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O CARACTERISTICĂ APARTE A MARILOR OAMENI DE ȘTIIN-
ŢĂ, ÎNDEOSEBI A GENIILOR, ESTE ȘI SIMŢUL UMORULUI ȘI 

AL AUTOIRONIEI. ÎN ORICE ACŢIUNE, INDIFERENT DE NIVELUL EI DE 
SERIOZITATE, OAMENII DE ȘTIINŢĂ PUN ȘI O ANUMITĂ DOZĂ DE 
UMOR, DE AUTOIRONIE. 

Niels Bohr susţinea că omul de știinţă totdeau-
na completează seriozitatea cu gluma [Bohr 1961, 
p. 111]. Lucru observat încă la marele % lozof grec 
Platon (c. 427– c. 347 î. Hr.). La o lecţie, % lozoful a 
de% nit omul într-un mod prozaic: „animal cu două 
picioare și fără pene”. A doua zi, un elev înzestrat cu 
simţul umorului (poate că era Aristotel?) a adus la 
școală un cocoș penit și a zis că acesta este omul lui 
Platon. Savantul a râs cu plăcere de ingeniozitatea 
elevului său și, ca să iasă din încurcătură, a adăugat 
la de% niţia anterioară cuvintele „și fără gheare” [Di-
ogene 1979, p. 246].  Un alt exemplu din antichita-
te. Când un elev i-a șoptit dascălului său, Aristotel 
(384–322 î. Hr.), că unul dintre elevi l-a vorbit de rău 
în lipsă, % lozoful, în loc să se supere, s-a amuzat: „În 
lipsă poate și să mă bată” [Diogene 1979, p. 210].  Al 
treilea exemplu din antichitate. Pe când se a' a pe 
patul de moarte, Anaxagoras (cca. 500–428 î. Hr.) 
a fost întrebat de o rudă, care-i ultima lui dorinţă, și 
el a răspuns: „Doresc ca în luna morţii mele elevii să 
% e eliberaţi de la lecţii” [Diogene 1979, p. 107]. Și câ-
teva exemple mai recente. După inventarea analizei 
spectrale, a început să % e intensiv studiate compo-
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nentele chimice ale corpurilor cerești. Uimitor lucru, 
în spectrele luminii cometelor savanţii au descope-
rit molecule de alcool, lucru care l-a făcut pe Boltz-
mann (1844-1906) să zică, în glumă, că aceasta este 
o dovadă sigură că „stelele cu coadă” sunt populate –
locuitorii acestora fabrică ţuică [Boltzmann 1970, 
p. 288 - 289]. Un savant genial pus pe glume a fost 
George Gamow (1904–1968), bunicul căruia  a fost 
comandant de garnizoană la Chișinău. Când a dat 
gata studiul cu privire la originea elementelor chimi-
ce, scris împreună cu % zicianul Ralph Alpher (1921-
2007), și trebuia să-l trimită la o revistă spre publi-
care, lui i s-a părut că ceva nu-i ajunge studiului și, 
fără a sta mult pe gânduri, a adăugat numele unui 
al treilea autor, pe cel al reputatului % zician Hans 
Bethe (1906-2005), pionier în domeniul respectiv și 
cu lucrări de mare valoare la tematica dată, astfel că 
lucrarea a apărut în revistă cu numele a trei autori: 
Alpher, Bethe și Gamow, subliniindu-se prin aceasta 
că ei sunt primii, alfa, beta și gama în domeniul no-
minalizat (α, β, γ - primele trei litere ale alfabetului 
grecesc) [Gamow 1969, p. 9]. Multe glume nostime 
din domeniul % zicii sunt legate de numele geniului 
% zicii moderne Albert Einstein (1879–1955) [Bohr 
1961, p. 56]. Se zice că odată acesta a venit în ospe-
ţie la Bohr și a văzut pe ușa arhitectului mecanicii 
cuantice o potcoavă, a privit uimit la ea și a între-
bat gazda: „Bohr, și tu crezi în bazaconii de astea?”  
Răspunsul a fost pe potrivă: „Nu cred, dar am auzit 
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că ajută și celor care nu cred” [Gamow 1969, p. 63]. 
Multe întâmplări comice se povestesc în lumea ști-
inţei și despre genialul inventator american Thomas 
Edison (1847–1931) [Lapirov-Skoblo]. Acești doi 
oameni geniali deseori râdeau de colegii lor, dar în 
primul rând de ei înșiși. Din întâmplare, numele lor 
de familie, ca și cel al geniului poeziei noastre, Emi-
nescu, încep cu litera E. 

Și pe Mihai Eminescu (1850–1889) natura l-a 
înzestrat cu un simţ al umorului bine dezvoltat: 
„…o lume întreagă de închipuiri umoristice îi um-
pleau creierii, care mai de care mai bizare și mai cu 
neputinţă” („Sărmanul Dionis”, v. 2, p. 64). „E învede-

rat,  zicea Poetul, că lucrul are și partea sa umo-

ristică” ([„Oricât de deosebiţi ar $  oamenii...”], v. 7, p. 
83). În viziunea Poetului, umorul este un atribut 
creator al inteligenţei: „Câmpul său propriu era 
umorul liber, creatoriu” („Arta reprezentării drama-
tice dezvoltată știinţi$ c și în legătura ei organică” de 
Enric Theodor Rotscher”, v. 4, p. 209). Eminescu pre-
ţuia mult oamenii cu simţul umorului: Epureanu 
„îmbrăcând adevărurile cele mai crude în forma 
nevinovată a unui umor atât de contagios” ([„Ne-
crolog. Manolache Kostaki Epureanu...”],  v. 7, p. 74); 
„Ș-aicea nu vedem alta decât su& et și inimă, însă o 
natură pătrunsă de-o împăcare deplină, de-o pace 
râzătoare, care de-aceea și scânteie de mult umor. 
Însă dintr-aceste fulgere a umorului vom trebui să 
simţim că ele răsar dintr-o natură într-adevăr ama-
bilă și adâncă totodată” („Arta reprezentării drama-
tice dezvoltată știinţi$ c și în legătura ei organică” de 
Enric Theodor Rotscher”, v. 4, p. 293). Poate că acest 
lucru se datorează faptului că Poetul a învăţat la 

nemţi, care încă din timpul vieţii îi considerau pe 
neîntrecuţii lor poeţi Johann Wolfgang von Goethe 
(1749–1832) și Friedrich von Schiller (1759–1805) 
„sarea și piperul” literaturii germane. Poate, dar se 

găsesc și in' uenţe mult mai vechi. Despre $ lozo-
ful grec Thales (640.–560 î.Hr.) se spunea că știe ce 
este pe stele, dar o dată noaptea ieșind afară a dat 
într-o groapă și pe loc a fost apostrofat de o bătrâ-
nă: „Ce, Thales, vezi ce este pe stele, dar nu vezi ce 
e sub nasul tău!” Întâmplarea pare să-și $  găsit re-
& ectare în „Archaeus”: „voind să sară peste o groapă 
cade-n mijlocul ei” („Archaeus”, v. 2, p. 141). Prin ur-
mare, simţul umorului re' ectă o latură a naturii 
Poetului, căruia îi plăcea să condimenteze scrie-

rile sale cu „sarea și piperul” umorului: „Va trebui 
satirici ca Juvenal și ca Barbier spre a vă descrie, cu 
vii culori, opera voastră, de care singuri [să] vă spăi-
mântaţi” ([„Credem necesar...”], v. 8, p. 155); „Un turc 
luă un pumn de sare și veni foarte serios lângă Nas-
tratin: Hogeo, zice turcul, cască gura să-ţi sar vorba!” 
([„Ce ţi-i omul iscusit!”], v. 8, p. 254). Mite Cremnitz 
mărturisea, că Poetul avea poftă să povestească 

glume din viaţa ţărănească. După cum menţiona 

prietenul său, Ștefanelli, Eminescu avea „un veci-

nic surâs pe buze” [Ștefanelli 1990, v. 1, p. 54], un 

râs molipsitor: „Și râdea adese, cu o naivitate de 
copil, de făcea să râză și ceilalţi din societatea lui, 
iar când vorbea prin râs, glasul său avea un ton deo-
sebit, un ton dulce, molatec, ce ţi se lipea de inimă” 
[Ștefanelli 1990, v. 1, p. 158]. În opinia scriitorului 
grec Iannis Ritsos (1909–1990), Eminescu veghea 

la hotarele scrisului cu „spada surâsului” [Ritsos 
1991, v.2, p. 517]. 

