Sarmanul Dionis Mihai
Eminescu
Yeah, reviewing a book sarmanul dionis mihai eminescu could
ensue your close connections listings. This is just one of the
solutions for you to be successful. As understood, attainment does
not recommend that you have fabulous points.
Comprehending as well as deal even more than additional will
give each success. bordering to, the statement as competently as
acuteness of this sarmanul dionis mihai eminescu can be taken as
well as picked to act.

Proza. Mihai Eminescu - Mihai
Eminescu 2017-10-24
Recitind, azi, aceste proze
fantastice, intelectualizante,
ardent ideologice, pline de
concepte și mai totdeauna puse
sub semnul unei metafizici de
tip romantic și comparându-le
cu ceea ce oferise până atunci
proza românească, constatăm
că ele nu s-au învechit decât
prin limbajul lor uneori
idilizant și, poate, prin
speculaţiile nu totdeauna
suficient asimilate epic.
Rămâne însă solid fondul epic
reflexiv în naraţiune și rămân
sarmanul-dionis-mihai-eminescu

paginile de o sclipitoare
originalitate prin care
Eminescu se revelează un mare
creator oniric și, totodată, un
mare poet al peisajului stelos,
cum zice el, un poet al
diafanului spiritualizat... Eugen
SIMION
Poems and Prose of Mihai
Eminescu - Mihai Eminescu
2021-05-28
Poems and Prose of Mihai
Eminescu is a selection of the
best English-language
renditions of poems and prose
by this remarkable cultural
figure of the nineteenth
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century, whom the British
writer George Bernard Shaw
once referred to as the
Moldavian who raised the
XVIII-XIX fin de siècle from its
grave. To have an
appreciation of Romanian
culture one must become
acquainted with the works of
the countrys national poet,
Mihai Eminescu. The leading
cultural figure of nineteenth
century Romania, Eminescu
(1850-1889) was not only a
poet, but also a philosopher,
prose writer, translator, and
journalist. He is best seen as a
man who embodied the
national culture and, therefore,
through his work, helped to
give it shape. The selections in
this volume include some of
Eminescus best-known poems
such as Doina, Lacul, ?i dac?,
Luceaf?rul, Od? (în metru
antic), Mai am un singur dor,
Scrisoarea III, and many
others. It also includes English
versions of his most important
prose writings  F?t Frumos
din lacrimi, S?rmanul Dionis,
Geniu pustiu, and Cezara.
Poems and Prose of Mihai
Eminescu also includes an
sarmanul-dionis-mihai-eminescu

introduction on the life and
work of Eminescu by A.K.
Brackob and original artwork
by Ioana Lupu?oru.
Proza literară - Mihai Eminescu
1977
History of the Literary
Cultures of East-Central
Europe - Marcel Cornis-Pope
2010-09-29
Types and stereotypes is the
fourth and last volume of a
path-breaking multinational
literary history that
incorporates innovative
features relevant to the writing
of literary history in general.
Instead of offering a traditional
chronological narrative of the
period 1800-1989, the History
of the Literary Cultures of
East-Central Europe
approaches the region’s
literatures from five
complementary angles,
focusing on literature’s
participation in and reaction to
key political events, literary
periods and genres, the
literatures of cities and subregions, literary institutions,
and figures of representation.
The main objective of the
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project is to challenge the selfenclosure of national
literatures in traditional
literary histories, to
contextualize them in a
regional perspective, and to
recover individual works,
writers, and minority
literatures that national
histories have marginalized or
ignored. Types and stereotypes
brings together articles that
rethink the figures of National
Poets, figurations of the
Family, Women, Outlaws, and
Others, as well as figures of
Trauma and Mediation. As in
the previous three volumes, the
historical and imaginary
figures discussed here
constantly change and readjust
to new political and social
conditions. An Epilogue
complements the basic history,
focusing on the contradictory
transformations of East-Central
European literary cultures
after 1989. This volume will be
of interest to the region’s
literary historians, to students
and teachers of comparative
literature, to cultural
historians, and to the general
public interested in exploring
sarmanul-dionis-mihai-eminescu

