cu PRIVIRE LA O SCRISOARE "INEDITĂ"
A LUI MIHAI EMINESCU
DE
CONSTANTIN
C. ANGELESCU
în revista "Argeş'"(nr. ii, iunie 1970,p. 1),profesorulI. N.Simache,directorul
Muzeuluideistorieal judeţulni Prahova,ne înştiinţeazăcă în arhiva acelui muzeu
se află patru scrisoridin 1882ale lui Mihai EminescuadresateVeronicărMicle.
Despreprima dintre aceste scrisori,avînd data de 21 februarie 1882,profesorul
Simachedeclară că, după "ştiinţa" ce are, "nu a mai fost publicată".De aeeea
o reproduceîn facsimil,tipărind alătur! textul ei integral.
Eminescu,în această scrisoare,comunicăVeronicăi·Micle că suferă de persistentedureri de cap pe care le atribuie "unei binevoitoareşi prematureprimăverii",precum şi audierii conceptuluial doilea al lui Sarasate, "admirabilca şi
cel dc'ntâiu".Totodatăface cunoscutcă "D-nulM. Costiri",",upă cerereasa proprie", a fost pcrrnutat de la Neamţ la Curtea de Argeş. Iri încheiere,roagă pe
iubita lui prietenă să-i trimită "o gurită Îndărăt pe ar-ipilevântului",pentru ca
să încetezedurerilede cap.
ProfesorulSimachesemnaleazăcă, de astă dată, "scrisul,desi mai păstrează
vigoareavechilortrăsături unghiulareeminesciene,lasă deseoriloc la trunchieri
şi Iăpsur-ineobişnuitela unul din scriitoriiromâni la care forma era înălţată la
rang de cult". Aşadar profesorulSimaohcconstată unele deosebiriîntre scrisul
de pînă atunci al lui Eminescuşi cel din scrisoareade la 21 februarie 1882.
Ar fi fost necesarca profesorulSirnaohesă indice provenienţaacesteiscrisori. Muzeulde istorie din Ploieşti n-a putut-o dobîndi decît prin donaţie sau
prin cumpărare.Oaren-u fost ea vîndutăde vreun moştenitoral lui OotavMinar?
In mod firesc se pune întrebareadacă scrisoareade la 21 februarie1882este
autentică.Ea cuprindeun surpr-inzător
pleoriasm:"D·-nulM. Costin{....] aud că,
după cererea sa propTie,va fi per-mutatla Curtea de Argeş în aceeaşi calitate
in care e la Neamţ".De vremece permutareaavea loc la .cerereasa", era superfluu il adăuga cuvîntul "proprie Menţionăm'ii o neconcordanţă;după ce CI
comunicatVcronicăiMicle că "D-nul M, Costin" "va fi permutat la Curtea de
Arges",Eminescuprecizeazăcii permutar-eaa fost solicitatăde ,D-n111
M. Costin"
"acumopt sau zece zile la mîmsterduşi i s'a acordat".Intrucît cererea "D-nului
M. Costin"fusese dejaapI'ohată de autoritateaadministrativăcompetenta,transferarea IC\Curtea de Argeş nu putea să mai fie consider-ată
ca o faptă viitoare.
DeoareceEminescua fos.tun scriitor de o corectitudinedesăvîrşită,oare frazele
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citate au fost scrise de el ? Indoiala este permâsă.Ver-ificarea
autenticltătllscrisorii de la 21 februarie1882este deci necesară.
Aceastăscrisoarenu este inedită.Ea a fost deja publicatăde Octav Minar,
în volumulCtlma iubit Eminescu(Iasi, Renaştereacă'rţi1orromâneşti,î.d. (1912),
p, 12D-laO).OctavMinarînsă n-a reprodusatunci textul integral,ci numai cîteva
pasaje. După cîtiva ani - nu cunoaştemdata precisă - a apărut la Bucureşti
a doua edi,ţiea acesteilucrări1,eu indu-atiape COPCl't{t
c<'1.
CNlo ediţie "rcfăeU!t1
i. completatăprin publkaren îrrtrcgc:corespondenţece a urmat între Eminescu
i VeronicaMicle''.OctavMinar a republicatatun«!scr-isoarea
de la 21 îebruar-ie
1882,adăugîndpasaj« care lipseau III pt-irnaeditie. Astfel, în textul tipărit În
il doua ediţie se af'Iăşi următoarelerînduri: "Apropos!Dvnulîn cestiuneaud că
după cr-rer-ea
sa proprie va fi permutat la Curtea de Argeşîn aceeasicalitate în
care e la Neamţ.Aceastăcerere a făcut-o de acum opt sau zece zile Ia minister
'ii i s'a acordat.Signe de la profondcurdu sentiment.Vorbă să fie. Asta niciodată pentru a arăta că nu este nimic solid în acest om"2.
"D-nulîn cestiur.e",după cum a lămurit Şerban Cioculescu,este L L. Caragiale, care, fiind revizor şcolar al judeţelorNeamţ-Suceava,
a 'fost transîerat, în
Iebruruie1882,în aceeaşi funcţie, la judeţele Ar'geş-Vîkea
3.
ProfesorulSimache,descifrîndacestpasaj altfel deeît OctavMinar,a reprodus
următorultext: .Apropos!D-nul M. Costince (?) aud că, după cererea sa propr-ie,va fi per-mutatla Curtea de Argeş în aceeaşicalitate în care e la Neamţ.
Aceastăcererea făcut-ode acum opt sau zece zil« laministeriu şi i s-a acordat.
Signe de la profcndeurdu sentiment.Vorbi)să [,il'.Asta încă o dată pentru il
arăta că (indescifrabâl)
acest om".
Prin semnul de întrebare pus în paranteză, profescrulSimachearată dl
n-are certitudineade a f,j transcris în mod exact cuvîntul ce precedă, iar cu
privire la fraza finală din acest pasaj recunoaştecă n-a izbutit să o descifreze
în întregime.
Facsimilulscrisoriiinserat în revista .Arges'' nu ne îngăduiesă verificăm
corectitudineatranscrierii,deoarecea fost atît de neclar tipărit, încît nici cu lupa
nu se pot distingemultelitere.
în asemenenoondi[ţii,e!'.tenecesar :<ăse confruntemHnuscrisulcu textul
publicat de Octav Minar şi eu cel reprodus de profesorulSimache,spre a se
constataoare din cele două transerieri este cea coreotă.
Fireştecă o asemeneaconfruntaren-ar prezentainteres decît numai în cazul
cînd, în prealabil, s-ar stabili autenticitateascrisorii de la 21 februar"ÎC'
1882.

1 Odav Minar Cum a itibit Eminescu,Pagini intime (aminti.ti,scrisori şi
poezii.inedite),Ediţia il doua, refăcută şi completatăprin publicarca întregei
corespondenţe
ce a urmat între Eminescui VeronicaMic'le,Ubrăria Nouă,CaLea
Victoriei78,Bucureti, f.eL
2 Ibidem,p.' 14Ş.
3 ŞerbanCioculescu,'Viaţa.lui 1. L. Cara9i<l.l.e,
Bl1cul'eti,H140,p. ;:l4.
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