai bolnav de la 
Botoºani la Iaºi ºi la Bucureºti, chinuit când de tratamentele 
ineficace, când de aceeaºi obsesie a inutilitãþii care-l fãcea sã cearã 
mereu prietenilor o ocupaþie cât de neînsemnatã care i-ar fi îngãduit 
sã trãiascã tot mizer, dar mai onorabil. Sora lui infirmã, atât de 
devotatã, Harieta, i-a fost aproape, cu infinitã solicitudine, deºi ºi ea 
avea un trup la fel de chinuit de boalã. Mai rãmãseserã ei doi, legaþi 
de amintirile unei copilãrii depãrtate, ca din altã lume. Bãtrânul 
Eminovici se stinsese la câteva luni dupã prãbuºirea fiului sãu 
Mihai, în ianuarie 1884. Dupã el pãrãsise lumea ºi Niculae, al doilea 
fiu al sãu, sinucigându-se în martie al aceluiaºi an. Matei, ultimul 
supravieþuitor al familiei, n-a fost alãturi de genialul sãu frate în 
vremea suferinþei.

Insistenþa cu care Eminescu cerea un post se datora, pe de o 
parte, dorinþei de minimã independenþã pe care o nutrise întotdeauna, 
iar, pe de alta, dorinþei de a-ºi vedea cruþatã umilinþa cea mai 
teribilã: colectele publice. Fãrã îndoialã, acestea erau pornite din 
cele mai binevoitoare ºi mai pline de compasiune iniþiative într-o 
lume în care creatorul, artistul era lãsat la voia întâmplãrii, pradã 
nefericirii sau ruinei. În indiferenþa generalã a autoritãþilor s-au 
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ridicat voci ºi s-au cãutat mijloace de uºurare a suferinþei poetului. 
Printre gesturile cele mai frumoase trebuie consemnat acela al lui 
Alecsandri, care, întors din strãinãtate, a þinut o conferinþã la Ateneu 
în beneficiul lui Eminescu. Conferinþa a constat, de fapt, dintr-o 
introducere în care venerabilul poet naþional fãcea elogiul tânãrului 
sãu emul ºi apoi dintr-o amplã lecturã de fragmente din Fântâna 
Blanduziei.

O altã colectã publicã a fost iniþiatã de un tânãr poet socialist, 
mare admirator al lui Eminescu ºi animator al revistei socialiste 
ieºene Contemporanul, apãrut în 1881. E vorba de Constantin Mille, 
despre care Eminescu spusese cuvinte deosebit de elogioase lui 
Vlahuþã. De altfel, Contemporanul a ºi publicat în coloanele sale 
numeroase poeme eminesciene în aceste grele momente ale vieþii 
poetului, în semn de solidarizare nu numai cu suferinþele lui, ci ºi cu 
protestul închis în clasica lui operã.

O reprezentaþie în beneficiul poetului a fost datã de niºte foarte 
vechi prieteni din trupa Fany-ei Tardini. În sala arhiplinã se afla 
undeva ºi fostul sufleur, de data aceasta însã lipsit de orice 
participare activã.

Cel mai edificator gest a fost sãvârºit însã de Titu Maiorescu 
prin publicarea, în sfârºit, a primei, acum istorice ediþii, a poeziilor 
eminesciene. Elegantul volum apãrut la Socec, cuprinzând 61 de 
piese lirice între elegante frontispicii ºi vignete, ºi care a cunoscut o 
rapidã rãspândire în rândurile marelui public, n-a mai bucurat 
ochiul, acum indiferent ºi resemnat, al poetului: „Ne-nþeles rãmâne 
gândul / Ce-þi strãbate cânturile, / Zboarã vecinic, îngânându-l, / 
Valurile, vânturile.”

A mai fost o datã bibliotecar la Iaºi ºi a mai suplinit o catedrã de 
geografie ºi statisticã. ªi încã o datã a condus, împreunã cu un grup 
de prieteni literari, o revistã. În noaptea de 3 decembrie 1888, dupã 
spusele acestora, Eminescu învârtea la roata maºinii tipografice 
pentru apariþia primului numãr din Fântâna Blanduziei. Cum se 
aratã în articolul de fond programatic, semnat E., numele revistei 
fusese sugerat de piesa lui Alecsandri, dar în acelaºi timp ales ca un 
omagiu faþã de arta anticã, aceea care îi era atât de dragã poetului, 
încât o punea ca valoare îndatã dupã folclor.
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El spunea: „Dacã în autorii antichitãþii, plini de adevãr, de 
eleganþã, de idei nemerite ºi care vor rãmâne pururea tineri, gãsim 
un remediu în contra regresului intelectual, nu vom uita cã în 
timpurile noastre existã un asemenea izvor pururea reîntineritor, 
poezia popularã, atât cea de la noi cât ºi aceea a popoarelor care ne 
înconjurã. De aceea am ºi dat acestei literaturi un loc larg în 
coloanele noastre.”

