
 
 
Selecţiuni de texte despre sfinţenia lui Eminescu 
 
Prof. univ. Ion Buzaşi, eminescolog: 
 
„ Având în vedere că biserica a canonizat personalităţi precum  Ştefan cel 
Mare, sau Constantin Brâncoveanu, eu aş acorda semnătura mea şi pentru 
Mihai Eminescu. În acelaşi timp însă ar putea fi cinstit mai mult, doar prin 
simpla citire a operelor sale”. 
 
 
Silvia Pop, preşedinta Despărţământului Timotei Cipariu-Blaj, al ASTRA: 
 
„Este o iniţiativă formidabilă şi sunt gata să mă implic.” 

 

Calinic Argeşeanu-Episcopul Argeşului şi Muscelului:  

„Pentru mine Eminescu este de multă vreme un sfânt, şi nu numai el. La 
vremea cuvenită, se va arăta de la Dumnezeu şi aceasta!” 

 

Mitropolit Antonie Plămădeală: 

„Eminescu era darul Providenţei, dăruit nouă Românilor.”  

 

Tudor Arghezi: 

„Eminescu este evanghelistul nostru.” 

„Eminescu este sfântul preacurat 

al ghersului românesc”

 



 

Mitropolit Nicolae Corneanu: 

„…marele nostru poet, a fost un creştin autentic, ceea ce rezultă din viaţa, ca 
şi din opera sa.” 

 

 

I.L.Caragiale:

„Mihai Eminescu era o fumuseţe, avea aerul unui sfânt tânăr coborât dintr-o 
Icoană veche.”

 

Nichifor Crainic: 

Eminescu s-a ridicat pe aripi proprii până la contemplarea lui Dumnezeu „

 

Răzvan Codrescu: 

„Eminescu este provocarea continuă pe care Dumnezeu a binevoit s-o 
rânduiască”.

 

Rosa Del Conte: 

„Eminescu este o revelaţie ce mângâie.”

 

Nicolae Tudor: 

„Dragostea este pentru Eminescu raţiunea de a fi, raţiunea însăşi a vieţii.”

 



 

Patriarhul Teoctist:

„Eminescu a avut în toate o concepţie europeană şi referitor la Biserica 
Ortodoxă în general, la structura ei, care favorizează apropierea şi 
cunoaşterea şi deschiderea faţă de toată lumea.”

 

Nicolae Iorga:

„Eminescu este afirmarea unităţii româneşti eterne.”

 

Veronica Micle:

„Icoană de iubire la care să mă închin eu.” 

 

Ioan Alexandru

„Moldova este sfântă îmi spuneau  Ştefan şi Eminescu împreună.”

 

 

Gheorghe Gavrilă Copil: 

„Naţiunile îşi caută întăriri prin marile lor spirite. Uniunea Europeana l-a 
asumat pe Beethoven, cu Oda Bucuriei. Noi pe Eminescu, drept sfânt 
protector. Românule, apropie-te de Mihail Eminescu şi vei fi puternic. 
Mihail Eminescu voivodează ca un sfânt. Are eficienţa de arhanghel. Este 
Sfântul Naţiunii Române.” 

 

 



Ilie Bădescu:

„Egalitatea, aşadar este totuna cu entropia maximă, este forma echilibrului 
mort. De aceea Eminescu o asimilează întunericului. Este opusă vieţii şi 
viului, care este mişcare, ierarhie şi deci ordine,sens sau direcţie de mişcare 
şi deci lumină.” 

 

Octavian Goga: 

„E cel dântâi român al cărui creştet primeşte binecuvântarea din cer, dar ale 
cărui picioare sunt înfipte până la glezne în pământul strămoşesc.

Radu Gyr:

„ Umbră care trepte-nalte suie, / dăruind azur din mâini subţiri,/sfânt, bătut, 
pe veacul tău, în cuie,/ scânteind, înalt, din răstigniri.”

 

Gh. C. Nistoroiu:

„Mihail Eminescu este Oda Patriei, Psalmul Neamului şi Doina Naţiunii 
Daco-Române.” 

Selecţiuni din  39 de gânduri frumoase închinate Frumosului Eminescu, 
de Gheorghe Constantin Nistoroiu şi Imn Eminescului, de Valeriu Anania

 
  


