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Radu Lupașcu Ecourile poeziei 
eminesciene în 
lume, într-o 
manifestare 
integrată „Zilelor 
Eminescu la USV” 
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- Un nou eveniment derulat sub semnul Zilei Culturii Naționale va avea loc 
sâmbătă și duminică la Suceava, în cadrul tradiționalei manifestări 
„Zilele Eminescu la USV”. Organizat de Biblioteca Universității ,,Ștefan 
cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților 
Suceava, Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Suceava, Colegiul Național 
„Petru Rareș” Suceava, Școala generală nr. 3, Facultatea de Litere și 
Științe ale Comunicării, Centrul de Reușită Universitară Suceava, Alianța 
Franceză din Suceava, Asociația Italienilor din România (RO. AS. IT.), 
Erasmus Students Network Suceava, The European Law Students 
Association și Grupul de Inițiativă al Românilor din Basarabia, 
evenimentul va marca173 de ani de la nașterea  poetului nepereche, tema 
manifestării din acest an fiind „Eminescu în lume”. 
Biblioteca Universității vă va întâmpina astfel cu expoziția „Eminescu - 
carte bilingvă în Biblioteca USV” sâmbătă, 14 ianuarie, începând cu ora 
09.00, în Sala de lectură „Mihail Iordache” a Bibliotecii Universității 
,,Ștefan cel Mare” din Suceava, corp A. Cărțile poetului Mihai Eminescu 
în colecțiile Bibliotecii USV vor fi prezentate de bibliotecar Despina 
Doina Rotaru, după care va fi vizionat filmul documentar ,,Eminescu, 
Veronica, Creangă”, în regia lui Octav Minar, 1914. Între orele 09.45-
14.00, va avea loc manifestarea „Eminescu în lume. Om. Geniu și Poet 
divin”, moderată de Ramona Țabrea. 
Programul evenimentului include un recital de poezie eminesciană în 
limbile mandarină, franceză, engleză, spaniolă, ucraineană și italiană, 
momente artistice susținute de elevi, studenți și invitații evenimentului, 
precum și dezbaterea internațională „Eminescu în lume”. 
Ecoul poeziei lui Eminescu va răsuna din diferite colțuri ale lumii: 
Franța, Anglia, Italia, Senegal, China, Coasta de Fildeș, Peru, Columbia, 
Ucraina, Republica Moldova, prin intermediul invitaților  conf. univ. dr. 
Vasile Ilincan, lector. univ. dr. Alina Prelipcean, prof. Mariana Roșca, 
prof. Mamadou Lamine Balde, lector univ. dr. Pan Yuyan, dr. Olivia 
Simion, drd. Marie Coulibaly, artist Nubia Giraldo, artist Julian Quispe 
Contreras, bibliotecar Lăcrimioara Andrei, prof. Maria Rotariu, prof. 
Andreea Iacob, prof. Cristina Hetriuc, prof. Ana Maria Timoficiuc, prof. 
Raluca Cârțu, prof. Cătălina Iurea,  bibliotecar Violeta Dumistrăcel, 
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masterand Matteo Fontana, masterand Daniela Grecu, masterand 
Camelia Cucu, masterand Roxana Asandei, elevi ai Colegiului Național 
„Mihai Eminescu” Suceava - Alexandra Țabrea, Abigail Cîrstean, 
Andreea Strugari, Cosmin Mihalea, Mihnea Petru Marian Roman, 
Teodora Aioanei, Paola Moraru, Magda Oanea, Ionela Teodora Cârciu, 
precum și elevii Andreea Duduman și David Țabrea, de la Colegiul 
Național „Petru Rareș” Suceava. 
Evenimentul va continua duminică, 15 ianuarie, începând cu ora 10.00, 
la bustul Poetului din Parcul ,,Mihai Eminescu”, unde elevi, studenți, 
profesori, bibliotecari și oameni de cultură vor depune jerbe de flori. 