Nu întâmplãtor acest mare ºi consecvent îndrãgostit de 
literatura popularã a început ºi a încheiat activitatea sa cu gânduri 
entuziaste ºi cuvinte calde pentru folclor. ªi într-adevãr revista 
publica în foiletoane folclor sârbesc ºi românesc. În puþinele 
rânduri pe care le-a mai scris în ultimele luni ale suferinþei sale, 
Eminescu poate fi regãsit cu profilul exact ºi întreg, deºi uºor 
estompat, al preocupãrilor sale dintotdeauna. Soarta poporului sãu 
de þãrani îl intereseazã fãrã încetare, aºa încât într-un articol, 
Formã ºi fond, reia, deºi slãbitã în vigoarea argumentaþiei ºi a 
pasiunii luptãtoare, problema „relelor ce bântuie în mod constant 
satele ºi care continuând cu asprimea de-acum ar putea pune în 
cestiune însãºi existenþa poporului”.

Altã datã, într-un articol politic care analizeazã stãrile de lucruri 
europene, Ziua de mâine, el susþine o pledoarie fierbinte pentru 
pace: „Intrãm deci în anul nou (1889, n.n. Z.D.B.), cu prevederile 
cele mai pacifice ºi aceste prevederi se vor realiza fãrã îndoialã… 
Necesitatea pãcii e atât de mare încât nici un suveran n-ar îndrãzni 
sã ia asuprã-ºi rãspunderea de a desfãºura flagelul îngrozitor al 
rãzboiului. Rãspunderea ar fi atât de zdrobitoare încât nimeni nu 
consimte ºi nu vrea sã ºi-o asume.”

Au fost însã doar scânteieri rãzleþe ale unui mare spirit care se 
istovise. În anii, cei ºase, ai calvarului sãu s-a întâlnit cu Veronica, 
s-a întâlnit cu Creangã, dar cãrbunii stinºi ai sufletului n-au mai 
putut aprinde vechea, limpedea flacãrã.

Harieta l-a îngrijit ca pe un copil în ceasurile cele mai grele, în 
momentele umilinþei trupeºti ºi ale inconºtienþei. Dar poate cã nici 
ei nu mai erau în stare sã-i dãruie afecþiune.

Anii hãrãziþi suferinþei s-au scurs greu: ºi fiecare clipã se transforma, 
pentru cel care o dorise, în veºnicie, dar nu de dragoste, ci de chin.
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ªi moartea cea mult doritã încã de prin 1878, ca o împlinire, ca 
o reîntoarcere mioriticã în elemente, în pãmânt, în apã, ºi în vegetal:

„Mai am un singur dor:
În liniºtea serii
Sã mã lãsaþi sã mor
La marginea mãrii;
Sã-mi fie somnul lin
ªi codrul aproape
Pe-ntinsele ape
Sã am un cer senin”

a venit, târziu, dupã ce se uscase în el toatã mãduva vieþii. Poetul a 
ieºit din timp, pentru a reintra veºnic în timp, la 15 iunie 1889.

L-au urmat pe ultimul drum, în ziua aceea de varã, foarte mulþi 
oameni, dintre cei mai mari ai zilei, Kogãlniceanu, Titu Maiorescu 
ºi alþii.

O scrisoare1 de o mare frumuseþe prin gravitatea ei reculeasã, 
vorbind despre ceremonia despãrþirii, a fost trimisã de Maiorescu 
surorii lui, Emilia, însoþitã de o floare de pe sicriul celui plecat:

„Bucureºti, 21 iunie – 3 iulie 1889

Emilio dragã,

În biserica Sf. Gheorghe-Nou coºciugul deschis al lui Eminescu 
era încins cu crengi de tei, în amintirea poeziilor lui parfumate cu 
flori de tei. Am rupt o frunzã de la coºciug ºi pentru tine ºi þi-o trimit 
aici. Sub bandã primeºti ºi un numãr din „Constituþionalul” cu 
descrierea îngropãrii. Articolul „În Nirvana” e de Caragiali.

Când am însoþit pe jos, cu capetele goale, pe Eminescu de la 
bisericã prin Bulevard pânã la cimitirul Belu, Rosetti, Mandrea, 
Laurianu, Mihãilescu, Eu, Anicuþa ºi vro 600 de ºcolari ºi studenþi 

1  G. T. Kirileanu, Maiorescu despre Eminescu, în „Buletinul «Mihai Eminescu»”, 

Cernãuþi – Piatra-Neamþ, anul XII, 1941, nr. 19, p. 5.
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(admirabilul cor vocal de la Mitropolie era singura pompã), era 
vreme acoperitã, liniºtitã, nu vânt, nu zgomot, câteva picãturi de 
ploaie, vreo 5 minute, apoi iar bine; cortegiul a pornit din bisericã pe 
la 6 ore, a sosit la cimitir pe la 7 1/4. S-a luat de la Primãrie un 
mormânt de veci pentru el; e ceva mai în fund la dreapta de la tata. 
Din întâmplare un mare copac de tei e în apropiere. Pentru grilaj ºi 
o piatrã pentru mormânt (eu cred o mare stâncã brutã de marmorã 
cenuºie, cu o singurã parte netezitã, pe care sã fie inscripþia Mihai 
Eminescu ºi poate 4 versuri ale lui, ºi un tei în lãuntrul grilajului), se 
vor face subscripþii. Pãrerea mea este de 50 bani, pentru ca toþi 
ºcolarii, ºi din Transilvania, sã contribuie.