Într-adevăr, opera eminesciană scânteiază de 
umor: „O lume întreagă de închipuiri umoristice îi 
umpleau creierii” („Sărmanul Dionis”, v. 2, p. 64); „El 
se a& a în acele momente de trândăvie plăcută pe 
care le are un dulău când și-ntinde toţi mușchii în 
soare, leneș, somnoros, fără de dorinţe” („Cezara”, 
v. 2, p. 88); „Ar $  fost Dumnezeu însuși, dacă – dacă 
nu murea” („Memento mori”, v. 1, p. 275). Umor ca-
racterizat prin coloratură inteligentă deosebită: 
„coloritul de umor pe care poetul i l-a dat cu intenţi-
une” („Arta reprezentării dramatice dezvoltată știin-
ţi$ c și în legătura ei organică” de Enric Theodor Rot-
scher”, v. 4, p. 278); „Apostolul Pavel-Malthus” (Ms. 
2255, f. 368) [Ștefan 1989,  p. 58]; „Stupul e o mănăs-
tire de călugăriţe fecioare în cari numai stare[ţa] are 
amanţi și face copii” (Ms. 2257, f. 268) [Ștefan 1989,  
p. 144]; „Azi adeseori femeia, ca și lumea, e o școală, 
/ Unde-nveţi numai durere, înjosire și spoială; / La 
acele academii de știinţi a zânei Vineri” („Scrisoarea 
II”, v. 1, p. 135). Eminescologul Augustin Z.N. Pop 
(1910–1988) [Pop 1989, p. 23] (în casa căruia, în au-
gust 1989, familia autorului acestor rânduri a fost 
omenită de soţia sa Olga; în tinereţe soţii Pop au fost 
profesori la Liceul Militar din Chișinău) va numi glu-
mele și ironiile eminesciene „umor încondeiat”: 
„Unde nu putea descurca, apoi încurca de-i mer-
geau petecele” („Părintele Ermolachie Chisăliţă”, v. 2, 
p. 160); „s-ar $  lăsat bucuros de palamarie, da de co-
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laci nu” („Părintele Ermolachie Chisăliţă”, v. 2, p. 160); 
„haina asta străină a ta este?” („Astăzi � ind prima în-
trunire...”, v. 6, p. 641); „Doar n-a făcut tata Krupp po-
rumbelele lui degeaba” („Franţa” [În 22 noiembrie / 
4 decembrie...”], v. 5, p. 229); „sate unde populaţia 
stă din trei creștini și-un șoarece” („Nu știm de unde 
și până unde...”, v. 6, p. 9). Cu câtă măiestrie artisti-
că ne redă Poetul necazul unor oameni # ămânzi: 
„- A trebuit să mai vie și Rufă, șopti Ioan încreţindu-
și sprâncenele, ca să n-avem loc, să ședem la masa 
mâţelor” („La curtea cuconului Vasile Creangă”, v. 2, 
p. 166); portretul unui individ degradat: „Trecea 
stânjenul și mai bine, umbla ţapân, din care cauză 
reaua omenire îi pusese numele: popa Melesteu. 
Avea părul și barba roșie și arăta mai mult a tâlhar 
decât a popă, dar ce are a face? Cele mai mari me-
rite ale părintelui erau că se deprinsese a �  prost și 
beţiv. Tată-său fusese porcar la sat și, � indcă băiatul 
lui era leneș, rău și târziu la minte, a găsit că-i bun de 
popă” („Părintele Ermolachie Chisăliţă”, v. 2, p. 159); 
chipul unui superstiţios: „Erai la faţă galben…, 
mai galben decât morţii / Ai fost călcat în urme de 
mâţă stearpă” („Bogdan-Dragoș” , v. 2,  p. 359); „Ai 
fost călcat moșnege urme de mâţă stearpă” („Gruie 
Sânger” , v. 2,  p. 346); a unei seduse: „instincte tăi-
nuite au învins în ea fecioara”  („Antropomor� sm”, 
v. 1, p. 388). Măiestrit este redată și nepotrivirea 
unor lucruri: Se potrivește „ca o cunună de laur pe 
o frunte de măgar” („Gogu tatii”, v. 2, p.   323); de-
barcarea unor indivizi din funcţie: „a trânti afară 
din luntrea ministerială” ([„Camera radicalilor...”], 
v. 6, p. 477); starea proastă de lucruri de la noi: 
„la Moldova și la Dumnezeu toate sunt cu putinţă” 
(„Alexandru-Vodă”, v. 2, p. 421); „La Dumnezeu și la 
noi toate sunt cu putinţă” („Ieri, dl D. Giani...”, v. 6, p. 
47); sărăcia de talente din ţară: „Să simţi că natura 
își bate joc de noi: / Ici-colo câte-un geniu – și peste 
tot gunoi” („Icoană și privaz”, v. 1, p. 440)  (Interesant 

lucru, am descoperit că Einstein asemuia universităţi-
le cu niște movile de gunoi pe care, din când în când, 
…cresc și � ori (răsar și ciuperci) [Seelig 1964, p. 99], 
[Frenkel 1977, p. 25]. În multe privinţe există o ase-
mănare mare între creatorii geniali.) Omul înamo-
rat, dar fără bani în pungă, este asemuit de Poet 
(în derâdere) cu o cometă, un „nimic care se vede”, 
cu un paralelogram, adică cu corpuri ' zice sau 
geometrice, lipsite de sentimente: „Înger în patru 

colţuri, o stea cu barbă lungă, / Cine-a știut vreo-
dată că tot ce eu iubeam / E-un dramaturg puter-
nic, dar fără bani în pungă, / Un paralelogram?” („La 
quadrat”, v. 1, p. 233). „Adâncimea marii seriozităţi 
morale a autorului e acoperită cu bruma ușoară 
a bătăii de joc și a comicului” („Novele din popor” 
de Ioan Slavici”, v. 8, p. 200); „Ah! Doar când văd `na-
inte-mi un uger – de balercă / Inima mea se-nmoaie 
– se face o ciupercă” („Infamia, cruzimea și despera-
rea sau peștera neagră și căţuile proaste sau Elvira 
în desperarea amorului”, v. 2, p. 321) și intercalată 
cu măiestrite jocuri de cuvinte: „acești copii mai 
mult importaţi decât importanţi ai nefericitei noas-
tre ţări” ([„ „Românul” se grăbește a reproduce...”, v. 5, 
p. 602); „Când comparăm pe bătrânul încă tânăr cu 
tinerii deja bătrâni ai scenei române recunoaștem 
lesne pe omul care face parte din generaţia unui 
Alecsandri” („Aseară, duminică, dl Matei Millo...”, v. 6, 
p. 44); „Cu mijloace mici, să urmărească scopuri tot 
atât de mari” (Ms. 2258, v. 3, p. 51); „comedia efec-
telor mari cu mijloace mici” („Revista teatrală” [„Joi 
în 25 noiembrie...”], v. 5, p. 230); „ne bucurăm urât 
că vedem faţa cea necinstită a măriei-tale” („Infa-
mia, cruzimea și desperarea”, v. 2, p. 319); „oameni 
ce nu cred ceea ce zic și nu zic ceea ce cred” („Di-
mitrie Cantemir...”, v. 6, p. 348); „Dacă perversitatea 
e nemuritoare, perverșii sunt muritori” ([„ „Pseudo-
Românul”, ca să explice...”], v. 7, p. 590).

