Liviu DÂRJAN

„ET IN ARCADIA EGO...”

M

anifestare culturalã de amploare ºi
excepþie, „Deniile eminesciene”
(1995-2014) au fost zile faste ce vor
rãmîne ca o revãrsare de frumuseþe înveºmîntatã în
raze de luminã ce-au izvorît din dulce tîrgul Iaºilor
ºi au pornit spre cele patru zãri în cinstea limbii
române, avere ctitoritã ºi apãratã prin Domnul nostru cel Mare, MIHAIL EMINESCU (1850-1889).
Poetul Naþional al românilor de pretutindeni e valoare, autoritate artisticã ºi moralã de necontestat.
Prin el ne legitimãm cu întreaga civilizaþie autohtonã. Evenimentul s-a nãscut din iniþiativa demnã
de laudã a distinsei doamne Areta Moºu, preºedintele
despãrþãmîntului
ASTRA
„Mihail
Kogãlniceanu” de la Iaºi, cetate culturalã ºi academicã recunoscutã în toate timpurile. Profesoara
Areta Moºu e omul „fãrã de odihnã” ºi „ministrul
de externe” al Asociaþiunii ASTRA, cum i se mai
spune. Cele douãzeci de ediþii ale „Deniilor eminesciene”, una mai miºcãtoare ºi mai interesantã
decît cealaltã, au avut darul sã trezeascã
conºtiinþele la realitate, acordînd o înaltã cinstire
versului românesc, acompaniat de cîntecul fluierului murmurat „sara” la stînã sau pe la cumetriile de
obºte. Stîlp al reazimului de identitate, Eminescu
coboarã din darurile Divinitãþii spre a ne proteja
nouã „sãrãcia ºi nevoile ºi neamul” în eterna prietenie cu „rîul ºi ramul” care ne asigurã decenþa verticalitãþii noastre. Ce-am fi noi, românii, fãrã EL?
Fãrã acea forþã tutelarã care ne garanteazã specificul ºi valoarea culturii naþionale? Dar englezii fãrã
Shakespeare, ruºii fãrã Tolstoi, germanii fãrã
Goethe, francezii fãrã Victor Hugo, italienii fãrã
Dante sau spaniolii fãrã Cervantes? Fãpturi ceva
mai nevoiaºe, culturi mai ºubrede, oameni vãduviþi
de fiorul dimineþilor însorite sau al nopþilor lipsite
de vraja lumii, cu izvoarele nezdrumicate ºi încremenite, codrii jefuiþi de arama protectoare ºi lipsiþi
de acel farmec al glãsuirii pãdurii de argint. Noi
trãim perpetuu imensa bucurie de a-l avea pe
Eminescu, geniu ºi reper de spiritualitate. Duhul
sãu ne-a fixat dimensiunea identitãþii româneºti
plãmãditã din doruri, lacrimi ºi rugãciuni fierbinþi,
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din jertfe pentru frumos, adevãr ºi dreptate. Iubire
ºi dãruire, eternitate, vis ºi realitate, plimbare de-o
clipã prin lumea asemãnãtoare nouã.
Am avut fericita ocazie de a lua parte la cîteva
ediþii ale „Deniilor eminesciene”. De fiecare datã
sufletul mi s-a îmbogãþit cu nestemate clipe pe care
le rememorez acum cu încîntarea aceluia care a
avut posibilitatea (privilegiul) de a se afla alãturi de
fraþii sãi „întru românitate” sub protecþia pãrintelui
ocrotitor, fie cã am ajuns la românii din Blaj, Mica
Romã a ªcolii Ardelene, fie la cei din Basarabia
sau din Serbia, la cei risipiþi în întinsa Ucrainã sau
la cei cîþi se mai aflã ei prin Ungaria sau Bulgaria.
Peste tot razele Iaºiului cultural au pãtruns aureolînd limba românã rãmasã în aceste spaþii sub
sceptrul ºi cu binecuvîntarea versului eminescian.
