
                              

          CopilCopilCopilCopilăria  lu i ria  lu i ria  lu i ria  lu i M ihaiM ihaiM ihaiM ihai    E m inescuE m inescuE m inescuE m inescu     
    

A l A l A l A l şapteleaapteleaapteleaaptelea     copil copil copil copil al lui G heorghe E m inovici al lui G heorghe E m inovici al lui G heorghe E m inovici al lui G heorghe E m inovici şi al R aluci al R aluci al R aluci al R alucăi, si, si, si, s----a  a  a  a  

nnnnăscut la 15 ianuarie 1850, în  B otoscut la 15 ianuarie 1850, în  B otoscut la 15 ianuarie 1850, în  B otoscut la 15 ianuarie 1850, în  B otoşani. ani. ani. ani. TatTatTatTatăl, d intrl, d intrl, d intrl, d intr----o fam ilie de o fam ilie de o fam ilie de o fam ilie de 

Ńărani rom âni din B ucovina, înrani rom âni din B ucovina, înrani rom âni din B ucovina, înrani rom âni din B ucovina, în vavavavaŃă carte  carte  carte  carte şi in tri in tri in tri in tră în  slu jb în  slu jb în  slu jb în  slu jbă    

boiereascboiereascboiereascboierească, prim ind titluri m, prim ind titluri m, prim ind titluri m, prim ind titluri mărunte de sulger runte de sulger runte de sulger runte de sulger şi ci ci ci căm inar. m inar. m inar. m inar. M am a M am a M am a M am a 

este fiica  stoln iculu i V asile Iuraeste fiica  stoln iculu i V asile Iuraeste fiica  stoln iculu i V asile Iuraeste fiica  stoln iculu i V asile Iuraşcu  din  Jodecu  din  Jodecu  din  Jodecu  din  Jodeşri. Copilri. Copilri. Copilri. Copilărererereşte, în  te, în  te, în  te, în  

prim ii ani, la  B otoprim ii ani, la  B otoprim ii ani, la  B otoprim ii ani, la  B otoşani, d in  1856 la  Ipoteani, d in  1856 la  Ipoteani, d in  1856 la  Ipoteani, d in  1856 la  Ipoteşti, unde fam ilia îti, unde fam ilia îti, unde fam ilia îti, unde fam ilia îşi i i i 

cum pcum pcum pcum părase o  m icrase o  m icrase o  m icrase o  m ică m o m o m o m oşie.ie.ie.ie.    

    
StudiilStudiilStudiilStudiileeee    

    
Studiile le începe probabil în  casStudiile le începe probabil în  casStudiile le începe probabil în  casStudiile le începe probabil în  casă. În 1858 e înscris în  clasa  . În 1858 e înscris în  clasa  . În 1858 e înscris în  clasa  . În 1858 e înscris în  clasa  

a IIIa IIIa IIIa III ----a  la  N aa la  N aa la  N aa la  N aŃionalionalionalional----H auptshule, H auptshule, H auptshule, H auptshule, şcoalcoalcoalcoală prim ar prim ar prim ar prim ară greco greco greco greco----orientalorientalorientalorientală    

d in  Cerndin  Cerndin  Cerndin  CernăuuuuŃi. În  1860, absolvind clasa a IVi. În  1860, absolvind clasa a IVi. În  1860, absolvind clasa a IVi. În  1860, absolvind clasa a IV ----a  este elev la  ”K .K . a  este elev la  ”K .K . a  este elev la  ”K .K . a  este elev la  ”K .K . 

O rberO rberO rberO rber----G im nasium ” G im nasium ” G im nasium ” G im nasium ” din  aceladin  aceladin  aceladin  acelaşi orai orai orai oraş, dar în  1862 p, dar în  1862 p, dar în  1862 p, dar în  1862 părrrrăseseseseşte te te te şcoacoacoacoa la la la la 

şi se întoarce la Ipotei se întoarce la Ipotei se întoarce la Ipotei se întoarce la Ipoteşti.ti.ti.ti.    

