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Draga mea Veronică, 

   Ca eu să nu-ți scriu e de înțeles. Bolnav, neputând dormi nopțile și cu toate astea trebuind să scriu 
zilnic, nu am nici dispoziție de a-ți scrie ție, căreia aș vrea să-i scriu închinăciuni, nu vorbe simple. 

   Dar tu care ai timp și nu ești bolnavă să nu-mi scrii e mai puțin explicabil. Tu trebuie să fii 
îngăduitoare cu mine, mai îngăduitoare decât cu oricine altul, pentru că eu sunt unul din oamenii 
cei mai nenorociți din lume. 

   Și tu știi care este acea nenorocire. Sunt nepractic, sunt peste voia mea grăitor de adevăr, mulți 
mă urăsc și nimeni nu mă iubește afară de tine. Și poate nici tu nu m-ai fi iubit câtuși de puțin, dacă 
nu era acest lucru extraordinar în viața mea care e totodată o extraordinară nenorocire. Căci e bine 
ca omul să fie tratabil, maniabil, să se adapteze cu împrejurările și să prinză din sbor puținul noroc 
care îl dă o viață scurtă și chinuită, și eu nu am făcut nimic din toate acestea, ci te-am atras încă și 
pe tine în cercul meu fatal, te-am făcut părtașă urei cu care oamenii mă onorează pe mine. Căci 
acesta e singurul reazim al caracterului meu - mă onorează ura lor și nici nu mă pot închipui altfel 
decât urât de ei. 

   Dar tu pentru aceasta nu trebuie să mă bănuiești, tu rămâi cum ai fost și scrie-mi. Tendința mea 
constantă va fi de a-mi împlini făgăduințele curând ori târziu, dar mai bine târziu decât niciodată. 

   Sunt atât de trist și e atât de deșartă viața mea de bucurii, încât numai scrisorile de la tine mă mai 
bucură. A le suspenda sau a rări scrisorile tale m-ar durea chiar dacă n-ai mai iubi pe mine. 

          

             

Scrie cu degetele pe cari le sărut. 

(1880 Februarie) 

 



București 3 Mai 1880 

         Stimabilă Doamnă și respectata mea amică, 

   Dacă v-am putut trimite atât de repede scrisorile în cestiune, cauza e că ele au fost totdeuna la mine; pentru actele cerute veți binevoi 
a îngădui una sau două zile ca să le caut în vravul meu de cărți, nearanjate încă din lipsă de timp și legate în teancuri tocmai în acele 
nefericite zile de Paști, singurele libere pe care le-am avut de atâta timp și pe care le-am întrebuințat la legarea în teancuri a cărților. În 
orice caz, stimabila mea Doamnă, sper a nu-mi atrage din nou supărarea DV. și Vă rog de mii de ori să mă iertați, dacă nevoind a Vă lăsa 
fără răspuns imediat, nu alătur deja pe lângă actele în cestiune. 

   Vă mirați de graba - mie desigur penibilă și neplăcută - cu care V-am trimis scrisorile cerute. Uitați însă, se vede, scrisoarea DV. din 
urmă pe care V-am trimis-o asemenea și prin care mi-ați luat orice perspectivă de-a da lucrului o altă formă, decât cea dorită de DV. 
chiar. 

   O repet, Doamnă, nu insist câtuși de puțin de-a urni de pe umerele mele sarcina de vină ce mi se cuvine și ca omul, care ia orice 
amănunt asupra sa, după ce a luat totul împreună, nici nu mai gândesc să-mi ușurez sarcina, să atribuiesc altora sau împrejurărilor sau 
în fine numai greutăților momentane purtarea mea oricum ar fi fost. 

   Cât voi putea voi încerca să îndreptez ceea ce-am greșit; a silui împrejurările, iată singurul lucru pe care nu-l pot face prevăzând de 
mai-nainte zădărnicia unor asemenea încercări. 

   Sfârșesc scrisoarea mea prin părerea de rău că ați găsit de cuviință a-mi imputa fapte, pe care nu le cunosc, relatate DV. de persoane, 
pe cari asemenea nu le cunosc. În orice caz, în retragerea absolută în care trăiesc, a fost ceva nou pentru mine de-a afla despre 
ocupațiuni, cărora se pretinde că mă dedau sau despre petreceri, la cari se pretinde c-aș fi luând parte. Sunt atât de retras, Doamnă, și 
am atât de puțin interes pentru ceea ce se vorbește sau nu despre mine, c-un cuvânt toată viața mea e atât de simplă, cu toate 
greutățile ei, încât nici curiozitatea n-o am de-a ști cine și-a luat libertatea de-a zice că pretinde a mă cunoaște, nici curiozitatea de-a ști 
ce se vorbește. 