„Et in Arcadia ego…”. Da. ªi eu m-am aflat
printre oamenii luminaþi de vraja marelui ºi neîntrecutului artist al cuvîntului, prin acele locuri unde
românii încã îl mai simt alãturi de crezul lor. ªi eu
cãlcat-am cu veneraþie ºi respect pe bãtrînele alei
ale Copoului, închinîndu-mã la bustul strãjuit de
teiul secular al îndrãgostiþilor. Onorat am fost apoi
sã mã aflu în preajma marilor cãrturari ai Iaºiului,
reprezentanþi ai forului academic, în numãr mereu
sporit, cu lãudabilã pricepere într-ale rostirii cuvintelor cu adînci temeiuri lãsînd în suflete adînci
reverberaþii. Am avut-o adeseori alãturi pe doamna
Maricica Mihoianu-Bãlãu, rapsod neîntrecut al
plaiurilor moldave, ºi pe doamna Magdalena
Mãnuþã, pedagogul „de zile mari”. De la Iaºi a pornit ºuvoiul Deniilor (zilelor) anuale închinate
aceluia care încã mai apãrã „limba vechilor
cazanii”. Cîntec, poezie, joc, expoziþii, vizite, întrun cuvînt „participare”.
Itinerarul Iaºi – Mirceºti – Botoºani – Dorohoi
– Cernãuþi – Herþa – Hotin a demonstrat toate cele
de mai sus arãtate. Ce încîntare sã zãboveºti în
„imperiul” atît de familiar ºi de bun gust al
cona/cului de la Mirceºti! La Botoºani am trãit
fiorul acelui botez oficiat în biserica „Uspenia”,
eveniment consemnat în acea mitricã de la 15
ia/nuarie 1850. Cu noi s-a aflat un amfitrion avizat
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în persoana jurnalistului „fãrã astîmpãr” într-ale
documentãrii, domnul Corneliu Filip.
„Lacul codrilor albastru” ne-a primit la Ipoteºti,
unde asistenþa s-a recules în faþa sacrelor vestigii
pe care unii, din pãcate, le cunosc numai de prin
albume, filme documentare sau nici mãcar atît. Iam surprins atunci pe soþii Ana ºi Alexandru
Mihailevschi, plãcuþii noºtri prieteni basarabeni de
la ªtefan Vodã, cît de pãtrunºi erau, Doamne, la
mormîntul pãrinþilor Poetului Naþional! Mi-am
amintit cã, în urmã doar cu cîþiva ani, în compania
unei clase de liceeni de la Sãcele, am depus aici o
micã urnã cu tricolor care adãpostea pãmînt din
cele ºapte sate ale Sãcelelor Braºovului.
Ajunºi la Cernãuþi, ne-am bucurat sã ºtim cã
bustul lui Eminescu încã mai strãjuieºte fosta
locuinþã a lui Aron Pumnul, dascãlul ardelean care
l-a adãpostit o vreme în gazdã pe tînãrul
Eminovici, încãlzind inimile învãþãceilor gimnaziºti cu Lepturariul sãu. Nu pot uita nici
fotografia de grup pe care am fãcut-o, în compania
artiºtilor populari (dansatori ºi interpreþi) de la
Palatul Copiilor Dorohoi, director Marcel Dupu, la
impunãtoarea statuie a lui Taras ªevcenko, într-o
mare piaþã (plosciad) unde copii de-o ºchioapã
alergau dupã porumbei.
Ajunºi la Herþa, am participat vreme de vreo 45 ceasuri la un electrizant concert susþinut de artiºti
din România, cît ºi de forþe locale. Publicul era cu
sufletul la gurã. Am dãruit liceului „Gheorghe
Asachi” din Herþa un „chendeu” (ºtergar de pus la
icoanã) oferit de locuitorii satului Cuciulata, de
lîngã Rupea, locul unde Aron Pumnul a vãzut
lumina zilei pe la 1818, ca apoi sã ducã fãclia limbii româneºti întru slava ºi fericirea copiilor
români din Bucovina. ªi tot aici, la Herþa, printre
români, ucraineni, ruºi ºi alte neamuri, am cunoscut pe cîþiva cãrturari adevãraþi, veritabili eroi ai
frontului mereu întinerit al limbii române. Ei sunt
Elena Apetri, Irina Achiri, Vasile Bâcu ºi alþii.
