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EMINESCU ÎN 2000 DE KM
La vest, ºofer, la vest!
În perioada 20-25 iunie, Despãrþãmîntul Astra „Mihail
Kogãlniceanu” Iaºi, în colaborare cu Despãrþãmintele
Astra Blaj, Botoºani, Fãget, Porþile Zarandului, a organizat
cea de-a XIII-a ediþie a „Deniilor eminesciene”. Anul acesta, circa 50 de persoane au plecat în „cãutarea” lui
Eminescu pe ruta Iaºi – Gyula (Ungaria). Prezent „la datorie”, redactorul cotidianului „Flacãra Iaºului” a împãrtãºit,
pe parcursul a cinci zile, oboseala, satisfacþiile, emoþiile,
pateul ºi roºiile cu „astriºti” din Republica Moldova,
Bulgaria, Serbia ºi, bineînþeles, România.

Luminã de Ipoteºti, albastru de Voroneþ
Joi dimineaþa, în faþa Hotelului
Continental din Iaºi, are loc îmbarcarea. Un
autocar confortabil ºi cincizeci de cãlãtori
cãrora musai sã le „ºadã bine cu drumul”.
ªefa de echipaj, extraordinara Areta Moºu,
pune la punct ultimele detalii. Genþi, sacoºe,
schimburi
de
amabilitãþi,
graiuri
moldoveneºti,
sîrbeºti,
bulgãreºti,
„Plecãm?”, „Au venit toþi?”, „Gata, îi dãm
drumu’!”. Aºa începe o cãlãtorie al cãrei
punct culminant este Gyula, tãrîm unguresc
populat de români indeciºi.
Stau alãturi de pãrintele ªtefan Lupºici,
venit tocmai din Serbia. Are cei mai albaºtri
ochi din lume ºi un simþ al umorului care
aduce aminte de Creangã. În dreapta, alte
douã feþe bisericeºti, din Republica
Moldova: un preot tînãr ºi unul în vîrstã,
pãrintele Buburuz. Ceva mai în spate, bulgarul Ilie, ºeful
unui ansamblu folcloric, e deja în mare formã ºi dã tonul
cîntãrilor. Mergem spre Botoºani, cu oprire la Hîrlãu, unde
zãbovim la Muzeul Vinului ºi al Viþei de Vie. Toatã lumea
a auzit de vinurile din Moldova ºi marea dramã e cã ghidajul muzeal nu include degustarea. Tot la Hîrlãu, vizitãm
biserica „Sf. Gheorghe”. Primele poze de grup, soarele
care strãluceºte din ce în ce mai mult ºi sentimentul unei
mari familii. La Botoºani, opriri la Casa „N. Iorga” ºi Casa
Fundaþiei „ªtefan Luchian”, dupã care ne cazãm la
Pensiunea Agafton, totul fiind posibil cu sprijinul primarului Botoºanilor, Dl. Mugur Cãtãlin Flutur, ºi a Direcþiei de
Culturã din localitate. Dupã-amiaza stã sub semnul
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Ipoteºtiului, unde astriºtii rãmîn uimiþi ºi tulburaþi de ceea
ce s-ar putea numi „spiritul locului”. Se depun coroane de
flori, se aprind lumînãri, frunþile se apleacã a smerenie ºi a
reflecþie. Lacul lui Eminescu, înþesat de nuferi, smulge
exclamaþii entuziaste ºi aduce pe buzele tuturor versuri
celebre. Moldovenii sînt cei mai emoþionaþi, e limpede cã
pentru ei lucruri de felul acesta conteazã cu adevãrat.
Prima noapte astristã se coboarã peste lume. Ne odihnim. Greul de-abia începe…
Dis de dimineaþã, intrãm în Bucovina suceveanã. „Aiºi
îi raiu’”, exclamã un moldovean, ºi, într-adevãr, autocarul
strãbate locuri de un indescriptibil sublim. Facem douã
opriri la mãnãstirile Humor ºi Voroneþ ºi nu ne-ar mai veni
sã plecãm. Albastrul de la Voroneþ, regãsit, milimetru cu
milimetru, în ochii pãrintelui Lupºici este oarecum pîngãrit

de taxele de intrare pe care le practicã mãnãstirea ºi de bîlciul comercial din imediata vecinãtate. Foamea de bani a
Mitropoliei Moldovei ºi Bucovinei se face simþitã ºi aici…
Preoþii delegaþiei clatinã vag din cap a dojanã ºi mirare.