D ebutul literar cu  poezia ocazionalD ebutul literar cu  poezia ocazionalD ebutul literar cu  poezia ocazionalD ebutul literar cu  poezia ocazională „L a m orm ântul lui  „L a m orm ântul lui  „L a m orm ântul lui  „L a m orm ântul lui 

A ron Pum nul” întrA ron Pum nul” întrA ron Pum nul” întrA ron Pum nul” într----o broo broo broo broşurururură votiv votiv votiv votivă d in  ianuarie 1866 a  d in  ianuarie 1866 a  d in  ianuarie 1866 a  d in  ianuarie 1866 a 

“înv“înv“înv“învăŃăceilor gim naziceilor gim naziceilor gim naziceilor gim nazişti”. În  acelati”. În  acelati”. În  acelati”. În  acelaşi an  debuteazi an  debuteazi an  debuteazi an  debutează în  „F am ilia”  în „F am ilia”  în „F am ilia”  în „F am ilia” 

(25 februarie/9 m artie) cu poezia „de(25 februarie/9 m artie) cu poezia „de(25 februarie/9 m artie) cu poezia „de(25 februarie/9 m artie) cu poezia „de----aaaaş avea… ”, sa avea… ”, sa avea… ”, sa avea… ”, sa lutatlutatlutatlutată de  de  de  de 

Iosif V ulcan, care îi schim bIosif V ulcan, care îi schim bIosif V ulcan, care îi schim bIosif V ulcan, care îi schim bă num ele în  E m inescu . U rm eaz num ele în  E m inescu . U rm eaz num ele în  E m inescu . U rm eaz num ele în  E m inescu . U rm ează „O   „O   „O   „O  

ccccăllllătorie în zori” torie în zori” torie în zori” torie în zori” şi o traducere, apoi „D in stri o traducere, apoi „D in stri o traducere, apoi „D in stri o traducere, apoi „D in străininininătate”, „L a tate”, „L a tate”, „L a tate”, „L a 

B ucovina”, „SperanB ucovina”, „SperanB ucovina”, „SperanB ucovina”, „SperanŃa” a” a” a” şi „M isterele nopi „M isterele nopi „M isterele nopi „M isterele nopŃii”. C olaboreazii”. C olaboreazii”. C olaboreazii”. C olaborează în   în   în   în  

continuare la  „F am ilia”.continuare la  „F am ilia”.continuare la  „F am ilia”.continuare la  „F am ilia”.    



Între tim p, însoÎntre tim p, însoÎntre tim p, însoÎntre tim p, însoŃeeeeşte ca sufleor te ca sufleor te ca sufleor te ca sufleor şi ci ci ci copist trupa lu i M . opist trupa lu i M . opist trupa lu i M . opist trupa lu i M . 

Pascaly în  turnee în  T ransilvania Pascaly în  turnee în  T ransilvania Pascaly în  turnee în  T ransilvania Pascaly în  turnee în  T ransilvania şi M oldova, fiind i M oldova, fiind i M oldova, fiind i M oldova, fiind şi sufleur în  i sufleur în  i sufleur în  i sufleur în  

trupa lu i Iorgu Caragia le sau  la  Teatrul N atrupa lu i Iorgu Caragia le sau  la  Teatrul N atrupa lu i Iorgu Caragia le sau  la  Teatrul N atrupa lu i Iorgu Caragia le sau  la  Teatrul N aŃional din  B ucureional din  B ucureional din  B ucureional din  B ucureşti.ti.ti.ti.    

T atT atT atT atăl sl sl sl său îl va  trim ite însu  îl va  trim ite însu  îl va  trim ite însu  îl va  trim ite însă la  universitatea  din V iena, cu   la universitatea  din V iena, cu   la universitatea  din V iena, cu   la universitatea  din V iena, cu  

toate ctoate ctoate ctoate că îi lipseau atestatele gim naziale. Înt îi lipseau atestatele gim naziale. Înt îi lipseau atestatele gim naziale. Înt îi lipseau atestatele gim naziale. Între 1869re 1869re 1869re 1869----1872 audiaz1872 audiaz1872 audiaz1872 audiază    

cursuri de filozofie, drept, econom ie politiccursuri de filozofie, drept, econom ie politiccursuri de filozofie, drept, econom ie politiccursuri de filozofie, drept, econom ie politică, lim bi rom anice, , lim bi rom anice, , lim bi rom anice, , lim bi rom anice, 

m edicinm edicinm edicinm edicină, cite, cite, cite, citeşte enorm , m ai ales filozofie te enorm , m ai ales filozofie te enorm , m ai ales filozofie te enorm , m ai ales filozofie şi i i i ştiintiintiintiinŃe. D ee. D ee. D ee. D eşi îi îi îi îşi i i i 

consacrconsacrconsacrconsacră cea  m ai m are parte lecturilor  cea  m ai m are parte lecturilor  cea  m ai m are parte lecturilor  cea  m ai m are parte lecturilor şi creai creai creai creaŃiei poetice, participiei poetice, participiei poetice, participiei poetice, participă    

entuziast la viaentuziast la viaentuziast la viaentuziast la viaŃa studena studena studena studenŃim ii rom ânim ii rom ânim ii rom ânim ii rom ân e grupate grupate grupate grupată în  societatea  în  societatea  în  societatea  în  societatea 