O singură dorință am avut, dar dacă și oameni și împrejurări o fac să devină irealizabilă, nu voi fi eu acela care să impun unora, să siluesc 
pe celelalte. Toate merg, se vede, pe-un drum prescris de mai-nainte, asupra căruia puterea individului nu are nici o influență. 

   Repetând rugăciunea să binevoiți a îngădui vro două zile până să vă pot trimite actele rămân cu tot respectul 

             al DVoastre supus servitor 

             M. Eminescu 

 



 Iulie 1882 

      Draga mea Nică, 

Călduri, muncă și necazuri mă opresc de a-ți răspunde cu acea promptă regularitate de care, de 
dragul tău, m-aș ține bucuros. Precum era de prevăzut, după ce am făcut atât de puține băi și după 
ce aerul de bucurești nu-mi priește de loc și căldurile asemenea, bubele mele amenință a se 
redeschide și a mă rearunca în acea mizerie morală, care era de vină la tăcerea mea. 

Dragul meu Moț, nimeni, absolut nimeni nu-i în București, nici prieteni, nici dușmani. Toți caută 
răcoare și liniște din acest infern, în care cei nevinovați se pedepsesc. După ce și corectorul de la 
"Timpul" mi s-a îmbolnăvit, am rămas curat redus la mine însumi cu onorabila redacție... și pe ce 
călduri, Doamne sfinte! 

Nu fi supărățică, dacă nu-ți scriu imediat și crede-mă că abia găsesc un moment mai limpede în care 
să pot gândi și la dragul meu Moț, la imputările ce ea mi le face și la fatalitatea că mi-i atât de dragă 
ș atât de scumpă și totuși nu pot fi lângă ea. 

Eh! La pauvreté est une mauvaise chose! Și chip să scap de ea pentru totdeuna nu se vede încă. Dar 
în sfârșit, bun e Dumnezeu și meșter e dracul. După ploaie trebuie să vie și senin, care va fi și mai 
senin prin tine, Nică. 

Ai avut de descifrat în scrisoarea mea trecută. Am plecat la Chiustenge și cerneala din călimară s-a 
făcut în vreme de vară ca păcura - Copirtinb - încât se lipea filă de filă. 

Te sărut de mii de ori, Moț, și iar te sărut și iar, și iar și te rog să-mi păstrezi locul din inimă care l-ai 
dăruit lui Emin. 

 



"Mitule iubit si al meu scump si dragalas, 
    
Tu cate odata esti inger, acuma ai fost fiind ca fara sa ma astept am 
primit scrisori de la tine. Mitule, nu te supara daca cu o veselie 
nebuna care ma caracteriza iti spun ca m-au apucat hachitele 
cochetariei, dar ce vrei? – speranta ca am scapat – stii tu de ce – ma 
face sa-mi ies din piele, mi se pare c-am nascut din nou, am inceput 
a mai prinde putin la viata si putere, toate-mi par bune si frumoase. 
(…). Eminule, scrisoarea ta e foarte posomorata, mi-i da voie fara sa 
te superi daca te voi acuza pe tine oricat de rau ti-ar merge, tu vrei 
singur sa ridici la nesfarsit piatra lui Sisif; (…)Eminescul meu cheri, 
spune-mi si raspunde numaidecat – e ordin imparatesc – mai iei tu 
medicamentoasele tale? Si cu aceasta am onoare a te instiinta ca 
ma asteapta asternutul si ma duc sa ma culc singura, singurica cu 
gandul la scumpul meu. 

12 Martie 1880 Iasi    Veronica" 

 



Eminescu 

•  a fost un poet, prozator și jurnalist român, socotit de cititorii români și 
de critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică 
din literatura română.[9] Receptiv la romantismele europene de secol 
XVIII și XIX, a asimilat viziunile poetice occidentale, creația sa aparținând 
unui romantism literar relativ întârziat. În momentul în care Mihai 
Eminescu a recuperat temele tradiționale ale Romantismului european, 
gustul pentru trecut și pasiunea pentru istoria națională, căreia a dorit 
chiar să-i construiască un Pantheon de voievozi, nostalgia regresivă 
pentru copilărie, melancolia și cultivarea stărilor depresive, întoarcerea 
în natură etc., poezia europeană descoperea paradigma modernismului, 
prin Charles Baudelaire sau Stéphane Mallarmé, bunăoară. Poetul avea 
o bună educație filosofică, opera sa poetică fiind influențată de marile 
sisteme filosofice ale epocii sale, de filosofia antică, de 
la Heraclit la Platon, de marile sisteme de gândire ale romantismului, de 
teoriile lui Arthur Schopenhauer, Immanuel Kant (de altfel Eminescu a 
lucrat o vreme la traducerea tratatului acestuia Critica rațiunii pure, la 
îndemnul lui Titu Maiorescu, cel care îi ceruse să-și ia doctoratul în 
filosofia lui Kant la Universitatea din Berlin, plan nefinalizat până la 
urmă) și de teoriile lui Hegel. 
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Luceafărul 
• „Luceafărul” este una dintre cele mai cunoscute poezii ale lui Mihai Eminescu, începută 

încă din 1873, dar scrisă și finisată de-a lungul multor ani până la publicarea sa în 
aprilie 1883 în Almanahul societății studențești România Jună din Viena. După publicarea 
la Viena, poemul a fost reluat apoi în același an în revista Convorbiri literare și în final în 
volumul princeps intitulat „Poesii” sub îngrijirea lui Titu Maiorescu, publicat în anul 1884. 

