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„Numai poetul...”
– concurs județean interdisciplinar
de cunoştinţe literare, de creaţie literară şi plastică
Întrebările posibile privind viaţa şi opera poetului
1. Numiţi două expresii foarte cunoscute prin care este supranumit astăzi poetul M. Eminescu.
2. La ce revistă a trimis Eminescu, în 1866, poezia „De-aş avea...”?
3. La ce vârstă a publicat Eminescu poezia „De-aş avea...”?
4. În 1869, student la Facultatea de Filozofie a Universităţii din Viena, Eminescu se înscrie în două societăţi
literare. Cum se numesc acestea?
5. În 1866, M. Eminescu întreprinde o călătorie care, după G. Călinescu, marchează intrarea în altă vârstă. În
ce regiune a României a călătorit atunci Eminescu?
6. Ce trupă de teatru însoţeşte Eminescu în turneul din Transilvania (în mai-august 1868)?
7. Cum se numesc cele două personalităţi din teatru care l-au angajat pe poet?
8. Când şi unde şi-a făcut Mihai Eminescu prima fotografie?
9. Ce eveniment organizează pe 14-16 august 1871 studenţii români de la Universitatea din Viena, la care
participă şi Eminescu?
10. Care era statutul lui Eminescu la Universitatea din Viena şi de ce nu era un student obişnuit?
11. În septembrie 1872, Eminescu participă, pentru prima oară, la şedinţele „Junimii” ieşene. Ce nuvelă
citeşte cu acest prilej?
12. Când și unde s-a născut Mihai Eminescu?
13. Cu ce revistă începe colaborarea în anul 1870?
14. La 1 iulie 1875, este înlocuit la conducerea Bibliotecii Centrale din Iaşi. Pe ce post este numit în
continuare?
15. Care este numele memorialistului care a scris despre poet următoarele rânduri: „Văd intrând un tânăr
slab, palid, cu ochii vii şi visători totodată, cu părul negru, lung, ce i se cobora aproape până la umeri, cu un
zâmbet blând şi melancolic, cu fruntea înaltă şi inteligentă, îmbrăcat în haine vechi, negre și cam roase.”?
16. Care este funcţia pe care o ocupă poetul la Iaşi începând din septembrie 1874 (funcţie în care a fost numit
la propunerea lui Titu Maiorescu)?
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17. Numiţi trei poezii publicate de Eminescu în revista „Convorbiri literare”.
18. Ce funcţie are Ion Creangă când îl cunoaşte pe Eminescu?
19. Ce funcţie are Mihai Eminescu când îl cunoaşte pe Ion Creangă?
20. Din ce cauză este nevoit tatăl lui Eminescu, Gheorghe Eminovici, să înstrăineze partea sa din moşia
răzăşească de la Ipoteşti?
21. În ianuarie 1866, când avea 16 ani, Eminescu e zguduit de moartea profesorului său. Cu acest prilej va
scrie primul său poem. Care este titlul respectivului poem?
22. În 1866, Eminescu trimite poezia De-aş avea... revistei „Familia”. Cum se numeşte cel care conducea
această revistă şi care îi schimbă poetului numele din Eminovici în Eminescu?
23. Cum se numesc părinţii lui Eminescu?
24. În 1883 apare prima ediţie a poeziilor lui Eminescu, sub titlul Poesii. Cine a îngrijit această primă ediţie?
25. De la 33 de ani până la moarte, poetul va trăi într-o agonie prelungă, prin spitale şi ospicii, fără a mai
putea scrie ceva important. Când s-a stins din viaţă şi unde a fost înmormântat M. Eminescu?
26. Cu ce se ocupa tatăl lui Mihai Eminescu?
27. Cum se numeşte societatea literară în care Eminescu îl introduce pe Creangă pentru a citi Soacra cu trei
nurori?
28. 1875-1883 este timpul capodoperelor lui Eminescu. Numiţi cel puţin 3 capodopere din această perioadă.
29. Menţionaţi titlurile a două nuvele scrise de Mihai Eminescu.
30. La ce ziare a fost M. Eminescu redactor în Iaşi şi, apoi, în Bucureşti?
31. Ce scriitor important al literaturii române (prieten cu M. Eminescu) moare în acelaşi an cu poetul?
32. Cum se numeşte fratele lui Eminescu care a studiat – asemenea poetului – la universităţile germane?
33. În ce publicaţie apare iniţial poemul „Luceafărul”?
34. Eminescu urmează clasele a III-a si a IV-a la Şcoala primară „National Hauptschule” (Şcoala primară
ortodoxă orientală). În ce localitate se afla această şcoală?
35. Câţi fraţi a avut Mihai Eminescu?
36. Ce mărturie romantică a marelui poet există şi astăzi în parcul Copou din Iaşi?
37. Care a fost marea iubire a lui Eminescu?
38. Câte strofe are celebrul poem Luceafărul?
39. Primele patru din cele cinci Scrisori ale lui Eminescu sunt publicate în revista „Convorbiri literare”, în
1881. În ce an este publicată Scrisoarea V?
40. Numiţi cel puţin patru fraţi de-ai lui Eminescu.

2

41. În anul 1870, împreună cu o delegație de studenți români din Viena, Eminescu vizitează la Döbling
(Viena) un fost domnitor român. Despre ce domnitor este vorba?