Nici în Serbia, nici în Republica Moldova lãcomia
Bisericii nu este atît de mare. Le povestesc cîte ceva despre
mega-afacerile Mitropoliei, însã îmi dau seama cã despre
unele lucruri au auzit deja. Urmeazã un prînz de poveste la
Frasin, oferit prin bunãvoinþa domnului director general
Gheorghe Gemãnar ºi a domnului director Ion Onþanu, ºi
buna dispoziþie revine în sufletele celor plecaþi pe urmele
lui Eminescu.
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Alba Iulia
Facem o cruce mare ºi pornim spre vest. Mereu spre
vest. Rînd pe rînd, strãbatem Ilvele, cu munþii lor milenari,
cu pãdurile prea des cãlcate de drujbe ºi drujbari, cu
oameni nici prea bogaþi, nici prea sãraci, nici prea fericiþi,
dar nici înglodaþi în prea multã tristeþe. Apoi izbucneºte
tandru, ca dintr-un senin, þinutul bistriþean. Înaintãm greu,
kilometru dupã kilometru; ºoseaua e în lucru, se formeazã
cozi, însã asta este în avantajul nostru. Avem timp sã înghesuim toate locurile acestea unice în retina ochiului ºi a
inimii, sã arhivãm în dosarele memoriei spaþiul acesta minunat, sã ieºim din timpul mundan ºi sã palpãm, cu mînã
tremurîndã, eternitatea.
Ar trebui sã ajungem la Alba Iulia la nouã seara, însã
în clipa în care punem piciorul în oraºul Unirii este deja
trecut de unu. Ajung, împreunã cu bulgarul pomenit mai
sus, în locuinþa unor albeni care ne oferã gãzduire.
Îmbucãm ceva, dupã care, pe la douã ºi jumãtate
dimineaþa, Ilie descoperã, pe telecomandã, postul Etno Tv.
ªi, avid de folclor, insistã sã… Apelez la metode de persuadare tipic jurnalistice ºi obþin o nesperatã stingere a
televizorului la ora trei. Bãgãm un somn iepuresc de trei
ore, facem joncþiunea cu restul grupului ºi pornim prin
oraºul inundat de primele raze ale dimineþii.
Primul obiectiv: Arhiepiscopia Ortodoxã de Alba, dupã
care, profund spiritualizaþi, vizitãm oraºul vechi, cu
zidurile venerabile alãturi de care au rãsãrit terase cît se
poate de contemporane. Urmeazã onorarea invitaþiei la
Consiliul Judeþean Alba, unde sîntem trataþi ca niºte persoane deosebit de importante. Tocmai se deruleazã un festival al cetãþilor dacice ºi oficialitãþile sînt bãgate în prizã,
dar pentru oaspeþi veniþi de departe e totdeauna timp. Dãm
satisfacþie pornirilor patriotice în Muzeul Unirii ºi îl gãsim
pe Eminescu ipostaziat statuar într-un parc de un farmec
aparte.
Cum de la Alba la Blaj e o aruncãturã de sãgeatã,
tragem o fugã la Teiul lui Eminescu ºi zãbovim o eternitate
(cu duratã de aproximativ o orã) pe celebra Cîmpie a
Libertãþii. La Primãria din Blaj, ne dãm seama cã existã ºi
primari cãrora cultura nu le provoacã alergii. Echipajului i
se alãturã Silvia Pop, preºedinta Despãrþãmîntului Blaj.

rezolva probleme. Telefoane peste telefoane, persoane de
legãturã, intervenþii, speranþe ºi deziluzii. Se pune problema sã fim cazaþi la spitalul oraºului, însã nu e posibil, pentru cã ar trebui sã ni se facã la toþi internare. Asta ar complica lucrurile, or e deja miezul nopþii. În fine, se rezolvã
de-o cazare la Tabãra Moneasa. Mai orbecãim vreo douã
ore pe drumuri la limita circulabilitãþii ºi, rupþi de
obosealã, ajungem. Scoatem din cala autocarului pachetele
de hranã rece, pãrintele din Serbia extrage din sutanã o sticlã mare de vin ºi noaptea se coloreazã în nuanþele optimismului. Iarãºi ne culcãm la trei dimineaþa. Iarãºi trebuie
sã ne trezim la ºase, însã deja toate acestea nu mai au
importanþã. Stau de vorbã cu celãlalt sîrb al echipajului,
Vlastimir Petcovici. Îmi povesteºte despre rãzboaiele din
Iugoslavia, despre americani, despre podurile bombardate
ºi despre cei peste trei mii de morþi executaþi prin
„bunãvoinþa” celor de la Casa Albã. Îmi mãrturiseºte, cu
voce joasã, cã fiecare sîrb care se respectã are cel puþin o
armã de foc. Îl întreb dacã el se respectã. Se pare cã da,
pentru cã, iatã, coboarã ºi mai mult vocea ºi îmi spune cã
el are… zece. Arme, bineînþeles.
