E D I T O R I A L
Luminiþa CORNEA

„EMINESCU NE UNEªTE”
reme de douãzeci de ani, în luna iunie,
cînd neamul românesc comemoreazã
plecarea lui Eminescu în împãrãþia
stelelor, Despãrþãmîntul ASTRA „Mihail
Kogãlniceanu”, Iaºi, a organizat cunoscutele deacum manifestãri culturale numite Denii eminesciene. Ediþia a XX-a s-a desfãºurat în acest an
cînd printre participanþi circula îngrijorãtor o
întrebare: va fi ultima ediþie a Deniilor? Oare sã
fie adevãrat?! Acum, cînd Deniile au devenit atît
de cunoscute atît la românii din Þarã cît ºi la
românii din afara graniþelor!?
O statornicie în bine! Denii – privegheri întru
cinstirea lui Eminescu, întru iubire de neam ºi de
limbã românã!
Deºi nu am participat – spre marele meu regret
– la toate cele douãzeci de ediþii ale Deniilor eminesciene, cunosc atmosfera desfãºurãrii lor, ºtiu ce
muncã implicã organizarea asumatã de profesoara
Areta Moºu, preºedintã a Despãrþãmîntului
ASTRA „Mihail Kogãlniceanu”, care împreunã cu
astriºti cu suflet mare au purtat Deniile, în fiecare
an, din Iaºi spre diverse meleaguri din afara þãrii
unde vieþuiesc români, în Republica Moldova, în
Ucraina, în Ungaria, Serbia, Bulgaria.
Deniile eminesciene au constituit adevãrate
evenimente culturale peste tot pe unde s-au
desfãºurat. Conferinþele ASTREI, recitaluri din
poezia eminescianã, lansãri editoriale, dezvelirea
unor busturi sau statui ale lui Eminescu ori ale
unor plãci comemorative, spectacole muzicale
dedicate Poetului naþional (la fiecare ediþie au fost
programe artistice prezentate de elevi, dar ºi de
ansambluri ºi cîntãreþi de muzicã popularã în costume tradiþionale româneºti), toate aveau o rezonanþã extraordinarã, pãtrundeau direct în sufletul
participanþilor.
Itinerariul Deniilor cuprindea, de fiecare datã,
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localitãþi în care existau statui ori busturi ale lui
Eminescu, plãci comemorative ori alte însemne
eminesciene, dar ºi localitãþi în care, din iniþiativa
ASTREI ieºene, au fost ridicate ºi inaugurate busturi ale marelui Poet, ori dezvelite plãci care fie
marcau trecerea Poetului prin acele locuri, fie
reprezentau un omagiu adus celui mai mare poet
român, a cãrui operã este chintesenþa poporului
român.
Fiecare Denie a început la Iaºi, oraºul care
pãstreazã cele mai multe semne ale existenþei fizice a lui Eminescu. Fie cã se începea în Copou, la
bustul ºi teiul Poetului, ori la Muzeul-catedralã
ce-i este închinat, fie la Biblioteca Centralã
Universitarã ce-i poartã numele, fie la impunãtorul
grup statuar ce vegheazã trecerea spre Copou, fie
la Casa Pogor, amintind de întîlnirile junimiºtilor,
fie la Bojdeuca lui Creangã sau la Casa cu Turn
din dealul Copoului etc., peste tot participanþii la
Denii simþeau încã Duhul Poetului în Iaºiul în care
fiecare piatrã pãstreazã urma paºilor Lui.
De la Iaºi, Deniile eminesciene porneau întotdeauna pe un alt traseu, în România ºi în afara
graniþelor. În Transilvania, la Blaj, localitate
numitã de Eminescu „mica Romã”, la Nãsãud,
unde s-a nãscut Veronica Micle, la Beclean,
Braºov, Alba Iulia, Tîrgu Mureº, Tîrnãveni, Arad,
Botoºani, Suceava, Ipoteºti, Bucureºti ori Hîrlãu –
locuri ale popasurilor eminesciene, dar ºi în alte
localitãþi unde, chiar dacã Eminescu nu le-a sfinþit
cu paºii lui, este preþuit ca cel mai mare poet al
românilor ºi, prin el, este preþuitã cultura românã.
Am fost cu Deniile ºi la români trãitori în afara
þãrii, în teritorii unde românii au rãmas puþini,
unde au fost maghiarizaþi, rusificaþi etc., în locuri
unde aceºtia nu se bucurã de libertatea cuvîntului
ºi de educaþie în limba maternã, unde au o oarecare teamã sau chiar se tem sã recunoasã cã sunt
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români. Sentimente deosebite am avut ºi noi ºi ei
în calitate de gazde ºi de români. Ne-am întîlnit,
am simþit româneºte ºi am lãcrimat întru dor de
Eminescu.
Cu mare bucurie îmbrãcam (o „tehnicã” specialã) cu flori busturile ºi statuile lui Eminescu, la
Iaºi, Chiºinãu, Cernãuþi, Blaj, Bucureºti, Sãcele,
Anenii Noi, Cãuºeni, Satul Nou din Ucraina,
Odesa etc. – la ediþia recentã, florile au îmbrãþiºat
bustul lui Eminescu, dupã dezvelirea lui din faþa
Gimnaziului „Mihai Eminescu” din Orhei.
