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Desfăşurat, fără întrerupere la Iaşi, din 1974, Colocviul Naţional Studenţesc 

„Mihai Eminescu”, ignorînd, depăşind, înlăturînd obstacolele ideologice sau 

economice, s-a constituit în timp într-o şcoală „sui-generis”, la care studenţi în Litere 

din toate centrele universitare din ţară, iar, după 1989, şi de la universităţile din Bălţi, 

Chişinău şi Cernăuţi, s-au format deopotrivă în direcţia interpretării fenomenului 

literar, cu o largă deschidere sub aspectul întemeierii teoretice şi metodologice, şi, în 

perspectiva dezvoltării fiinţei umane ca fiinţă liberă; Colocviul „a construit”, în 

condiţiile de dinainte de 1989, „o oază de gîndire liberă, în polemică implicită cu 

demenţa ideologică oficială” (Mihai Zamfir, 1997). 

Între 1980-1989, lucrările prezentate de studenţi la Colocviu au fost publicate 

în Caietele Eminescu, editate prin Centrul de multiplicare al Universităţii „Al. I. 

Cuza”. Şi editarea lor a fost şcoală; pregătirea pentru tipar a fost asigurată de 

colective de studenţi ieşeni, pentru care timpul sacrificat astfel a fost înţeles ca timp 

cîştigat. Iar publicaţia creştea an de an, şi în valoarea ştiinţifică a interpretărilor, şi în 

volum (de la 148 de pagini, în 1980, la 755 de pagini, în 1989). 

Privite în ansamblu sau cu luarea în consideraţie a majorităţii studiilor pe care 

le conţin, cele zece volume pot da seama despre rolul acestei manifestări ştiinţifice 

studenţeşti şi despre importanţa tipăririi lucrărilor susţinute; mulţi dintre studenţii de 

atunci – autori ai textelor publicate, la care trebuie alăturaţi cei prezenţi la ediţiile 

precedente anului 1980 şi la ediţiile de după 1989, sînt astăzi recunoscuţi pentru 

contribuţii esenţiale în sfera studiilor eminesciene, în ştiinţa literaturii în general, în 

ştiinţa limbii, se află integraţi în nuclee de bază ale corpurilor profesorale din 

învăţămîntul universitar şi preuniversitar, în institute de cercetare, în alte sfere 

culturale. 

După 1990, dificultăţile economice, care s-au dovedit mai greu de înfruntat şi 

de depăşit decît cele ideologice, nu au reuşit să împiedice desfăşurarea anuală a 

Colocviului, dar nu au mai permis, din păcate, tipărirea lucrărilor într-o publicaţie 

specială. Societatea românească pare să ajungă cu greu la înţelegerea că dezvoltarea 

ei reală depinde de dezvoltarea ştiinţei şi a culturii iar dezvoltarea ştiinţei şi a culturii 

este fundamental condiţionată de implicarea responsabilă a studenţilor în procesul de 

formare a propriei personalităţi. 

Reluăm, după 15 ani, publicarea celor mai importante dintre comunicările 

elaborate de studenţi, printr-o revistă anuală, Studii eminesciene, cu speranţa 

instituirii continuităţii apariţiilor Caietelor Eminescu din anii ’80. 

În acest număr se publică texte ale majorităţii comunicărilor susţinute la ediţia 

a XXX-a a Colocviul Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu”, Iaşi, 13-16 mai 

2004, cu convingerea că se va putea deschide, pe această cale, un dialog autentic între 

diferite modalităţi de a interpreta creaţia eminesciană din perspectiva culturii 

româneşti şi universale. 
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