Aproape inexistenþi, românii din Ungaria
În zori, primarul din Sebiº oferã o masã (iatã încã un
primar care nu face crize de nervi cînd aude de culturã!).
Regiunea e splendidã, tabãra e bine întreþinutã. Din nou
îmbarcarea. Sîntem grãbiþi, cãci la 11 trebuie sã trecem
graniþa. Traversãm Ineul ºi ajunge la Chiºineu Criº, unde
ne despãrþim de cei doi sîrbi. Nici ei nu au vize, aºa cã…
Cît vezi cu ochii se întinde Cîmpia de Vest. Înainte de
Vîrºand, oprim în mijlocul unui ocean de sînziene. Astãzi,
duminicã, e sãrbãtoarea Sînzienelor, deci trebuie sã ne
pregãtim. Aproape devastãm cîmpul, iar autocarul, în
ciuda atitudinii rezervate a ºoferilor, devine galben.
Oamenii din zonã vorbesc ungureºte, casele diferã mult de
ale noastre, satele au alurã maghiarã. În punctul de trecere
e pustiu. O biciclistã trece din România în Ungaria fãrã sã
coboare, doar arãtînd buletinul ofiþerului. Un foarte scurt
control ºi, gata, sîntem în Ungaria. Cei cîþiva kilometri ce
ne despart de Gyula reprezintã o foarte bunã introducere în
ceea ce reprezintã un spaþiu cu adevãrat occidental.

Viza, asasinul fericirii
Se întîmplã ceva ciudat. Aflu în autocar cã
moldovenii nu vor putea trece graniþa cu Ungaria,
din cauza vizei pe care nu o au. Îi privesc. Sînt triºti,
jenaþi oarecum. „Ne-am învãþat cu de astea! Aºa nii dat nouã, sã pãtimim…”, rosteºte unul din cei de
dincolo de Prut. Rãmîn la Almaº, în pragul serii,
fiind cazaþi, prin intermediul Bisericii almãºene, la
casele din zonã. Ceilalþi mergem mai departe spre…
Tocmai aici este problema. La Sebiº toate hotelurile
sînt ocupate. Sînt Zilele Culturii localitãþii ºi aglomeraþia e mare. Intrã în scenã personalitatea remarcabilã a Aretei Moºu ºi vocaþia ei incontestabilã de a
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ªoseaua impecabilã, lanurile de porumb ºi de grîu trasate
parcã la milimetru, nici o urmã de sãrãcie. Ni se spune, la
microfonul autocarului, sã nu intrãm în dispute cu localnice, sã nu facem remarci insinuante, sã avem o atitudine
civilizatã. Aºa încît, în Gyula, coborîm aproape temãtori.
Ne încolonãm ºi pornim spre Catedrala „Sîn’ Neculau”,
unde se þine slujba în limba românã. Pe traseu ne întîlnim
cu un grup din Braºov, însã la bisericã nici urmã de
avalanºa de români la care ne aºteptam. Însãºi echipa care
ne-a întîmpinat nu depãºeºte cinci români, singurii, de altfel, pe care i-am gãsit în Ungaria.
Oraºul este, pur ºi simplu, o bijuterie. Strãduþe de o
curãþenie ireproºabilã, locuinþe cochete, acoperite cu o
foarte „de efect” þiglã cãrãmizie, enorm de multã verdeaþã.
Circulaþia este foarte lejerã, nu atît pentru cã e duminicã, ci
pentru cã aici se circulã în special cu bicicleta. Ecologia ºi
problemele ei sînt, în Ungaria, chestiuni luate foarte în
serios.
E foarte cald ºi ne uitãm din ce în ce mai cu jind la
ºtrandul din spatele Catedralei. Unguroaice bine bronzate
ne privesc cu ochi critic. Probabil arãtãm obosiþi, incapabili sã le astîmpãrãm focurile istorice ce le strãbat. De la
Catedralã, sîntem invitaþi la sediul aºa numitei
Autoguvernãri pe Þarã a Românilor din Ungaria. Un bufet
suedez, la care românii îºi dau arama pe faþã ºi lichideazã
produsele în mai puþin de zece minute. Ne impresioneazã
singurul liceu românesc din Ungaria, Liceul „N.
