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Numai poetul
Numai poetul,
Ca păsări ce zboară
Deasupra valurilor,
Trece peste nemărginirea timpului:
În ramurile gândului,
În sfintele lunci,
Unde păsări ca el
Se-ntrec în cântări.

Părinții lui Mihai Eminescu

Raluca Eminovici
Gheorghe Eminovici
Mihai Eminescu este al șaptelea dintre cei 11 copii ai căminarului Gheorghe Eminovici,
provenit dintr-o familie de țărani români din nordul Moldovei și al Ralucăi Eminovici, născută
Jurașcu, fiică de stolnic din Joldești.

Viața și activitatea literară

Copilăria a petrecut-o la Botoșani și la Ipotești, în casa
părintească și prin împrejurimi, într-o totală libertate de
mișcare și de contact cu oamenii și cu natura, stare evocată
cu adâncă nostalgie în poeziile sale.

Casa părintească

Debutul literar
La 25 februarie/9 martie, debutează în revista Familia, din Pesta, a lui Iosif Vulcan, cu
poezia De-aș avea. Acesta îl convinge să își schimbe numele în Eminescu.

Eminescu și Caragiale
În 1867 a intrat ca sufleor și copist de roluri în trupa lui Iorgu Caragiale, apoi secretar în formația
lui Mihail Paskaly și, la recomandarea acestuia, sufleor și copist la Teatrul Național, unde îl cunoaște
pe Ion Luca Caragiale. Cu această trupă, face turnee la Brăila, Galați, Giurgiu, Ploiești. A continuat să
publice în Familia; a scris poezii, drame (Mira), fragmente de roman (Geniu pustiu). A făcut traduceri
din germană (Arta reprezentării dramatice, de H.Th.Rotscher).
„Era o frumusețe! O figură clasică încadrată de
niște plete mari negre; o frunte înaltă și senină; niște
ochi mari - la aceste ferestre ale sufletului, se vedea că
cineva este înăuntru; un zâmbet blând și adânc
melancolic. Avea aerul unui sfânt tânăr coborât dintr-o
icoană veche, un copil predestinat durerii, pe chipul
căruia se vedea scrisul unor chinuri viitoare. O stea cu
nume mare «Mihai Eminescu».” (I.L .Caragiale)

Student la Viena și Berlin
Între 1869 și 1872 este student la Viena. Urmează, ca „auditor extraordinar”, Facultatea de
Filozofie și Drept (dar audiază și cursuri de la alte facultăți). Activează în rândul societății studențești
(printre altele, participă la pregătirea unei serbări și a unui Congres studențesc la Putna, cu ocazia
împlinirii a 400 de ani de la zidirea mănăstirii de către Ștefan cel Mare).

Se împrietenește cu Ioan Slavici; o cunoaște, la Viena, pe Veronica Micle; începe colaborarea la
revista Convorbiri literare; debutează ca publicist în ziarul Albina, din Pesta. Apar primele semne ale
"bolii". Între 1872 și 1874 a fost student „extraordinar” la Berlin. Junimea i-a acordat o bursă cu condiția
să-și ia doctoratul în filozofie. A urmat cu regularitate două semestre, dar nu s-a prezentat la examene.

Iubirea dulce și durută
1872 este anul probabil al întâlnirii cu Veronica Micle, la Viena.

Că nu mai vrei să te araţi
Lumină de-ndeparte,
Cu ochii tăi întunecaţi
Renăscători din moarte!

Muza poetului, cea care îl
numește „Dumnezeul
poeziei românești”

Şi cu acel smerit surâs,
Cu acea blândă faţă,
Să faci din viaţa mea un vis,
Din visul meu o viaţă. (S-a dus amorul...)

