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(născut Mihail Eminovici; n. 15 ianuarie 1850, Botoșani, Moldova –
d. 15 iunie 1889, București, Regatul României) 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. Receptiv la romantismele europene de secol
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ale operei lui Mihai Eminescu s-a publicat în Transilvania, la Blaj,
la doi ani după moartea poetului. Este cartea intitulată Mihail
Eminescu. Studiu critic, publicată în 1891, fără indicarea
autorului3. Anonima-tul este o ciudăţenie, pe câtă vreme
identitatea autoru-Alexandru Grama Mihail Eminescu. Studiu
criticDescoperă colecția noastră de citate de Mihai Eminescu, care
te vor ajuta să vezi dincolo de poetul cunoscut de toți românii și
să înțelegi de ce este un geniu.. 1.Stejarul nu creşte
pretutindenea; buruienile, în tot locul. 2.Eu nu mă supăr deloc de
modul cum se reﬂectă persoana mea în ochii d-tale, căci de la aşa
oglindă nici nu mă pot aştepta la alt reﬂex.201 Citate de Mihai
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Luceafărul (Perpessicius)Mihail Eminescu - Fragmentarium:
[Despre] Operele complete ...Mihai Eminescu, 46 de volume,
aproximativ 14.000 de ﬁle, au fost dăruiteAcademiei Românede
Titu Maiorescu, înședința din 25 ianuarie 1902. Eminescu a fost
internat în3 februarie 1889 la spitalul Mărcuța din București și
apoi a fost transportat la sanatoriul Caritas. Îndata de 15 iunie
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la cotidianul Timpul, organul oﬁcial al Partidului Conservator,
unde în 1880 și 1881 a fost redactor șef. Ocazional a colaborat cu
articole politice sau pe teme culturale și la alte reviste sau gazete
ale epocii, în perioada 1870-1877 publicând în ...
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