


   
  t

ra
ns

il
va

ni
a

 9
/2

01
8

24

care să îl poată percepe cu folos. În acest sens, demersul 
Ilinei Gregori, de reconstrucție a contextului epocii, 
sub diferitele lui aspecte (istoric, cultural, economic 
și social) reprezintă mai mult decât un mijloc de 
escamotare a unor informații biografice evident 
insuficiente în conturarea unei vieți. Instituirea unui soi 
de biografie contextuală ni se relevă ca o întreprindere 
nu doar necesară, ci și legitimă. Ea extinde cu mult 
aria vizuală, fără pretenția de a revela adevărul unic și 
absolut al acelui punct-focar, reprezentat de viața trăită 
de Eminescu. 

Într-adevăr, după cum constată și Dionis, impresia 
că obiectul supus scrutării, folosind capacitatea 
ambilor ochi, devine brusc augumentat, mai apropiat 
și deci și mai familiar, e doar o iluzie, căci el rămâne 
în fond același și doar perspectiva noastră asupra lui e 
mai largă. În mod simetric, văzută cu un singur ochi, 
lumea (și lumea lui Eminescu) nu e mai mică, ci doar 
percepția noastră asupra ei e incompletă. Acest câmp al 
percepției este, de fapt, spațiul de lucru al cercetătorilor, 
esențial incomplet, dar extensibil virtual infinit, la fel 
ca percepția proiectatului spectator cu mii de ochi 
al lumii. Odată acomodați cu noul tip de viziune, 
lărgită, propusă de Ilina Gregori, percepția noastră 
asupra episodului berlinez al lui Eminescu va putea fi 
amplificată abia odată cu descoperirea unei noi piste 
neexplorate până atunci. O astfel de pistă este deschisă, 
credem noi, de perspectiva unui „martor ocular” al 
experienței din capitala imperială, până acum neglijat: 
scriitoarea germană Mite Kremnitz. 

Spre deosebire de etapa studiilor la Viena, în 
care tânărul Eminescu se afla în compania agreabilă a 
numeroși prieteni și cunoscuți (între care Ioan Slavici, 
Iacob Negruzzi, Teodor Stefanelli, Chibici-Râmneanu, 

ori chiar Veronica Micle), experiența de la Berlin pare 
plasată mai degrabă sub spectrul solitudinii. Cu excepția 
junimistului Theodor Rosetti, trimisul diplomatic al lui 
Carol I în capitala imperială, în slujba căruia Eminescu 
a lucrat timp de aproape un an, nu știm ca acesta 
să fi avut în preajma sa alți apropiați conaționali cu 
care să împărtășească experiența traiului în Germania 
curând unificată. Cu succesorul în funcția de agent 
diplomatic al românilor, Nicoale Crețulescu, relațiile 
sunt mai degrabă reci și strict profesionale și chiar cu 
fratele său Șerban, medic apreciat la Berlin, Eminescu 
reușește doar arareori să se întâlnească. Corespondența 
ne relevă abia în persoana lui Ioan Al. Samurcaș, 
secretarul Agenției Române din Berlin, un apropiat și 
un confident al poetului din această perioadă. Penuria 
informațiilor privitoare la episodul studiilor berlineze 
ale poetului trebuie pusă cu siguranță și pe seama acestui 
fapt. Pentru reconstituirea acestei etape din biografia 
eminesciană, cercetătorul nu dispune în aceeași măsură 
de documente biografice și mărturii prețioase, precum 
lucrările martorilor nemijlociți ai experienței vieneze 
a poetului: Amintiri (1924) de Ioan Slavici, Amintiri 
despre Eminescu (1914) de Teodor Stefanelli, Amintiri 
din Junimea (1921), de Iacob Negruzzi ș.a. În acest 
context, studierea documentelor și a mărturiilor 
privitoare la legăturile care se stabilesc în mod direct 
sau indirect între Eminescu și Mite Kremnitz încă de la 
Berlin ni se relevă ca utilă și necesară.