Unde-și a# ă începutul acest umor înconde-
iat? În faptul că Eminescu este un rob al adevăru-
lui: „prin mărimea creierului era condamnat a �  un 
rob al adevărului” („Dimitrie Cantemir...”, v. 6, p. 348). 
Avea o „minte de-o înnăscută claritate și iubire 
de adevăr” ([„ „Pseudo-Românul” ne cere...”], v. 8, p. 
245). Îi plăcea să spună lucrurilor pe nume, așa 
cum îi dicta instinctul naturii sale proprii (același 
lucru cerea și de la alţii). Dat ' ind că era un om cu 
dreptate și un adept convins al re# ectării ' dele 
a realităţii, Eminescu stătea neclintit la straja 
adevărului și a dreptului public: „Nu întrebuinţezi 
băţul, dar îl ai la-ndemână oricând” („Lucru de care 
trebuie...”, v. 6, p. 102); „Cu balamucul nu se discută” 
(„Numărul de azi și cel de ieri al „Românului”...”, v. 6, 
p. 233). Prin intermediul umorului, ampli' când 
sau diminuând anumite laturi ale fenomenului 
descris, Eminescu face ca acesta să devină anti-
patic cititorului. În felul acesta, Poetul develo-
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pează, demască, combate metehnele societăţii, 
care îl dureau: „ne doare mizeria intelectuală și 
morală din ţară” ([„Există se vede...”], v. 7, p. 216). 
Înfumurarea omenească: „Ironic e pământul – vis-
tiernic de vieţe” („Femeia?... măr de ceartă”, v. 1, p. 
467). Răutatea și prostia: „Doi dușmani primejdi-
oși avem în faţa noastră -  zicea el: răutatea și prostia 
omenească. În luptă cu acești dușmani n-avem să 
discutăm, ci să lucrăm și să mergem înainte” [Slavici 
1990, v. 1, p. 166]. Amoralitatea: „curioasa priveliș-
te a unei adunări de conspiratori care, noaptea sau 

pe înserate, votează” („În reichstagul german...”, v. 6, 
p. 478); „alaltăieri pe la aprinsul lumânărilor, adică 
pe la 6 și jumătate seara, se votează” („În reichstagul 
german...”, v. 6, p. 478), pe care o ia în ţeapă: „Dar 
e o datorie a descoperi pe omul imoral în casa sa, 
pentru că un asemenea om – pe cât timp nimeni nu 
știe de el – este în stare a fura încrederea celorlalţi 
ș-a se pune în fruntea lor” (Ms. 2255, v. 3, p. 120), o 
descurajează: „pe terenul vieţii publice credem din 
contra că orice mediocritate trebuie descurajată din 
capul locului și în tot felul” („Dl Frederic Dame ne 
trimite...”, v. 6, p. 81); „nulităţile trebuiesc descurajate 
de la viaţa publică” („În numărul nostru de vineri...”, 
v. 6, p. 508), avertizând oamenii de pericolul 

mare care îl prezintă ea pentru societate: „$ ece 
nebun poate deveni periculos dacă i se dă impor-

tanţă în societate” ([„Uneori ni s-a întâmplat...”],  v. 
7, p. 106). Falsul, pseudosavanţii: „o respectabilă 

mumie” („Avatarii faraonului Tla”, v. 2, p. 123); „Invi-
taţii Academiei din Târgul-Cucului” (Ms. 2255, f. 267, 
„Fragmentarium” 1981, p. 186);  pseudo$ lozo$ i: „o 
lampă veche, cu o genealogie directă de la lampele 
$ lozo$ lor greci, a căror studii puţeau a untdelemn” 
(„Geniu pustiu”, v. 2, p. 18); „slab ca capul unui $ lo-
sof” (Ms. 2258, f. 181, „Fragmentarium” 1981, p. 65); 
pseudogazetarii: „zgârâie hârtie” („Unitatea pree-
xistentă”, „Publicistică” 1990, p. 437); pseudomoște-

nitorii: „Moștenirea lui Meșterul Coate goale de la 
regimentul de mușchetari” (Ms. 2275 B f. 12 , „Frag-
mentarium” 1981, p. 338); fariseii care se dau de 

rude cu potentaţii zilei: „- Prieteni. Poate și rude. 
A fătat mâţa mea în ograda d-tale” („Gruie Sânger”, 
v. 2,  p. 345); indivizii ai căror muncă nu este de 

niciun folos pentru obște: „ridicolul spectacol că, 
după spusa celor vechi, unul mulge ţapul, altul ţine 
o sită în loc de doniţă” („Critica raţiunii pure” de Im-

manuel Kant”, v. 4, p. 328). Demagogia: „deprins a 
se îmbăta cu vorbe goale” („De când cu începerea...”, 
v. 6, p. 221); „parade de vorbe late” ([„ „Românul” a% ă 
că...”, v. 5, p. 605) „beţia cuvintelor e mai periculoasă 
decât a vinului” („O probă pentru cele a$ rmate...”, v. 
8, p. 531); „Din nenorocire, nu suntem tari decât în 
ramura palavrelor, în celelalte am rămas mai pe jos” 
(„O lege maghiară contra exportului nostru...”, v. 6, 
p. 521). Corupţia: „o justiţie care ameninţă a se-nă-
duși în grăsimea ei” ([„ „Memorialul” comitetului...”], 
v. 8, p. 383). Ignoranţa: „Căci dacă avem nevoie de 
ceva e înainte de toate de-a urî neadevărul, igno-
ranţa lustruită, cupiditatea demagogilor, su$ cienţa 
nulităţilor” ([„ „Românul” după ce parafrazează...”], 
v. 7, p. 96). Fenomenul pierde-vară: „unul din re-
formatorii universului din cafeneaua Procope” ([„Nu 
există fără îndoială...”], v. 8, p. 218). 