ªi la Cernãuþi am citit abnegaþie, dãruire ºi
simþire româneascã pe chipurile neobosite ale fruntaºilor graiului strãbun: Vasile Tãrâþeanu, Iurie
Levcic sau Vitalie Zâgrea. Aici, la Cernãuþi, cuvîntul EMINESCU e rostit parcã mai altfel, copiii
frumoºi îl cîntã ºi-l descîntã cu o duioºie aparte,
datã, poate, ºi de splendoarea costumelor populare
pãstrate în nobleþea ºi curãþenia lor, cum rar mi-a
fost sã descopãr lucrul acesta minunat. Cutremu 4

rãtor de impresionant a recitat asistenþei decanul
astriºtilor sibieni, domnul prof. univ. dr. Victor V.
Grecu.
„Et in Arcadia ego …”. ªi eu am fost în aceastã
adevãratã grãdinã a raiului, în care Eminescu s-a
aflat în mijlocul nostru la Denii, la mijloc de codru
des ºi de lunã a lui cireºar, în parfumul florilor de
tei, cînd „ambasadorii” românimii întîlnitu-s-au la
slujba de pomenire a numelui ºi renumelui ce le-au
dat tãria sã biruiascã opreliºtile viclene din partea
oricui ar veni ele. Un admirabil dialog am legat cu
ziaristul patriot Octavian Zelinski, om cultivat ºi
astrist împãtimit de la Anenii Noi ai Basarabiei. Nu
v-am uitat nici pe voi, locuitori din regiunea
Odesei ºi din þinutul istoric al Bugeacului. Vã apreciem ºi vã încurajãm strãdaniile voastre de-a dreptul eroice. Numele lui Eminescu se alãturã mereu ºi
vouã, ce ne-aþi onorat cu prezenþa voastrã la Denii:
Nicolae Moºu, mãicuþa Olena Grosu, Vadim
Bacinschi sau primarul de la Borisovska, ªtefan
Rotaru. Lupta îndîrjitã pentru amplasarea bustului
lui Eminescu la Odesa nu poate fi trecutã cu vederea ºi nici datã uitãrii.
În iunie 2003 ºi Sãcelele noastre „au sorbit” din
potirul „Deniilor eminesciene”. Am sfinþit atunci,
pe o teribilã caniculã, bustul lui Eminescu operã a
sculptorului Dumitru Passima de la Bucureºti.
Acolo suntem prezenþi (cu mult tineret) la fiecare
15 ale lui ianuarie ºi iunie. Aceste date cu cifre
identice sunt alfa ºi omega spiritualitãþii noastre,
evenimentul evenimentelor culturale. ªi tot atunci,
de sãrbãtoarea Rusaliilor, ne-am aflat în mijlocul
românilor din Serbia, la Coºtei, în Voievodina. În
impunãtoarea bisericã, corul bãrbaþilor celebra în
cîntec de laudã pe Domnul, apãrînd în acelaºi timp
ºi virtuþile limbii române rostitã atît de expresiv în
graiul românilor din Banatul sîrbesc. Am aflat
cuvinte pline de recunoºtinþã la adresa domnului
Lucian Marina de la Novi Sad, care multe lucruri
de temei a fãcut spre binele ºi dãinuirea românismului acolo. Ne-au încîntat artiºtii de la
Petrovasâla (Vladimirovaþ) care pur ºi simplu neau uimit cu vigoarea aripilor Festivalului folcloric
plin de dinamism ºi culoare.
„Et in Arcadia ego …”. ªi eu am asistat în vara
lui 2005 la „Deniile eminesciene” ce-au pornit de
la Iaºi spre Chiºinãu-Strãºeni-mãnãstirea Cãpriana.
