
<b>Popasurile lui Eminescu la Sibiu</b>
? Astazi se implinesc 153 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu ? Poetul a poposit de trei ori in <a
href="http://www.sibiul.net/sibiu.php" title="Sibiu">Sibiu</a> ? A fost elev la gimnaziul catolic in 1864
? In 1866 in vizita la prieteni: Ioan Lapadatu si Nicolae Densusianu ? In 1868 cu trupa de teatru a lui
Mihai Pascaly<br />  <br />  <br />  Din lucrarea ?Eminescu si Sibiul?, a profesorului Gheorghe
Pavelescu, aparuta in Colectia Bibliotecii ASTRA, nr. 11, in 1998, aflam ca, in anii de ?pribegie? ai
poetului (1863-1869), se incadreaza si cateva popasuri facute la Sibiu. Astfel aflam ca cea dintai
mentiune despre trecerea lui Eminescu prin Sibiu dateaza din 1889, cand redactorii revistei ?Fantana
Blanduziei? inteneiata de Eminescu, au gasit printre hartiile ramase si un certificat scolar din care reiesea
ca acesta facuse clasa a III-a la gimnaziul catolic din Sibiu si obtinuse nota generala ?prima clasa?,
corespunzator notei sase.<br />  Ion Scurtul, un reputat eminescolog, afirma ca dupa ce si-a petrecut o
parte din copilarie sub purtarea de grija a lui Anton Pumnul, Eminescu a trecut la Sibiu, unde avea un
frate mai mare (Nicu), care studia dreptul la Academie. Scoala la care Eminescu si-a completat studiile la
Sibiu in 1864 este Gimnaziul de stat cu limba de predare germana. Aici la Sibiu, Eminescu ar fi organizat
o trupa de teatru de artisti diletanti, cu elevi romani de la gimnaziul catolic, primele repetitii fiind la piesa
?Iorgu de la Sadagura? de Vasile Alecsandri.<br />  Eminescu e din nou prezent la Sibiu in toamna lui
1866, unde isi regaseste mai vechii prieteni, Ioan Al. Lapadatu si Nicolae Densusianu. Impreuna cu
Lapadatu, Eminescu face o vizita la <a href="http://www.sibiul.net/orase-din-sibiu/avrig.html"
title="Avrig">Avrig</a>, la mormantul lui Gh. Lazar. Cei doi au vizitat si ?vecinatatea Sibiului?, printre
care comuna Gura Raului de unde Eminescu a cules balada ?Vita Catanuta?. La randul sau, si Densusianu
l-a gazduit pe poet si i-a scris preotului Bratu din Rasinari (bunicul dinspre mama a lui Octavian Goga)
rugandu-l sa-i dea pe cineva sa il treaca in Tara Romaneasca.<br />  O alta data stiuta referitoare la
prezenta lui Eminescu pe plaiurile sibiene este vara anului 1868, cand sufleurul din trupa lui Mihai
Pascaly a stat la Sibiu din 16 iunie pana la 2 iulie. Cu o zi inainte de ultima reprezentatie, s-a organizat la
hotelul ?Imparatul Romanilor? un banchet in onoarea actorilor romani, prilej cu care prezenta lui
Eminescu a atras multe priviri.<br />  Acesta este ultima data cand poetul a fost la Sibiu, cu toate ca in
registrul de vizitatori al Muzeului de Stiinte Naturale din Sibiu, intalnim insemnarea ?M. Eminescu, 1869
iulie 9?<br />  <br />  Ioana C��IN�br />  
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