„R om ânia Jun„R om ânia Jun„R om ânia Jun„R om ânia Jună”, leag”, leag”, leag”, leagă prietenii, public prietenii, public prietenii, public prietenii, publică articole în  „A lbina”  articole în  „A lbina”  articole în  „A lbina”  articole în  „A lbina” şi i i i 

„F edera„F edera„F edera„F ederaŃiunea” din „Pesta” ori în „F am ilia”.iunea” din „Pesta” ori în „F am ilia”.iunea” din „Pesta” ori în „F am ilia”.iunea” din „Pesta” ori în „F am ilia”.    

    

Începutul carierei de poetÎnceputul carierei de poetÎnceputul carierei de poetÎnceputul carierei de poet    
    

Încercând o apropiere de cercul junim ist, trim ite la IaÎncercând o apropiere de cercul junim ist, trim ite la IaÎncercând o apropiere de cercul junim ist, trim ite la IaÎncercând o apropiere de cercul junim ist, trim ite la Iaşi i i i 

poezia  „V enere” poezia  „V enere” poezia  „V enere” poezia  „V enere” şi „M adoni „M adoni „M adoni „M adonă”, care a”, care a”, care a”, care apare în  „C onvorbiri literare” pare în  „C onvorbiri literare” pare în  „C onvorbiri literare” pare în  „C onvorbiri literare” 

(15  aprilie 1870). Încura jat de succes, public(15  aprilie 1870). Încura jat de succes, public(15  aprilie 1870). Încura jat de succes, public(15  aprilie 1870). Încura jat de succes, publică „E pigonii”  „E pigonii”  „E pigonii”  „E pigonii” şi i i i 

„M ortua est”(1871), poezii care„M ortua est”(1871), poezii care„M ortua est”(1871), poezii care„M ortua est”(1871), poezii care----i vor servi lu i T itu  M aiorescu  ca i vor servi lu i T itu  M aiorescu  ca i vor servi lu i T itu  M aiorescu  ca i vor servi lu i T itu  M aiorescu  ca 

argum ente ale „direcargum ente ale „direcargum ente ale „direcargum ente ale „direcŃiei noi”. În  vara  anului 1872 piei noi”. În  vara  anului 1872 piei noi”. În  vara  anului 1872 piei noi”. În  vara  anului 1872 părrrrăseseseseşte te te te 

V iena.V iena.V iena.V iena.    

L a IaL a IaL a IaL a Iaşi, citei, citei, citei, citeşte în  te în  te în  te în  şedinedinedinedinŃele ele ele ele „Junim ii” „Junim ii” „Junim ii” „Junim ii” şi publici publici publici publică poeziile  poeziile  poeziile  poeziile 

„E gipetu l”, „Înger „E gipetu l”, „Înger „E gipetu l”, „Înger „E gipetu l”, „Înger şi dem on” i dem on” i dem on” i dem on” şi „F loare a lbastri „F loare a lbastri „F loare a lbastri „F loare a lbastră” precum  ” precum  ” precum  ” precum  şi nuvela  i nuvela  i nuvela  i nuvela  

„S„S„S„Sărm anul D ionis”.rm anul D ionis”.rm anul D ionis”.rm anul D ionis”.    

Convins sConvins sConvins sConvins să----şi continue studiile universitare, p leaci continue studiile universitare, p leaci continue studiile universitare, p leaci continue studiile universitare, p leacă la  B erlin   la  B erlin   la  B erlin   la  B erlin  

având asigurarea unei subvenavând asigurarea unei subvenavând asigurarea unei subvenavând asigurarea unei subvenŃii d in  partea „Junim ii”.ii d in  partea „Junim ii”.ii d in  partea „Junim ii”.ii d in  partea „Junim ii”.    

Între 1872Între 1872Între 1872Între 1872----1874 frecven1874 frecven1874 frecven1874 frecven teazteazteaztează cursuri de filozofie, istorie  cursuri de filozofie, istorie  cursuri de filozofie, istorie  cursuri de filozofie, istorie 

anticanticanticantică, drept, m edicin, drept, m edicin, drept, m edicin, drept, m edicină, sanscrit, sanscrit, sanscrit, sanscrită, m itologie com parat, m itologie com parat, m itologie com parat, m itologie com parată, geografie., geografie., geografie., geografie.    