the literatures of a rich and
resourceful cultural region.
Mihai Eminescu - Mihai
Eminescu 2018-08-09
Mihai Eminescu: The Most
Beautiful Pages. Selected
Poems plus the Story "Prince
Charming of the Tear" This
book is in Romanian. It is the
selection of the most beautiful
and widest known poems by
Romanian national poet Mihai
Eminescu plus his best known
piece of prose. Această ediţie a
cărţii este publicată special
pentru românii din diaspora.
Citiţi cărţi în limba română!
Veţi fi mai aproape de casă, de
ţară. Comandaţi cartea de pe
site-ul Amazon corespunzător
ţării în care locuiţi şi nu veţi
plăti transportul internaţional.
Volumul Mihai Eminescu: Cele
mai frumoase pagini vă pune la
îndemână cele mai frumoase şi
cele mai cunoscute poezii de
Mihai Eminescu plus textul
integral al poveştii "Făt-Frumos
din lacrimă". Sunt paginile
eminesciene pe care trebuie să
le cunoască toţi românii, mici şi
mari, chiar pe de rost! Vă
oferim una dintre poeziile
incluse în volum: Peste vârfuri
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Peste vârfuri trece lună, Codruşi bate frunza lin, Dintre
ramuri de arin Melancolic
cornul sună. Mai departe, mai
departe, Mai încet, tot mai
încet, Sufletu-mi nemângâiet
Îndulcind cu dor de moarte. De
ce taci, când fermecată Inimami spre tine-ntorn? Mai sunavei, dulce corn, Pentru mine
vre odată? Comandaţi cartea
acum şi veţi avea mereu la
îndemână cele mai frumoase
pagini ale marelui geniu Mihai
Eminescu, poetul nostru
naţional.
Limba și literatura română.
25 de teste pentru
Evaluarea Națională cu
modele de rezolvare - Apetrei
Dorina 2016-06-14
Destinat elevilor clasei a VIII-a,
dar și profesorilor, volumul
oferă, pe lîngă cele 25 de teste,
o sinteză a programei pentru
disciplina limba și literatura
română și a regulilor
concursului de evaluare
națională după finalizarea
ciclului gimnazial. Cu ajutorul
acestor teste, elevii își pot
dezvolta abilitățile de receptare
și producere a mesajelor și de
redactare a compunerilor de
sarmanul-dionis-mihai-eminescu

diferite tipuri. Elementele de
teorie și strategiile de
abordare, modelele și soluțiile
de rezolvare propuse le dau de
asemenea posibilitatea să
lucreze independent, în condiții
cît mai apropiate de situația
reală din cadrul examenului.
Identitate și alteritate - Rodica
Marian 2022-03-16
Identitatea şi alteritatea
abordate în opera unor
importanţi autori, ca, de pildă,
Eminescu, Blaga, Ionescu şi
Cioran – un subiect pe cât de
dificil, pe atât de interesant nu
numai din punct de vedere al
istoriei, teoriei şi criticii
literare. Cartea se adresează
elevilor, studenţilor, precum şi
publicului larg de cititori.
Manual of Discourse Traditions
in Romance - Esme WinterFroemel 2022-11-07
Discourse Traditions are a key
concept of diachronic Romance
linguistics. The present manual
aims to establish this approach
at an international level by
assembling contributions that
introduce its theoretical
foundations, discuss
connections with alternative
approaches of text and
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discourse analysis, show the
relevance of Discourse
Traditions for the history of
Romance languages, and
explore possibilities for future
applications of the concept.
Proza literara - Mihai Eminescu
2022-04-14
Selecție, prefață și note de
Ioana Bot • Cronologie de
Cătălin Cioabă „Fără a
cunoaște proza sa literară,
imaginea pe care ne o putem
face despre opera lui Eminescu
ar fi, incontestabil, imperfectă.
Cu toții am citit cândva FătFrumos din lacrimă, sau
Sărmanul Dionis, dar aceste
titluri nu acoperă decât o mică
parte din tezaurul proiectelor
de beletristică. Invocăm,
adesea, marile reușite ale
poeziei și prozei sale, fără să
avem în minte continentele
nebănuite care le susțin sau
care s-au desprins, cândva, din
același atelier, croindu-și
drumul propriu. Cititorii vor
descoperi scrieri de o
admirabilă eterogenitate
formală, într-un volum ce
reunește atât bine-cunoscutele
pagini în proză, cât și scrierile
care, rămase în «lada cu
sarmanul-dionis-mihai-eminescu

