Marian HARIUC

EMINESCU LA FEªTELIÞA
ãrbãtoarea Adormirii Maicii Domnului din
acest an a reprezentat pentru locuitorii satului Feºteliþa, din raionul ªtefan Vodã, un
moment de înaltã trãire sufleteascã. Mihai
Eminescu, poet al tuturor românilor, „sumã liricã de
voievozi”, a fost întîmpinat cum se cuvine în
aceastã localitate.
Pe un fundal muzical al soþilor Doina ºi Ion
Aldea Teodorovici, toþi locuitorii satului Feºteliþa,
de la reprezentanþi ai autoritãþilor locale sau ai
raionului ºi pînã la locuitorii de rînd, s-au pregãtit
sufleteºte pentru a-l cunoaºte pe poet, prin bustul
amplasat în faþa Primãriei.
Programul evenimentelor, stabilit pentru ziua de
28 august 2012, a fost unul foarte încãrcat, motiv
care a trezit un interes special chiar ºi pentru
autoritãþile de la Chiºinãu, dar ºi în rîndul personalitãþilor culturale ale Republicii Moldova. Primarul
localitãþii Feºteliþa, Nicolae Tudoreanu, a izbutit cu
succes sã îmbine inaugurarea scuarului din faþa
clãdirii Primãriei, inclus într-un proiect de dezvoltare localã integratã, cu un eveniment cultural
precum dezvelirea bustului poetului Mihai
Eminescu.
Reuºita evenimentului a fost încununatã de
mesajele laudative venite din partea invitaþilor
veniþi de la Chiºinãu. Cuvintele calde ale poetului
Ion Hadârcã au alimentat importanþa culturaleducativã a unor astfel de momente, îndeosebi în
mediul rural, unde poate cã s-au pãstrat mult mai
bine sentimentele autenticitãþii româneºti. Atît timp
cît imaginea lui Mihai Eminescu va fi promovatã, în
mod inevitabil conºtiinþa naþionalã se va menþine
vie, întrucît marele poet reprezintã „paºaportul nostru în lume”. Ion Hadârcã a þinut sã transmitã
mesajele primarului Dorin Chirtoacã, precum ºi pe
cele ale academicianului Mihai Cimpoi.
La eveniment au mai fost prezenþi ºi alþi
reprezentanþi ai autoritãþilor, precum Veaceslav
Bulat (consilier municipal pe probleme economice)
sau Anatol Cîrnu, reprezentant al Guvernului în
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raion. Importanþa culturalã a evenimentului a fost
încununatã de prezenþa delegaþiei ieºene a
Asociaþiunii ASTRA, în frunte cu vicepreºedintele
ASTRA, doamna Areta Moºu. Cea mai veche asociaþie culturalã din România, prin Despãrþãmîntul
ieºean, a contribuit semnificativ la realizarea ºi
aducerea bustului lui Mihai Eminescu la Feºteliþa.
În acelaºi timp, doamna Areta Moºu a dorit sã sublinieze importanþa unor astfel de momente ºi sã
exprime deschiderea ASTREI pentru promovarea
marilor valori-simboluri ale unitãþii naþionale
româneºti.
Dezvelirea propriu-zisã a bustului a fost însoþitã
de obiºnuitul program religios, un recital de poezie
ºi un moment muzical. Dupã recepþia asiguratã de
conducerea Primãriei, au fost organizate concursuri
ºi adunãri legate de obiceiurile ºi tradiþiile locale.
Cu aceastã ocazie, invitaþii au putut vizita casa de
culturã, renovatã recent, sau cimitirul localitãþii,
unde se aflã un numãr însemnat de morminte ale
eroilor români necunoscuþi care au cãzut pe front în
timpul Celui de-al Doilea Rãzboi Mondial.
Acest gen de evenimente nu este unul singular în
raionul ªtefan Vodã. Cu un an în urmã, un alt bust
al marelui poet a fost dezvelit în parcul din proximitatea consiliului raional, în prezenþa unei
numeroase delegaþii a Asociaþiunii ASTRA, venitã
din România, cu ocazia itinerarului cultural „Denii
Eminesciene”, ediþia a XVII-a. La fel ca în cazul
satului Feºteliþa, ASTRA împreunã cu domnul
Valeriu Beril (la acea datã, preºedinte al raionului
ªtefan Vodã) au fãcut ca acest proiect sã devinã o
realitate.
Treptat observãm cum organizarea unor astfel de
evenimente poate sã constituie o modalitate
nemaipomenitã în scopul promovãrii argumentului
cultural. Totodatã, misiunea acestora este aceea de a
exprima dorinþa românilor basarabeni pentru strîngerea legãturilor dintre cele douã state româneºti
într-o lume fãrã graniþe, cea a culturii.
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