R evine în  R evine în  R evine în  R evine în  Ńarararară f f f fărrrră a a a a ----şi lua doctoratul i lua doctoratul i lua doctoratul i lua doctoratul şi, între 1874i, între 1874i, între 1874i, între 1874----1876, 1876, 1876, 1876, 

este pe rând  director a l B ibliotecii Centrale, p rofesor la Institutul este pe rând  director a l B ibliotecii Centrale, p rofesor la Institutul este pe rând  director a l B ibliotecii Centrale, p rofesor la Institutul este pe rând  director a l B ibliotecii Centrale, p rofesor la Institutul 

academ ic, revizor academ ic, revizor academ ic, revizor academ ic, revizor şcocococo lar pentru judelar pentru judelar pentru judelar pentru judeŃele Iaele Iaele Iaele Iaşi i i i şi V aslu i, redactor la  i V aslu i, redactor la  i V aslu i, redactor la  i V aslu i, redactor la  

„Curieru l de Ia„Curieru l de Ia„Curieru l de Ia„Curieru l de Iaşi”. D in  octom brie 1877 este redactor la B ucurei”. D in  octom brie 1877 este redactor la B ucurei”. D in  octom brie 1877 este redactor la B ucurei”. D in  octom brie 1877 este redactor la B ucureşti, ti, ti, ti, 

la  ziarul conservator „T im pul” (alla  ziarul conservator „T im pul” (alla  ziarul conservator „T im pul” (alla  ziarul conservator „T im pul” (alături de S lav ici, careturi de S lav ici, careturi de S lav ici, careturi de S lav ici, care----l chem ase, l chem ase, l chem ase, l chem ase, 

şi de I .L . Caragiale) pâni de I .L . Caragiale) pâni de I .L . Caragiale) pâni de I .L . Caragiale) până în  vara lui 1883. Sunt anii cei m ai  în  vara lui 1883. Sunt anii cei m ai  în  vara lui 1883. Sunt anii cei m ai  în  vara lui 1883. Sunt anii cei m ai 

fructuofructuofructuofructuoşi,i,i,i,    dar dar dar dar şi de m unci de m unci de m unci de m uncă epuizant epuizant epuizant epuizantă încheiat încheiat încheiat încheiată cu  instalarea  cu  instalarea  cu  instalarea  cu  instalarea 



defin itivdefin itivdefin itivdefin itivă a  bolii care a bolii care a bolii care a bolii care----i m archeazi m archeazi m archeazi m archează tragicul destin . Pân tragicul destin . Pân tragicul destin . Pân tragicul destin . Până la   la   la   la  

m oartea  survenitm oartea  survenitm oartea  survenitm oartea  survenită în  zorii z ilei de 15 iunie 1889, m intea  poetului  în  zorii z ilei de 15 iunie 1889, m intea  poetului  în  zorii z ilei de 15 iunie 1889, m intea  poetului  în  zorii z ilei de 15 iunie 1889, m intea  poetului 

rrrrăm âne, cu  scurte m om ente de luciditate dureroasm âne, cu  scurte m om ente de luciditate dureroasm âne, cu  scurte m om ente de luciditate dureroasm âne, cu  scurte m om ente de luciditate dureroasă, confundat, confundat, confundat, confundată în   în  în  în 

întuneric.întuneric.întuneric.întuneric.    

DDDD eosebit  de exigent, a publicat pueosebit  de exigent, a publicat pueosebit  de exigent, a publicat pueosebit  de exigent, a publicat puŃin  în  cei 17 ani de in  în  cei 17 ani de in  în  cei 17 ani de in  în  cei 17 ani de 

activitate literaractivitate literaractivitate literaractivitate literară. În  decem brie 1883 apare edi. În  decem brie 1883 apare edi. În  decem brie 1883 apare edi. În  decem brie 1883 apare ediŃia  m aioresciania m aioresciania m aioresciania m aioresciană    

(pe copert(pe copert(pe copert(pe copertă:1884) cuprinzând 61 de poezii (p lus trei variante la  :1884) cuprinzând 61 de poezii (p lus trei variante la  :1884) cuprinzând 61 de poezii (p lus trei variante la  :1884) cuprinzând 61 de poezii (p lus trei variante la  

„M ai am  un singur dor”) toate publicate sau republicate în  „M ai am  un singur dor”) toate publicate sau republicate în  „M ai am  un singur dor”) toate publicate sau republicate în  „M ai am  un singur dor”) toate publicate sau republicate în  

