IMPRESII DE LA DENII EMINESCIENE ,
EDIÞIA A XX-A

D

incolo de frumuseþea acestei excursii,
marea binecuvîntare este faptul cã am
cunoscut oameni minunaþi, profesori, preoþi, artiºti, scriitori, poeþi, sau oameni simpli de o calitate moralã excepþionalã. Fiecare a adus în sufletul meu
un strop din lumina divinã pe care o credeam demult
pierdutã. Orice soartã ar avea „Deniile Eminesciene”,
un lucru este cert, ºi-au atins scopul propus! Legãtura
dintre cele douã þãri, Republica Moldova ºi România,
este atît de puternicã, încît nu ºtiu sã existe ceva pe
lume sã o poatã frînge, pentru cã nicãieri nu am vãzut
atîtea suflete deschise spre îmbrãþiºare ºi de o parte ºi
de alta a Prutului. Ceea ce a reuºit doamna Areta Moºu
cu aceste manifestãri, va dãinui cu siguranþã peste ani.
Aflatã pentru prima datã la o ediþie a deniilor, pot
spune cã nu am participat la un eveniment cultural de o
asemenea amploare. Tot ce s-a desfãºurat, de la slujba
de pomenire începutã la Biserica Sfînta Paraschiva din
Iaºi pînã la ultimele fotografii fãcute pe malul Prutului
m-au fãcut sã mã simt ca într-o rugãciune în care minunile nu încetau sã se înfãptuiascã. Impresionant pentru
mine a fost sã descopãr dragostea, emoþia, bucuria ºi
pioºenia cu care cei de peste Prut vorbesc despre valorile lor culturale. Eminescu este sfîntul lor din fiecare
ºcoalã. ªtefan cel Mare sfîntul din fiecare primãrie, la
loc de cinste alãturi de steagul lor.
Ar putea fi uºor acuzaþi de patetism de unii, dar
niciodatã de mimarea trãirilor care sunt de o autenticitate copleºitoare, pentru cã în ei existã acea rãdãcinã
care ºtie sã creascã ºi în piatrã, ºtiind cã la capãtul acestei agonii naþionale îi aºteaptã lumina care, fãrã speranþã, moare.
Întrebatã fiind de domnul Liviu Dârjan cu ce gînduri
mã întorc acasã, i-am rãspuns: nu am simþit cã am fost
plecatã de acasã! Rãmînea însã o mare durere – vama,
care nu face decît sã întîrzie îmbrãþiºarea între fraþi!
Toatã acþiunea a fost împodobitã cu multã dragoste,
credinþã, preþuire ºi recunoºtinþã faþã de tot ce ni s-a
îngãduit sã trãim, cãci peste toate a vegheat bunul
Dumnezeu, care a dat-o pe Areta Moºu ca întemeietor
al unei ctitorii de suflet ce niciodatã nu va putea fi dãrîmatã, apropierea dintre fraþii care sorb din aceeaºi fîntînã strãmoºeascã: limba româneascã.
Acest OM, aparent fragil, are o dorinþã atît de mare
de a duce la bun sfîrºit misiunea sau apostolatul care i-a
fost încredinþat, fãrã sã bãnuiascã mãcar cã este atît de
ziditor ceea ce i s-a dat, încît ignorã propriile nevoi,
arãtîndu-se un om puternic, aºa cum îi stã bine unui
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conducãtor de oºti. Un model de urmat nu doar pentru
mine, ci ºi pentru toþi ceilalþi astriºti.
ªi pentru cã mi-am dorit sã fiu demnã de a fi numitã
membrã a ASTREI contribui printr-un colaj în care am
dat posibilitatea participanþilor la cea de-a XX-a ediþie
sã-ºi exprime cîteva gînduri, pe care le-am adunat întrun mãnunchi pe care îl trimit alãturi de toatã admiraþia
ºi preþuirea mea.
(Mihaela AIONESEI – Tîrgu Secuiesc)

