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îþiva critici ºi istorici literari – Theodor Codreanu, N.
Georgescu, Cãlin Cernãianu – întreþin, de ani buni,
„ideea conspiraþiunii” în legãturã cu eliminarea lui
Eminescu, dupã 1883, din viaþa publicã – întrucît devenise incomod – ºi chiar din viaþã. Aceºti domni – cãrora trebuie sã li-l
adãugãm pe vajnicul senator peremist Mihai Ungheanu –
desfãºoarã o infatigabilã activitate în presa literarã, la diferite
televiziuni ºi posturi de radio, în propriile lor cãrþi – întru acreditarea „teoriei conspiraþioniste” ºi negarea a cam tot ce se ºtia
despre ultimii – ºi cei mai dificili – ani de viaþã ai lui Eminescu.
Demersul lor este o provocare, ca ºi, la celãlalt pol, celebrul
numãr din „Dilema”, în care Eminescu era coborît din sfere nalte
ºi pus la colþ, de cãtre niºte tineri ºi intempestivi autori, ce doreau a-ºi forja o glorie rapidã, fie aceasta ºi negativã. Ceea ce chiar
le-a reuºit. Paradoxal, unii dintre viguroºii contestatari au fost
încununaþi, la Botoºani, cu Premiul Naþional „M. Eminescu”,
pentru debut – ºi nu l-au refuzat! De unde se vede cã totul era
fãcut din spirit de frondã (ca sã nu le punem la îndoialã etica).
Dacã în acest caz era vorba mai ales de „ai noºtri tineri” (ºi
cîþiva partizani conjuncturali mai maturi), „teoria conspiraþionistã” este susþinutã de oameni la casa lor, cu nevastã, copii ºi
cãrþi proprii în bibliotecã, doxaþi ºi talentaþi, critici acribioºi,
cercetãtori pînã-n pînzele albe ale biografiei eminesciene. S-a
ajuns pînã acolo încît existenþa lui Eminescu de la 1883 ºi pînã
la moarte este urmãritã nu doar pe zile, ci pe ore ºi chiar minut
cu minut, în conexiune cu ceilalþi „actori” (amici sau inamici)
ce evoluau atunci pe scena vieþii româneºti. Acest mod de
reconstituire îmi place ºi, în definitiv, Eminescu merita o developare integralã, nu doar ca monument (aici au dreptate „dilematicii”), ci ºi clipã de clipã, cu toate înãlþãrile ºi cãderile sale.
Faþã de „repedea ochire” a „dilematicilor” – un fel de tras
amuzant cu arcul – „conspiraþioniºtii” vin cu scrieri grele,
desfãºurate fastidios, pe mii de pagini. E o lecturã cam din
aceeaºi serie cu scrierile catastrofice ale lui Pavel Coruþ (iniþial
mã gîndeam la o comparare mai eclactantã, cu Codul lui da
Vinci). Ideile sînt provocatoare, dar lipsesc „docomentele”,
totul se bazeazã pe colaþionarea unor presupuneri. Un Sherlock
Holmes sau un Poirot te duceau, din aproape-n aproape, la criminal, prin colaþionarea unor fapte (insignifiante, de obicei) cu
deducþii logice. „Conspiraþioniºtii” noºtri uzeazã mai ales de
deducþii provenite din presupuneri, fãrã acte doveditoare.
Internarea lui Eminescu la ospiciu, dupã ce, prin comportament,
o înspãimîntase pe d-na Slavici, este un prim semn al odioasei
coaliþii împotriva poetului. De ce? Fiindcã bolnavul a fost luat
cu forþa. Dar care nebun recunoaºte cã e nebun ºi merge de bunã
voie ºi nesilit de nimeni la sanatoriu?
Alte multe episoade din existenþa ulterioarã a lui Eminescu
sînt rãstãlmãcite, deturnate astfel încît sã rãspundã teoriei prefabricate a conspiraþionismului. S-a dus pe apa sîmbetei tot ce
s-a scris, timp de o sutã de ani, despre acest interval dramatic
din viaþa poetului. Noi credeam, ca fraierii, cã Maiorescu s-a
implicat ardent nu doar în editarea primei cãrþi de Poesii (1883)
a lui Eminescu, ci ºi în susþinerea lui moralã, financiarã, sanatorialã, în anii ce au urmat primei crize. Ne-am înºelat amarnic.