„C onvorbiri l„C onvorbiri l„C onvorbiri l„C onvorbiri literare” iterare” iterare” iterare” şi 17 inedite. i 17 inedite. i 17 inedite. i 17 inedite. Şi totui totui totui totuşi, opera lui E m inescu  i, opera lui E m inescu  i, opera lui E m inescu  i, opera lui E m inescu  

este im enseste im enseste im enseste im ensă. E di. E di. E di. E diŃia  m onum entalia m onum entalia m onum entalia m onum entală de „O pere” in i de „O pere” in i de „O pere” in i de „O pere” in iŃiate de iate de iate de iate de 

Perpessicius, în  1939, ajunsPerpessicius, în  1939, ajunsPerpessicius, în  1939, ajunsPerpessicius, în  1939, ajunsă la  al IX la  al IX la  al IX la  al IX ----lea  volum  în  1980, este lea  volum  în  1980, este lea  volum  în  1980, este lea  volum  în  1980, este 

departe de a  fi com pletdeparte de a  fi com pletdeparte de a  fi com pletdeparte de a  fi com pletă....    

Poezia de început se încadreazPoezia de început se încadreazPoezia de început se încadreazPoezia de început se încadrează în  contextul liricii  în  contextul liricii  în  contextul liricii  în  contextul liricii 

rom anrom anrom anrom an tice patice patice patice paşoptiste. „L a H eliade”, „E pigonii”, „M ureoptiste. „L a H eliade”, „E pigonii”, „M ureoptiste. „L a H eliade”, „E pigonii”, „M ureoptiste. „L a H eliade”, „E pigonii”, „M ureşeanu” eanu” eanu” eanu” 

indicindicindicindică op op op opŃiunile poetului iunile poetului iunile poetului iunile poetului şi concepi concepi concepi concepŃia  m esianicia m esianicia m esianicia m esianică. „C e. „C e. „C e. „C e----Ńi doresc eu  i doresc eu  i doresc eu  i doresc eu  

Ńie, dulce R om ânie”, „H oria”, „L a B ucovina”, „D in strie, dulce R om ânie”, „H oria”, „L a B ucovina”, „D in strie, dulce R om ânie”, „H oria”, „L a B ucovina”, „D in strie, dulce R om ânie”, „H oria”, „L a B ucovina”, „D in străininininătate” tate” tate” tate” 

transcriu  crezul patriotic, dorul transcriu  crezul patriotic, dorul transcriu  crezul patriotic, dorul transcriu  crezul patriotic, dorul şi nostalgia m eleagurilor i nostalgia m eleagurilor i nostalgia m eleagurilor i nostalgia m eleagurilor 

copilcopilcopilcopilăriei.riei.riei.riei.    T em atica socia lTem atica socia lTem atica socia lTem atica socia lă e prezentat e prezentat e prezentat e prezentată în  „Junii corup în  „Junii corup în  „Junii corup în  „Junii corupŃi”. i”. i”. i”. 

P referinP referinP referinP referinŃa pentru  m ister, nocturn  a pentru  m ister, nocturn  a pentru  m ister, nocturn  a pentru  m ister, nocturn  şi m editai m editai m editai m editaŃie se sim te în  ie se sim te în  ie se sim te în  ie se sim te în  

„M isterele nop„M isterele nop„M isterele nop„M isterele nopŃii”, cum  în  aceleaii”, cum  în  aceleaii”, cum  în  aceleaii”, cum  în  aceleaşi tipare se configureazi tipare se configureazi tipare se configureazi tipare se configurează iubirea  iubirea  iubirea  iubirea 

rom anticrom anticrom anticrom antică („A m orul unei m arm ure”), erotica apropiindu („A m orul unei m arm ure”), erotica apropiindu („A m orul unei m arm ure”), erotica apropiindu („A m orul unei m arm ure”), erotica apropiindu ----se de se de se de se de 

A lecsandri („D eA lecsandri („D eA lecsandri („D eA lecsandri („D e----aaaaş    avea… ”) sau B olinteanu („O  cavea… ”) sau B olinteanu („O  cavea… ”) sau B olinteanu („O  cavea… ”) sau B olinteanu („O  căllllărire în  zori”).rire în  zori”).rire în  zori”).rire în  zori”).    