4
„Deniile Eminesciene” de la Orhei (Republica
Moldova) au fost ca o duminicã a poeziei româneºti,
încãrcatã de sensibilitate ºi frumuseþe ca sufletul poetului. Noi, nãsãudenii, îl contopim cu cea care a fost
pentru el „visul blond al unui noroc ce nu mai e”, adicã
Veronica Micle, plecatã încã de la trei ani în „Iaºul
iubirilor eterne”.
Areta Moºu este sufletul Astrei ieºene ºi
basarabene. Cinste domniei sale pentru tot ceea ce a
fãcut în cele douãzeci de ediþii.
(Mircea Daroºi – Nepos, Nãsãud)

4
Mulþumesc bunului Dumnezeu, Maicii Domnului,
Lui Iisus, Sfinþilor martiri nãsãudeni, pãrintelui Arsenie
Boca ºi într-un cuvînt tuturor sfinþilor cã au participat
la frumosul eveniment „Denii Eminesciene” la Iaºi ºi în
Basarabia.
Vã felicit pentru frumoasa activitate ºi doresc pe
viitor, prin spiritul lui Mihai Eminescu, sã fim uniþi în
credinþã ºi adevãr.
Mulþumesc tuturor organizatorilor, în special doamnei profesoare Areta Moºu.
(Vetura Guzu,
membrã ASTRA, Nãsãud)

4
„Deniile Eminesciene” – o declaraþie de dragoste.
Areta Moºu – o jertfitoare înziditã în iubire de
Eminescu.
(Ion Onuc Nemeº, Sibiu)

4
Cele mai calde ºi sincere felicitãri pentru doamna Areta
Moºu, care ne-a înlesnit frumoasa întîlnire cu fraþii noºtri
de peste Prut. Excursia – o extraordinarã impresie de frumuseþe a Basarabiei noastre dragi, de frumuseþe a portului
ºi limbii noastre româneºti pe care o pãstreazã. ASTRA a
unit oameni de culturã din þarã ºi de peste hotare:
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– Glie strãmoºeascã, pãmînt strãmoºesc
– Prutule, de ce ne despãrþeºti?
Felicitãri ºi respect pentru organizatori ºi mulþumiri
celor care ne-au primit cu mult drag.
(Floarea Pleº,
preºedinta cercului ASTRA Nãsãud)

4
Deniile Eminesciene ne cheamã sã lucrãm întru
limba românã cu cei de dincolo de Prut spre a ne întregi prin cunoaºterea „faþã cãtre faþã”. Mulþumim doamnei Areta Moºu, care ºi în acest an a fãcut posibilã
aceastã întîlnire.
(Livia ºi Leon Pop, Poiana Ilvei)

4
La acest eveniment cultural de o deosebitã importanþã, dezvelirea bustului lui Eminescu în oraºul Orhei,
am trãit cele mai frumoase momente la umbra nucului,
alãturi de astriºtii veniþi din Transnistria special pentru
noi cu bunãtãþi pregãtite de mînuþele lor în noaptea
dinaintea venirii. Momentul poetic a fost tot ce poate
trãi mai emoþionant un om la o astfel de întîlnire.
De mare încãrcãturã emoþionalã au fost ºi
momentele trãite lîngã pãdurea de la Cãpriana.
Frumuseþea lor nu poate fi povestitã, doar trãitã.
Un om ca doamna Areta Moºu este mai important
decît o instituþie.
Felicitãri ºi respect!
(arhitect Dan Median – Braºov)

4
Aflatã pentru prima datã la acest eveniment, mi-au
plãcut extraordinar de mult obiectivele vizitate, m-au
impresionat comemorarea ºi dragostea faþã de poet. I-am
simþit mai români ca românii, calzi la suflet, luptãtori.
Îmi doresc ca acest proiect sã fie preluat de cei tineri ºi
dus mai departe, pentru ca ceea ce doamna Areta a
început sã aibã continuitate.
Succes dînsei ºi colectivului care va prelua acest
proiect.
(Cristina Bejenaru, Iaºi)

4
„Cultura este mai puternicã decît cea mai mare
armatã” – citat de dr. Alice Donose-Pisicã,
Universitatea „Al. Ioan Cuza”.
(etnolog Emilia Porel, Iaºi)