În atitudinile sale umoristice, critice, Emi-
nescu judecă, atestă, ia în bășcălie, nu toată lu-
mea delaolaltă, ci cu precădere persoanele pu-
blice, cele care se a% ă la cârma societăţii: „noi mai 
facem și deosebiri și nu aruncăm pe toată lumea în 
căldura patimilor momentane, pentru a-i scoate sau 
albi sau negri, după plac” („Scornirile „Telegrafului” 
din București”, v. 5, p. 404). Pe sus-pușii fără glago-
rie în cap: „Minte la el cât glas la pește” („Potcoave 
ortogra$ ce” , v. 5, p. 62); „de unde nu-i nici Dumne-
zeu nu poate lua” („Icoane vechi și icoane noi”, v. 5, 
p. 436); „în loc de creieri ai pleavă-n cap” („Bogdan 
Dragoș”, v. 2, p. 375); „Sunt intelectual și $ zic sterpi, 
sunt catâri în toată privinţa” ([„ „Românul” a contrac-
tat năravul...”], v. 7, p. 533); „în dicţionarul român tre-
buie speci$ cat: cap, orice obiect care sună gol” ([„Foi 
din Germania...”], v. 8, p. 424); „Nea-ntr-o parte”, care 
are câteva chibrituri și musculiţe în cap” ([„E destul 
ca un corp...”], v. 7, p. 623), fără dreaptă judecată: 
„unde găsești în cercurile cele mai înalte oameni ce 
trăiesc în vecinica dușmănie cu gramatica, necum 
cu alte cunoștinţe sau cu dreapta judecată” („Scri-
soare către Leonida Panoplo, mai-iulie 1876,  v. 3, 
p. 560); „În capul lui „Fluieră-Vânt și-al lui Împușcă-
n-Lună” ([„În ședinţa de vineri a Camerei ...”], v. 8, p. 
241), fără carte: „patru clase primare și un curs de 
violoncel” („N-avem bucurie...”, v. 8, p. 462); „leagă 
cartea de gard” („Urmând discuţiunea...”, v. 7, p. 534); 
„al căror cel mai mic defect era acela că nu știau car-
te” („Aur, mărire și amor”, v. 2, p. 137), incompetenţi: 
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„a avut putinţa de a încurca ce se putea descurca și 
de a tulbura ce se putea limpezi?” („ „Românul” se 
plânge amar...”, v. 6, p. 168); „are nenorocire de-a în-
văţa pe oameni lucruri ce singur nu le pricepe” („Dl 
C.A. Rosetti a reînceput...”, v. 8, p. 479); „oameni care 
ne-au dus din catastrofă în catastrofă” ([„Îndepli-
nim o datorie...”],  v. 7, p. 335), inculţi: „Câte cape-
te, atâtea ortogra! i” ([„De câte ori „Românul” era în 
opoziţie...”], v. 8, p. 316); „stă până azi pe picior de 
război cu gramatica românească, necum cu alta” 
([„ „Românul” înșiră...”], v. 8, p. 354); „învingând cru-
zimile abecedarului” („Pe când discutam...”,  v. 7, p. 
306), mai mult dresaţi, decât educaţi: „să-nveţe 
pe de rost răspunsurile la întrebări certe, precum 
se învaţă căţeii la aportare” ([„Chiar în chestiunea 
administrării...”, v. 5, p. 603); „sunt dresaţi a aporta” 
([„ „Românul” a" ă că...”, v. 5, p. 606), fără principii: 
„negustorie de idei și de principii” ([„Proiectul de 
lege...”] , v. 8, p. 181); „Negustoria de principii se poa-
te fără carte” ([„Atât ne mai lipsea...”],  v. 7, p. 315), 
cărora le curg ochii după averi și „nu obosesc” 
să urce pe scara ierarhică fără a avea merite: „nu 
este o afacere de onoare sau ambiţie, ci de pungă” 
(„L”independance Roumaine” publică ...”, v. 6, p. 473) 

Aidoma omului de știinţă, Eminescu pune la 
îndoială, testează orice enunţ: „Poate... dar nu 
credem” („Studii asupra pronunţiei”, ms. 2257,  v. 8, 
p. 555). Totodată, atragem atenţia, că nu Poetul 
atestă societatea, membrii ei, ci criteriile, pe 
care le pune, ca pe niște oglinzi, în faţa persoa-
nelor, grupurilor de persoane, societăţii. Criterii 
formulate de omenire pe parcursul a sute și 
chiar mii de ani. Care sunt acestea?  „Muncește 
omul sau nu? „adevărată spumă a turbării patrioţi-
lor nepuși în slujbă” ([„Ar trebui să compunem...”],  v. 
7, p.68). Își câștigă prin muncă onestă existenţa 
sau prin furtișag, coterie, parazitare? „orice auto-
ritate publică, de la ministerii pân-la subprefecturi, 
sunt cuiburi de incubaţiune pentru acești paraziţi, 
unde ei se clocesc” (Ms. 2264, v. 8, p. 630); „Ei seceră 
unde n-au semănat” ([„Coroane regale noi pe Dună-
re”], v. 7, p. 562); „o reeditare în formă politică a ho-
ţilor de codru” ([„Ni se pare că vorbim...”], v. 8, p. 
320). (Om care trudea mult, Eminescu privea cu 
dispreţ la cei care acumulau câștiguri și onoruri 
fără muncă și merite, condamna orice furt, ' e 
material sau intelectual.) Știe carte sau nu? –  

„are un mic păcat: multă, multă carte nu prea știe” 
([„Ce progrese imense...”],  v. 7, p. 200). Este onest 
sau nu? – „onestitate inversă” ([„ „Românul” se gră-
bește a reproduce...”, v. 5, p. 602). Este competent 
sau nu? – „se silește a tăia acolo mutre ! lozo! cești” 
(„Universitatea din Cernăuţi [„Primim din partea...”], 
v. 5, p. 164); „răspuns so! stic” (Ms. 2264, v. 8, p. 630); 
„fericesc universul cu teorii ieftene” (Ms. 2258, v. 3, 
p. 50). Are ceva avere sau e gol pușcă? – „are atât 
pe cât știe, adică nimic” („Contestarea alegerii dlui 
Maiorescu”, v. 5, p. 468). Poate să-și expună gân-
durile sau nu? – „stilul împodobit cu " ori retorice 
împrumutate de la prostituţie” („Sperăm a putea 
aduce în curând...”, v. 6, p. 92); „Sute de tineri emi-
grează în ! ecare an în străinătate, prin facultăţi 
oculte, pentru a se întoarce având drept știinţă de-
prinderea de-a încurca texte clare și de-a face din 
alb negru și din negru alb” („Între avocaţii din Aus-
tria...”, v. 6, p. 609). Este om cu caracter sau nu? – 
„cu avocăţei câte treisprezece la duzină, cu ambiţi-
oși mici la cap, dar și mai mici la caracter, afacerile 
statului trebuie să meargă rău” („Am spus din capul 
locului...”, v. 8, p. 47); „caractere boite cu albeaţă mo-
rală” („Revista teatrală” [„Despre trei reprezentaţii...”, 
v. 5, p. 252). Este tolerant sau nu? – „li se um" ă 
creasta” („Comparat cu tonul liniștit...”, v. 8, p. 534).  
Este mic („caracudă”) sau mare în fapte? – „un 
pigmeu în orice privire, în ! inţă și în faptă” („O ale-
gorie veche și pururea nouă” de Balthasar Gracian”, 
v. 4, p. 625). Tratează problemele știinţi' c sau 
pseudoștiinţi' c? – „a sosit o droaie de doctori în 
drept și strâmb” („Nu știm de unde și până unde...”, v. 
6, p. 9); „legătura între cauza sunătoare și efectul 
monstruos” („Sperăm a putea aduce în curând...”, v. 
6, p. 93); „Voi întoarceţi principiul pe dos” ([„Parturi-
unt montes...”], v. 8, p. 153); „Un proiect voluminos, 
plin de cârciocuri” ([„La re" ecţiunile noastre...”] , v. 8, 
p. 192). Se conduce de legile sociale sau nu? – 
„toanele lor erau legi pentru acei ce-l înconjurau” 
(„Turcia”  [„Diplomaţia cu mersul de culbec...”], v. 5, p. 
141). Acţiunile îi sunt argumentate sau nu? – „sin-
gurul argument căzăcios al guvernului, presiunea 
exterioară?” („În ședinţa de ieri a Camerei...”, v. 6, p. 
230). Dă dovadă de logică în acţiuni sau nu? – „Aci 
domnul recenzent iar seceră înainte de-a !  semă-
nat” („Observaţii critice”, v. 5, p. 387). Are simţ isto-
ric sau nu? – „Degeaba pitici moderni ar îmbrăca 
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zalele lor mâncate de rugină dacă nu pot umplea 
su� etele cu smerirea și credinţa celor vechi” („O rază 
de glorie până la noi”, „Publicistică” 1990, p. 460). 
Este adept al progresului sau nu? – „Dacă vremea 
e cu răsu� area scurtă, vor ajunge deasupra oameni 
cu răsu� area scurtă” ([„Întâlnind pe câte-un om...”],  
v. 7, p. 125). Este ! re vizionară sau nu? – „scurţi la 
vedere” („Studii exegetice asupra unei parabole 
care lipsește în sfânta scriptură...”, v. 5, p. 626). „Și cât 
dispreţ, demonstrează Poetul faţă de falșii „pro-
feţi” [Ștefan 1989,  p. 68]: „Ignoranţii cei mai canalii, 
[sunt] cei care afectează învăţătura” (Ms. 2255, f. 
378). Este responsabil sau nu? – „Doi-trei avocaţi 
adunaţi sub o căciulă sunt de ajuns de a forma un 
nou partid politic” („Nu de principiu, ci de încredere 
e chestiunea...”, v. 6, p. 247). Slujește adevărului 
sau nu? – „iubire de adevăr intervertită” ([„ „Româ-
nul” se grăbește a reproduce...”, v. 5, p. 602). Este 
credibil sau nu? „vorba românească: „Nu crede, 
bărbăţele, ce vezi tu, crede ce-ţi zic eu” ([„Când 
acum câteva luni...]”, v. 8, p. 504). Se ţine de cuvânt 
sau nu? – „negustori de vorbe și de principii” („Ser-
barea guvernamentală...”, v. 8, p. 525); „vestit prin 
arta de a făgădui în deșert” („ „Binele public” ne adu-
ce știrea...”, v. 6, p. 627). Fapta îi coincide cu vorba 
sau nu? – „Vorbă multă și lucru nimic – iată caracte-
rizarea lor în două cuvinte” ([„Nu știm pentru a câta 
oară...”], v. 5, p. 628); „Maestru în arta de a se preface, 
de-a pretexta una și a realiza altceva” ([„Dl C. A. Ro-
setti are circularomanie...”], v. 7, p. 504). Poetul pu-
nând mai presus faptele decât vorbele: „Marfa de 
fraze a ziarelor roșii s-a învechit, a ieșit din modă” 
(„Mulţi presupun...”, v. 8, p. 143). Este om cu demni-
tate sau nu? – „De la pitici eu nu primesc nimica” 
(„Odin și Poetul”, v. 1, p. 271). E orgolios sau nu? – 
„Lauda lor nu mă lingușește, pentru că ei laudă o 
individualitate care nu-i identică cu a mea – batjo-
cura lor nu m-atinge, pentru că ei batjocuresc un 
individ pe care eu nu-l cunosc” („Geniu pustiu”, v. 2, 
p. 14). Însuși Poetul nu era un om orgolios, nu su-
porta lauda: „surâs de indulgenţă miloasă ce-l avea 
pentru nimicurile lumești”  [Maiorescu 1990, v. 1, p. 
288]. Este moral sau nu? – „doctori în știinţele evi-
tate de morală” („N-avem bucurie...”, v. 8, p. 462);
„n-ar merita a trece un prag onest” („N-avem bucu-
rie...”, v. 8, p. 462); „elemente fără vertebre morale” 
([„Ziarele vestesc...”], v. 8, p. 270). Are  rădăcini în 

