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Se naște, la 15 ianuarie 1850, la
Botoșani.
Își petrece copilăria în orașul
natal, dar și la Ipotești (unde tatăl,
căminarul Gheorghe Eminovici, avea
o moșie răzășească), bucurându-se
de o totală libertate de mișcare și de
a cunoaște oamenii locului și natura
înconjurătoare – stare evocată cu
adâncă nostalgie în poeziile pe care
le va scrie mai târziu (precum Fiind băiet sau O, rămâi).
Debutează, în 1866, cu poezia De-aș avea, în revista
Familia, din Pesta, al cărei director, Iosif Vulcan, îi schimbă
numele din Eminovici în Eminescu.
Adevărata sa consacrare se produce în 1870, odată
cu începerea fructuoasei colaborări la revista Convorbiri
literare – a societății și cenaclului „Junimea“ din Iași.
Versurile publicate aici (între care Rugăciunea unui dac,
O,rămâi, Lacul, Povestea codrului, Revedere, Împărat și
proletar, Luceafărul) vor constitui substanța singurului
volum care i-a apărut poetului în timpul vieții – editat, în
1884, de Titu Maiorescu, reputatul om de cultură aflat la
conducerea „Junimii“; cel care își motiva gestul afirmând
că „am făcut-o dintr-un simțământ de datorie (...)“ față „de
iubitorii de literatura noastră“, cărora le vor deveni, astfel,
„mai accesibile scrierile poetice (...) ale unui autor, care a
fost înzestrat cu darul de a întrupa adânca sa simțire și cele
mai înalte gândiri într-o frumuseță de forme, subt al cărei
farmec limba română pare a primi o nouă viață“.
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L A MOR MÂNT UL LUI A R ON P UM N U L

Îmbracă-te în doliu, frumoasă Bucovină,
Cu cipru verde-ncinge antică fruntea ta;
C-acuma din pleiada-ți auroasă și senină
Se stinse un luceafăr, se stinse o lumină,
				
Se stinse-o dalbă stea!
Metalica, vibrânda a clopotelor jale
Vuiește în cadență și sună întristat;
Căci, ah! geniul mare al deșteptării tale
Păși, se duse-acuma pe-a nemuririi cale
				
Și-n urmă-i ne-a lăsat!
Te-ai dus, te-ai dus din lume, o! geniu nalt și mare,
Colò unde te-așteaptă toți îngerii în cor,
Ce-ntoană tainic, dulce a sferelor cântare,
Și-ți împletesc ghirlande, cununi mirositoare,
				
Cununi de albe flori!
Te plânge Bucovina, te plânge-n voce tare,
Te plânge-n tânguire și locul tău natal;
Căci umbra ta măreață în falnica-i zburare
O urmă-ncet cu ochiul în tristă lăcrimare
				
Ce-i simț național!
Urmeze încă-n cale-ți și lacrima duioasă
Ce junii toți o varsă pe trist mormântul tău,
Urmeze-ți ea prin zboru-ți în cânturi tânguioase,
În cânturi răsunânde, suspine-armonioase,
				
Colò, în Eliseu!...
(Lăcrimioarele învățăceilor…, 15/27 ianuarie 1866)
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D E- A Ş A VEA . . .

De-aș avea și eu o floare
Mândră, dulce, răpitoare,
Ca și florile din mai,
Fiice dulce a unui plai,
Plai râzând cu iarbă verde,
Ce se leagănă, se pierde,
Undoind încetișor,
Șoptind șoapte de amor;
De-aș avea o floricică
Gingașă și tinerică,
Ca și floarea crinului,
Alb ca neaua sânului,
Amalgam de-o roz-albie
Și de una purpurie,
Cântând vesel și ușor,
Șoptind șoapte de amor;
De-aș avea o porumbiță
Cu chip alb de copiliță,
Copiliță blândișoară
Ca o zi de primăvară,
Câtu-ți ține ziulița
I-aș cânta doina, doinița,
I-aș cânta-o-ncetișor,
Șoptind șoapte de amor.
(Familia, II, 6, 25 februarie/9 martie 1866)
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DIN S T R Ă I NĂ TA T E

Când tot se-nveselește, când toți aci se-ncântă,
Când toți își au plăcerea și zile fără nori,
Un suflet numai plânge, în doru-i se avântă
L-a patriei dulci plaiuri, la câmpii-i râzători.
Și inima aceea, ce geme de durere,
Și sufletul acela, ce cântă amorțit,
E inima mea tristă, ce n-are mângâiere,
E sufletu-mi, ce arde de dor nemărginit.
Aș vrea să văd acuma natala mea vâlcioară,
Scăldată în cristalul pârăului de-argint,
Să văd ce eu atâta iubeam odinioară:
A codrului tenebră, poetic labirint;
Să mai salut o dată colibele din vale,
Dorminde cu un aer de pace, liniștiri,
Ce respirau în taină plăceri mai naturale,
Visări misterioase, poetice șoptiri.
Aș vrea să am o casă tăcută, mitutică,
În valea mea natală, ce undula în flori,
Să tot privesc la munte în sus cum se ridică,
Pierzându-și a sa frunte în negură și nori.
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