Cunoașterea și înțelegerea contextului berlinez 
din perioada 1872-1874 poate fi în mod profitabil 
îmbogățită, credem noi, prin raportare la perspectiva 
acestei instanțe a alterității- a tinerei scriitoare de 
origine germană Mite Kremnitz. Și în acest caz 
mărturiile referitoare la biografia concretă a poetului 
în spațiul berlinez sunt mai degrabă parcimonioase, 
însă investigația imaginativă devine cu adevărat 
ofertantă. Factologia cuprinde de fapt documente 
de viață, însă viața palpită și dincolo sau mai ales 
dincolo de tezaurizarea ei scripturală. Ne propunem, 
așadar, în demersul nostru imaginativ, să vizualizăm 
concomitent pe Mite Kremnitz și Mihai Eminescu, doi 
tineri scriitori de vârstă apropiată, cu interese și pasiuni 
comune, prezenți corporal și mental între aceleași cadre 
spațiale și temporale, frecventând inevitabil aceleași 
locuri, înfruntând aceleași realități sociale, economice 
și politice. Acest tip de abordare ne va permite totodată 
o redimensionare a raporturilor dintre Eminescu și 
Mite Kremnitz, ieșind astfel din impasul discuției 
deja epuizate și sterile privind scurta poveste de 
dragoste platonică de la București, ce îi avea drept 
protagoniști. De fapt, după cum vom vedea, apropierea 
lor ulterioară din capitala Principatelor va fi înlesnită 
chiar de experiența lor berlineză comună, precum și 
de preocupările lor afine din acea perioadă (în special 
pentru literatura și filosofia germană). Vom urmări, de 
asemenea, perspectiva lui Mite Kremnitz însăși asupra 
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chiar cu apropiați comuni (la acea vreme, cel puțin 
Theodor Rosetti și Titu Maiorescu), își duceau separat 
existența prin „orașul furnicar”, fără a se cunoaște și 
fără a putea vreunul dintre ei bănui hazardul care îi va 
reuni câțiva ani mai târziu, în toposul complet diferit 
al Bucureștiului. 

O legătură se va stabili însă între aceștia încă de 
la Berlin, chiar dacă mai degrabă în mod indirect. 
Începând cu primăvara anului 1873, Eminescu obține 
postul de secretar al Agenției diplomatice române la 
Berlin, sub conducerea junimistului Theodor Rosetti. 
În același an, prin căsătoria cu Wilhelm Kremnitz, 
Mite devenea cumnată cu Titu Maiorescu, soțul Clarei 
Kremnitz, pe care o cunoscuse în anii doctoratului său 
berlinez. Prin cumnatul său, Mite ia contact pentru 
prima dată cu România și cu personalitățile ei culturale 
marcante. La invitația acestuia, tânăra familie germană 
călătorește întâia oară în Principate, în toamna anului 
1873, vizitând Iașul și mănăstirile din Moldova, Secu și 
Sihla10. Relatările scriitoarei relevă și o bună legătură a 
familiei Kremnitz cu Theodor Rosetti încă din vremea în 
care acesta ocupa funcția de agent consular al românilor 
la Berlin, deci din 1873. Tot în acest context, Mite 
află pentru prima dată despre „inteligentul student”11 
român, cu minte genială și apucături extravagante, așa 
cum îi fusese descris Eminescu de către Maiorescu, ori 
Rosetti. 

Acum se stabilește și primul contact direct între 
familia Kremnitz și poetul român. După cum reiese 
din mărturiile scriitoarei, publicate postum, în 1933 
– Amintiri fugare despre M. Eminescu-, Wilhelm 
Kremnitz l-a întâlnit pe Eminescu pentru prima oară 
„la Theodor Rosetti, în Berlin”12, probabil chiar la 
Agenția consulară unde acesta lucra. Autoarea notează 
și impresia pe care poetul i–o lasă tânărului medic: 
„Soțul meu (...) fusese impresionat de capul acestui 
tânăr tăcut și timid”13. Precizarea acesteia, conform 
căreia „toți vorbeau ca și cum o grea nenorocire ar 
fi atârnat asupra acestuia, ca și cum originea sa ar fi 
fost învăluită în mister”14 dezvăluie, pe de o parte, 
propensiunea pentru enigmatic a tinerei scriitoare, 
iar pe de alta, acea nevroză pe care Maiorescu însuși o 
bănuia la tânărul poet stabilit la Berlin, infirmată (ori 
măcar bemolizată) ulterior, între altele, de cercetarea 
Ilinei Gregori. 

Sugestiv e poate și faptul că, la data scrierii 
Amintirilor fugare despre Mihai Eminescu, deci în 1893, 
pentru Mite Kremnitz  definitoriu era mai degrabă 
statutul de student al tânărului și nu de secretar 
consular al românilor, funcție la care nu se face nicio 
referire, semn că era privită mai mult drept o sinecură 
și o muncă birocratică neînsemnată. Ar fi interesant 
însă să aflăm poziția autoarei cu privire la însemnătatea 
reală a activității diplomatice a lui Eminescu, cu un 
an mai târziu de la scrierea acestor mărturii, în 1894, 
atunci când, în calitate de secretar al Casei regale, 

Mite Kremnitz va avea acces la întreaga corespondență 
diplomatică a regelui Carol I. Probabil nu întâmplător, 
în ultima mărturie despre Eminescu ce ne parvine de 
la autoarea germană, din 1910, activitatea consulară a 
poetului nu mai este trecută cu vederea: „[Eminescu] 
obținu prin protectorii săi un sprijin material spre a 
se duce la Berlin. Acolo își găsi câtva timp un loc la 
agenția diplomatică a țării sale, ca secretar”15.   