42. Cum se numește redactorul care, cu prilejul publicării poeziei De-aş avea, scrie următoarele rânduri
despre Eminescu: „Cu bucurie deschidem coloanele foaiei noastre acestui june de numai 16 ani, care cu
primele încercări poetice ne-a surprins plăcut.”?
43. În ce revistă a fost publicată poezia Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie (1867)?
44. Cum se numeşte criticul literar care a scris următoarele rânduri despre Mihai Eminescu: „Ape vor seca în
albie, și peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, și câte-o stea va vesteji pe cer în depărtări,
până ce acest pamânt să-și strânga toate sevele și să le ridice în țeava subțire a altui crin de tăria parfumurilor
sale.” ?
45. Care sunt cele două trupe de teatru pe care le-a însoţit Mihai Eminescu?
46. Student la Viena, în 1869, Mihai Eminescu cunoaște un mare scriitor român, pe atunci student și el (la
drept). Despre ce scriitor este vorba?
47. Cum se numește bunul prieten al lui Eminescu care, într-o scrisoare, îi scrie următoarele rânduri: „Bădie
Mihai, nu pot să uit acele nopți albe când hoinăream prin Ciric si Aroneanu, fără pic de gânduri rele, dar din
dragostea cea mare pentru Ieșul nostru uitat și părăsit de toți.”?
48. În septembrie 1862, înscris din nou în clasa a II-a, Eminescu frecventează cursurile numai primul
semestru şi se retrage, cum se arată în catalog, ca „privatist”. Ce însemna statutul de „privatist”?
49. Între 1872 şi 1874, Eminescu a fost student „extraordinar” la Berlin, iar Junimea i-a acordat o bursă. Cu
ce scop i-a fost acordată această bursă?
50. În primăvara anului 1887, Eminescu se stabilește la Botoșani, la sora sa. Cum se numește aceasta?
51. În ce publicație a apărut nuvela eminesciană Cezara?
52. În ce an apare cea de-a treia ediţie a volumului Poesii?
53. La „Ober Gymnasium”, în clasa a II-a, Eminescu îl are ca profesor de română pe suplinitorul/succesorul
lui Aron Pumnul la catedră. Despre ce profesor este vorba?
54. În ce an şi în ce revistă a fost publicat basmul eminescian Făt-Frumos din lacrimă?
55. Cum se numeşte studiul lui Titu Maiorescu, din 1872, în care Eminescu primeşte recunoaşterea talentului
său excepţional: „Cu totul osebit în felul său, om al timpului modern, deocamdată blazat în cuget, iubitor de
antiteze cam exagerate, reflexiv mai peste marginile iertate, până acum aşa de puţin format încât ne vine greu
să-l cităm îndată după Alecsandri, dar în fine poet, poet în toată puterea cuvântului, este dl. Mihai
Eminescu.”?
56. Cu ce poezie își începe Eminescu colaborarea la revista „Convorbiri literare”?
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57. La sfârşitul lui octombrie 1877, Eminescu se vede nevoit să plece din Iaşi, vine la Bucureşti şi intră în
redacţia ziarului „Timpul”. Aici va fi coleg cu doi mari scriitori. Cum se numesc aceştia?
58. Opera lui Eminescu este vastă şi cuprinde aproape toate genurile literaturii. Cum se numeşte criticul
literar care, în studiul Opera lui Mihai Eminescu, a făcut o descriere amănunţită a lucrărilor acestuia,
transcriind masiv din manuscrisele rămase de la poet?
59. În noiembrie 1864, Eminescu obţine o slujbă la Consiliul Permanent al judeţului Botoşani. Despre ce
slujbă este vorba?
60. Eminescu debutează cu versuri, în ianuarie 1866, în broşura omagială „Lăcrămioarele învăţăceilor
gimnăziaşti din Cernăuţi la mormântul prea iubitului lor profesoriu Arune Pumnul repausat într-a 12/24
ianuarie 1866”. Cum semnează poetul aceste versuri?
61. În iulie 1875, Eminescu este înlocuit de la conducerea Bibliotecii Centrale din Iaşi cu Dimitrie Petrino. În
continuare, este numit revizor şcolar peste două judeţe. Care sunt cele două judeţe?
62. În iunie 1876, după ce este destituit din funcţia de revizor şcolar, Eminescu devine redactor la o
publicaţie importantă. Despre ce publicaţie este vorba?
63. În aprilie 1869, Eminescu devine membru al unei societăţi literare, care a fost înfiinţată şi condusă de Gr.
H. Grandea. Cum se numeşte această societate literară?
64. Cum se numeşte revista în care Eminescu publică poeziile Din străinătate şi La Bucovina în anul 1866?
65. În ce an este publicată a doua ediţie a volumului Poesii?
66. La ce editură apare, în anul 1883, prima ediție a poeziilor lui Eminescu, intitulată Poesii?
67. Cum se numeşte broşura întocmită de I. G. Sbiera în memoria lui Aron Pumnul, în care publică şi M.
Eminescu?
68. În toamna anului 1866, Eminescu pleacă la Sibiu. Din Rășinari, ajutat de un preot, trece munții și ajunge
la București. Despre ce preot este vorba?
69. Când a încetat din viaţă Aron Pumnul?
70. Prin ce carte (alcătuită din patru tomuri) este cunoscut Aron Pumnul?
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