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Ziua Culturii naționale

15 ianuarie este ziua în care, în fiecare an, îl omagiem pe Mihai Eminescu, personalitate
marcantă a culturii române și universale.

Și noi, bibliotecarii, ne bucurăm de această ocazie și le vorbim elevilor despre Eminescu.

Dar ce le spunem despre marele scriitor, în așa fel încât să le trezim interesul pentru opera sa?
Cred că prin a începe să le povestim câte ceva despre copilăria lui.

Mihai Eminescu s-a născut la Botoșani și a fost fiul lui Gheorghe Eminovici și al Ralucăi
Iurașcu, al șaptelea din cei unsprezece copii (șapte băieți și patru fete). Funcția boierească
deținută de tatăl său i-a permis să doteze casa familială cu o bibliotecă generoasă, în care se
găseau cărți de istorie și traduceri franțuzești.

Și-a petrecut copilăria la Ipotești, unde cutreiera nestingherit împrejurimile. Nimic nu-i plăcea
mai mult decât să se cufunde în codru, singur, dar cu sufletul plin de visuri. A urmat școala din
Cernăuți, unde a primit în grijă biblioteca profesorului de română, Aron Pumnul. Locuind chiar în
camera care adăpostea cărțile, a citit întreaga colecție de cărți și reviste în limba română.

Debutul său literar, la vârsta de 16 ani, a fost inspirat de un eveniment trist: moartea
profesorului Aron Pumnul. Poezia „La mormântul lui Aron Pumnul” a fost prima lucrare tipărită a
poetului, apărută într-o broșură omagială.

Când nu citea sau scria, frecventa teatrul, opera, muzeele și galeriile de pictură. Povestind
despre frumoasa copilărie a poetului, sper să-i determin pe elevi să devină interesați și de
opera sa. În primul rând, la opera eminesciană însăși, speciile cultivate în poezie fiind de o
mare bogăție, de la sonet și idilă, până la odă și poem.
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Ca bibliotecar, vorbind despre Eminescu, nu poți să nu faci trimitere la cărți.

Dar pentru că vorbim despre marele poet unor elevi, cred că este de bun augur să le citim trei
poezii, care le vor plăcea și se pot învăța ușor: „Somnoroase păsărele”, „Crăiasa din povești” și
„Ce te legeni”. În cele trei creații regăsim o muzică curgătoare, limpede și melancolică.

Sper să vă bucurați sufletul accesând link-ul de mai jos : https://www.youtube.com/watch?v=Le
4Gu2uMnV0

Și pentru a trăi o experiență minunată, vă fac o recomandare: faceți o plimbare printr-o zonă cu
pădure, luați cu voi și o carte de poezii scrisă de Eminescu și lăsați-vă cuprinși de farmecul
lecturii. Citind din poezia marelui poet, te simți fascinat, încântat și nostalgic.

Rodica TURC, bibliotecar CCD Sălaj
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