Sâmbãtã seara s-a înmormântat Eminescu…”

L-au mai urmat însã, ciudat, în acelaºi an, întru întoarcerea în 
pulbere, cei care l-au iubit ºi pe care i-a iubit: Veronica, Harieta ºi 
Creangã.

Nimeni nu l-a însoþit, însã, pe drumul Golgotei lui.



EMINESCU
Între credinþã
ºi cunoaºtere
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S-au încercat pânã acum câteva rãspunsuri în problema credinþei 
marelui artist gânditor, fiecare emiþãtor dând un caracter aproape 
apodictic punctului sãu de vedere. Unii l-au socotit ateu ireductibil, 
alþii un credincios fervent, fiecare întemeindu-se pe unul sau mai 
multe texte. Calitatea probantã a textelor invocate este însã minimã 
prin desprinderea lor de contextul atât de vast ºi complex al întregii 
gândiri ºi opere eminesciene, care exprimã o personalitate de o 
naturã cu totul particularã. 

Într-adevãr, poetul gânditor român este ºi el o fiinþã plinã de 
contradicþii, ca oricare alt om, aºa cum dovedeºte psihologia modernã 
abisalã. Dar marii artiºti, cu înzestrãrile lor, atât de bogate ºi variate, 
resimt, trãiesc ºi mai cu seamã exprimã psyché-a lor divizatã în feluri 
neobiºnuite, dramatice, uneori chiar tragice. Dualismul acesta 
întreþine în personalitãþile înalt creatoare o polaritate, o tensiune 
adesea greu suportabilã. Sã ne gândim doar la Goethe, care pune în 
gura unui personaj al sãu celebrele cuvinte… „Zwei Seelen Wohnen, 
ach, in meiner Brust…” „Douã suflete locuiesc în pieptul meu”, 
adãugând ºi „unul vrea sã se despartã de celãlalt”.

Dacã olimpianul neoclasic german mãrturisea aceastã gravã 
realitate lãuntricã, cum sã n-o fi trãit, cu mai intensã acuitate, 
romanticul român? Cãutãtor de absolut (cum îl numeºte distinsa 
eminescologã italianã Rosa del Conte) în viaþã, în gândire ºi creaþie, 
Eminescu s-a desfãºurat pe cele mai înalte registre ale cunoaºterii, 
compensând gravele imperfecþiuni ale realului prin care se simþea 
închis de necesitate.

ªi în cãutãrile lui înfrigurate, pãtimaºe, a pendulat el, liricul 
admirabil, „între filosofii”, s-a cufundat în mituri, a încercat sã 
pãtrundã în ºtiinþã, cercetând necontenit cãile ce duc spre frumuseþi 
ºi adevãruri supreme. Procesul cunoaºterii a fost la el lung cât scurta 
lui viaþã, dar patima cãutãrii a învins brevitatea existenþei.

Copilãria i-a fost aceea a unui copil normal, crescut în spiritul 
creºtin ortodox al unei familii pioase, având legãturi strânse cu 
Biserica ºi monahismul. Surorile mamei sale, Raluca, nãscutã 
Juraºcu, erau cãlugãriþe (una din ele era chiar stareþã la schitul 
Agafton, unde Mihai era dus adesea). De altfel, spaþiul Moldovei de 
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nord pãstreazã ºi astãzi reputaþia unui teritoriu încãrcat de aura 
credinþei, Grãdina Maicii Domnului, prin numãrul impresionant de 
chinovii ce-l acoperã. Aºa încât copilul s-a familiarizat de foarte 
timpuriu cu rânduielile, slujbele ºi cântãrile mãnãstireºti. Pe de altã 
parte, Mihai a dobândit primele învãþãturi de la preotul satului care, 
fireºte, l-a iniþiat în buchile vechilor scrieri bisericeºti, familiarizându-l 
astfel de timpuriu cu acele cãrþi care cuprindeau toatã tradiþia 
ortodoxã. De atunci i-a rãmas lui Eminescu acea ºtiinþã a descifrãrii 
manuscriselor vechi cu care avea sã-l uimeascã pe savantul Gaster, 
pe care-l consulta, cerându-i sfatul ºi chiar împrumutând de la el 
manuscrise rare. Tot de atunci s-a trezit în el iubirea pentru preþul ºi 
savoarea cuvântului vechi, ºi, mai cu seamã, de atunci s-a nãscut în 
el ataºamentul, respectul ºi admiraþia pentru instituþia Bisericii 
Naþionale, a cãrei valoare n-a încetat nici o clipã sã o lege de istorie 
ºi dãinuirea neamului.

Ceilalþi dascãli i-au fost natura ºi satul, în prima descoperind 
frumuseþea Creaþiei neatinsã de mâna omului ºi loc al libertãþii 
absolute, în al doilea înþelegând rânduielile din veac ºi gândirea 
tradiþionalã, izvor al creaþiei populare, devenitã ºi unul din izvoarele 
viitoarei creaþii a poetului. Aici s-a format matricea structurii 
eminesciene, s-au prins ºi rãdãcinile cunoaºterii ºi ale credinþei, 
crescând împreunã, într-o perfectã convergenþã.