4
Se spune mereu cã românii nu sunt uniþi ºi asta ne
umileºte. Cu fiecare activitate a ei, ASTRA,
Despãrþãmîntul „Mihail Kogãlniceanu”, urmeazã
axioma rãspînditã de mai sus. Pe mine mã ajutã sã mã
regãsesc, sã mã bucur ºi sã zîmbesc mai des, sã mã
respect prin recuperarea ºi revalorizarea demnitãþii
noastre, a celor din jurul ei.
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Pe doamna Areta Moºu o iubesc, o susþin, o admir,
ºi sper sã conteze pe mine în ideea coagulãrii energiei
noastre.
(Alexandrina Ioniþã, Iaºi)
4
Timp de trei zile am cãlãtorit ocrotiþi de spiritul
„Deniilor” pentru a-l pomeni pe Eminescu împreunã cu
fraþii noºtri basarabeni, la ei acasã – pe meleagurile
Unghenilor, Strãºenilor, Oniþcani, Boºcana ºi ale
Orheiului. A XX-a ediþie s-a petrecut sub ocrotirea neobositei doamne profesor Areta Moºu ºi cu participarea
membrilor delegaþiilor „astriºti din toatã þara”. Naturã
ºi oameni au fost timp de trei zile într-o armonie plinã
de versurile, gîndurile ºi simþirile eminesciene. Dea
Domnul sã fim în stare sã-l gãsim pe poetul nostru drag
în fiecare clipã ºi pe întreg teritoriul României Mari.
(Olga Iordache, Iaºi)

4
Cãlãuziþi de duhul lui Eminescu, geniul poeziei
româneºti ºi fãuritor de limbã româneascã, ne-a fãcut
frumoasã ºi folositoare excursia Iaºi-Orhei-Chiºinãu,
împlinind o sfîntã misiune pentru fraþii din afara þãrii cu
scopul pãstrãrii ºi sprijinirii zestrei moºtenitã de la el.
Peste tot l-am simþit aproape de sufletele noastre,
asemenea unei stele cãlãuzitoare. ASTRA ºi-a împlinit
prin aceasta o sfîntã datorie.
(preot protopop Ioan Morar, preºedintele
Despãrþãmîntului „Ioan Alexandru”, Gherla)

4
Ce-a fost este ºi va fi!
E un experiment fericit ºi simþit.
E o lecþie de frãþietate!
E un îndemn întru rãbdare.
Vã dorim Credinþã, Nãdejde ºi Dragoste!
Dumnezeu sã-i ocroteascã pe români.
(prof. Dumitriþa Vasilicã, Piatra Neamþ)

4
„Un zîmbet, o floare/ O razã de soare” printre voi,
fraþi români!
(Georgeta ºi Silvia, Iaºi)

4
Eminescu, o mîngîiere... o rugãciune purtatã prin
ploaie. Deniile Eminesciene – o sãrbãtoare frumoasã ºi
cuceritoare care ne fascineazã ºi ne cheamã în egalã
mãsurã. ªi, Doamne, cît de bine spune poetul: „Le vom
face rînd pe rînd pe toate/ Dacã eu mai vreau ºi tu mai
vrei”.
(Doina Bazgan Andrei)

4
S-a mai încheiat o paginã de Dor Eminescian... cu
amintiri frumoase.
(Cãtãlin Zurba, Bârlad)
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4
Dacã se va întîmpla sã nu mai fie „Deniile
Eminesciene”, cele douãzeci de ediþii de pînã acum (în
toate þinuturile locuite de români) vor rãmîne mereu în
memoria noastrã alãturi de Marea Doamnã a ASTREI,
ARETA MOªU!
Sãnãtate ºi zile fericite în mulþii ani care vin!!!
(prof. Ana Filip, Salva)

4
Timp de douãzeci de ani, „Deniile Eminesciene” au
fost o avere preþioasã a sufletului meu. Mulþumesc din
suflet doamnei Areta Moºu pentru ºansa de a fi cunoscut în ASTRA atîþia oameni minunaþi. Îi doresc multã
sãnãtate ºi putere pentru noi proiecte.
(ing. Maria Simion, Iaºi)