    
D espre operele lu i M ihai E m inescuD espre operele lu i M ihai E m inescuD espre operele lu i M ihai E m inescuD espre operele lu i M ihai E m inescu     

    
A dâncirea  poeziei paA dâncirea  poeziei paA dâncirea  poeziei paA dâncirea  poeziei paşoptiste în  gândire optiste în  gândire optiste în  gândire optiste în  gândire şi v iziune e dovediti v iziune e dovediti v iziune e dovediti v iziune e dovedită    

de creade creade creade creaŃia  de m ai târziu  ia de m ai târziu  ia de m ai târziu  ia de m ai târziu  şi v izibili v izibili v izibili v izibilă înc înc înc încă în  cosm ologia  din  în  cosm ologia  din  în  cosm ologia  din  în  cosm ologia  din 

„P ovestea m agului c„P ovestea m agului c„P ovestea m agului c„P ovestea m agului căllllător în stele”, „M uretor în stele”, „M uretor în stele”, „M uretor în stele”, „M ureşanu” orianu” orianu” orianu” ori    în  antum ele în  antum ele în  antum ele în  antum ele 

„Înger „Înger „Înger „Înger şi dem on”, „C ugeti dem on”, „C ugeti dem on”, „C ugeti dem on”, „C ugetările srile srile srile sărm anului D ionis”. Începând cu rm anului D ionis”. Începând cu rm anului D ionis”. Începând cu rm anului D ionis”. Începând cu 

„E pigonii”, „M elancolie”, „M em ento m ori” se produce o  ruptur„E pigonii”, „M elancolie”, „M em ento m ori” se produce o  ruptur„E pigonii”, „M elancolie”, „M em ento m ori” se produce o  ruptur„E pigonii”, „M elancolie”, „M em ento m ori” se produce o  ruptură, o  , o  , o  , o  

crizcrizcrizcriză a  gândirii rom antice: universul este lipsit de sens  a gândirii rom antice: universul este lipsit de sens  a gândirii rom antice: universul este lipsit de sens  a gândirii rom antice: universul este lipsit de sens 

(„Scrisoarea I”), r(„Scrisoarea I”), r(„Scrisoarea I”), r(„Scrisoarea I”), răul su l su l su l săllllăşlu ielu ielu ielu ieşte pretutindeni în  istorite pretutindeni în  istorite pretutindeni în  istorite pretutindeni în  istorie. E roul e. E roul e. E roul e. E roul 

este dem onic („D em onism ”, „Înger este dem onic („D em onism ”, „Înger este dem onic („D em onism ”, „Înger este dem onic („D em onism ”, „Înger şi dem on”, „Strigoii”), pi dem on”, „Strigoii”), pi dem on”, „Strigoii”), pi dem on”, „Strigoii”), păstrând strând strând strând 



în  secret nostalgia  puritîn  secret nostalgia  puritîn  secret nostalgia  puritîn  secret nostalgia  purităŃii ii ii ii şi frum usei frum usei frum usei frum useŃii p ierdute („O , rii p ierdute („O , rii p ierdute („O , rii p ierdute („O , răm âi”, „D e m âi”, „D e m âi”, „D e m âi”, „D e 

ce nuce nuce nuce nu ----m i vii), cm i vii), cm i vii), cm i vii), căutând salvare în  iubire, poezie utând salvare în  iubire, poezie utând salvare în  iubire, poezie utând salvare în  iubire, poezie şi v is. E xisti v is. E xisti v is. E xisti v is. E xistă în   în   în   în  

acelaacelaacelaacelaşi tim p cu  viziunea tu lburi tim p cu  viziunea tu lburi tim p cu  viziunea tu lburi tim p cu  viziunea tu lburării arm onieirii arm onieirii arm onieirii arm oniei, restructurarea , restructurarea , restructurarea , restructurarea 

universaluniversaluniversaluniversală prin  ideea genezei perpetue („Scrisoarea I”,  prin  ideea genezei perpetue („Scrisoarea I”,  prin  ideea genezei perpetue („Scrisoarea I”,  prin  ideea genezei perpetue („Scrisoarea I”, 

„L uceaf„L uceaf„L uceaf„L uceafăru l”), lum ina, în ipostaze diferite, captatrul”), lum ina, în ipostaze diferite, captatrul”), lum ina, în ipostaze diferite, captatrul”), lum ina, în ipostaze diferite, captată m aterial  m aterial  m aterial  m aterial 

(m area, luna, m arm ura) spiritual (gândirea, iubirea , m em oria, deci (m area, luna, m arm ura) spiritual (gândirea, iubirea , m em oria, deci (m area, luna, m arm ura) spiritual (gândirea, iubirea , m em oria, deci (m area, luna, m arm ura) spiritual (gândirea, iubirea , m em oria, deci 

