
Gânduri despre Eminescu  
 
 
 
     Afar ă ninge... Totul s-a îmbr ăcat în 
hain ă alb ă de s ărb ătoare... M-am a şezat la 
masa de scris; lumina blând ă a l ămpii c ădea 
uşor pe una din c ăr Ńi. Cu mâinile tremurânde 
o ridic şi o deschid: r ăsfoind filele 
îng ălbenite de trecerea timpului, z ăresc 
deodat ă un tân ăr „cu ochi mari,/Cât istoria 
noastr ă” (M. Sorescu), un tân ăr ce-mi 
aminte şte de oameni „c ărora le pl ăcea s ă 
spun ă,/Seara, în jurul focului, poezii-
Miori Ńa şi Luceaf ărul şi Scrisoarea 
III...(M. Sorescu). Parcurgând acest tom, 
prin fa Ńa mea se succed imagini de o rar ă 
frumuse Ńe: v ăd ca prin vis „codri adânci/ Şi 
un b ăiet care vorbea cu ei(...)ni şte p ăsări 
ori nouri(...) ca lungi şi mi şcătoare 
şesuri(...) ni şte tei şi cei doi 
îndr ăgosti Ńi/Care ştiau s ă le troieneasc ă 
toat ă floarea într-un s ărut.”(M.Sorescu). 
Peste toate acestea domne şte, îns ă, un OM şi 
„pentru c ă (...) trebuiau s ă poarte un nume/ 
Li s-a spus Eminescu.” (M. Sorescu). Multe 
se pot spune despre el, dar, cu siguran Ńă, 
nu po Ńi aduna pe  o coal ă de hârtie tot ceea 
ce sim Ńi şi ceea ce crezi despre cel ce a 
fost, este şi va r ămâne oglinda sufletului 
românesc.  
     Voi încerca, în câteva cuvinte , s ă 
r ăspund la câteva dintre nenum ăratele 
întreb ări ridicate de via Ńa tumultuoas ă a 
marelui poet.  



     Cine a fost Eminescu? Mai-nainte de 
toate, Eminescu a fost un om cu un destin 
asemănător multora dintre semenii no ştri ce 
a  urcat cu pa şi repezi treptele existen Ńei; 
poate c ă mul Ńi dintre cei de ast ăzi au 
călcat pe urmele pa şilor s ăi, au înv ăŃat în 
aceea şi şcoal ă, au hoin ărit prin aceia şi 
codri seculari, dar fiindc ă geografia fizic ă 
nu are deloc a face cu cea a sufletului şi a 
min Ńii, undeva, trebuie f ăcut ă diferen Ńa. El 
a fost „excesiv de sensibil” (Ibr ăileanu), 
neputând s ă accepte minciuna şi demagogia, 
ura şi avari Ńia, într-un cuvânt „mizeriile 
vie Ńii” (Ibr ăileanu).  
     În timp ce slovele alergau pe foaia 
alb ă, afar ă, z ăpada continua s ă cad ă, cu 
fulgi mari şi pufo şi. Poate c ă v ă întreba Ńi 
adesea de ce aproape în fiecare an, în 
aşteptarea zilei lui Mihai Eminescu, începe 
să ning ă; este probabil tradi Ńia „instituit ă 
între istorie şi for Ńele pe care nu a reu şit 
niciodat ă s ă le st ăpâneasc ă, cele ale 
naturii. (Ana Blandiana). 
     A iubit oare Eminescu?Fire şte c ă da; 
sentimentul acesta este tr ăit de fiecare 
fiin Ńă omeneasc ă în parte, doar c ă este 
perceput diferit; şi acesta nu este singurul 
motiv pentru care vorbesc astfel; o  parte 
din opera sa este închinat ă marelui dar 
oferit omului de c ătre  Dumnezeu.  
     O alt ă întrebare care st ă pe buzele 
tuturora: 
     A meritat Veronica s ă fie îndr ăgit ă de 
un „geniu”?Dac ă a meritat sau nu, este doar 
o p ărere; nu suntem noi  în m ăsur ă s ă 



judec ăm doi „sacri”, ba, mai mult decât 
atât, ceea ce a r ămas la loc de cinste este, 
f ăr ă îndoial ă, „legenda care i-a unit în 
via Ńă şi în moarte” (G.C ălinescu). 
      Reprezint ă oare publicarea scrisorilor 
un abuz asupra intimit ăŃii „autorilor”? 
     
   Apari Ńia scrisorilor de dragoste, ale 
celor doi, adunate sub titlul „Dulcea mea 
doamnă/Eminul meu iubit”, a stârnit 
numeroase controverse printre oamenii de 
cultur ă ai zilelor noastre, dar acest lucru 
nu i-a împiedicat pe cititorii de rând s ă- şi 
îmbog ăŃeasc ă nu doar bibliotecile, ci şi 
sufletele, deoarece, mul Ńi dintre ei au 
descoperit în aceste texte p ăstrate de 
timpul binevoitor, adev ărata purificare.  
     Descifrând gândurile a şternute cu 
„cerneal ă violet ă”, descoperim c ă poetul i 
se confeseaz ă Veronic ăi ori de câte ori se 
simte sl ăbit, spunându-i „Sunt nepractic, 
sunt peste voia mea gr ăitor de adev ăr, mul Ńi 
mă ur ăsc şi nimeni nu m ă iube şte afar ă de 
tine.”- aflat la mare distan Ńă de femeia 
iubit ă, Eminescu se resemneaz ă prin scris, 
aşteptând cu ner ăbdare mâna binef ăcătoare 
să-i poposeasc ă pe frunte şi s ă-i aline 
suferin Ńele. 
     Ar mai fi multe de semnalat aici, dar 
închei în speran Ńa c ă am adus o raz ă de 
lumin ă în ceea ce prive şte omul-Eminescu. 
     Când m-am ridicat şi am privit pe 
fereastr ă, ninsoarea se oprise; o pace 
nemaiîntâlnit ă m-a cuprins atunci şi un gând 



mă iscodea aievea: „C ărui popor i s-a mai 
f ăcut darul acesta...” (C. Noica).  