4
Am rãmas mereu profund emoþionatã de primirea
românilor de peste Prut, cu fiecare ediþie din ce în ce
mai frumoasã. Mai ales acest turneu din 14-16 iunie
2014, cînd am întîlnit oameni deosebiþi ºi cu o aleasã
omenie. Mulþumesc tuturor românilor din UngheniStrãºeni ºi în mod special domnului primar din oraºul
Orhei pentru frumoasa gãzduire, pentru frumoasele
plimbãri pe la diferite mãnãstirisi. Multã sãnãtate tuturor românilor de pretudindeni. Cu mult respect.
(interpreta de muzicã popularã
Maricica Mihoianu, Vaslui)

4
Da, iatã cã s-a încheiat ediþia a XX-a a Deniilor eminesciene! Mi se pare mult, dar ce puþin în comparaþie
cu eternitatea lui Eminescu.
Am simþit Deniile ca pe niºte sãrbãtori ale neamului. Români din þarã, din Serbia ºi români de pe
meleagurile înstrãinate ne-am întîlnit întru iubire de
Eminescu, întru iubire de neam, întru iubire de limbã
româneascã, de credinþã, de tradiþii... Slãvind pe
Eminescu, ne-am cinstit neamul. Fiecare ne-am înãlþat
sufletul cinstindu-l pe Eminescu în comunitatea
românilor de pretutindeni.
Mi-e inima plinã de sentimente minunate! Simt cum
încã vibreazã în sufletul meu poeziile, cîntecele copiilor ºi tinerilor din Ungheni ºi Orhei. Chipurile lor
senine transmiteau dragostea, încît cãldura inimii acestor artiºti întru dragoste de Eminescu ne strãfulgera
fiinþa, parcã luminîndu-ne, învãluindu-ne pe toþi
deopotrivã într-o aurã strãlucitoare.
Mulþumire se cuvine tuturor participanþilor care la
chemarea preºedintei Areta Moºu a Despãrþãmîntului
ASTRA „Mihail Kogãlniceanu”, Iaºi, au venit de pretutindeni ºi au fãcut sã trãiascã Deniile eminesciene.
Reverenþã Doamnei Areta Moºu!
(prof. dr. Luminiþa Cornea, Sf. Gheorghe)
 8

4
Pentru mine au fost trei zile petrecute mai tot timpul
cu lacrimi în ochi. Lacrimi de bucurie la reîntîlnirea cu
astriºtii mei dragi (cu care am trãit de fiecare data
momente de mare intensitate emotivã), lacrimi de
durere pentru zbuciumul neîntrerupt al unor fraþi de-ai
noºtri pentru a-ºi pãstra identitatea naþionalã dar, mai
ales, lacrimi de admiraþie pentru Areta Moºu, aceastã
mare Doamnã a Astrei ºi a românilor de pretutindeni.
Eu nu ºtiu un om contemporan mie care sã fi fãcut atîta
pentru neamul nostru românesc. Sigur, avem sportivi ºi
artiºti de toate felurile care ne-au fãcut mîndri de þara
noastrã. Dar ceea ce face doamna Areta este cu totul
altfel. Ea ne-a adunat sub aripa dragostei pe noi cei de
aici, dar ºi pe cei mai de departe, ca pe niºte adevãraþi
fraþi, unii cu o soartã mai uºoarã, alþii cu una tare zbuciumatã, dar pînã la urmã, toþi fraþi români. Ce ordin, ce
medalie i-am putea oferi pentru toate acestea? Cele care
existã deja nu pot cuprinde întreaga arie a acþiunilor ei
ºi a rezultatelor acestora. De aceea va trebui ca istoricii
ºi filologii astriºti sã imagineze o formulã prin care sã
se evidenþieze toatã aceastã vastã activitate, tot zbuciumul, toatã energia sa pusã în slujba acestui ideal.
Cine ar fi bãnuit cã aceastã fiinþã deosebit de frumoasã, deosebit de cochetã, aparent foarte firavã, este
de fapt o stîncã de granit al cãrei suflet arde mereu pentru neamurile ei de la marginea Nistrului, pentru neamurile ei pierdute în „Siberii de gheaþã”, dar ºi pentru
fraþii ei români de pretutindeni !
(Stela Toma, Iaºi)