manuscrise», au întârziat a-și
face drum spre conștiința
publicului. Această parte
consistentă a scrierilor sale se
aseamănă cu un aisberg, ale
cărui profunzimi ascunse sunt
insuficient cunoscute publicului
larg.“ — IOANA BOT
National Union Catalog 1968
Includes entries for maps and
atlases.
MIT, PERSONAJ, SPAȚIU ÎN
BASMUL CULT GERMAN ȘI
ROMÂN - PAUL CRISTIAN
CALMÂC 2021-01-01
Cercetarea de față reprezintă
un demers pe cât de dificil pe
atât de curajos de a aduce noi
informații într-o zonă cu încă
destul de numeroase teritorii
puțin cunoscute în cercetarea
literară de la noi, dar care se
dorește a fi, totodată, chiar mai
mult decât atât, autorul
urmărind, cum afirmă el însuși,
„transformarea mitului în
basm, definirea condiției
umane în sfera superioară a
eroului și încadrarea acțiunii
într-un univers amplu și
complex, cu o spațialitate
divizată pe mai multe paliere
ale cunoașterii.” În capitolele
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bine structurate din acest
volum sunt disecate cu aplomb
problematici complexe, deloc
ușor de urmărit. În ciuda
dificultăților de documentare şi
a caracterului pe alocuri încă
viu, controversat şi eluziv al
conceptelor şi metodei
domeniului, autorul nu se
refugiază într-un tentant
conformism, ci încearcă, cu
prospețime şi curaj, clarificări
şi definiri axiologice care pot
din plin deveni puncte de
plecare pentru cercetări
ulterioare. George Guţu
Inventing the Jew - Andrei
Oisteanu 2009-05
Inventing the Jew follows the
evolution of stereotypes of Jews
from the level of traditional
Romanian and other CentralEast European cultures (their
legends, fairy tales, ballads,
carols, anecdotes,
superstitions, and iconographic
representations) to that of
"high" cultures (including
literature, essays, journalism,
and sociopolitical writings),
showing how motifs specific to
"folkloric antisemitism"
migrated to "intellectual
antisemitism." This
sarmanul-dionis-mihai-eminescu

comparative perspective also
highlights how the images of
Jews have differed from that of
other "strangers" such as
Hungarians, Germans, Roma,
Turks.
Proză: Făt-Frumos din lacrimă;
Sărmanul Dionis; La
aniversară; Cezara; Geniu
pustiu; Aur, mărire şi amor Mihai Eminescu 2014
Literatura română. Modele
de analize și eseuri pentru
bacalaureat - Simona
Porumbel 2015-05-31
Alcătuit în conformitate cu
Programele şcolare în vigoare
şi cu Programa pentru
bacalaureat, volumul de faţă
vine în sprijinul elevilor care se
pregătesc pentru acest
examen, dar şi al celor care
doresc să-şi diversifice
cunoştinţele ori să urmeze o
facultate de profil. Volumul a
fost structurat în funcţie de
criteriul celor trei genuri
literare, după care se studiază
literatura română în şcoală
(epic, liric, dramatic), dar s-a
avut în vedere şi specificul
operelor literare (specii,
subspecii, epoci etc.). Au fost
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adăugate un capitol despre
epoci şi ideologii literare şi
câteva eseuri pe teme
generale. Accentul s-a pus pe
anumite probleme de teorie
literară cu care ar trebui să
opereze candidaţii la examenul
de bacalaureat. Reperele
critice aparţin, în mare parte,
numelor de referinţă din critica
română, abordându-se atât
punctele de vedere
tradiţionale, cât şi cele
contemporane, moderne.
Studii românești I.
Fantasmele nihilismului,
Secretul doctorului Eliade Culianu Ioan Petru 2016-06-14
Traduceri de Corina Popescu si
Dan Petrescu. Studiile eseurile
si articolele consacrate de Ioan
Petru Culianu literaturii si
culturii romane in general vor
constitui materia a doua
volume. Acest prim volum
grupeaza in principal sase
eseuri ale lui Culianu despre
Eminescu impreuna cu alte
cateva „exercitii de mitanaliza“
in sectiunea intai a cartii
intitulata Fantasmele
nihilismului. Sectiunea a doua
Secretul doctorului Eliade
cuprinde pagini despre Mircea
sarmanul-dionis-mihai-eminescu

