
Umbra lui Eminescu. La Sibiu
Letargie si plictiseala la serbarea, de ieri, a „poetului nepereche " al neamului romanesc.
  in afara de Biblioteca Judeteana " Astra " singurii care si-au mai adus aminte ieri de implinirea a 158 de
ani de la nasterea celui mai mare poet national au fost profesorii si copiii din scolile sibiene. Doar il
studiaza la clasa.
  in Parcul Subarini unde se afla statuia lui Mihai Eminescu, era liniste totala. in tot parcul era liniste
totala. Doi, trei pensionari se plimbau razlet pe alei si treceau pe langa bancile care erau ocupate din loc in
loc de cativa tineri indragostiti. Numai in jurul orei 11:30 a fost ceva agitatie pe langa statuia lui
Eminescu. Cateva clase de prichindei, adusi de profesori au cantat si recitat cateva poezii. Se inghesuiau
si se forfoteau sub privirile educatoarelor care incercau sa-i tina intr-un cor. " Seeaaara pe deeeaal,
buuuciumul suna cu jaaaale… ", apoi se aplaudau intre ei la sfarsitul poeziei si iarasi se vanzoleau cat
profesorii faceau poze. Şcoala " Mihai Eminescu ", fosta Şcoala nr. 9 si gradinitele nr. 42 si nr. 8 si-au
amintit de nasterea poetului national si au fost sa-i cinsteasca memoria in fata bustului. " Anul acesta se
implinesc 10 ani de cand scoala noastra poarta numele marelui poet si toate activitatile pe care le vom
desfasura anul acesta vor fi dedicate lui Mihai Eminescu. Noi chiar si festivitatea de premiere la sfarsitul
anului scolar o tinem aici, in fata statuiei lui ", spune Ileana Cuciureanu, directoarea scolii.
  Reprezentantii Inspectoratului Şcolar Judetean Sibiu au declarat ieri ca nu a existat scoala in tot judetul
care sa nu fi avut pregatit un mic moment artistic sau cel putin un scurt program dedicat memoriei lui
Mihai Eminescu.
  Biblioteca Judeteana „Astra " si-a amintit si ea de Eminescu si aici ieri s-a recitat din poeziile poetului
national, s-a vorbit despre legaturile lui Eminescu cu Sibiul, iar la final cei prezenti au putut urmari un
documentar despre viata acestuia. De asemenea, Biblioteca Municipala Medias a avut ieri organizat un
program numit " Eternul Eminescu " dedicat " poetului nepereche ".
  in prezent, in casa de pe strada Mitropoliei, la numarul 22, unde a locuit Mihai Eminescu in scurta sa
trecere prin Sibiu functioneaza un muzeu de icoane si obiecte bisericesti denumit „Casa Mihai Eminescu
"
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