Întâmplările se încheagă într-adevăr armonios 
dacă ne gândim că Mite Kremnitz, trăind în tinerețe, 
asemenea lui Eminescu, în mod nemijlocit realitățile 
culturale, economice și socio-politice ale Imperiului în 
plină dezvoltare, va ajunge la maturitate să le interpreteze 
prin prisma prezumtivului „martor ocular”, care 
întocmește cele patru volume de Memorii ale regelui 
(1894-1900). Ce ne interesează în cele ce urmează 
este cum resimt efectiv Eminescu și Mite Kremnitz 
realitățile Berlinului anilor 1872-1874. Ilina Gregori 
rectifică prejudecățile privitoare la ipotetica decepție a 
poetului din episodul său berlinez, prezentându-l pe 
Eminescu, deși nu propriu-zis integrat, totuși cel puțin 
adaptat, familiarizat cu realitățile capitalei germane. 
Acest fapt nu exclude însă probabilitatea ca Eminescu 
să se fi simțit, la începutul experienței sale în Berlin, 
copleșit de forfota „orașului furnicar”. Astfel se traduce 
și decizia lui de a-și schimba adresa, retrăgându-se din 
centrul orașului în liniștitul Charlottenburg. Dar –ne 
întrebăm-  cum va fi perceput Mite Kremnitz însăși 
traiul în Berlinul Germaniei unificate? O mărturie din 
corespondența târzie a scriitoarei ne edifică în acest 
sens: „Înainte de a mă fi dus în România, nu am cunoscut 
Germania, eram prea tânără și acum sunt poate prea 
<<amărâtă>>, dar șederea mea la Berlin a fost prentru 
mine un iad. La toamnă, când Manoli va isprăvi liceul, 
voi părăsi acest oraș înfiorător”16. Citatul este într-
adevăr interesant, pentru că relevă o perspectivă diferită 
asupra Berlinului din primii ani ai Imperiului. Imensul 
șantier și efervescența capitalei imperiale în plin proces 
de modernizare nu pare să fi avut același impact asupra 
tinerei germane, stabilite aici de mai mulți ani, cum 
a avut-o asupra lui Eminescu. În orice caz, senzația 
încercată în fața uriașului oraș în care a fost nevoită să 
se întoarcă după moartea soțului, în 1897, după cele 
două decenii tihnite petrecute în „patria sa adoptivă” 
trebuie să fi fost similară cu impresia tânărului student 
sosit în Berlin.

Întâmplarea face, așadar, ca Mite Kremnitz și 
Eminescu să fie martorii acelorași realități sociale, 
politice, economice ce defineau Berlinul anilor 1872-
1874. De pildă, criza financiară care a lovit tânărul 
Imperiu în eforturile lui obstinate de modernizare la 
sfârșitul anului 1873, dublată de reforma monetară, îi 
afectează în egală măsură pe cei doi scriitori stabiliți 
în capitala germană. Scepticismul tânărului student 
cu privire la politicile - economice și nu numai-  ale 
„Sfântului Imperiu Roman de națiune germană”17, 
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timpul bursei în străinătate a poetului. La Veneția, 
Alexandru o întâlnește pe Edita, tânăra de condiție 
nobilă, pe care o meditează la muzică și de care ulterior 
se va îndrăgosti. Ea este fermecată de acest compozitor 
prestigios, despre care aflase deja de la profesorul lui de 
la Paris (Maiorescu). Edita își asumă rolul de muză a 
artistului, căruia dorește să îi redea bucuria de a crea, și 
se oferă să-i fie soție, cu condiția ca acesta să revină la 
Paris și să își facă o poziție în societate. La insistențele 
Editei și ale profesorului său, Alexandru se întoarce în 
capitală, unde se pregătește pentru postul de profesor 
la Academie, înlesnit de mentorul său. Și la acest 
proiect va renunța în final, însă - conform perspectivei 
idealizate a autoarei-, nu din autoexigență științifică, ci 
din sentimentul nevredniciei de a se ridica la înălțimea 
distinsei femei iubite. E interesant de văzut în ce mod 
soluționează autoarea activitatea lui Eminescu de la 
agenția consulară din Berlin, care constituia principala 
sursă de venituri în acea perioadă: „După moartea ei 
[a mamei], mă trimiseră în Italia. La început trăiam 
dintr-un stipendiu al Universității, apoi, nevoind să 
mă întorc nici acasă, nici la Paris, trăiam așa, de azi 
pe mâine, din ce câștigam”28. „Dădeam câteva lecții, 
din când în când cântam pe la câte un concert, și 
cu asta puteam trăi”29. Cu alte cuvinte, activitatea 
politico-diplomatică a lui Eminescu la Berlin e trecută 
cu vederea, fiind echivalată în ficțiune cu o activitate 
ușoară, lipsită de însemnătate. 