Eliade in special despre creatia
literara eliadiana. Studii
romanesti I ofera astfel o
sectiune tematica unitara din
opera lui Culianu cuprinsa
cronologic intre perioada cea
mai timpurie („Vasile
Voiculescu romancier al iluziei
si al sperantei“ „Mit si simbol
in opera lui V. Voiculescu“ sunt
rasarite pe urmele unei lucrari
din perioada studentiei
bucurestene dintre 1967 si
1972) si 1989 („Arborele
cunoasterii. Invitatie la lectura
lui Mircea Eliade“ a fost
publicat in revista italiana
Abstracta in martie 1989).Al
doilea volum de Studii
romanesti va fi axat indeosebi
pe studii si eseuri de istoria
religiilor – cu referire
bineinteles la cultura
traditionala romaneasca.
Caietele Mihai Eminescu 1985
Caietele Mihai Eminescu Marin Bucur 1985
The Complete Prose Writings
of Mihai Eminescu - Mihai
Eminescu 1995
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Sarmanul Dionis - Mihai
Eminescu 2017-07-30
"CAţi oameni sunt Intr-un
singur om? Tot atAţia cAte
stele sunt cuprinse Intr-o
picătură de rouă sub cerul cel
limpede al nopţii." (Mihai
Eminescu In Sărmanul Dionis)
In "Sarmanul Dionis," filosofia
se imbina cu literatura, prima
devenind pretext pentru cea
de-a doua. Anii studiilor la
Viena ale lui Eminescu au
deschis perspective uriase, prin
filosofie, ce vor defini universul
operei. Nuvela este de factura
romantica, si acest lucru se
observa nu numai prin
evadarea in vis, dar si prin
ascendenta neguroasa a lui
Dionis, nascut din dragostea
fiicei unui preot batran cu un
aristocrat sarac, care se
ratacise "in clasele poporului
de jos." Dionis este omul
superior, dotat cu inteligenta si
sensibilitate deosebite, capabil
sa se inalte spre cunoastere
absoluta, dar devenit constient
ca aceasta este de neatins.
Povestiri - Mihai Eminescu
1908
Host Bibliographic Record
sarmanul-dionis-mihai-eminescu

for Boundwith Item Barcode
30112028630306 and
Others - 2013
Metodica predării literaturii
române - Gina Agapie 2016
Encyclopedia of the Novel Paul Schellinger 2014-04-08
First Published in 1999.
Routledge is an imprint of
Taylor & Francis, an informa
company.
Geniu pustiu - Mihai Eminescu
2017-07-29
Romanul este terenul pe care
se IntAlnesc profunde
manifestări naţionale şi
romantice, realismul, o
imaginaţie debordantă, reflecţii
filozofice originale şi
Indrăzneţe, adică viitoare
constante ale Intregii activităţi
literare. Inevitabil, apare In
Geniu pustiu şi dragostea, căci
şi ea este o constantă
eminesciană, atAt In plan
literar, cAt şi personal.
Great Immortality - 2019-04-09
In Great Immortality, twenty
scholars from considerably
different cultural backgrounds
explore the ways in which
certain poets, writers, and
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artists in Europe have become
major figures of cultural
memory.
Power and Literature - Florin
Oprescu 2018-08-21
At the core of this book lies the
relation between Power (as
socio-political phenomenon)
and the novel (as literary
discourse). It shows that, in a
society facing the excess of
power in its various forms,
novelistic fiction mediates
knowledge about societal
Power structures and uses
specific strategies to subvert
and denounce them. The first
part of the study is theoretical:
it presents some of the most
prominent theories of Power,
from Plato, Machiavelli,
Nietzsche to Weber, Dahl,
Lukes, Parsons, Bourdieu or
Foucault. After offering a
critical approach to the
concepts of Power defined in
the social, political and
philosophical fields, it
articulates the relations of
Power imprinted in literary
discourse within a typology of
four categories. In the second
part of the book, this taxonomy
of Power is applied to four key
sarmanul-dionis-mihai-eminescu