cultura ţării sau nu? – „catâri etnici” (Ms. 2264, v. 8, 
p. 647). Este părtaș la fapte bune sau rele? – Par-
tid „ţinut la un loc nu prin comunitate de principii, ci 
prin complicitate de fapte rele” ([„ „Românul” promi-
ţându-ne program nou...”], v. 8, p. 149); „Decapitează 
orișice se-nalţă” („Unitatea de vederi în cabinetul 
actual”, v. 6, p. 287). Este bun de ceva sau nu? – 
„bun pentru a bate toba înaintea unei menajerii” 
([„ „Românul” promiţându-ne program nou...”], v. 8, 
p. 148); „a avut putinţa de a încurca ce se putea des-
curca și de a tulbura ce se putea limpezi?” („Româ-
nul” se plânge amar...”, v. 6, p. 168). Produce bunuri 
materiale / spirituale sau nu? – „să baţi apa în 
piuă” ([„Cine-ar citi foile...”], v. 8, p. 267); „nimica nu e 
real decât plata personalului însărcinat cu pisarea 
apei în piuă” („Acest articol...”, v. 5, p. 157); „misiune 
de a mâna muștele la apă prin străinătate” („ „Româ-
nul” admite...”, v. 8, p. 78); „Să ducă muștele la apă?” 
([„Habemus Papam”],  v. 7, p. 359); „industria pleni-
potenţiarilor însărcinaţi cu mânarea gândacilor la 
adăpătoare” ([„Am descris pân-acum...”] , v. 8, p. 
195); „tăind câinilor frunză” ([„Chiar în chestiunea 
administrării...”, v. 5, p. 603); „s-a încumetat a scoate 
luna din puţ” ([„Preas$ nţia sa musiu Chiţu...”], v. 7, p. 
639). Au vreo valoare lucrurile produse de indi-
vid sau nu? – „brânză de iepure” („Icoane vechi și 
icoane noi”, v. 5, p. 435); „fel de fel de cai verzi pe 
pereţi” („Cam în ajunul...”, v. 8, p. 464); „Spuneţi ce 
aveţi de spus concret și nu vindeţi zilnic mâţa-n sac 
cu vorbe goale” ([„Cine-ar citi foile...”], v. 8, p. 268); 
„negustorie de vorbe” ([„ „Naţiunea” perindând acu-
zările...”], v. 8, p. 259); „păscuire în deșert” („Adeseori 
o lege oarecare...”, v. 6, p. 426); „caută să ne facă căra-
re prin barbă” („C-o $ zionomie de-o gravă seriozita-
te...”, v. 6, p. 654); „ar voi să în$ inţeze un minister de 
marină în Elveţia” („Exprimată în termenii cei mai 
generali...”, v. 6, p. 217). Are vreun merit sau nu? – 
„nu au doar alt merit decât că sunt sămânţa urdori-
lor Fanarului, n-au alte cunoștinţe decât să facă � u-
turi de hârtie și să tacă” (Ms. 2257, f. 65, 
„Fragmentarium” 1981, p. 138). Slujește interese-
lor Patriei sau unor interese străine ori meschi-
ne? – „cine a prins muște la București, le-a prins și la 
Ţarigrad și le va mai prinde încă oriunde va ajunge” 
([„Dl Dimitrie Brătianu sosește...”],  v. 7, p. 376). 