Dar ieºirea în lume, întâlnirea cu rigorile aspre ale ºcolii care-i 
constrângeau libertatea l-au îndemnat la un refuz, exprimat mai întâi 
în fugile de la ºcoalã înapoi acasã, „la sat ºi la pãdure”. Apoi un 
sâmbure de rãzvrãtire mijind în el, l-a determinat, în pragul 
adolescenþei, la pãrãsirea casei pãrinteºti ºi la pornirea pe un drum 
propriu, vai cât de incert!

Ceea ce se mai întâmplase în acei ani ai primei adolescenþe 
fusese o experienþã dureroasã, cu urmãri prelungite pânã târziu în 
gândirea poetului. Moartea unei fetiþe din Ipoteºti, de care se 
îndrãgostise copilãreºte, a contribuit ºi ea la depãrtarea de locurile 
pânã atunci iubite, pãdurea ºi satul. Într-un fragment de manuscris 
timpuriu, cu titlul Elena, el consemna dureroasa pierdere. Se întâlnise 
pentru întâia oarã cu moartea, întâlnire care, pentru cei foarte tineri, 
e un ºoc greu de îndurat, iar pentru gândul lui neliniºtit, mereu plin 



de întrebãri, a generat grave îndoieli în legãturã cu sensul însuºi al 
vieþii. ªi pe mãsurã ce cãutãtorul nesãþios de cunoaºtere avea sã-ºi 
extindã tot mai larg orizontul informaþiei, al culturii, îndoielile 
aveau sã sporeascã. Mai cu seamã studiile universitare, la Viena ºi 
Berlin, între anii 1869-1874, au hrãnit intelectul acela atât de 
receptiv, de cuprinzãtor. În Universitatea vienezã Eminescu a fãcut 
sã treacã prin lumea cugetãrii lui un material enorm de informaþii: 
istorie ºi filosofie, literaturi vechi, arte, drept, economie politicã ºi 
ºtiinþe exacte. Frecventa ºi muzeele, sãlile de teatru ºi concerte, 
bibliotecile, anticariatele ºi citea toatã noaptea.

Dintre toate disciplinele însã, filosofia a fost cea care l-a înrobit. 
De la gândirea indianã la presocratici, la Platon, stoici ºi eleaþi, la 
gnostici ºi neoplatonici, la Schopenhauer, Hegel ºi filosofii romantici 
Fichte ºi Schelling, a citit enorm, a meditat ºi ºi-a însuºit unele 
puncte de vedere care se regãsesc fie în note, fie adesea în operã. În 
materie de cunoaºtere filosoficã, de epistemologie însã, Kant l-a 
tulburat în cea mai mare mãsurã, chiar mai mult decât Schopenhauer, 
i-a zdruncinat temelia credinþei. De altfel, el începuse traducerea 
Criticii raþiunii pure a lui Kant încã din Bucureºti ºi avea s-o termine 
aici, în strãinãtate.

Subiect cunoscãtor – obiect cunoscut, numen – fenomen, 
timp – spaþiu… În special categoriile gândirii filosofului din 
Königsberg, timp ºi spaþiu, i-au dat un sentiment din ce în ce mai 
puternic al libertãþii sale potenþiale absolute, al puterii sale de a 
transgresa limitele cunoaºterii comune, a tot ceea ce limita 
desfãºurarea forþelor lãuntrice ale fiinþei. Sãgeata îndoielii în 
legãturã cu sensul existenþei, aºa cum era conceput în normele ºi 
rânduielile credinþei, îl rãnise, cum am vãzut mai înainte, la 
întâlnirea cu moartea în adolescenþã. ªi de la acea paginã, Elena, 
care consemna dureroasa, de neînþeles despãrþire a sufletului de trup, 
pânã la Mortua est!, poem publicat în 1871, întrebãrile au sporit 
întruna, relevând prin îndrãzneala lor noua atitudine a poetului. 
Pe de o parte, socoteºte, dupã vechea structurã mentalã, pe iubita de 
puritãþi angelice ca fiind sortitã lumii celeste, raiului, sugerat în 
câteva imagini strãlucite, care prevestesc viitoarele cãlãtorii printre 
stele ale eroilor eminescieni. Pe de alta, însã, cealaltã laturã 
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nou apãrutã în fiinþa sa respinge ideea rãsplãþii paradisiace pentru 
îngeri. Antinomia propriilor gânduri e resimþitã ca atare de erou într-
un chip vãdit dramatic:

„Dar poate… o! capu-mi pustiu cu furtune
Gândirile-mi rele sugrum cele bune…
Când sorii se sting ºi când stelele picã,
Îmi vine a crede cã toate-s nimicã.”

Gândirile rele sunt ale rebelului a cãrui atitudine tãgãduitoare 
învinge vechea aºezare a minþii, consacratã de credinþã. Violenþa 
contestatarã a ultimei strofe desfide însuºi sensul lumii:

„Au e sens în lume? Tu chip zâmbitor,
Trãit-ai anume ca astfel sã mori?
De e sens într-asta, e-ntors ºi ateu,
Pe palida-þi frunte nu-i scris Dumnezeu.”