Bãlcescu”; aratã impecabil, are dotãri la care instituþiile de
învãþãmînt din România încã viseazã. În faþa statuii lui
Bãlcescu avem unele probleme: sînt parcate douã motociclete „ultimul rãcnet” ºi depusul coroanelor devine dificil.
Depãºim momentul ºi facem o ieºire prin satele din jur. O
casã muzeu, reconstituind o locuinþã pur româneascã, biserici, grai maghiar. Ziua se terminã sub semnul berii
ungureºti, într-un camping condus de o româncã.
20.000 de români în întreaga Ungarie
Deºi în Ungaria existã peste 20.000 de români, recensãmintele pomenesc doar de 10.000. ªi nu pentru
cã ar fi falsificate, ci pentru cã celor mai mulþi
dintre români le este jenã sã-ºi recunoascã cetãþenia. La Gyula trãiesc circa o mie. ªi nu trãiesc
oricum, ci… bine. Or, asta îi face sã fie mai puþin
atenþi la ceea ce sînt ºi sã-ºi reprime orice pornire
patrioticã. Probleme de facturã discriminatorie nu
existã din partea autoritãþilor maghiare, însã la
nivelul „cetãþeanului de rînd” imaginea românilor
este cît se poate de ºifonatã. Nu þi se rãspunde la
întrebãri formulate în româneºte ºi, dacã eºti
insistent, eºti înjurat. Pe ungureºte, bineînþeles.

kilogramul de carne ajunge undeva la patru euro. Foarte
scumpe, în schimb, þigãrile. Cele mai ieftine costã aproximativ 2 euro pachetul (circa 6,5 lei). Utilitãþile (energie,
apã, salubrizare) nu depãºesc, pe timp de varã, la o
locuinþã cu douã camere, 30 de euro. O nimica toatã, þinînd
cont cã salariul minim este în Ungaria 232 de euro, iar cel
mediu trece de 600 de euro. Din punctul de vedere al
preþurilor de cazare, a fi turist în Ungaria nu presupune un
mare efort financiar pentru turistul român, comparativ cu
cît ar plãti în România. Cu 30-40 de euro pe noapte te poþi
lesne caza la o pensiune, sau la un hotel în care poþi fi sigur
cã nu te mãnîncã pãduchii.
Despre „Deniile eminesciene”
Ajuns la ediþia a XIII-a, programul cultural „Denii
Eminesciene” reprezintã unul dintre principalele evenimente organizate anual de Despãrþãmîntul Astra „Mihail
Kogãlniceanu” Iaºi. De-a lungul timpului, echipajele
astriste au ajuns în Chiºinãu, Orhei, Odesa, Plevna,
Griviþa, Pancevo, Belgrad, Novi Sad ºi aºa mai departe.
În 2008, Areta Moºu, preºedintele Despãrþãmîntului
ieºean ºi vicepreºedinte la nivel naþional, intenþioneazã
organizarea evenimentului pe traseul Iaºi – Cahul.
Primãria Iaºi, indiferentã la culturã
Nici anul acesta, Primãria Iaºi nu a binevoit sã susþinã
în vreun fel acþiunea Despãrþãmîntului „M.
Kogãlniceanu”. Atitudine scandaloasã, cu atît mai mult cu
cît cererea organizatorilor s-a limitat la patru jerbe de flori.
Obiºnuiþi cu indiferenþa edililor ieºeni, astriºtii au renunþat
de mult sã mai mizeze pe ajutorul acestora, preferînd sã
apeleze la primari ºi oficialitãþi de pe teritoriile pe care
ajung. Rãmîne deschisã însã problema motivelor care stau
la baza acestei indiferenþe, þinînd cont cã, în definitiv, acþiunile Despãrþãmîntului Iaºi reprezintã un fel de diplomaþie
culturalã în þarã ºi în strãinãtate, o promovare a Iaºului ºi a
culturii ieºene.

Preþuri ca la noi, salarii ca la ei
În linii mari, preþurile sînt, la unguri, apropiate de ale noastre. O bere de calitate medie costã
între 250 ºi 300 de forinþi (adicã între 3,5 ºi 4 lei),
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