şi istoria ), fiind substani istoria ), fiind substani istoria ), fiind substani istoria ), fiind substanŃa generatoare a  lum ii. L iria generatoare a  lum ii. L iria generatoare a  lum ii. L iria generatoare a  lum ii. L irica socialca socialca socialca socială, , , , 

expresia ei cea m ai directexpresia ei cea m ai directexpresia ei cea m ai directexpresia ei cea m ai directă fiind „Îm p fiind „Îm p fiind „Îm p fiind „Îm părat rat rat rat şi proletar”, include i proletar”, include i proletar”, include i proletar”, include şi i i i 

filonul nafilonul nafilonul nafilonul naŃional („M ureional („M ureional („M ureional („M ureşanu”, „Sarm is”, „D ecebal”, „M uanu”, „Sarm is”, „D ecebal”, „M uanu”, „Sarm is”, „D ecebal”, „M uanu”, „Sarm is”, „D ecebal”, „M uşatin  atin  atin  atin  şi i i i 

codrul”) sau  filozofic („Scrisoarea  I”). E rotica în  care analizeazcodrul”) sau  filozofic („Scrisoarea  I”). E rotica în  care analizeazcodrul”) sau  filozofic („Scrisoarea  I”). E rotica în  care analizeazcodrul”) sau  filozofic („Scrisoarea  I”). E rotica în  care analizează    

lucid  dragostea („Scrisoarea  IV ”, „Scrisoarealucid  dragostea („Scrisoarea  IV ”, „Scrisoarealucid  dragostea („Scrisoarea  IV ”, „Scrisoarealucid  dragostea („Scrisoarea  IV ”, „Scrisoarea     V ”, „O dV ”, „O dV ”, „O dV ”, „O dă”[în  m etru  ”[în  m etru  ”[în  m etru  ”[în  m etru  

antic], „Pe lângantic], „Pe lângantic], „Pe lângantic], „Pe lângă p lopii f p lopii f p lopii f p lopii fărrrră so so so soŃ”) are im plica”) are im plica”) are im plica”) are im plicaŃii filozofice ii filozofice ii filozofice ii filozofice şi i i i 

sociale. A rm onia iubirii e rareori posib ilsociale. A rm onia iubirii e rareori posib ilsociale. A rm onia iubirii e rareori posib ilsociale. A rm onia iubirii e rareori posib ilă, ca în „C, ca în „C, ca în „C, ca în „Călin  (F ile de lin  (F ile de lin  (F ile de lin  (F ile de 

poveste)”.poveste)”.poveste)”.poveste)”.    

Idila este protejatIdila este protejatIdila este protejatIdila este protejată de lum ea vegetal de lum ea vegetal de lum ea vegetal de lum ea vegetală („F loare a lbastr („F loare a lbastr („F loare a lbastr („F loare a lbastră”, ”, ”, ”, 

„Povestea  codrului”, „Povestea tei„Povestea  codrului”, „Povestea tei„Povestea  codrului”, „Povestea tei„Povestea  codrului”, „Povestea teiu lu i”). A pare visu l de dragoste u lu i”). A pare visu l de dragoste u lu i”). A pare visu l de dragoste u lu i”). A pare visu l de dragoste 

(„L acul”), chem area („D orin(„L acul”), chem area („D orin(„L acul”), chem area („D orin(„L acul”), chem area („D orinŃa”), regretul („D eparte sunt de a”), regretul („D eparte sunt de a”), regretul („D eparte sunt de a”), regretul („D eparte sunt de 

tine… ”, „O , rtine… ”, „O , rtine… ”, „O , rtine… ”, „O , răm âi”, „Pe aceeam âi”, „Pe aceeam âi”, „Pe aceeam âi”, „Pe aceeaşi u licioari u licioari u licioari u licioară”), nostalgia „eternei ”), nostalgia „eternei ”), nostalgia „eternei ”), nostalgia „eternei 

d im inedim inedim inedim ineŃi” („D e câte ori, iubito”).i” („D e câte ori, iubito”).i” („D e câte ori, iubito”).i” („D e câte ori, iubito”).    

P roblem atica filozoficProblem atica filozoficProblem atica filozoficProblem atica filozofică tradus tradus tradus tradusă alegoric  alegoric  alegoric  alegoric şi sim bolic, i sim bolic, i sim bolic, i sim bolic, 

m itologic, m itologic, m itologic, m itologic, natura, erotica pe care le include fac ca „L uceafnatura, erotica pe care le include fac ca „L uceafnatura, erotica pe care le include fac ca „L uceafnatura, erotica pe care le include fac ca „L uceafăru l” sru l” sru l” sru l” să    

fie o  sintezfie o  sintezfie o  sintezfie o  sinteză a  întregii poezii em inesciene. a întregii poezii em inesciene. a întregii poezii em inesciene. a întregii poezii em inesciene.    