Amintiri, amintiri. La Strãºeni, bunãoarã, preºedintele raionului, Nicolae Robu, ºi doamna profesoarã
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Claudia Nestor, ºefa Astrei din localitate, ne-au
fãcut o primire frumoasã ºi cucernicã. Ne-a întîmpinat într-o superbã zi de iunie, sub un cer curat ºi
albastru, la monumentul lui Eminescu cioplit cu
dibãcie în piatrã. Pãdurea de la marginea
Strãºenilor a fost în acea zi a lui Eminescu ºi numai
a lui Eminescu, verigã dintr-un lanþ al ediþiilor
„Festivalului Eminescu”, care aici se þine cu regularitate de mulþi ani ºi fãrã întrerupere. Lume
multã. Expoziþii interesante. Ansambluri folclorice. Corul ºi orchestra veteranilor de la
Hânceºti (Ah! Nu pot uita interpretarea melodiei
„Pe lîngã plopii fãrã soþ”!). Apoi, cuvîntul documentat ºi înþelept rostit de domnul academician
Mihai Cimpoi, recunoscut eminescolog. De la
domnia sa am aflat cã Eminescu este considerat
unul dintre primii „arhitecþi” ai alcãtuirii europene,
aºa cum o plãnuia el pe la 1875-76. Vizitã (pelerinaj) la mãnãstirea Cãpriana. Impunãtoare paradã a
costumelor populare, ºtergarelor ºi colacilor cît
roata carului… Totul pregãtit cu migalã. M-a
bucurat, ca de fiecare datã, întîlnirea cu familia
Lidia ºi Nicolae Frumosu de la Criuleni pe Nistru.
Ce oameni minunaþi! Seara, tîrziu pornim spre
Braºov. Un tînãr preot (din pãcate îmi scapã acum
numele) ne roagã sã-l luãm ºi pe Sfinþia Sa pînã la
Cãlãraºi. Cu mare plãcere, pãrinte! Aproape de
miezul nopþii, preotul ne invitã la un scurt popas la
casa parohialã. Ne rezervã ºi o micã… surprizã.
Încep sã batã clopotele bisericii. Ce-i, ce-i,
pãrinte?!! Foc, apã, nãvãlirea altor neamuri...? Nu,
nu… oameni buni, ne-au venit în ospeþie românii!!
Moldovenii se liniºtesc.
„Et in Arcadia ego …”. ªi eu am trecut cu
„Deniile eminesciene” pe la noi, prin Ardeal, ºiapoi am ajuns ºi la Gyula, în Ungaria, unde mai
sunt ceva români, ce-i drept puþini la numãr.
Cuvinte de preþuire pentru doamna profesoarã
Silvia Pop de la Blaj („Prinþesa” luptãtoare a
ASTREI) ºi pentru nãsãudeanul Ioan Seni, „neastîmpãratul” pentru idealurile astriste. Aceleaºi
mulþumiri suntem obligaþi sã le aducem unor personalitãþi de excepþie ca domnii Ioan Dumitrel ºi
Ioan Strãjan din cetatea Albei Iulia, loiali ºi statornici binefãcãtori ai acþiunilor ASTREI ºi memoriei
lui Eminescu, cel mai cinstit reprezentant al
românilor în lumea modernã. Ajunºi la Gyula, de
ziua pomenirii Luceafãrului, am asistat la slujba
þinutã de tînãrul episcop ortodox Siluan, în Sfînta
Revista românã nr. 2 (76)/ 2014

Catedralã Sîn Nicoarã, pe unde se vor fi abãtut
poate, pe la 1869, paºii lui Eminescu în drum spre
Viena. Corala „Seniorii Cetãþii” de la Rupea a dat
glas unor tulburãtoare priceasne intonînd (solemn
ºi superb) melodia „Sara pe deal”, sub tricolorul
românesc purtat cu mîndrie ºi demnitate de echipa
cãluºarilor de la Purcãreni (Sãcele) care, imediat
dupã încheierea serviciului religios, în faþa sfîntului lãcaº episcopal, au încins jocul alãturi de consãtenii lor maghiari, care au jucat ºi ei „Boriþa”, un
dans tematic deosebit de antrenant. Anul acesta
s-a tras cortina „Deniilor eminesciene” printr-o
frãþeascã întîlnire desfãºuratã la Orhei, în legendarul þinut al Neamului ªoimãreºtilor lui
Sadoveanu.
La Denii, în cele douã decenii ce repede s-au
scurs, braþele atotcuprinzãtoare ale Poetului
Naþional i-au strîns în juru-i pe mulþi români la
ceas de pomenire ºi sãrbãtoare.
„De la Nistru pîn’la Tisa …” , „Din Sãtmar
pînã-n Sãcele …”, rugã fierbinte adusã ºi Mãriei
Sale ªtefan, Domnul Sfînt de la Putna, apãrãtor al
neamului „Din hotarã în hotarã”!
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