• Rădăcina ideologică principală a gândirii sale economice sau politice era conservatoare; 
prin articolele sale publicate mai ales în perioada în care a lucrat la Timpul a reușit să-i 
deranjeze pe câțiva lideri importanți din acest mare partid care au lansat sloganul, celebru 
în epocă, „Ia mai opriți-l pe Eminescu ăsta!”. Publicistica eminesciană oferă cititorilor o 
radiografie a vieții politice, parlamentare sau guvernamentale din acea epocă; în plus 
ziaristul era la nevoie și cronicar literar sau teatral, scria despre viața mondenă sau despre 
evenimente de mai mică importanță, fiind un veritabil cronicar al momentului. 

• Eminescu a fost activ în societatea politico-literară Junimea, și a lucrat ca redactor 
la Timpul, ziarul oficial al Partidului Conservator.[10] A publicat primul său poem la vârsta de 
16 ani, iar la 19 ani a plecat să studieze la Viena. Manuscrisele poetului Mihai Eminescu, 46 
de volume, aproximativ 14.000 de file, au fost dăruite Academiei Române de Titu 
Maiorescu, în ședința din 25 ianuarie 1902.[11] Eminescu a fost internat în 3 
februarie 1889 la spitalul Mărcuța din București și apoi a fost transportat la sanatoriul 
Caritas. În data de 15 iunie 1889, în jurul orei 4 dimineața, poetul a murit în sanatoriul 
doctorului Șuțu. În 17 iunie Eminescu a fost înmormântat la umbra unui tei din cimitirul 
Bellu din București. A fost ales post-mortem (28 octombrie 1948) membru al Academiei 
Române. 
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Junimea 

• Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală 
înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, 
Gheorghe Racoviță, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu. 

• Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul 
însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași 
înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și 
creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, 
istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași 
curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut 
sau care s-au putut opune. 

• Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își 
propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată 
de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor 
voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de 
aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o 
asociație. 
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Scrisoarea I 
•  Scrisoarea I este o sinteza a temelor universului eminescian: natura, iubirea, mitul, istoria, omul si 

societatea, ppetul si poezia, constiinta si materia. 
 
Textul are o compozitie moderna, secventiala, in care temele si motivele, ideile si miturile se 
intrepatrund, ceea ce da textului o structura complexa. Formal este o epistola, prin continut este o 
meditatie, prin spiritul critic o satira, in secventa a treia un imn, prin problematica, fire narative si 
prototipuri umane este un poem. 
 
Prima secventa aduce un tablou romantic, nocturn, dominat de simbolul lunii, care sugereaza constiinta 
universala, principiul feminin, si are rolul de a transfigura realitatea: Strabatute de-al tau farmec tie 
singura-ti arati!". Temele se deruleaza interferandu-se. Tema omul si societatea este dezvoltata printr-o 
suita de litote: microscopice popoare", musti de-o zi", musuroaie de furnici", lume mica ce se masura 
cu cotul", imagini care au drept numitor comun conceptul de fortuna labilis. De aici o interferenta cu 
motivul viata^si moartea: Cum ca lumea asta-ntrega e o clipa suspendata, / Ca-ndaratu-i si naintea-i 
intuneric se arata." Conceptul de lume ca vis il gasim sintetizat in versul: Caci e vis al nefiintei universul 
cel himeric". 
Secventa a doua a textului dezvolta tema omul si societatea" prezentand cateva prototipuri umane: 
- parazitul (Unul cauta-n oglinda de-si bucleaza al sau par") 
- filozoful (Altul cauta in lume si in vreme adevar") 
- negustorul (Iara altu-mparte lumea de pe scandura tarabii") 
- regele (Vezi pe-un rege ce-mpanzeste globu-n planuri pe un veac") 
- saracul (Cand la ziua cea de mane abia cuget-un sarac") 
- geniul (Iar colo batranul dascal cu-a lui haina roasa-n coate"), care este centrul universului fiindca in el 
sta spiritul, care genereaza si sustine lumea {Asa el sprijina -lumea si vecia intr-un numar"). El devine 
atotputernic, fiindca nu are nici un obstacol. Constiinta universala este penetrata de cel ce are 
Cunoasterea, care-l integreaza in Sinele suprem (vezi Bhagavad-Gita). De aceea Universul fara margini e 
in degetul lui mic". 