Ca Ca Ca Ca şi în  lirici în  lirici în  lirici în  lirică, asim ilarea creatoare a folclorulu i constituie o  , asim ilarea creatoare a folclorulu i constituie o  , asim ilarea creatoare a folclorulu i constituie o  , asim ilarea creatoare a folclorulu i constituie o  

trtrtrtrăssssăturturturtură caracteristic caracteristic caracteristic caracteristică a  poeziei („F a  poeziei („F a  poeziei („F a  poeziei („Fătttt----F rum os din  lacrimF rum os din  lacrimF rum os din  lacrimF rum os din  lacrimă”, ”, ”, ”, 

„C„C„C„Călin  N ebunul”, „F ata în  lin  N ebunul”, „F ata în  lin  N ebunul”, „F ata în  lin  N ebunul”, „F ata în  grgrgrgrădina de aur”, „M iron dina de aur”, „M iron dina de aur”, „M iron dina de aur”, „M iron şi frum oasa i frum oasa i frum oasa i frum oasa 

ffffărrrră corp”). corp”). corp”). corp”).    

F ragm entele „L a curtea cuconului V asile C reangF ragm entele „L a curtea cuconului V asile C reangF ragm entele „L a curtea cuconului V asile C reangF ragm entele „L a curtea cuconului V asile C reangă” ” ” ” şi „A ur, i „A ur, i „A ur, i „A ur, 

mmmmărire rire rire rire şi am or” reconstitu ie tablouri socia le apropiate de i am or” reconstitu ie tablouri socia le apropiate de i am or” reconstitu ie tablouri socia le apropiate de i am or” reconstitu ie tablouri socia le apropiate de 

înaintaînaintaînaintaînaintaşii paii paii paii paşoptioptioptioptişti.ti.ti.ti.     

În a lte cazuri, proza rom anticÎn a lte cazuri, proza rom anticÎn a lte cazuri, proza rom anticÎn a lte cazuri, proza rom antică e de factur e de factur e de factur e de factură filozofic filozofic filozofic filozofică    şi i i i 

reflex ivreflex ivreflex ivreflex ivă („Cezara”, „G eniu  pustiu”, „S („Cezara”, „G eniu  pustiu”, „S („Cezara”, „G eniu  pustiu”, „S („Cezara”, „G eniu  pustiu”, „Sărm anul D ionis”).rm anul D ionis”).rm anul D ionis”).rm anul D ionis”).    

Postum ele „U m bra m ea” Postum ele „U m bra m ea” Postum ele „U m bra m ea” Postum ele „U m bra m ea” şi „A rchaeus” sunt înrudite cu  i „A rchaeus” sunt înrudite cu  i „A rchaeus” sunt înrudite cu  i „A rchaeus” sunt înrudite cu  

u ltim a nuvelu ltim a nuvelu ltim a nuvelu ltim a nuvelă    şi încorporate pari încorporate pari încorporate pari încorporate parŃial în  ea. „A vatarii faraonului ial în  ea. „A vatarii faraonului ial în  ea. „A vatarii faraonului ial în  ea. „A vatarii faraonului 



T la” e o nuvelT la” e o nuvelT la” e o nuvelT la” e o nuvelă im aginativ im aginativ im aginativ im aginativă cu  reflexe din  Schopenhauer, în  tim p  cu  reflexe din  Schopenhauer, în  tim p  cu  reflexe din  Schopenhauer, în  tim p  cu  reflexe din  Schopenhauer, în  tim p 

ce schice schice schice schiŃa „L a aniversara  „L a aniversara  „L a aniversara  „L a aniversară” e înv” e înv” e înv” e învălu itlu itlu itlu ită în  puritate  în  puritate  în  puritate  în  puritate şi tandrei tandrei tandrei tandreŃe.e.e.e.    

Ca ziarist, a  scris peste 3000 de articole priv ind  diverse aspecte ale Ca ziarist, a  scris peste 3000 de articole priv ind  diverse aspecte ale Ca ziarist, a  scris peste 3000 de articole priv ind  diverse aspecte ale Ca ziarist, a  scris peste 3000 de articole priv ind  diverse aspecte ale 

vievievievieŃii contem porane a R om âniei.ii contem porane a R om âniei.ii contem porane a R om âniei.ii contem porane a R om âniei.  

 