4
A intrat în obiºnuinþã ca la 15 ianuarie ºi iunie sã ne
amintim, festiv, de Eminescu. S-a ajuns la rutinã, în ianuarie e prea frig, iar in iunie e final de an ºcolar. ªi totuºi
dincolo de Prut, pentru românii basarabeni, existã douã
repere identitare definitorii: ªtefan cel Mare ºi Sfînt ºi
Mihai Eminescu. Faptul cã am fost o delegaþie atît de
mare din România, iar la Orhei le-am donat un bust al
poetului, care rãmîne sã vegheze intrarea în incinta
Colegiului ce-i poartã numele, rãmîne un fapt simbolic,
care le aratã cã suntem totuºi aproape. Iar cei care am
fost acolo am putut simþi cît suntem de aproape.
La revedere.
(Corneliu Filip, Botoºani)

4
„Deniile Eminesciene” au ajuns la ediþia a XX-a,
sperãm ca ele sã continue. Mi-aº dori ºi eu, precum
strãbunii noºtri, sã trãim într-o Românie Mare ºi mai
mult, aºa cum nemþii ºi-au recunoscut greºelile faþã de
poporul evreu ºi au plãtit pentru asta sã determinãm ºi
noi, românii, ca poporul rus sã-ºi recunoascã ºi sã
plãteascã pentru cei deportaþi în Siberia.
(ing. Elisabeta Luncanu, Iaºi)
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4
Dorul de Eminescu, de Eminu, cum îi spunea draga
noastrã nãsãudeancã la origine, Veronica Micle, ne-a
îndemnat sã poposim în minunata cetate a culturii
române – Iaºi. Pe urmã sã strãbatem Moldova dincolo
de Prut ºi sã fim primiþi cu o simþire sufleteascã atît de
nobilã la Ungheni, Cãpriana, Orhei, Oniþcani, Boºcana,
Vadul lui Vodã. Peste tot, lacrimi au poposit în colþul
pleoapelor la cuvintele: „fraþi români, vorbim aceeaºi
limbã românã”. Toate acestea au fost posibile prin
abnegaþia minunatei prof. Areta Moºu, cãreia astriºtii
nãsãudeni îi mulþumesc ºi-i doresc multã sãnãtate.
Cu emoþie în suflet am scris, sperînd ca ASTRA sã
devinã cuprinzãtoare pe tot pãmîntul românesc.
(Rodica Fercana Moldovan – ASTRA Bistriþa)

4
„Deniile Eminesciene” au fost pentru mine o activitate de suflet. Am fost profund impresionatã de
importanþa pe care o are ziua lui Eminescu în conºtiinþa
românilor din Basarabia, de implicarea remarcabilã a
profesorilor de limba românã din Orhei în a-i învãþa pe
copii versul lui Eminescu, în a le transmite, în esenþã,
mesajul profund al identitãþii lor naþionale româneºti.
Admir efortul de organizare al doamnei profesoare
Areta Moºu ºi a întregii echipe de lucru a Asociaþiunii
Astra. Pentru mine, personal, aceastã activitate la care
am participat pentru prima datã înseamnã un imbold de
a mã simþi mai profund legatã de românii de dincolo de
Prut ºi, în acelaºi timp, de a mã implica mai activ în
promovarea valorile românismului în cadrul activitãþilor didactice pe care le desfãºor la Universitatea
de Arte „George Enescu” din Iaºi.
(lector univ. dr. Irina Zamfira Dãnilã, Iaºi)

4
Unul din evenimentele de primã importanþã, ce s-au
derulat la mijlocul lui cireºar 2014, a fost fãrã nicio
îndoialã finalizarea excepþionalei sãrbãtoriri a eternului
Eminescu. Acþiunea, fãrã precedent, îi aparþine doamnei Areta Moºu din Iaºi, o luptãtoare neobositã pentru
valoarile neamului, materializate prin nesfîrºita iubire
pentru apãrarea valorilor neamului întîlnite la toþi
românii din afara graniþelor româneºti. Felicitãri pentru
reuºita acestei mobilizãri de forþã intelectualã ºi nu
numai, spre folosul ºi apãrarea eternelor noastre valori.
(Liviu Dârjan, Preºedintele ASTRA Sãcele )