novels in the context of
Romanian "literary
crossroads", showing how
novelistic fiction not only
assume a critical and
subversive position against the
excess of Power, but also
unveils our fragility when
experiencing History.
Cresterile colecţiunilor Academia Română (1990- ).
Biblioteca 1908
Mihai Eminescu în limba
polonă - Nicolae Mareș
Un spectacol intelectual
Printre realizările remarcabile
ale scriitorului Nicolae Mareș
consacrate Sfântului Ioan Paul
al II-lea, despre activitatea
diplomatică a lui Lucian Blaga
și Eugen Ionescu, culegerile de
aforisme, lucrările
lexicografice, studiile despre
interferența culturii române și
culturii polone, interviurile și
multe altele, se numără și
volumul de față: Mihai
Eminescu în limba polonă.
Studiu și antologie. Aveți în
față, stimați cititori, o scriere
captivantă, un spectacol
intelectual, o premieră în
cultura română. Sunt pagini nu
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numai atrăgătoare, ci și
necesare. Cine le citește își
completează cultura în varii
domenii: literar, muzical,
istoric, al comparatisticii
literare, în artă etc. Exeget al
istoriei moderne a Poloniei și al
marilor ei corifei: Mickiewicz,
Wyspiański, Szymborska,
Różewicz și mulți alții, Nicolae
Mareș face cunoscute
preocupările marelui poet
pentru cunoașterea istoriei
Poloniei. Autorul cărții se
bazează, în întreprinderea sa,
pe o impresionantă
documentație, dar și pe o
viziune proprie asupra
destinului istoric al poporului
polon. El este recentul autor al
monografiei consacrate
Mareșalului Piłsudski, inclusiv
relațiilor acestuia cu Românii și
România. Cercetătorul Nicolae
Mareș a examinat însemnările
lui Eminescu despre Polonia
din perioada studiilor sale
succesive la Viena și la Berlin,
folosindu-se de ediția
anastatică a manuscriselor
eminesciene realizată de
Academia Română. Și a fost în
măsură să evalueze anvergura
cunoștințelor tânărului poet
sarmanul-dionis-mihai-eminescu

despre o țară slavă la fel de
meritorie prin creația ei
culturală și la fel de
nedreptățită, de-a lungul
secolelor, ca România dacoromană. Alex Ștefănescu
Mihai Eminescu: Cele mai
frumoase pagini - Mihai
Eminescu
Mihai Eminescu: The Most
Beautiful Pages. Selected
Poems plus the Story “Prince
Charming of the Tear” This
book is in Romanian. It is the
selection of the most beautiful
and widest known poems by
Romanian national poet Mihai
Eminescu plus his best known
piece of prose. Această ediţie a
cărţii este publicată special
pentru românii din diaspora.
Citiţi cărţi în limba română!
Veţi fi mai aproape de casă, de
ţară. Descărcați cartea pe
smartphone și începeți lectura
imediat! Volumul Mihai
Eminescu: Cele mai frumoase
pagini vă pune la îndemână
cele mai frumoase şi cele mai
cunoscute poezii de Mihai
Eminescu plus textul integral al
basmului "Făt-Frumos din
lacrimă". Sunt paginile
eminesciene pe care trebuie să
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le cunoască toţi românii, mici şi
mari, chiar pe de rost! Vă
oferim una dintre poeziile
incluse în volum: Peste vârfuri
Peste vârfuri trece lună, Codruşi bate frunza lin, Dintre
ramuri de arin Melancolic
cornul sună. Mai departe, mai
departe, Mai încet, tot mai
încet, Sufletu-mi nemângâiet
Îndulcind cu dor de moarte. De
ce taci, când fermecată Inimami spre tine-ntorn? Mai sunavei, dulce corn, Pentru mine
vre odată? Comandaţi cartea
acum şi veţi avea mereu la
îndemână cele mai frumoase
pagini ale marelui geniu Mihai
Eminescu, poetul nostru
naţional.
Proza literară - Mihai Eminescu
1977
Mihai Eminescu, romanul
absolut - Lucian Boia
2015-12-07
Istoria nenumăratelor
distorsionări pe care le-a
produs în ultimul secol și
jumătate cultul „poetului
național“ merită astăzi
parcursă. Volumul de față o
prezintă cu detașare, acuitate
critică și finețe a observației.
sarmanul-dionis-mihai-eminescu

Oare vom reuși cândva să-l
vedem (și să-l citim) pe
Eminescu eliberați de mitologia
creată, de un secol și ceva, în
jurul imaginii lui? În orice caz,
istoria exagerărilor pe
marginea numelui său e plină
de învățăminte. Pentru
intelectualul român din
vremurile moderne, n-a existat
de altfel piatră de încercare
mai mare decât „Eminescu“ –
un nume în fața căruia nu
oricine și-a păstrat luciditatea
și discernământul. La început
victimă a detractorilor din
epocă, el a căzut curând pradă
zelului glorificatorilor, care l-au
sechestrat în irealitatea
omagiului lor. Și cine, astăzi, în
afară de Lucian Boia, ne poate
ghida mai bine pe acest
teritoriu minat de fantasme,
pentru a reveni pe tărâmul
istoriei reale? „Eminescu nu e
perceput doar ca un foarte
mare poet. A ajuns să fie mai
mult, mult mai mult decât atât.
Ni se înfățișează, la cota lui cea
mai înaltă, ca exponent suprem
al românismului. În ce mă
privește, am revizitat, printr-o
cercetare proprie, toate fazele
esențiale ale transfigurării
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mitice a poetului. Nu e o carte
(decât tangențial) despre
Eminescu, ci o privire asupra
reprezentărilor poetului, un
tablou sintetic al mitologiei
eminesciene.“ (Lucian BOIA)
Romanian Scientific
Abstracts - 1976
Translated Poe - Emron Esplin
2014-10-23
This international and
intercultural book examines
translation histories and
outstanding readings of the
words of Edgar Allan Poe in
nineteen national and literary
traditions. It maps out Poe’s
global dissemination and
examines the different designs,
processes, and offshoots of the
appropriations of his works.
Bibliografia Mihai Eminescu 1976
Proza literară: Sărmanul
Dionis. La Aniversară. Cezara.
Geniu Pustiu. Celelalte proze
postume. Texte inedite - Mihai
Eminescu 1977
Viata lui M. Blecher - Doris
Mironescu 2018-04-11
„Biografia nu lucrează cu
sarmanul-dionis-mihai-eminescu