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Aflãm acum cã Maiorescu a fost printre cei care „l-au lucrat” pe
Eminescu, astfel încît sã nu mai scrie la gazetã („Timpul”), sã
nu se însoare cu Veronica (aci, a cam avut o contribuþie), sã fie
internat „la nebuni”, deºi era sãnãtos! (N. Georgescu susþine cã,
atunci, Eminescu a fost arestat! Mai blînd, C. Cernãianu spune
cã a fost... sechestrat), sã-i dea un alt pacient cu piatra-n cap, iar
genialul lui creier sã fie lãsat la discreþia muºtelor. Mai credeam
– aºa am învãþat de la bunii noºtri critici – cã datoritã lui
Maiorescu, care a luat la el lada cu manuscrise ºi biblioteca poetului („4.000 de volume”), acest patrimoniu a fost salvat de la
risipire sau chiar de la pierzanie. Ei, aº! Aflãm acum de la Cãlin
(„file din poveste”!) Cernãianu (Cabala antieminescianã, în
„Bucovina literarã”, iulie 2007) cã manuscrisele, „miile de
pagini conþinînd bruioanele a ceea ce numim astãzi «postume»
au fost furate de protectorul Maiorescu”. Revenindu-ºi din
crizã, dupã internãrile ºi tratamentele cunoscute, în þarã ºi în
strãinãtate, Eminescu ar fi vrut „bunurile” sale înapoi, dar
Maiorescu „a refuzat sã i le înapoieze”. ªi continuã „detectivul”
Cernãianu: „Acest fapt, contrar legii, ca orice hoþie, l-a pus pe
Eminescu în imposibilitatea de a-ºi finaliza mulþimea de lucrãri
despre care alþii au scris vagoane de cãrþi dupã 1902”. „Alþii”
fiind Iorga, Ibrãileanu, Lovinescu, Cãlinescu... Nu ºi
Maiorescu. Dacã Maiorescu ar fi... furat manuscrisele eminesciene pentru sine, s-ar fi sforþat sã exploateze acest tezaur, sã
scrie el – era cel mai îndreptãþit – despre viaþa ºi opera lui
Eminescu, nu sã le lase moºtenire unui – de exemplu –
Cãlinescu, care, dupã opinia lui Cernãianu, „a consacrat minciuni” (printre altele, privind presupusa internare a poetului la
Mãnãstirea Neamþ).
Concedem cã unele episoade din existenþa lui Eminescu, ca
ºi din a acelora ce i-au fost în preajmã, sînt obscure, dar a-l
acuza pe Maiorescu de hoþie este nu doar o contradicþie în termeni, ci ºi o alãturare iresponsabilã a acestora.
Mai prudent ºi mai ingenios, N. Georgescu îºi justificã teoria conspirativitãþii prin apelul – la cine credeþi? – la Titu
Maiorescu însuºi, în a cãrui Istorie contimporanã a României
„conspiraþiile, comploturile politice, intrigile, cabalele abundã”.
Deducþia lui N. Georgescu este cã, fiind abilitat în conspiraþii,
Maiorescu putea orchestra ºi el una, care sã dea de lucru istoricilor literari de peste veac. Ceea ce se ºi întîmplã în cazul domnilor mai sus citaþi.
„Nu avem documente”, se plînge, cu o dezarmantã sinceritate, N. Georgescu. ªi ce dacã? Nici Dan Brown n-are documente, cînd insinueazã, în romanþul sãu, cã Iisus ar fi fost cãsãtorit ºi ar fi avut o fiicã. Asta nu-l împiedicã, dimpotrivã, îl stimuleazã în a întreþese, pe o pînzã de 450 de metri, o intrigã, în a
provoca supoziþii ºi ambiþii detectiviste. Criticii noºtri – despre
care fãcurãm vorbire – au scris pînã acum nu sute, mii de pagini. Ceea ce-i deosebeºte de un Dan Brown, chiar de Coruþul
indigen, este faptul cã nu pun în capul scrierilor lor menþiunea:
(fragmente de) roman.
Fragmente de roman, amestecate cu fragmente de dac, un
fel de conspiraþie mioriticã, adicã, avînd motoul „Pe l-apus de
soare/ Vor sã mi-l omoare...”.
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