În scrierile sale, Poetul utilizează pe larg peni-
ţa epitetelor: „Apostolul Pavel-Malthus” (Ms. 2255, 
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f. 368) [Ștefan 1989,  p. 58]. Aidoma măștilor lui 
Sainciuc, Eminescu prinde printr-o frază (un epi-
tet) trăsăturile de caracter cele mai însemnate 
ale indivizilor vizaţi. Soarele roșu al deșerturilor: 
„Mohamet al II-lea, soarele roșu al deșerturilor” (Ms. 
2257, v. 3, p. 62). Regi-copii bătrâni: „Mulţi copii 
bătrâni crezut-au cum că ei guvernă lume” („Me-
mento mori”, v. 1, p. 312). Regi-parodie: „reședinţa 
unui rege-miniatură, rege-parodie, rege-satiră” 
(„Geniu pustiu”, v. 2, p. 16). Măști râzânde: „De 
măști râzânde lumea este plină” („Rime alegorice”, v. 
1, p. 449). Oameni-bușteni: „mai mult bușteni de-
cât oameni” („Din caza unei selecţiuni”, v. 8, p. 501). 
Oameni-hoituri: „hoituri cu asemănare de om” 
(„Oricâte merite și-ar atribui...”, v. 8, p. 472). „Mutre 
de codru” ([„ „Românul” pune în revista sa...”, v. 5, p. 
548). „Gheșeftar învechit în zile rele” („Astăzi în-
trunindu-se...”, v. 6, p. 633). „Picpocheţi înmănu-
șaţi” ([„A generaliza a aserţiune...”],  v. 7, p. 432). 
Atleţi ai crimei și înjosirii: „Arion, pe care l-aţi gra-
ţiat, nu e decât un ucenic nemernic pe lângă atleţii 
crimei și ai înjosirii” („Dl Simeon Mihălescu publi-
că...”, v. 6, p. 89). Stâlpi de cafenele: „Vorbesc pe nas, 
ca saltimbanci se strâmbă: / Stâlpi de bordel, de 
crâșme, cafenele / Și viaţa lor nu și-o muncesc – și-o 
plimbă” („Ai noștri tineri...”, v. 1, p. 462). Don Juani–
parodii: „Don Juanul cel pestriţ” („Antropomor-
' sm”, v. 1, p. 390); „Lovelace de la coteţe” („Antropo-
mor' sm”, v. 1, p. 389). Binehrăniţii: „din partea 
binehrăniţilor” (Ms. 2264,  v. 8, p. 605). Guvern al 
frazelor seci: „guvern al vorbelor sunătoare și al fra-
zelor seci” ([„Un exemplu izbitor...”], v. 8, p. 222). 
Conducător al mizeriilor: „conducătorul mizeriilor 
din afară” ([„Cu toate dezminţirile...”],  v. 7, p. 129). 
Ministru al imoralităţii: „ministrul acesta al imora-
lităţii publice” ([„De mai mult timp...”], v. 8, p. 293). 
Minister al Încurcăturilor Externe: „Ministerul În-
curcăturilor Externe” („[Titu Maiorescu]”, 5 februarie 
1874,  v. 3, p. 535). „Zbiri guvernamentali acoperă 
ţara ca lăcustele” ([„Un semn al declasării...”], v. 8, p. 
273). „Figuri de paie” ([„Bucuria pe care o simte...”], 
v. 7, p. 540). Pene o' cioase: „concertul penelor o' -
cioase” ([„Pe arborele tăcerii ...”], v. 5, p. 591). „Logo-
feţi fără învăţătură și fără seriozitate morală, 
care nu știau decât a scârţâi două slove pe hârtie” 
(„Într-un lung articol...”, v. 8, p. 137). „Lăcuste ale vis-
teriei și averii ţăranului” ([„Am avut deseori oca-

zia...”], v. 5, p. 590). „Sfetnic de taină pentr-o mulţi-
me de trebușoare anapoda” („Gogu tatii”, v. 2, p.   
322). Organizatori repezi: „Ceea ce caracterizează 
pe organizatorii repezi este neștiinţa de carte, nești-
inţa în chestiunile pe care le dezleagă c-o copilă-
rească ușurinţă” („Creaţiunea comisiei bugetare...”, v. 
5, p. 249). „Buldogi de judecători” ([„Se știe că apa-
ratul...”],  v. 7, p. 123). Droaie de juriști: „tot bagajul 
droaiei de juriști” (ms. 2264,  v. 8, p. 590). Vânători 
de funcţii și decoraţii: „vânătoarea după decora-
ţii”; „vânătoarea după funcţii” ([„E sigur că...”],  v. 7, p. 
53). „Paraziţi bugetari” („Chestiunea Dunării...”, v. 
8, p. 39). „Pomanagiu al bugetului” ([„Are haz „Ro-
mânul” cu lecţiile...”], v. 7, p. 488). „Săbiuţe politice” 
(ms. 2264, „Creditul mobiliar și jocul de bursă (3)”, v. 
8, p. 612). Dioscuri politici: „relaţiile dintre dioscurii 
politici nu par a avea caracterul atât de acut cum se 
înfăţișa imaginaţiei” ([„De mai mult timp...”], v. 8, p. 
292). „Mercenari politici” ([„Locke, ' lozoful en-
glez...”], v. 8, p. 263). „Paralitici politici” ([„Admirabi-
la dibăcie...”], v. 8, p. 434). Călăreţi de fraze umani-
tare: „călărind pe fraze umanitare și egalitare” 
(„Evreii și conferinţa”, v. 5, p. 262). Negustori de 
mofturi: „negustorilor de mofturi” („De când a înce-
put...”, v. 6, p. 193). Fierbe vorbe, frige ' nanţe: „As-
ta-i meșteșugul lui, să ' arbă vorbe și să frigă ' nan-
ţe” ([„Întâlnind pe câte-un om...”],  v. 7, p. 125). 
„Tulburători de meserie”: „organul tulburătorilor 
de meserie” („Zi-i să nu-ţi zică...”, v. 8, p. 64). Proletari 
ai condeiului: „o clasă de proletari ai condeiului, 
fără nici o însemnătate pozitivă în stat, fără nici o 
însemnătate pentru naţie, o clasă de turburători de 
meserie” (ms. 2258,  v. 8, p. 570). Potaie de gazetari: 
„potaia de gazetari ignoranţi” („Icoane vechi și icoa-
ne noi”, v. 5, p. 431). Zgârie hârtie: „oameni care 
zgârie la hârtie” („Articoli nepoliticoși. Proză politică 
– proză limbistică”, ms. 2257,  v. 8, p. 554). Dema-
gogi de vanilie: „demagogii noștri de vanilie” („Încă 
de pe când ne căutau ceartă...”,  v. 7, p. 14). Vistier-
nici de mistere: „Preoţi cu crucea-n frunte, vistier-
nici de mistere, / Voi sunteţi sarea lumii, formaţi ini-
ma ei. / E rău că ziua staţi pe mâncat și bere / Și sara 
pe minciune și noaptea pe femei” („O, adevăr subli-
me...”, v. 1, p. 375 - 376). Amici ai întunericului: 
„Doctorul era cunoscut ca membru al societăţii mis-
tice numite: Amicii întunericului” („Avatarii faraonu-
lui Tla”, v. 2, p. 124). Craidoni scoși din cutie: „lumea 
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aceasta de craidoni scoși din cutie” ([„ „L”Indepen-
dance Roumaine” își face plăcerea...”], v. 7, p. 651). 
Nestori cu bărbi albe: „vor !  găsind mulţi Nestori 
cu barbele albe și cu sfatul dulce ca fagurul de mie-
re” („De la o vreme-ncoace...”, v. 5, p. 161). Haită ! ă-
mândă de indivizi care nu știu a munci: „haita 
# ămândă de indivizi cari nu știu a munci” (ms. 2264, 
v. 8, p. 661). Alai cu și fără parale: „alaiul fără para-
le”; „alaiul cu parale” (ms. 2264, „Creditul mobiliar și 
jocul de bursă (3)”, v. 8, p. 612). Lume turbură-cru-
dă: „N-astă lume turbur-crudă” („Decebal”, v. 2, p.   
309). Șurupuri patriotice: „un leneș ignorant care 
învârtește șurupuri patriotice ajunge prin intrigă și 
neadevăr oriunde poftește” ([„Nu vom discuta cu 
„Românul” principii...”],  v. 7, p. 414). Pivniţe patrio-
tice: „pivniţe patriotice cu vinuri străine” („Chestiu-
nea Dunării...”, v. 8, p. 39). Patriotism cu degete 
lungi: „sectei patriotismului cu degete lungi” ([„Era 
greu de admis...”], v. 8, p. 363). Democraţie cezaria-
nă: „partidul democraţiei cezariene” („Politica de 
stat și politica de partid”,  v. 7, p. 43). Undiţă minis-
terială: „n-au mușcat din undiţa ministerială” 
([„ „L”Independance Roumaine” cuprinde știri...”],  v. 
7, p. 313). Ţâţă a bugetului: „dând ! ecărui absol-
vent a patru clase primare câte-o ţâţă a bugetului ca 
răsplată pentru perpetua înșirare de slove negre pe 
hârtie albă” („E învederat că reforma electorală...”, v. 
8, p. 482). Sirenă guvernamentală: „Era ademeni-
tor. / Din tabăra conservatorilor s-a aţinut urechea la 
glasul sirenei guvernamentale” ([„ „L”Independance 
Roumaine” cuprinde știri...”],  v. 7, p. 313). „Biserică 
de urdă” ([„Preas! nţia sa musiu Chiţu...”], v. 7, p. 
639). „Ochi bisericoși” („Antropomor! sm”, v. 1, p. 
392). Codru parlamentar: „înfrunzește codrul par-
lamentar” ([„Ce ajută toate declamaţiile...”],  v. 7, p. 
33). „Prăvălia principiilor ponosite și spălate-n 
șapte ape” ([„Senatul modi! când în secţii...”], v. 8, p. 
220). „Fabrica de mofturi” („Icoane vechi și icoane 
noi”, v. 5, p. 433). Mânarea gândacilor la adăpă-
toare: „industria plenipotenţiarilor însărcinaţi cu 
mânarea gândacilor la adăpătoare” ([„Am descris 
pân-acum...”] , v. 8, p. 195). „Ograda poliglotă” („An-
tropomor! sm”, v. 1, p. 392). Teasc electoral: „tortu-
rile teascului electoral” („În numărul său de azi...”,  v. 
7, p. 305). Daltonism al minţii: „s-a născut cu dalto-
nismul minţii” ([„Citit-a vreodată...”], v. 8, p. 158); 
„daltonismul intelectual” (ms. 2264, v. 8, p. 647);  