Este de observat însã cã un dacã (de e) precede definirea 
sensului de întors ºi ateu, aºadar doar dacã moartea ar fi singurul þel 
al vieþii, atunci sensul ar primi aceste atribute.

De altfel ºi Mortua est! ºi Înger ºi demon (din aprilie 1873) 
pedaleazã pe aceeaºi dorinþã violentã de rupturã cu ordinea stabilitã 
în lume ºi în cosmos, a rebelului care, în cazul lui Eminescu, aspirã 
spre libertate absolutã. Prezenþa îngerului nu ni se pare însã o 
necesitate de structurã a poemului, antinomicã, ci o expresie a 
scindãrii lãuntrice a poetului, a polaritãþii specifice eminesciene, mai 
vizibilã în perioada titanismului sãu de tip asemãnãtor celui al Sturm 
und Drang-ului german. Ecouri ale acestui psyché, divizate, se vor 
întâlni ºi mai târziu în Strigoii (din 1876), altfel potenþate însã.

Adâncirea filosofiei kantiene conferã o altã tonalitate rebeliunii, 
cu atât mai mult cu cât poetul-gânditor încearcã o stranie, dar foarte 
originalã sintezã între categoriile de timp ºi spaþiu ºi metempsihoza 
din filosofia vedicã. Departe de a fi un produs al imaginarului 
romantic de tip Tieck sau Chamisso, nuvela Sãrmanul Dionis 
îmbracã un cert aspect filosofic, îmbinat cu unul religios. În prima 
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parte a nuvelei, expunerea metafizicianului Dionis asupra categoriilor 
de timp ºi de spaþiu ne introduce în altã ipostazã a aspiraþiei 
eminesciene, spre transgresarea limitelor comune ale cunoaºterii. 
Din moment ce timpul ºi spaþiul nu au existenþã obiectivã, ci sunt 
expresia intuiþiei fiecãruia, sunt numai în sufletul nostru, atunci 
trecutul ºi viitorul se aflã în noi „ca pãdurea într-un sâmbure de 
ghindã”. ªi, ca atare, s-ar putea gãsi modalitãþi de depãºire a acestor 
„dimensiuni” ale timpului, pentru transpunere dupã voinþa noastrã în 
trecut sau în viitor.

O carte de magie a lui Zoroastru, vechiul mag persan (veneratã 
de gnostici, dar denunþatã ca apocrifã de neoplatonici ºi, în special, 
de Porfirius, discipolul lui Plotin), îl ajutã pe metafizician sã se 
întoarcã într-un avatar trecut al sãu, din timpul lui Alexandru cel 
Bun (perioadã istoricã dragã lui Eminescu). Avatarul acesta, 
cãlugãrul Dan, este însã un straniu personaj. Deºi monah, deci cu 
viaþa închinatã Domnului, el studiazã filosofia ºi magia cu maestrul 
Ruben, profesor la Academia de la Socola ºi, pe deasupra, mai are ºi 
o iubitã, Maria. ªi, la sfatul maestrului care-l ispiteºte (cãci în 
realitate Ruben e satan) sã-ºi depãºeascã firea ºi sã ajungã sã 
participe la eternitate, lãsându-ºi umbra în loc ºi luând atributul etern 
al acesteia, Dan pleacã împreunã cu iubita lui ºi cu cartea lui 
Zoroastru, pe care i-a împrumutat-o Ruben, într-o cãlãtorie cosmicã.

Ajuns în Lunã, Dan simte trezindu-se în el puteri demiurgice 
(întãrite ºi de iubirea absolutã a cuplului) ºi începe sã schimbe 
înfãþiºarea peisajului cosmic, ce nu-l mai satisface. Adaugã doi sori 
ºi trei luni pe cer, îºi construieºte un palat uriaº din munþi ºi codri ºi 
dã lumii selenare o frumuseþe de neînchipuit. Fericiþi ºi puri (Maria 
are o înfãþiºare ºi o comportare angelicã, ea fãcându-ºi rugãciunea 
„pe când stelele albe sunau în aeriene coarde rugãciunea universului”, 
iar el adoarme în genunchi), ei visau amândoi acelaºi vis în fiecare 
noapte ºi anume cã pãtrundeau în lumea solarã, a îngerilor, a cerului. 
O armonie neasemuitã domnea în acest tãrâm divin, plin de muzici 
cântate de îngeri.

Pe Dan îl obseda însã poarta închisã deasupra cãreia ardea un 
ochi de foc înscris într-un triunghi. Era catedrala (doma) 
dumnezeiascã în care nici îngerii nu puteau intra. În limbaj biblic, ar 
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fi cel de-al nouãlea cer. Dar în mintea eroului se naºte o dorinþã 
aprigã de a ºti ce se ascunde în acel loc tainic. ªi, deºi Maria ºi 
îngerii îl sfãtuiesc sã alunge gândul, el nu renunþã, ba chiar începe 
sã creadã cã, dupã voinþa sa, se miºcã totul în acea lume. Precum 
Lucifer care a dorit sã ajungã puternic ºi cunoscãtor ca Dumnezeu, 
Dan proferã cuvintele acestei dorinþe: „Oare fãrã s-o ºtiu nu sunt eu 
însumi Dumne…”. Nu rosteºte cuvântul întreg ºi, ca ºi Lucifer, cade 
„trãznit ºi afundat în nemãrginire”. Victimã nevinovatã, Maria cade 
ºi ea „ca o salcie neguroasã”, reproºându-i dureros soarta ei.