Oriunde ne-am aflat, cîntînd, recitînd poezii
eminesciene ori ascultînd, toþi aveam acelaºi
simþãmînt: al iubirii pentru limba românã ºi pentru cultura neamului, pentru identitatea noastrã.
Am observat chiar cã Eminescu, în afara
graniþelor, mai ales în Republica Moldova, este
simþit mai mult, mai frumos. Recitãrile copiilor ºi
tinerilor se constituiau în adevãrate recitaluri de
poezie. Chipurile le erau înflorite de bucuria ºi
lumina sufletelor.
Uneori, simþeam cum unii se uitã de departe la
noi, fiindu-le parcã fricã sã se apropie. Se temeau
de ceva? S-ar fi expus unor pericole? Mai ales
celor în vîrstã, cu lacrimi în ochi, le era fricã pentru familia lor? Vã rog sã credeþi cã aºa a fost ºi,
din pãcate, este încã. Am în vedere pe românii din
Basarabia istoricã (regiunea Odesa) din Ucraina,
din Bulgaria, din Valea Timocului, din Gyula, din
Transnistria. Trebuie sã recunoaºtem cã românii
din aceste regiuni au o situaþie foarte delicatã.
Astriºtii din România participanþi la Deniile eminesciene au vãzut ºi au simþit durerile lor, dorind
sã le aducã un strop de bucurie.
Am fost în localitãþi (ex. în Valea Timocului)
unde gazdele ne priveau cu drag, ne zîmbeau,
parcã ne sorbeau cuvintele, dar nu îndrãzneau sã
vorbeascã româneºte. De ce? Conºtientizau cã
graiul lor românesc nu este atît de „frumos”.
Adicã nu este limba literarã. Dar cum sã fie româna lor literarã, dacã vorbeau graiul moºtenit din
strãmoºi?! Limba auzitã doar în familia lor. Cum
sã fie româna lor literarã, dacã nu o aud nici la
ºcoalã, nici la bisericã, nici la radio sau televizor?!
Cum sã fie româna lor literarã, dacã nu au nicio
posibilitate de a citi un ziar scris în româneºte?! În
unele localitãþi, românii simt identitatea
româneascã numai prin tradiþii, obiceiuri, cîntece
ºi jocuri populare, dar nu pot scrie ºi citi în
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româneºte.
Am avut o formidabilã surprizã cînd în satul
Slatina din Valea Timocului, oferindu-le cãrþi sã
aleagã, ei au ales repede abecedarele. Ne-am dat
seama de ce. Români fiind, nu ºtiau sã citeascã ºi
sã scrie româneºte. Nu aveau ºcoli în limba
românã. Unde sã înveþe? Cãrþile duse de noi în
cadrul generosului proiect transfrontalier „Carte
româneascã pentru Basarabia” urmau sã fie pãstrate ca niºte relicve, fãrã a le putea citi. Acum,
gîndindu-mã bine, afirm categoric cã le-am fãcut
totuºi o bucurie: aveau cãrþi în limba românã.
Poate copiii lor (unii!) vor învãþa sã citeascã
româneºte, vor învãþa limba românã în ºcoalã, îl
vor învãþa pe Eminescu.
Am avut ºi alte surprize. Auzindu-ne vorbind
„curat româneºte”, o vînzãtoare dintr-un magazin
din Ismail (unde se vorbea doar limba ucraineanã
sau rusã) ne-a privit cu bucurie, a vorbit
româneºte cu noi, ne-a servit cu drag, oferindu-ne
informaþiile solicitate. Pentru cã ºi-a dat seama cã
suntem din România? Pentru cã a simþit iubirea de
fraþi?
Peste tot în cadrul programelor culturale oferite
de proiectul Denii eminesciene, cu români din þarã
ºi din afara graniþelor, am întîlnit români de omenie, cu suflet cald, apropiaþi sufleteºte, dornici de
a ne primi în ospeþie.
Prin Deniile eminesciene, organizate întru
dragoste de Eminescu ºi de cultura neamului nostru, fraþii noºtri din comunitãþile istorice româneºti
din afara graniþelor se ancoreazã la identitatea lor
naþionalã. Astfel de manifestãri culturale, sub simbolul celui mai mare poet al românilor,
întruchipînd cultura ºi identitatea noastrã, se
impun a fi continuate ca o necesitate a menþinerii/
pãstrãrii culturii ºi identitãþii româneºti peste tot în
lume unde trãiesc români. Rezultã aceasta din succesul ºi rãsunetul Deniilor eminesciene peste tot
unde s-au desfãºurat, de-a lungul a douãzeci de
ani, în douãzeci de ediþii. Satisfacþia organizatorilor este desigur mare, pentru cã s-au realizat cu
adevãrat performanþe, iar participanþii sunt entuziasmaþi de reuºita proiectului.
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