4
În veacul al 19-lea (al aºteptãrilor noastre),
Luceafãrul poeziei româneºti, poet, filozof ºi jurnalistul
neobosit al devenirii noastre istorice, universalul
Eminescu, ne-a luminat cu geniul sãu nepereche pruncia ºi adolescenþa limbii materne, a întregului neam
românesc din jurul Istrului, al Carpaþilor ºi din matca
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vechii Dacii, purtîndu-ne cu flacãra pururea vie a strãfulgerãrilor geniului sãu spre culmile nemuririi noastre
ca neam ºi þarã. La multa jertfã a veacurilor trecute, noi
românii avem bucuria, mîndria ºi împlinirea de a intra
în rîndul marilor neamuri europene reprezentaþi de
marele Eminescu în calitatea (adesea rîvnitã) de poet
naþional. Alte neamuri nu au ºi n-au avut aceastã ºansã.
Un motiv în plus de a mulþumi pentru osteneli membrilor ASTREI de pe ambele maluri de Prut, din jurul
Carpaþilor ºi nu numai. Mulþumiri ºi multã consideraþie
doamnei Areta Moºu pentru toate.
(Preot Victor Dornescu,
Biserica Sfinþii 40 de mucenici, Iaºi)

4
M-am simþit deosebit de bine în acest amestec de
români din jurul graniþelor României. Pãcat cã nu se vor
putea reface graniþele României Mari decît lingvistic ºi
cultural. Aceastui sîmbure numit ASTRA (de oriunde ar fi)
îi revine nobila misiune de a ridica, purta, desfãºura steagul românismului în vecinãtãþile graniþei. Aceste reuniri
ale despãrþãmintelor sã fie continuate ºi multiplicate.
Mulþumiri organizatorilor, în special doamnei Areta
Moºu.
(inginer Mihai Cucoº, despãrþãmîntul Nãsãud)

4
Iatã-ne ajunºi la ediþia XX a „Deniilor
Eminesciene”. Cred cã nãsãudenii n-au lipsit de la nici
o ediþie, ba mai mult, la Nãsãud au dezvelit bustul lui
Eminescu ºi al Veronicãi Micle.
„Deniile Eminesciene” au fãcut ca români de pretutindeni sã se cunoascã între ei, sã-ºi descopere calitãþile,
respectiv sã descopere care sunt obiectivele lor pe termen
scurt sau pe termen lung. Deniile ne-au verificat
simþãmintele, respectiv atitudinea noastrã faþã de valorile
naþionale pe care le avem. Florile recunoºtinþei au colorat
imaginea fiecãrei ediþii, expunerile, dezbaterile pe tema
vieþii ºi operei poetului ne-au lãmurit multe aspecte din
viaþa acestuia. Eminescu rãmîne un mare poet, filozof, un
mare patriot, pe care nimeni nu-l poate egala astãzi.
Felicitãri iniþiatorilor-astriºti ieºeni, în special ºi cu
precãdere prof. Areta Moºu, sufletul întregii ASTRE.
Felicitãri colaboratorilor, profesori universitari, scriitori, poeþi, artiºti plastici sau populari, felicitãri
astriºtilor copii, tineretului care-ºi respectã valorile culturii naþionale. Felicitãri astriºtilor din þarã care au fãcut
eforturi demne de evidenþiat, atît pentru donaþiile de
carte, cît ºi pentru eforturile materiale cerute de
suþinerea acestor mari manifestãri.
Doamna Areta Moºu a fãcut, pe plan cultural artistic, mai mult decît a fãcut ministrul culturii sau un
reprezentant care a avut în gestiunea sa problema
românilor de pretutindeni. Felicitãri iniþiatoarei!
(profesor Ioan Seni, Nãsãud)
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