- Eminescu în limbile 
lumii  
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- În primăvară, la ediția a VIII-a a Salonului Internațional de Carte „Alma 
Mater Librorum” al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, coordonat 
de prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, a fost lansat volumul 
„Interferențe lingvistice și culturale la Cernăuți și în lume. Eminescu în 
limbile lumii (traduceri, receptare critică și academică)”, volum 
coordonat de Gina Puică și Liubov Melnychuk și apărut la editura 
universității sucevene în anul 2021. Lansarea i-a prilejuit prof. univ. dr. 
Ștefan Purici un călduros cuvânt de laudă pentru Gina Puică, vreme de 
șase ani lector exemplar de limba română al Universității „Ștefan cel 
Mare” Suceava la Universitatea Națională „Iuriy Fedkovicych” din 
Cernăuți – Ucraina, și inițiator și organizator de manifestări menite să 
ne facă mai bine cunoscuți în capitala istorică a Bucovinei. În rândul 
acestora se înscriu și mesele rotunde internaționale din anii 2016-2021, 
cu temele înscrise pe copertă. 
Lansarea menționată și apoi răsfoirea volumului mi-au trezit frumoase 
amintiri, având șansa să particip la multe dintre acestea. Dar pentru că 
suntem în pragul unei noi aniversări a zilei de naștere a lui Mihai 
Eminescu, nu pot să nu mă gândesc la întâlnirile din Cernăuți cu 
traducători ai săi din mai multe țări, cu exegeți ai traducerii și ai 
versiunilor realizate din poezia și proza sa în diverse limbi străine. La 
atmosfera de adâncire în creația eminesciană prilejuită de evocarea unor 
prime întâlniri cu numele și opera sa, de împărtășirea experienței 
transpunerii în limba maternă a traducătorilor a unor poeme, cu 
aducerea din memorie a unor dificultăți, dar și de bucuria rezolvării lor.  
[...] 

- 635 de ani de 
Suceava, orașul 
nostru cu bune și cu 
rele 
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- Municipalitatea a promis că va organiza spectacole de muzică, de muzică 
ușoară și de teatru cu ocazia împlinirii a 635 de ani de la atestarea 
documentară a municipiului Suceava. Nu vor lipsi nici focurile de 
artificii. Evenimentele vor fi organizate în perioada 10 – 12 februarie. Cu 



siguranță că momentul va fi marcat și de Muzeul Național al Bucovinei, 
și de Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”. Însă, ar trebui să se facă mai 
mult. De pildă, catedra de istorie a Universității „Ștefan cel Mare” 
condusă de profesorul universitar doctor Florin  Pintescu ar putea să 
organizeze o dezbatere la care să participe și persoane din afara instituției 
academice și la care să se vorbească despre actul de naștere al Sucevei și 
despre parcursul acestei așezări până în ziua de astăzi. Totodată, unitățile 
școlare din municipiul Suceava ar putea să aloce timp pentru ca 
profesorii de istorie să le vorbească elevilor despre ce s-a întâmplat în 
urmă cu 635 de ani. Elevilor ar trebui să li se spună cine a fost Petru 
Mușat al II-lea, despre care se vorbește prea puțin, acesta aflându-se 
undeva în umbra lui Ștefan cel Mare. Petru Mușat, cel care a mutat 
capitala Moldovei de la Siret la Suceava. Despre Suceava care a fost 
capitală a Moldovei aproape 200 de ani. Nu este normal să trăiești într-
un loc căruia să nu-i cunoști istoria. Nu în amănunt, dar măcar să știi 
câteva ceva despre localitatea în care îți duci existența. Un moment ca 
acesta, 635 de ani de la atestarea documentară, reprezintă un bun 
moment pentru a te familiariza cu trecutul orașului tău. Un oraș cu bune 
și cu rele, cu minusuri și plusuri, dar un oraș care vreme de aproape două 
secole a fost capitala unei regiuni istorice, ceea ce ar trebui să reprezinte 
un motiv de mândrie. Un motiv care să risipească acel sentiment de 
inferioritate care-i încearcă pe unii dintre noi atunci când se fac paralele 
între orașul nostru și alte localități din țară. 

 


