
Motto:

,,Tu n-ai murit 

pentru că eu

sunt trupul tău 

care vorbeşte cu 

vorbele tale…’’

Nichita Stanescu



Ce răspundeţi la întrebarea : “Cine a 

fost Eminescu?”. Ah, veţi spune, este o 

întrebare uşoară. Cine nu a învăţat la 

şcoală despre marele poet, şi mai cu 

voie, mai fără voie a memorat mai mult 

interpretările diverţilor critici decât 

poeziile sale. Despre prozatorul sau 

despre jurnalistul Mihai Eminescu însă 

la şcoală nu se spune aproape nimic. 

Pentru cei mai mulţi dintre noi 

Eminescu este doar un capitol de studiu 

obligatoriu în manualele de limba 

română



PE 15 IANUARIE se 

sărbătoreşte in acesti ani, cu 

aceleaşi declaraţii pompoase ziua 

de naştere a “Marelui Poet 

Naţional”, ajuns atât de faimos 

încât prea puţini îi mai cunosc 

astăzi opera. Incontestabil Mihai 

Eminescu a fost un vizionar, un 

om inteligent ce a depăşit cu mult 

gândirea epocii în care a trăit. Un 

om dotat cu talent scriitoricesc, 

un condei “periculos” pentru 

ignoranţi şi mincinoşi pentru că 

deţinea mijloacele de a-si 

propaga ideile şi a transmite 

mesajul de trezire naţională.



Imaginea lui a fost cosmetizată atât 

în epocă cât şi pentru posteritate, opera 

trunchiată corespunzător şi mesajul 

alterat. De ce îl iubim pe Eminescu şi 

considerăm necesară reconsiderarea 

operei, vieţii, mesajului şi imaginii lui? 

Pentru că el a iubit extraordinar de mult 

România şi poporul român. Patriotismul 

a fost poate cea mai definitorie calitate a 

lui Eminescu. El a militat pentru trezirea 

şi emanciparea românilor şi de aceea a 

avut atât de mult de suferit. în epocă, el a 

fost acuzat de nebunie şi internat cu forţa 

pentru că ideile lui erau “periculoase”. 

Pentru posteritate, el a fost prezentat 

apoi doar ca un poet romantic.



Mihai Eminescu s-a nascut la 

Botosani la 15 ianuarie 1850.Este 

al saptelea din cei unsprezece copii 

ai caminului Gheorghe Eminovici.

Isi petrece copilaria la 

Ipototesti,in casa parinteasca si 

prin inprejurimi ,intr-o totala 

libertate de miscare si de contact 

cu oamenii si cu natura,stare 

evocata cu adanca nostalgie in 

poezia de mai tarziu(“Fiind 

baiet”...sau “O,ramai”).



Intre 1859 si 1866,urmeaza cu intermitente scoala la Cernauti.Terrmina clasa 

a IV-a clasificat al cincilea din 82 de elevi,dupa care face doua clase de 

gimnaziu.Paraseste scoala in 1863,ramane ca “privatist” in 1865 si pleaca 

din nou in 1866.

Intre timp,este angajat ca functionar la diverse institutii din Botosani.

Anul 1866 este anul primelor manifestari literare ale lui Eminescu.





,,SĂRMANUL
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Făclie de veghe pe umezi morminte,

Un sunet de clopot în orele sfinte,

Un vis ce îşi moaie aripa-n amar,

Astfel ai trecut de al lumii hotar. 

Trecut-ai cînd ceru-i cîmpie senină,

Cu rîuri de lapte şi flori de lumină,

Cînd norii cei negri par sobre palate,

De luna regină pe rînd vizitate. 

A fi ? Nebunie şi tristă şi goală;

Urechea te minte şi ochiul te-nşală;

Ce-un secol ne zice ceilalţi o deszic.

Decît un vis sarbăd, mai bine nimic



SOMNOROASE 

PĂSĂRELE

O PASĂRE 

OSTENITĂ



,,RUGĂCIUNEA UNUI 

DAC’’

,,BYZANTINICON’’

,,Pe când nu era moarte, 

nimic nemuritor, 

Nici sâmburul luminii de viatã 

dãtãtor, 

Nu era azi, nici mâine, nici ieri, 

nici totdeauna, 

Cãci unul erau toate si totul 

era una; 

Pe când pãmântul, cerul, 

vãzduhul, lumea toatã 

Erau din rândul celor ce n-au 

fost niciodatã, 

Pe-atunci erai Tu singur, îmcât 

mã-ntreb în sine-mi: 

Au cine-i zeul cãrui plecãm a 

noastre inemi?’’



LASĂ-ŢI LUMEA…

"Lasă-ţi lumea ta uitată, 

Mi te dă cu totul mie, 

De ţi-ai da vieaţa toată, 

Nime 'n lume nu ne ştie.

Vin' cu mine, rătăceşte 

Pe cărări cu cotituri, 

Unde noaptea se trezeşte 

Glasul vechilor păduri."