Este clar, deci, că la momentul scrierii acestei 
nuvele de tinerețe (1879), Mite se află încă sub 
imperiul impresiei pe care Maiorescu30 însuși o 
avea asupra episodului berlinez al poetului: de eșec 
biografic, din care poetul iese înfrânt. Sunt prezente, 
în acest sens, toate amănuntele semnificative: impresia 
sterilității artistice, a nevrozei și a singurătății, a abuliei 
ce îl determină pe tânăr să renunțe la proiectul doctoral 
și să rateze, astfel, cariera academică ș.a.). De altfel, 
Maiorescu însuși creditează nuvela și se oferă chiar 
să o traducă, urmând să o publice sub pseudonimul 
„George Allan” în Convorbiri literare, în 1885. Datorită 
criptonimului, trama biografică a acestei compoziții va 
rămâne multă vreme inaccesibilă publicului. În orice 
caz, coordonatele reale ale Berlinului și Bucureștiului nu 
puteau fi păstrate, dacă ne gândim, de pildă, că nuvela 
a fost citită ulterior lui Eminescu de către Mite chiar 
în prezența soțului ei31. Scriitoarea va reveni ulterior 
asupra impresiei sale naive din tinerețe asupra poetului, 
odată cu scrierea Amintirilor fugare..., în 1893, și 
probabil - deși nu avem multe mărturii în acest sens, în 
afară de precizările din studiul târziu, Un Lenau român 
–  va reconsidera și însemnătatea activității diplomatice 
întreprinse de Eminescu la Berlin, odată cu numirea ei 
în funcția de secretar al regelui Carol I. În orice caz, în 
ultima sa lucrare biografică dedicată poetului român, 
în 1910, episodul berlinez e prezentat mai degrabă ca 
o etapă fastă în formarea tânărului student, care aici 

„își însușea o cultură într-adevăr universală”32, autoarea 
insistând de această dată asupra preocupărilor lui 
filosofice, literare, științifice și diplomatice din această 
perioadă. 

Întorcându-ne la interogația lansată în incipit, 
rămâne să constatăm că într-adevăr juxtapunerea 
perspectivei acestui prețios martor ocular până acum 
neglijat lărgește considerabil unghiul percepției noastre 
asupra episodului berlinez al poetului: revelând – pe 
de o parte – o serie de piste nedesțelenite, confirmând 
și întregind – pe de alta – datele disparate de care deja 
dispuneam. Demersul imaginativ- dublat de precauție 
sistematică și de fundamentare documentală-, ne-a 
facilitat o nouă înțelegere asupra relației dintre Eminescu 
și Mite Kremnitz, a căror mult-dezbătută idilă de la 
București a fost precedată și chiar înlesnită de experiența 
lor comună berlineză. Simpla proximitate a celor doi 
tineri scriitori între cadrele spațiale și temporale ale 
Berlinului anilor 1872-1874 îi făcea automat martorii 
acelorași fenomene sociale, economice și politice, astfel 
încât - după cum am arătat-, la o cercetare amănunțită 
putem decela o întreagă rețea subterană de conexiuni 
stabilite între aceștia încă de acum. 

Exercițiul nostru imaginativ este legitimat odată în 
plus de faptul Mite Kremnitz însăși ține să semnaleze 
ineditul prezenței lor concomitente în marele oraș, prin 
nuvela sa de tinerețe Ein Lebensbild. Autoarea trebuie 
să fi resimțit acest episod biografic comun ca esențial 
incomplet, motiv pentru care decide să îl răscumpere 
printr-un gest de autoritate: ea  îl rescrie astfel încât, 
de această dată, drumurile celor doi tineri scriitori să se 
întretaie. Nu în ultimul rând, recursul la perspectiva lui 
Mite Kremnitz este motivat de cumulul de împrejurări 
ce o autorizează pe autoare drept unul dintre martorii 
privilegiați ai acestui episod din biografia eminesciană, 
la care are acces din triplă ipostază: de martor nemijlocit 
al realităților berlineze, de nuvelist care își arogă dreptul 
de a rescrie întregul episod și, în final, de arhivist al 
Casei Regale, confruntat cu documentele de epocă, 
unele dintre ele redactate poate de Eminescu însuși.  

Note:

1.cf. Ilina Gregori, Ştim noi cine a fost Eminescu? Fapte, 
enigme, ipoteze, Editura Art, București, 2008,  p. 244
2. vezi Valentin Todescu, Mite Kremnitz și Junimea, Revista 
Philologica, 2006, tom 2/08.
3. vezi scrisoarea din 17 iunie 1873, Berlin, adresată de 
Eminescu tatălui său, citată în Mihai Eminescu, Opere 
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