„Păscuire în deșert” („Adeseori o lege oarecare...”, 
v. 6, p. 426). „Negustoria cu piei de cloșcă” („Fante-
zia în telegrame”, v. 5, p. 183). Umor de bute: „cu 
humorul lui de bute; / el iubește-n ea ideea frumu-
seţii cei trecute” („Antropomor! sm”, v. 1, p. 392). În-
drăzneală în nerușinare: „îndrăzneţi în nerușinare” 
(„Revoluţia și revoluţionarii...”, v. 6, p. 646). „Vitejie 
nocturnă” („ „L”Independance Roumaine” discu-
tă...”],  v. 7, p. 175). Limbuţie răutăcioasă: „limbuţiei 
răutăcioase” („Aur, mărire și amor”, v. 2, p. 137). „Ton 
lins și gudurător” ([„Ar !  bine dacă în polemică...”],  
v. 7, p. 80). 

Eminescu folosește pe larg și peniţa sarcas-
mului: „magi ! lozo!  atât de abili în arta pietrei ! -
lozofale, în arta de a preface patru clase primare, 
poezii neogrecești și un curs de violoncel în sute de 
mii de franci” ([„Votul dureros al Senatului...”],  v. 7, 
p. 457); „născuţi amândoi sub zodia ciorilor” („Din 
caza unei selecţiuni...”, v. 8, p. 501) (și acest lucru 
dovedind că avem de a face cu un scriitor genial: 
„Scrisorile sale arată o superioritate de gândire, o-
nlesnire de pătrundere a celor mai grele chestiuni, 
eleganţă și spirit de sarcasm care dovedesc până și 
în mucul condeiului pe omul mare” ([„E clar că un 
stat...”],  v. 7, p. 161); ze! emelei: „stilul împodobit cu 
# ori retorice împrumutate de la prostituţie” („Spe-
răm a putea aduce în curând...”, v. 6, p. 92); pam! e-
tului, cu vădite conotaţii umoristice: „Adâncimea 
marii seriozităţi morale a autorului e acoperită cu 
bruma ușoară a bătăii de joc și a comicului” („No-
vele din popor” de Ioan Slavici” , v. 8, p. 200). Era 
în această privinţă „un pam! etar de in) nite re-
surse” [Perpessicius 1991, v. 2, p. 515]; „ridicând 
la demnitate poetică pam! etul liric” [Cioculescu 
1991, v. 2, p. 493]. 

Poetul se bătea cu cei mari ai zilei cu arma 
umorului, amintind cititorilor că ne tragem 
din neamul râzător al lui Miron Costin: „Lipit în 
Basarabia de colosul ucigător de naţii al Rusiei, el, 
neamul râzător al lui Miron Costin, își bate joc de 
muscali sub nasul lor, parc-a lui ar !  toată împără-
ţia muscalului” ([„Citit-a vreodată...”], v. 8, p. 159); 
„spunându-i verde că ţinta omenirii nu este a juca 
căzăcește cu cazacii” („Chestiunea art. 7 a înlătu-
rat...”, v. 6, p. 61). Nu întâmplător spunea Călinescu, 
că dacă cineva împrumută o frază eminesciană, 
întreg textul miroase eminescian: „Când un poet 
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încearcă să fure lui Eminescu un cuvânt din acela cu 
care el ar �  îmbogăţit limba, cuvântul iese afară cu 
toată lunga lui rădăcină și cu pământul, și producţia 
miroase eminescian” (Călinescu, II, p. 419), are pros-
peţimea gândului eminescian: „În mantie de rege 
m-am îmbrăcat pe mine / Și de vă-ntindeţi mâna 
dup-a mea umbră-avară, / Las mantia să-mi cadă 
și mă revedeţi iară. / Coroană, aur, glorii, cântare și 
comori, / Istorie și nume, iubire și onori / Sunt bas-
mele ce-nconjur, râzânde, chipul meu: / Atingeţi-le 
numai și veţi vedea că-s eu. / Din frazele istoriei mi-
rosul meu v-atinge” („Confesiune”, v. 1, p. 378). 

Încă un lucru demn de menţionat. Având un 
scris bazat pe cunoștinţe știinţi$ ce, Eminescu 
folosește și în notele sale umoristice termeni 
știinţi$ ci. Își imagina un calorimetru cu care 
să măsoare gradul de $ erbinţeală și de supă-
rare a omului: „Un calorimetru sigur  pentru a 
măsura gradul de � erbinţeală și de supărare al 
„Românului” este tonul în care scrie” („Timpul”, nr. 
284, 25.12.1882) [Ștefan 1989, p. 140]; un aparat 
electric care să învioreze „membrele îmbătrâni-
te” ale Senatului: „Un curent galvanic a străbătut 
membrele îmbătrânite ale acestui corp” (Senatul) 
(„Timpul”, nr. 272, 11.12.1882) [Ștefan 1989,  p. 
141];  o „mașină de semnătură”, acţionată de un 
„curent electromagnetic” („Timpul”, 31.07.1882) 
[Ștefan 1989,  p. 141], ca să scutească o seamă de 
oameni politici de munca ingrată de a semna 
anumite documente: „O mașină de iscălituri pusă 
în mișcare de un curent electromagnetic ar furniza 
zilnic cele câteva sute de scârţâituri o� ciale care 
se numeau de bătrâni „laba gâștei” și mecanismul 
guvernamental ar merge tot atât de bine, dacă nu 
mai bine decât azi” ([„Anton Pann ne spune...”], v. 
8, p. 298). Mai mult, măsoară în unităţi $ zice, de 
dimensiuni astronomice, lucrul în gol al unor 
instituţii publice: „milioane de kilogramometri 
de putere se cheltuiesc pentru a întreţine mii de 
mașini omenești care nu sunt bune de nimica și nu 
sunt în stare a produce nimic” ([„ „Gazeta generală 
de Ausburg” are în București...”], v. 8, p. 282). 

