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în revista "Argeş'" (nr. ii, iunie 1970, p. 1), profesorul I. N. Simache, directorul 
Muzeului de istorie al judeţul ni Prahova, ne înştiinţează că în arhiva acelui muzeu 
se află patru scrisori din 1882 ale lui Mihai Eminescu adresate Veronicăr Micle. 
Despre prima dintre aceste scrisori, avînd data de 21 februarie 1882, profesorul 
Simache declară că, după "ştiinţa" ce are, "nu a mai fost publicată". De aeeea 
o reproduce în facsimil, tipărind alătur! textul ei integral. 

Eminescu, în această scrisoare, comunică Veronicăi· Micle că suferă de per- 
sistente dureri de cap pe care le atribuie "unei binevoitoare şi premature primă- 
verii", precum şi audierii conceptului al doilea al lui Sarasate, "admirabil ca şi 
cel dc'ntâiu". Totodată face cunoscut că "D-nul M. Costiri", ",upă cererea sa pro- 
prie", 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-ipile vântului", pentru ca 
să înceteze durerile de cap. 

Profesorul Simache semnalează că, de astă dată, "scrisul, desi mai păstrează 
vigoarea vechilor trăsături unghiulare eminesciene, lasă deseori loc la trunchieri 
şi Iăpsur-i neobişnuite la unul din scriitorii români la care forma era înălţată la 
rang de cult". Aşadar profesorul Simaohc constată unele deosebiri între scrisul 
de pînă atunci al lui Eminescu şi cel din scrisoarea de la 21 februarie 1882. 

Ar fi fost necesar ca profesorul Sirnaohe să indice provenienţa acestei scri- 
sori. Muzeul de istorie din Ploieşti n-a putut-o dobîndi decît prin donaţie sau 
prin cumpărare. Oare n-u fost ea vîndută de vreun moştenitor al lui Ootav Minar ? 

In mod firesc se pune întrebarea dacă scrisoarea de la 21 februarie 1882 este 
autentică. Ea cuprinde un surpr-inzător pleoriasm: "D·-nul M. Costin { .... ] aud că, 
după cererea sa propTie, va fi per-mutat la Curtea de Argeş în aceeaşi calitate 
in care e la Neamţ". De vreme ce permutarea avea loc la .cererea sa", era super- 
fluu il adăuga cuvîntul "proprie Menţionăm 'ii o neconcordanţă; după ce CI 
comunicat Vcronicăi Micle că "D-nul M, Costin" "va fi permutat la Curtea de 
Arges", Eminescu precizează cii permutar-ea a fost solicitată de ,D-n111 M. Costin" 
"acum opt sau zece zi le la mîmsterdu şi i s'a acordat". Intrucît cererea "D-nului 
M. Costin" fusese dejaapI'ohată de autoritatea administrativă competenta, trans- 
ferarea IC\ Curtea de Argeş nu putea să mai fie consider-ată ca o faptă viitoare. 
Deoarece Eminescu a fos.t un scriitor de o corectitudine desăvîrşită, oare frazele 
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citate au fost scrise de el ? Indoiala este permâsă. Ver-ificarea autenticltătll scri- 
sorii de la 21 februarie 1882 este deci necesară. 

Această scrisoare nu este inedită. Ea a fost deja publicată de Octav Minar, 
în volumul Ctlm a iubit Eminescu (Iasi, Renaşterea că'rţi1or româneşti, î.d. (1912), 
p, 12D-laO). Octav Minar însă n-a reprodus atunci textul integral, ci numai cîteva 
pasaje. După cîtiva ani - nu cunoaştem data precisă - a apărut la Bucureşti 
a doua edi,ţie a acestei lucrări 1, eu indu-atia pe COPCl't{t c<'1. CNl o ediţie "rcfăeU!t1 
i. completată prin publkaren îrrtrcgc: corespondenţe ce a urmat între Eminescu 
i Veronica Micle''. Octav Minar a republicat atun«! scr-isoarea de la 21 îebruar-ie 
1882, adăugînd pasaj« care lipseau III pt-irna editie. Astfel, în textul tipărit În 
il doua ediţie se af'Iă şi următoarele rînduri: "Apropos! Dvnul în cestiune aud că 
după cr-rer-ea sa proprie va fi permutat la Curtea de Argeş în aceeasi calitate în 
care e la Neamţ. Această cerere a făcut-o de acum opt sau zece zile Ia minister 
'ii i s'a acordat. Signe de la profondcur du sentiment. Vorbă să fie. Asta nici- 
odată pentru a arăta că nu este nimic solid în acest om" 2. 

"D-nul în cestiur.e", după cum a lămurit Şerban Cioculescu, este L L. Cara- 
giale, care, fiind revizor şcolar al judeţelor Neamţ-Suceava, a 'fost transîerat, în 
Iebruruie 1882, în aceeaşi funcţie, la judeţele Ar'geş-Vîkea 3. 

Profesorul Simache, descifrînd acest pasaj altfel deeît Octav Minar, a reprodus 
următorul text: .Apropos! D-nul M. Costin ce (?) aud că, după cererea sa pro- 
pr-ie, va fi per-mutat la Curtea de Argeş în aceeaşi calitate în care e la Neamţ. 
Această cerere a făcut-o de acum opt sau zece zil« laministeriu şi i s-a acordat. 
Signe de la profcndeur du sentiment. Vorbi) să [,il'. Asta încă o dată pentru il 
arăta că (indescifrabâl) acest om". 

Prin semnul de întrebare pus în paranteză, profescrul Simache arată dl 
n-are certitudinea de a f,j transcris în mod exact cuvîntul ce precedă, iar cu 
privire la fraza finală din acest pasaj recunoaşte că n-a izbutit să o descifreze 
în întregime. 

Facsimilul scrisorii inserat în revista .Arges'' nu ne îngăduie să verificăm 
corectitudinea transcrierii, deoarece a fost atît de neclar tipărit, încît nici cu lupa 
nu se pot distinge multe litere. 

în asemenen oondi[ţii, e!'.te necesar :<ă se confrunte mHnuscrisul cu textul 
publicat de Octav Minar şi eu cel reprodus de profesorul Simache, spre a se 
constata oare din cele două transerieri este cea coreotă. 

Fireşte că o asemenea confruntare n-ar prezenta interes decît numai în cazul 
cînd, în prealabil, s-ar stabili autenticitatea scrisorii de la 21 februar"ÎC' 1882. 

1 Odav Minar Cum a iti bit Eminescu, Pagini intime (aminti.ti, scrisori şi 
poezii. inedite), Ediţia il doua, refăcută şi completată prin publicarca întregei 
corespondenţe ce a urmat între Eminescu i Veronica Mic'le, Ubrăria Nouă, CaLea 
Victoriei 78, Bucureti, f.eL 

2 Ibidem, p.' 14Ş. 
3 Şerban Cioculescu, 'Viaţa. lui 1. L. Cara9i<l.l.e, Bl1cul'eti, H140, p. ;:l4. 


