
Și totuși, Eminescu… 

 

 Pe 15 ianuarie 2016, elevii Liceului Tehnologic Hîrlău îndrumați de 

doamnele profesoare Elena Ursache, Corina Roșu și Ioana Budu au realizat, cu 

bunăvoința domnului muzeograf Paul Iancu, la Muzeul Viei și Vinului din Hîrlău, o 

activitate omagială cu ocazia împlinirii a 166 de ani de la nașterea celui mai mare 

poet român, Mihai Eminescu. 

 Activitatea s-a numit Și totuși, Eminescu… și a constat în: 

 Prezentarea în format electronic a biografiei poetului de către elevii claselor 

a-XII-a, moment care ne-a amintit nu doar de vasta sa activitate artistică și 

intelectuală ci și de Eminescu-omul, de marea sa iubire pentru satul 

românesc, pentru codrii copilăriei sale, pentru Veronica, pentru teiul sfânt și 

dulce, dar și de marea prietenie dintre bădia Mihai și Ion Creangă.   

 
 Recitarea celor mai frumoase poezii eminesciene (Glossă, La steaua, 

Odă(în metro antic) – de către elevi ai claselor a-XI-a – ne-a amintit că 



Eminescu a fost înainte de toate poet, poet în toată puterea cuvântului așa 

cum, odinioară, a fost caracterizat de Titu Maiorescu. 

 

 



 



 



 Dramatizarea capodoperei eminesciene: Luceafărul – în roluri au fost 

distribuiți elevi ai claselor a-XI-a și a-XII-a – ne-a amintit de ce Eminescu a 

fost numit de Nichita Stănescu domn al acestei țări: 

 



  De asemenea, nu putea lipsi binecunoscuta melodie: Eminescu (pe versuri 

de Grigore Vieru și muzica Ion Aldea Teodorovici), un moment omagial 

realizat de Ionuț Aftanache, elev în clasa a-XII-a: 

 
 

 Recitarea poemului Trebuiau să poarte un nume... de Marin Sorescu de 

către Adelina Irimia, elevă în clasa a-XI-a: 



 
 

 

  Realizare de desene: elevii claselor a-XI-a au desenat portretul poetului dar 

și al marei sale iubiri, Veronica Micle: 



 



 



 Moment de dans artistic: realizat de eleve din clasele a-IX-a și a-X-a sub 

îndrumarea doamnei profesoare Gabriela Sandu: 

 
Toți cei prezenți s-au simțit învăluiți de atmosfera evocatoare și caldă și au 

mărturisit că, pe data de 15 ianuarie 2016, datorită activității la care au 

asistat, l-au simțit pe poet mai aproape de ei… 

 

 