Un indicator și mai pronunţat al genialităţii 
Poetului este simţul autoironiei. Eminescu se 
autoironizează la tot pasul: „Om de spirit e ace-
la care-n fundul inimei lui râde de toţi și de toate. 
Om de geniu e cel ce râde de el însuși. De aceea 

un geniu nu poate �  rău, pe când un om de spi-
rit e totdeauna rău” („Cultură și știinţă”, ms. 2258, 
f. 56, „Fragmentarium” 1981, p. 53, v. 4, p. 407). 
Râde de caracterul său: „N-am inimă în mine nici 
cât e într-o mămăligă” (Scrisoare către Ioan Slavici, 
20.09.1877, v. 3, p. 491), de supărările sale: „s-a su-
părat văcarul pe sat și satul habar n-are” (Scrisoare 
către Ioan Slavici, 20.09.1877, v. 3, p. 491), de $ rea 
sa „colţuroasă”:  „Întrebarea este dacă s-ar găsi în 
București mai multă liniște, mai mult spaţiu pentru 
ceea ce este colţuros în � rea mea” (Scrisoare că-
tre Titu Maiorescu 15/27.10.1877, v. 3, p. 492), de 
„ticăiala” (nehotărârea) sa: „tot ce gândesc sau 
fac e azi mai ticăit decât înainte” (Scrisoare către 
Ioan Slavici, 20.09.1877, v. 3, p. 491). Râde de ave-
rea sa: „Am și bagaje: cărţi, manuscripte, ciboate 
vechi, lăzi cu șoareci și molii, populate la încheie-
turi cu deosebite naţionalităţi de ploșniţe” („Scri-
soare către Ioan Slavici, 12 octombrie 1877,  v. 3, 
p. 492) [Slavici 1990, v. 1, p. 237], de situaţia sa 
socială de om & ămând și îngheţat: „Cum nu sunt 
un șoarec, Doamne – măcar totuși are blană - / Mi-
aș mânca cărţile mele – nici că mi-ar păsa de ger”  
(„Sărmanul Dionis”, v. 2, p. 64); „Visarea sa un șniţel, 
gândirea sa o bere, / Să bea etern, acesta e visul 
său ciudat” („La quadrat”, v. 1, p. 233), de starea 
sa de vecinic învăţăcel și om nearanjat în viaţă: 
„D. Michoelis Eminescu, vecinic doctorand în mul-
te știinţe nefolositoare... fost bibliotecar, când a și 
prădat biblioteca, fost revizor la școalele de fete, 
fost redactor en chef al foii vitelor de pripas, și a 
altor jurnale necitite colaborator” [Pop 1989, p. 59] 
(ms. 2256, f. 46 v.). Râde de sentimentul său de 
dragoste: „parcă calci a mire” („Alexandru Lăpuș-
neanu”, v. 2, p. 432), de calitatea sa de om mereu 
îndrăgostit: „supus ca un câne și înamorat ca un 
cărăbuș” (Scrisoare către Veronica Micle, martie 
1882, v.3, p. 502). Autorul acestui studiu a văzut 
cărăbuș înamorat de o # oare.

Eminescu râde pe seama profesiei sale de 
gazetar:  La18 martie 1881, „dezgustat de șara-
banda policaștrilor adunaţi în cor dinastic” [Pop 
1989, p. 121], Eminescu scria cu „su# etul acru 
de cerneală și de condei” tatălui său la Ipotești, 
rânduri de profund sarcasm: „noi, negustorii de 
gogoși și brașoave, adecă noi gazetarii, suntem 
foarte ocupaţi”, „negustoria aceasta, pe lângă că 
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n-aduce nimic, nici nu te îngăduie să închizi o zi, 
două dugheana și să mai iei lumea în cap” (Scri-
soare către Gheorghe Eminovici, 18 martie 1881, 
v. 3, p. 497), pe seama visului de a deveni poet 
și pe cea a menirii poeţilor în lume: „Și am visat 
odată să " u poet… Un vis / Deșert și fără noimă ce 
merit-un surâs / De crudă ironie”(„Icoană și privaz”, 
v. 1, p. 486-487); „De-ar " -n lume numai mâţe – tot 
poet aș " ?” („Sărmanul Dionis”, v. 2, p. 65); „Nespă-
lat, neras să umbli, / Și rufos și deșuchiet - / Toa-
te-acestea împreună / Te-arat-a "  poet” („Poet”, v. 
1, p. 496), pe seama înclinării spre % lozofare: „o 
lampă veche, cu genealogie directă de la lampele 
" loso" lor greci” („Geniu pustiu”, v. 2, p. 18), plăce-

rii de a contempla Cerul: „Pentru lucrătorii statu-
lui onoarea, pentru soldaţi gloria, pentru principi 
strălucirea, pentru învăţaţi renumele, pentru proști 
cerul” („Cezara”, v. 2, p. 93), strădaniei de a gândi 

sistemic: „Planuri mari pe gâza mică” („Miron și 
frumoasa fără corp”, v. 1, p. 430), setei de absolut: 

„Cu infernalitatea eu îmi aprind luleaua” („Infamia, 
cruzimea și desperarea”, v. 2, p. 320), calităţii de 

cercetător: „și mori apoi, fără ca cineva să mai 
întrebe după acea muscă, care ca învăţat a pro-
dus maculatură știinţi" că” („Cezara”, v. 2, p. 92), ), 
calităţii de a căuta, în toate esenţa, ideea: „Cu 
privirea mea cea castă, de-nteres ne-n% uinţată, / 
Văd în lume și în lucruri numai sâmburul și-ideea”  
(„Antropomor" sm”, v. 1, p. 387). Eminescu râde 

pe seama vizionarismului său: „Proroc prea sigur 
al vieţii umane, / Tu ești cenușa iară viaţa-i fumul” 
(„În căutarea Șeherezadei”, v. 1, p. 370), obiceiului 

de a se perfecţiona în permanenţă: „Fourier a 
zis că, din perfecţiune în perfecţiune, oamenii vor 
atinge să facă a le crește o coadă c-un ochi în vârf” 
(„Louise Michel”,  v. 7, p. 259), valorii operei sale: 
„ceea ce-i original în ea nu-i bun, ce-i bun nu-i ori-
ginal” (Scrisoare către Ioan Slavici, 20.09.1877, v. 3, 
p. 490), trăiniciei acesteia: „De a pururi, pretutin-
deni, în ungherul unor creieri / Și-or găsi, cu al meu 
nume, adăpost a mele scrieri!” („Scrisoarea I”, v. 1, 
p. 132). Ungherul " ind locul dosit unde nu ajunge 
mătura, unde pânza de păianjen, uitarea, nu este 
deranjată.

 În încheiere, menţionăm că în toate scrierile 

sale, chiar și în cele mai satirice fragmente, Emi-

nescu nu folosește cuvinte licenţioase: „Asupra 

injuriilor nu mai revenim. Când îi batem măr prin 
argumente la ce folos ar "  termenii necuviincioși” 
(„ „Românul” cuprindea...”, v. 6, p. 573). Deși nu ara-

reori forma expusă de Poet este crudă, verde, 

aspră, ţepoasă, în realitate nu forma expusă de 

Poet este așa, ci realitatea. Eminescu avea ceva 

de spus în această viaţă și expunea lucrurile așa 

cum le simţea și le vedea. Astfel că în opera sa 

noi descoperim o tomogramă detaliată și veri-

dică a societăţii românești din a doua jumătate 

a secolului XIX, în care Poetul a trăit, gra% ată 

adânc cu peniţa umorului.
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REZUMAT

Simţul umorului și al autoironiei la Eminescu. 

Prin exemple, se demonstrează că Eminescu avea 
un simţ al umorului și al autoironiei puternic dez-
voltat, ceea ce este o dovadă în plus a inteligenţei 
geniale a Poetului.

ABSTRACT

Sense of Humor and Self-Irony to Eminescu. 
By examples, it is demonstrated that Eminescu had 
a highly developed sense of humor and self-irony, 
which is further proof of the Poet’s genius intelli-
gence.

РЕФЕРАТ

Чувство юмора и самоиронии в произве-

дениях Эминеску. На примерах показано, что 
Эминеску обладал высокоразвитым чувством 
юмора и самоиронии, что является еще одним 
доказательством гениального интеллекта поэта.


