SCRISORI ÎNTREDESCHISE

„DAR CÎTÃ BUCURIE LA IAªI...”

P

rin bunãvoinþa doamnei Areta Moºu,
preºedinta
Despãrþãmîntului
„Mihail
Kogãlniceanu” din Iaºi, am fost invitat la ultima ediþie a Deniilor eminesciene, care au coincis cu
comemorarea a 120 de ani de la trecerea în nefiinþã a
marelui nostru poet Mihai Eminescu.
Cum sã nu rãspunzi unei asemenea invitaþii? ªi astfel, vineri, 11 iunie, de dimineaþã, am purces în goana
maºinii, pe drumul de la Sighiºoara la Sovata ºi apoi,
prin Cheile Bicazului, am trecut în Þara Moldovei. Dar
pînã acolo, am fost mîhnit sã vãd, înspre Gheorghieni,
atîtea ºi-atîtea panouri cu reclame, din care limba
românã a fost omisã cu bunã ºtiinþã, de parcã ne-am fi
aflat în altã þarã, nu în România. Mai mult, am observat
cã, în denumirea unor instituþii – cum ar fi cele douã
spitale din Gheorghieni – întîietate are inscripþia în
limba maghiarã. Denumirea strãzilor, tot aºa, reitereazã
tot felul de nume din istoria ungureascã, ceea ce te face
sã te simþi ca într-o þarã strãinã.
Cu mine, la drum, am avut partener un prieten
neamþ, ce nu înceta sã se minuneze de aceste grozãvii
afiºate la tot pasul. La Joseni, sacii cu fãinã, de la uºa
unui magazin, aveau imprimate pe ei pînã ºi culorile
steagului unguresc. Amicul neamþ îmi spunea cã asemenea lucruri la ei, în Germania, sînt catalogate ca ofensã
la adresa statului: „... la voi, în curînd, prin aceste þinuturi, nu va mai fi slobod sã treci fãrã paºaport ºi fãrã sã
ºtii limba conlocuitorilor”. ªi mi-a sugerat, mai în
glumã, mai în serios, sã mã apuc a învãþa limba
maghiarã.
O altã ciudãþenie: în satele de unde au plecat saºii,
noii reprezentanþi ai administraþiei locale – fãrã a þine
cont cã nu mai e picior de sas, nu 20 la sutã, cum
prevede legea – au pus denumiri în limba germanã,
cînd, de fapt, ponderea populaþiei, dacã ar fi sã ne luãm
dupã „a dreaptã”, e rromã. Avem noroc cã þiganii,
îndreptãþiþi, cu adevãrat, de lege, nu-ºi sulemenesc
numele localitãþii în cap de sat... Oare cum ar suna, în
limba lui Parpanghel, denumirile satelor unde sînt preponderenþi?
...ªi atunci, de ce sã ne mirãm ce pãþesc românii
noºtri, plecaþi sã munceascã în alte þãri unde, numai
dacã vorbesc româneºte, îºi pot pierde chiar viaþa? Au
ajuns sã fie vînaþi ca ºi cum ar fi purtãtori de gripã
porcinã, precum se întîmplã în Italia ºi-n Irlanda, unde
sînt alungaþi, maltrataþi, ba chiar omorîþi în vãzul lumii.
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În schimb, n-am vãzut, n-am auzit de vreun politician
care sã-ºi dea demisia, în semn de protest la neputinþa
de a îndrepta lucrurile în favoarea milioanelor de
români ce au ajuns sã trãiascã sub limita sãrãciei.
Doamne, cîtã ruºine pe neamul românesc, cu atîtea mii
de hectare de pãmînt lãsate pîrloagã, ca unii sã
flãmînzeascã ºi sã-ºi ia lumea în cap, hãlãduind
deznãdãjduiþi pe drumurile strãinãtãþilor! Asta da,
politicã de doi bani gãuriþi!
Ce sã mai spun de acei conaþionali, plãtiþi din munca
ºi sudoarea românilor, care ne denigrezã prin
Parlamentul European, situîndu-se, nu o datã, prin comportamentul lor fãþiº antiromânesc, în afara legii? Las
deoparte asemenea dureroase realitãþi cãrora, într-un fel
sau altul, le vom gãsi calea de îndreptare, dacã nu noi,
cei din generaþiile viitoare...
Dar cîtã bucurie la Iaºi, în inima atîtor români, veniþi
din tot arealul românesc spre a trãi „clipa cea repede” în
duhul lui Eminescu. Noi, cei de la Sighiºoara, am fost
gãzduiþi la Casa Pogor. Rãsfoind cartea de onoare a
Casei de oaspeþi, am dat peste înscrisul lãsat de marele
poet Grigore Vieru, care ºi-a punctat trecerea prin cîteva versuri scrise la o orã de liniºte: „La casa de
înnoptare/ rãsãrit-am spre visare...”. ªi tot acolo am
aflat o altã însemnare, a regretatului Sabin Bãlaºa:
„Casa Pogor este uºa sufletului ºi a duhurilor bune!
Sunt gãzduit cu dragoste ºi ofer toatã dragostea mea
acestui minunat loc...”.
În zilele urmãtoare, petrecute la Iaºi, ne-am întîlnit
cu Eminescu, prin conferinþele de înalt nivel, susþinute
de acad. Alexandru Zub ºi de conf.univ.dr. Mihai Dorin,
în aula oferitã cu generozitate de conducerea Bibliotecii
Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, la care am
participat, sau am urmat urma paºilor eminescieni, în
locurile pe unde a cãlcat. Demnã este propunerea,
fãcutã în finalul simpozionului, de a se înfiinþa un
Institut Naþional „Eminescu”, sau un Institut de Studii
Româneºti, care sã poarte numele EMINESCU.
Subscriem fãrã rezerve acestor propuneri.
Parafrazînd pe un autor contemporan, ne putem
întreba: „De ce îl iubim pe Eminescu?”. Rãspunsul este
simplu: pentru cã ne-a deschis calea spre noi înºine.
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