Revenit pe pãmânt, eroul reintrã în existenþa de mai înainte, 
întâmplãrile pornesc de unde s-au întrerupt ºi, în cele din urmã, Dionis 
ºi Maria se cãsãtoresc. Perechea lor înfãþiºeazã „Chipul unui tânãr 
demon lângã chipul unui înger ce n-a cunoscut niciodatã îndoiala”.

Evident, se poate glosa îndelung asupra acestei nuvele atât de 
stranii. Rebelul, cãutãtor de cunoaºtere absolutã, încearcã sã spargã 
ultima graniþã a interdicþiei, arogându-ºi rolul arhetipului demonic, 
care, dorind sã fie asemenea lui Dumnezeu, a fost aruncat din cer în 
fundul pãmântului.

Dar Dan a fãcut oare aceasta mânat de orgoliul nebunesc al lui 
Lucifer? Ce l-a împins la nefasta aventurã cosmicã n-a fost 
propriu-zis lipsa lui de credinþã, ci ispita în care l-a fãcut sã cadã 
maestrul Ruben, în care se ascundea satana. Setea lui de absolut în 
cunoaºtere n-a fost decât condiþia pentru ca tentaþia sau cursa 
întinsã de Ruben sã-ºi producã efectele. Iar participarea angelicei 
Maria la cãlãtoriile în spaþiile celeste, însemnând puterea iubirii 
absolute, corolar ºi condiþie a cunoaºterii desãvârºite, nu va fi oare 
complementul elementului demonic din psyché-ul eroului, ca ºi în 
Înger ºi demon?

Cãci, pentru Eminescu, iubirea a fost, în fond, un principiu 
cosmic, armonizator al lumii, forþã creatoare, nãscãtoare de 
demiurgie în artist, cum mãrturiseºte în Scrisorile IV ºi V, cu 
amãrãciunea de a nu fi fost urmat în zborul sãu de aceea care, din 
înger, zânã sau crãiasã, devine Dalila.

Când îngerul înceteazã de a mai apãrea în demersurile cãutãtoare 
sau creatoare ale artistului, ar fi un semn cã acea laturã, simbolizând 
credinþa din fiinþa lui adâncã, a slãbit pânã la dispariþie.
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Aºa încât poemul, de profunde semnificaþii, Melancolie (din 
1876), poate consemna în imagini de o expresivitate tragicã 
pierderea credinþei ca pe o moarte a sufletului. Cele trei registre ale 
poemului, cel celest, cel pãmântesc ºi cel al fiinþei sunt, fiecare în 
felul sãu, stãpânite de moarte. Luna însãºi, regina nopþii, e moartã în 
cerul transformat în mormânt albastru, în „mausoleu mândru”.

Pustietate ºi gheaþã, ruine acoperã întinderea pãmânteascã, 
vegheatã doar de „þintirimul singur cu strâmbe cruci”. Zgomote 
sinistre sparg din când în când solitudinea, trosneºte clopotniþa, 
toaca izbeºte în stâlpi, iar arama clopotului, atinsã de „strãveziul 
demon”, scoate „un vaer, un aiurit de jale”. Centrul înfiorãtoarei 
pustietãþi e însãºi biserica. ªi ea, ruinatã „cuvioasã, tristã, pustie ºi 
bãtrânã”, e bântuitã de vânturi. Iar înãuntru, pe pereþi ºi iconostas, 
s-au ºters icoanele: „Abia conture triste ºi umbre-au mai rãmas”.

Acest vers e reluat în registrul al treilea, care debuteazã cu 
referire la credinþa aceea care „zugrãveºte icoane în biserici” ºi pe 
care, brusc, o raporteazã la sine: „ºi-n sufletu-mi pusese poveºtile-i 
feerici”. Mãrturisirea credinþei care i-a luminat copilãria ºi 
adolescenþa e limpede urmatã însã de motivaþia pierderii ei: „Dar 
de-ale vieþii valuri, de al furtunii pas / Abia conture triste ºi 
umbre-au mai rãmas”.

Rapelul acestui vers din registrul al doilea identificã simbolic 
ruina credinþei sale cu aceea a Bisericii, iar descripþia vieþii fãrã 
credinþã e sfâºietoare, finalul sugerând chiar moartea fiinþei sale. 
Cumplit pare a fi preþul cunoaºterii!