mituri, ci mai degrabă le
chestionează și le
deconstruiește. Cartea de faţă
își propune să vorbească
despre autorul Întâmplărilor în
irealitatea imediată sub
pretextul unei biografii critice,
informată cu toate precauţiile
și anxietăţile acumulate în
domeniu în ultimii 50 de ani.
Este prima biografie dedicată
lui Blecher, contribuind astfel,
inevitabil, la canonizarea
galopantă de care acest autor
se bucură în ultimele decenii.
Chiar dacă narațiunea este
instrumentul by default al
biografului, ea nu țintește
coerența romanescă. Am
urmărit contrastele între
«chipurile» scriitorului, așa
cum apar ele în documente
personale, în amintirile
martorilor sau în lecturile altor
biografi, cu delimitarea
faptelor nude faţă de
construcția imaginară și
imagologică. Am subliniat, de
fiecare dată când am avut
ocazia, relația ambivalentă
dintre ce trăiește Blecher și ce
scrie el, de exemplu reflexiile
unei povești de dragoste în
poemele dedicate iubitei. Am
12/13

Downloaded from
verdaddigital.com on by
guest

urmărit etapele formării
intelectuale, ale limpezirii
lecturilor și ale adeziunilor
ideologice ale scriitorului, fără
a căuta să introduc certitudini
acolo unde nu e loc decât
pentru supoziție, dar totodată
fără să ignor detaliul sugestiv.
Citind astfel parcursul
scriitoricesc al lui Blecher,
putem vedea în opera
blecheriană un mod de a
învinge, nu pentru că autorul
și-a uitat astfel suferinţele
concrete atâta timp cât a scriso, ci pentru că a căutat să
depășească aceste suferinţe,
supunându-le unei «lecturi»
creatoare, dătătoare de sens.“
(Doris Mironescu) „În vârstă de
24 ani. Trăiește. Trăiește lângă
mare, la soare, se preumblă
prin nostalgicele curți ale
oamenilor și pe trotuarele linse
curat de praf. Zărește o fată,
un câine sau o scoică: privește;
nu știe; nu înțelege; conturul
visului îi alunecă direct prin
mâini, în plină și absurdă
realitate. Vârtejurile lui nu pot
fi închise într-un saltar iar
corăbiile lui pornesc fără să se
adune. În vidul celor patru albi

sarmanul-dionis-mihai-eminescu

pereți își sculptează corpul
divers. Halucinant de exact,
există. Viața lui e precisă
pentru că se petrece așa. Scrie
întâi sub piele apoi transcrie pe
hârtie.“ (M. Blecher, 1934)
„Cred că trecerea lui M.
Blecher prin viaţă are o
semnificaţie deosebită în
ordinea morală a lumii. În
existenţa lui, care e un
sfâșietor act de martiraj, cred
că stă închisă una dintre cele
mai patetice şi mai zguduitoare
biografii ale timpului. O
biografie cu elemente
universale, valabilă pentru
orice om, din orice parte a
lumii.“ (Geo Bogza, 1938)
Ilustraţia copertei: Egon
Schiele, Selbstbildnis mit
Lampionfrüchten (Autoportret
cu Physalis), 1912 (detaliu)
Sarmanul dionis - Mihai
Eminescu 2007
Corpusul receptării critice a
operei lui M. Eminescu - 2004
Sărmanul Dionis - Mihai
Eminescu 1970
A.U.M.L.A. - 2003
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