Împărat și proletar

În 1874, la sfatul lui Titu Maiorescu, Eminescu se pregătește pentru doctorat. Studiază
filozofia lui Kant, din care începe să traducă. Este numit directorul Bibliotecii Centrale din
Iași. Începe romanul Aur, mărire și amor. Publică, în Convorbiri literare, Împărat și
proletar:
Când ştii că visu-acesta cu moarte se sfârşeşte,
Că-n urmă-ţi rămân toate astfel cum sunt, de dregi
Oricât ai drege-n lume - atunci te oboseşte
Eterna alergare... ş-un gând te-ademeneşte:
Că vis al morţii-eterne e viaţa lumii-ntregi.

O prietenie pentru eternitate
În 1875, îl introduce pe Ion Creangă în societatea Junimea. Era
începutul înfiripării unei prietenii care va deveni celebră. Mulți se
întrebau cum e posibilă o asemenea prietenie între două personalități cu
totul neasemănătoare, situate la poli opuși.
„Nu-l pot uita, scrie Eminescu, pe marele meu prieten, care a știut
în nopțile înstelate petrecute în cerdacul bojdeucii de la Iași să-mi cânte
ca un rapsod din alte vremuri minunatele povești rupte în sufletul
Moldovei, căci glasul lui avea ceva din armonia divinității.”

Poesii
În 1877 se mută la București, unde până în 1883 este redactor, apoi redactor-șef la ziarul Timpul.
Desfășoară o activitate publicistică excepțională, care i-a ruinat însă sănătatea. Acum scrie marile lui
poeme (seria Scrisorile, Luceafărul etc.). În 1883, îi apare volumul Poesii, sub îngrijirea lui
Titu Maiorescu.

Ultimii ani
Eminescu este internat într-o serie de sanatorii din țară și străinătate, însă starea
sănătății sale era foarte bună, după cum mărturisește Ioan Slavici: „Repausul medicamentos
susținut cu îndârjire de Mihail Eminescu pe timpul fugii din București la Viena și apoi la
Florența l-a adus în țară sănătos”.
Eminescu însuși, viu și dornic să reintre în presă, își va asculta „prohodul” în această
paranteză a anilor interziși, 1884-1888.
Ajuns la Neamț, poetul își găsește liniștea.
Continuă să scrie în ciuda tuturor.
Eminescu decedează în urma unei sincope.
Lasă în urmă o operă de valoare care nu se poate măsura în simple cuvinte.

Mormântul poetului
Mihai Eminescu este înmormântat la cimitirul Șerban Vodă – Bellu, din București.

Mai am un singur dor...

Receptarea lui Eminescu

„Eminescu este unul din exemplarele cele mai splendide pe care le-a produs umanitatea. Avem
convingerea că dacă mai trăia, sănătos, încă douăzeci de ani, el ar fi fost considerat, fără putinţă de
contestare , ca unul din cei mai mari creatori de poezie din întreaga literatură a lumii. (…) Dar Eminescu
nu este numai un poet de geniu. Este ceva mai mult. El este cel dintâi care a dat un stil sufletului
românesc şi cel dintâi român în care s-a făcut fuziunea cea mai serioasă a sufletului daco-roman cu
cultura occidentală.”
(Mircea Eliade)

De ce să mori tu?
(poezie citită de Andrei Pleșu)
https://youtu.be/F4g58D3Z3Ec
„Ne mândrim în asemenea măsură cu Eminescu, încât aproape că nu mai simțim nevoia să-l citim.
Ni se pare că îl cunoaștem. Nu e el ilustrarea supremă a virtuților naționale? Nu e el justificarea noastră
în absolut? Numai că, redus la efigie, la poza de manual, poetul riscă să fie uitat. Eminescu nu înseamnă
doar Luceafărul, Scrisoarea a III-a, Somnoroase păsărele sau Pe lângă plopii fără soț. E mult mai
mult si e altfel decât l-am fixat în memoria noastră. E grav, dar se și joacă, e trist, dar poate fi și
binedispus, e solemn și profetic, dar poate să fie și ironic sau plictisit.“

(Andrei Pleșu)

Kamadeva, de Mihai Eminescu
(Nicu Alifantis)
https://youtu.be/KbWrH2hjIZg