Înainte de aceastã tragicã mãrturisire ºi, dupã ea, Eminescu a 
îndrãznit în paginile sale, fie antume, fie postume, ipoteze despre 
antropogonii ºi cosmogonii, amestecând elemente de religii ºi 
mitologii dacice, greceºti, indice, germanice, ca de pildã în 
Demonism (1872), în Odin ºi poetul, în Mitologicale, ºi, mai ales, 
în Rugãciunea unui Dac (din 1879), consideratã de unii, pe 
nedrept, ca o probã peremptorie de necredinþã sau de rebeliune 
împotriva lui Dumnezeu.

De fapt, orizontul cunoaºterii sale se lãrgise enorm, ºi 
contradicþiile generate de polaritatea de care am vorbit erau tot mai 
aparente pe mãsurã ce viziunea sa mitico-poeticã urca tot mai sus.
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A creat superbele, unicele modele cosmologice din romantismul 
european în Scrisoarea I (cosmogonia ºi apocalipsa) ºi în Luceafãrul, 
unde vede în zborul hyperionic creaþia continuând ºi ajunge la tronul 
Tatãlui ceresc, Care i se adreseazã ca unui fiu, „Cuvântului sãu 
dintâi” (Evanghelia dupã Ioan e citatã în manuscris).

ªi, pe de altã parte, a dat semne ale unei adânci dureri 
existenþiale. A recurs la filosofia stoicã ºi eleatã pentru Glossã, pe 
care am numit-o mic manual de înþelepciune stoicã, predicând 
rãmânerea în afara iureºului lumii, acest mare teatru în care toate 
valorile sunt rãsturnate.

A dorit stingerea în bine-cunoscutele variante ale poeziei Mai 
am un singur dor. Versurile de dragoste de dupã 1877 sunt 
înconjurate de aura unei tristeþi fãrã leac, bãutã pânã la drojdie, ca în 
Despãrþire sau în De câte ori, iubito…

Dar, în rãstimpul acesta, îi rãsunau în auzul interior frânturi din 
amintirile copilãriei ºi adolescenþei. Sãrbãtorile Crãciunului rechemau, 
ca niºte clopoþei de argint, Colinde, colinde (din 1878), cu bucuria 
copiilor ºi a fetelor care, de dragul Mariei, îºi piaptãnã pletele:

„De dragul Mariei
ªi a Mântuitorului
Luceºte pe ceruri
O stea cãlãtorului.”

(care amintesc cu emoþie întotdeauna acea parte din 
Simfonia a V-a a lui Anatol Vieru, inspiratã din fermecãtoarele 
versuri). La fel ºi Paºtile, cu solemnitatea înãlþãrii din mormânt, a 
Învierii lui Hristos, îi inspirã lui Eminescu o poemã gravã, culminând 
cu cântarea româneascã tradiþionalã Hristos a înviat, în poema 
Învierea, tot din 1878:

„Christos au înviat din morþi,
Cu cetele sfinte,
Cu moartea pre moarte cãlcând-o,
Lumina ducând-o
Celor din morminte”
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Sufletul lui, copleºit de suferinþã, se înalþã mai ales spre 
ocrotitoarea noastrã, intercesoarea pentru noi pe lângã Dumnezeiescul 
ei Fiu, ºi douã rugãciuni din 1879 îi sunt închinate Sfintei Fecioare. 
Mai cunoscutã este cea în care cere îndurare Luceafãrului mãrilor.

Aº vrea însã aici sã întãresc afirmaþia mea în legãturã cu 
tensiunea teribilã la care a fost supus, de structura sa interioarã, 
divizatã ºi contradictorie, geniul eminescian. De aceea am sã 
reproduc un poem postum al sãu, mai puþin cunoscut, în ciuda 
lungimii sale. E vorba de Bolnav în al meu suflet, scris cam în 
aceeaºi vreme cu rugãciunea care va urma. Iatã poemul:

„Bolnav în al meu suflet, în inimã bolnav,
Cu mintea depravatã ºi geniul trândav,
Închin a mea viaþã la scârbã ºi-ntristare
ªi-mi târâi printre anii-mi nefasta arãtare,
– Prea slab pentru-a fi mare, prea mândru spre-a fi mic –
Viaþa-mi, cum o duce tot omul de nimic.
Nãscut fãr’ de-a mea vinã, trãind fãr’ mai s-o ºtiu,
Nu merg cum merg alþi oameni, nu-mi pasã de-unde viu,
Supus doar, ca nealþii, la suferinþe grele
Unesc cu ele ºtirea nimicniciei mele.
Sfânt n-am nimic, în bine nu cred ºi nici în rãu.
Viaþa mea aceasta nici vreu ºi nici n-o vreu:
A vieþii ostenealã o simt ºi n-o combat,
Aº râde doar de viaþã, dispreþuind-o toatã,
Muncind cu mii de chinuri suflarea ei spurcatã,
Muncind în mine însumi, voinþa-n orice nerv,
Peirea cea eternã din mine sã o serv,
Dar vai! nici siguranþa n-o am cã mor pe veci –
ªi dacã oare a morþii mâni palide ºi reci
În loc sã sferme vecinic a vieþii mele normã
Dacã a mea durere, un vecinic Ahasver,
Ar pune al meu suflet sãrman în altã formã?
La sorþi va fi pus iarãºi, de cãtre lumi din cer,
Ca cu acelaºi suflet din nou sã reaparã,
Migraþiei eterne unealtã de ocarã?
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Nimic, nimic n-ajutã – ºi nu-i nici o scãpare.
Din astã lume – eternã, ce trecãtoare pare,
Gonit în timpi ºi spaþii, trecând din formã-n formã,
Eternã fulgerare cu inima diformã,
De evi trecuþi fiinþa-mi o simt adânc rãnitã,
Pustiu-alergãtoare, cumplit de ostenitã…
ª-acum din nou în evu-mi, lui Sisif cruda stâncã
Spre culmea morþii mele ridic º-ast’ datã încã.
ª-ast’ datã? Cine-mi spune cã-i cea din urmã oarã?” 