STRIGOII. 

"Călări ei intru-

nuntru şi 

porţile recad; 

Pe veci 

pieriră-n 

noaptea 

măreţului 

mormînt"



,,Pe Nistru 

tăbărîsem poporul 

tău să-mpil’’



,,FĂT-FRUMOS DIN LACRIMA’’



LACUL.

,,Lacul codrilor 

albastru 

Nuferi galbeni îl 

încarcă’’



O, RAMÎI.

,,O, rămîi, rămîi la mine,

Te iubesc atît de mult ! 

Ale tale doruri toate

Numai eu ştiu să le ascult;’’

,,Astăzi chiar de m-aş întoarce

A înţelege n-o mai pot

Unde eşti, copilărie,

Cu pădurea ta cu tot ?’’



CĂLIN (file din 

poveste).

"Toamna frunzele 

colindă". 



,,TRECUT-AU ANII’’

Trecut-au anii ca nori lungi pe şesuri

Şi niciodată n-or să vie iară,

Căci nu mă-ncântă azi cum mă mişcară

Poveşti şi doine, ghicitori, eresuri,

Ce fruntea-mi de copil o-nseninară,

Abia-nţelese, pline de-nţelesuri -

Cu-a tale umbre azi în van mă-mpresuri,

O, ceas al tainei, asfinţit de sară.

Să smulg un sunet din trecutul vieţii,

Să fac, o, suflet, ca din nou să tremuri

Cu mâna mea în van pe liră lunec;

Pierdut e totu-n zarea tinereţii

Şi mută-i gura dulce-a altor vremuri,

Iar timpul creşte-n urma mea... mă-ntunec!



SI DACA

Si daca ramuri bat in geam

Si se cutremur plopii

E ca in minte sa te am

Si ’ncet sa te apropii.Si daca stele bat in lac

Adancu-i luminandu-l

E ca durerea mea s’o ’mpac

Inseninandu-mi gandul.

Si daca norii desi se duc

De ese ’n luciu luna

E ca aminte sa-mi aduc

De tine ’ntotdeauna.



Se poate spune 

ca viata lui Mihai 

Eminescu a fost 

un amestec de alb 

si negru,insa 

opera sa este un 

joc de culori!







La 25 ferbruarie 

debuteaza in revista 

familia,din Pesta,al lui 

Iosif Vulcan,cu poezia 

“De-as avea”.

Iosif Vulcan ii 

schimba numele in 

Mihai 

Eminescu,adoptat 

apoi de poet si,mai 

tarziu,si de alti 

membrii ai familiei 

sale.

In acelasi an mai 

apar in “Familia” inca 

cinci poezii.



Din 1866 pana in 1869,pribegeste pe 

traseul Cernauti – Blaj – Sibiu – Giurgiu –

Bucuresti.De fapt sunt ani de cunoastere 

prin contact direct al poporului, a 

limbii,obiceiurilor si a realitatilor 

romanesti. 

A intentionat sa-si continue studiile, dar 

nu-si realizeaza proiectul.Ajunge sufleor 

si copist de roluri in trupa lui Iorgu 

Cragiali, apoi secretar in formatia lui 

Mihai Pscaly si, la recomandarea 

acestuia,sufleor si copist la Teatrul 

Natinal, unde il cunoaste pe 

Caragiale,continua sa publice in 

“Familia”; scrie poezii, 

drame(Mira),fragmente de roman (“Geniu 

pustiu”),face traduceri in germana.

Intre 1869 si 1872 este student la Viena.



Anii de studentie petrecuti 

in capitala Imperiului 

Austriac fac parte din 

rarele clipe de fericire ale 

vietii lui Eminescu. 

Urmeaza Fcultatea de 

Filozofie si Drept,activeaza 

in randul societatilor 

studentesti; se 

imprieteneste cu Ioan 

Slavici,o cunoaste la Viena 

pe Veronica Micle; incepe 

colaborarea la “Convorbiri 

Literare”; debuteaza ca 

publicist in ziarul “Albina” 

din Pesta.







A vorbi de poet este ca şi când ai striga într-o peşteră 

vastă… Nu poate să ajungă vorba până la el, fără să-i 

supere tăcerea. Numai graiul coardelor ar putea să 

povestească pe harpă şi să legene din depărtare delicata lui 

singuratecă slavă.            (Tudor  Arghezi)

Ape vor seca în albie şi peste locul îngropării sale va 

răsări pădure sau cetate şi câte o stea va veşteji pe cer în 

depărtări, până când acest pământ să-şi strângă toate 

sevele şi să le ridice în ţeava subţire a altui crin de tăria 

parfumurilor sale.                           (George Călinescu)

Individul, insul s-a topit profund în concepte, în 

viziuni şi în metafore şi iată-l astăzi renăscând în noi 

din ce în ce mai viguros, ca un pilon fundamental, ca 

un stâlp fundamental, ca o coloană fără de sfârşit.                      

(Nichita Stănescu)