Nu cunosc paginã existenþialã mai disperatã în toatã poezia 
lumii. Se îmbinã aici atâta durere, atâta spaimã de viaþã, atâta groazã 
de posibilele reveniri (migraþia eternã) preconizate de filosofia 
indianã, atâta dorinþã, neputincioasã însã, de a distruge voinþa de a 
trãi (aceea în care Schopenhauer vedea izvorul vieþii), dar ºi atâta 
umilinþã ºi dispreþ de sine (nimicnicia lui) încât existenþialiºtii 
secolului al XX-lea apar, pe lângã el, ca niºte snobi dezgustaþi de o 
viaþã oþioasã. Deznãdejdea concentratã aici, atât de cumplitã, nu e 
creºtinã, însã izbucneºte dintr-o sinceritate sfâºietoare.

Dar iarãºi se trezeºte în el, în geniul apãsat de imperfecþiunea 
lui, amintirea copilãriei curate, pioase. ªi incredibil, alãturi de textul 
de mai sus, apare a doua rugãciune, în formã de sonet:

„Rãsai asupra mea, luminã linã,
Ca-n visul meu ceresc de-odinioarã;
O, Maicã Sfântã, pururea fecioarã,
În noaptea gândurilor mele vinã.
Speranþa mea tu n-o lãsa sã moarã
Deºi al meu e un noian de vinã.
Privirea ta de milã caldã, plinã,
Îndurãtoare – asupra mea coboarã.

Strãin de toþi, pierdut în suferinþa
Adâncã a nimicniciei mele,
Eu nu mai cred nimic ºi n-am tãrie.
Dã-mi tinereþea mea, redã-mi credinþa
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ªi reapari din cerul tãu de stele,
Ca sã te ador de-acum pe veci, Marie!”

Cu câtã dragoste, cu câtã evlavie se îndreaptã cel ajuns la 
capãtul cunoaºterii ºi al deznãdejdii spre Maica Sfântã, spovedindu-se 
ºi cerându-i înapoi tinereþea ºi credinþa, cu o smerenie într-adevãr 
mântuitoare. Rugãciunea regãsitã îl poate singurã reda lui însuºi, 
unificându-ºi fiinþa pânã atunci tragic divizatã, reintroducând-o în 
aura luminei line, cu a cãrei cântare monahii ºi monahiile încheie 
slujba la apusul soarelui.

De altfel, o mãrturie mult mai târzie, de prin 1886, din perioada 
ultimã a bolii, vine sã confirme întoarcerea definitivã la credinþa 
izbãvitoare. Încurajat de Creangã sã încerce ºi un tratament la 
bolniþa Mãnãstirii Neamþ, Eminescu acceptã sugestia. Tratamentul 
nu s-a dovedit eficace, dar aura locului sacru l-a înconjurat pe 
bolnav cu clipe de liniºte binefãcãtoare pentru sufletul sãu. Cãci, aºa 
cum a consemnat un duhovnic al mãnãstirii pe un Ceaslov, poetul a 
cerut sã fie spovedit ºi împãrtãºit (era ziua de 8 noiembrie 1886, ziua 
Sfinþilor Voievozi Mihail ºi Gavriil, ziua lui Mihai). ªi, dupã ce a 
primit Sfânta Împãrtãºanie, a sãrutat mâna preotului ºi i-a spus: 
„Pãrinte, sã mã îngropaþi la þãrmul mãrii, lângã o mãnãstire de maici 
ºi sã ascult în fiecare searã, ca la Agafton, cum cântã Luminã linã”.

Avem adânca încredinþare cã Prea Sfânta Nãscãtoare de 
Dumnezeu, în mila ei nesfârºitã faþã de durerea ºi umilinþa lui, i-a 
mijlocit mântuirea. Astfel, „gândurile ce au cuprins tot universul” 
revin la matca Ortodoxiei româneºti pe care, dincolo de toate 
pendulãrile cãutãtorului de absolut, Eminescu a iubit-o ºi a apãrat-o 
ca pe prima valoare a spiritualitãþii neamului, întrupatã în 
Biserica naþionalã.

ªi ca încheiere, vreau sã citez fraza de început a unui articol 
intitulat Paºtele: „Sã mânecãm dis-de-dimineaþã ºi în loc de mir, 
cântare sã aducem Stãpânului ºi sã vedem pe Hristos, Soarele 
dreptãþii, viaþa tuturor, rãsãrind”.
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