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uceafarul L 
... ... ... ... ... ... ... 

Sfărmaţi statuia goală a 

Venerei antice, 

Ardeţi acele pânze cu corpuri 

de ninsori; 

Ele stârnesc în suflet ideea 

neferice 

A perfecţiei umane şi ele fac să 

pice 

În ghearele uzurei copile din 

popor! 

 

Sfărmaţi tot ce aţâţă inima lor 

bolnavă, 

Sfărmaţi palate, temple, ce 

crimele ascund, 

Zvârliţi statui de tirani în foc, 

să curgă lavă, 

Să spele de pe pietre până şi 

urma sclavă 
Celor ce le urmează pân' la al 

lumii fund! 

 

Sfărmaţi tot ce arată mândrie 

şi avere, 

O! dezbrăcaţi viaţa de haina-i 

de granit, 

De purpură, de aur, de lacrimi, 

de urât - 

Să fie un vis numai, să fie o 

părere, 

Ce făr' de patimi trece în 

timpul nesfârşit. 

... ... ... ... ... ... ... 
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Împărat şg proldtar 

Sunt lăcrgmgoardld-nflorite... 

Sunt lăcrimioarele-nflorite 

Şi când duios mă uit la ele 
La tine mă gândesc, iubite, 
Şi-mi amintesc vremile-acele 

 
Când înflorite lăcrimioare 
Cu drag îmi trimeteai tu mie, 
Şi când era în orice floare 

Un semn de-amor, de bucurie. 

 

Ah! florile atunce date 
N-a mai rămas nimic din ele – 
În vânt sunt toate spulberate, 

Simţirea ta, vremile-acele! 

Veronica Micle 
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EDITORIAL 

înfiorata: ,,eine denkenstirne!”(o frunte de gînditor!); cu gura 

aceea superbă,  perfect desenată, irezistibilă, cu expresia ei 

dulce-mândră, decât care nu ştiu să fi văzut vreodată una mai 

frumoasă; cu expresia lui, deopotrivă bărbătească şi vitează, 

dar și copilăresc adorabilă! 

Privesc de o viaţă chipul acesta, încerc să-l înteleg, 

mai ales că mi s-a dat de sus cîndva nemăsuratul dar de-a fi 

fost obligată să fac acest lucru prin profesie, (din păcate, mai 

mult poate pentru el, decît pentru mine, care oricum nu mă 

voi depărta de el în viaţa asta şi dincolo de ea, forţele 

întunericului, <dark side!>, au întrerupt această legătură 

atunci cînd au devenit conştiente de ,,nocivitatea” ei pentru 

scopul lor ocult ). Privesc şi simt mereu fascinaţia ei 

irepreșabilă, fiind în căutarea tainei, a explicaţiei pentru care 

această fotografie, acest chip anume, este, categoric, cel mai 

multiplicat chip al vreunui român din lumea asta. Nu cred că 

cineva, nici cu cele mai sofisticate maşini de numărat bani 

sau valori, ar putea să socotească de cîte ori a apărut pe lume 

imaginea acestei fotografii. Pe caiete de şcoală, pe cărţi, pe 

tablouri şi afişe, ca şi pe bani, pe orice emblemă românească, 

pe orice insignă, pe orice însemn românesc, această poză a 

lui își trimite, iar şi iar, privirea vulturească în vânt către 

depărtarea idealului, chiar dacă cel ce o privește nu ştie de 

loc să rostească sau să conştientizeze aceste cuvinte sau 

 

A m primit de la cineva una dintre cele patru 

fotografii ale Poetului  înrămată în chip de 

tablou, pe carton galben, vechi, nu ştiu dacă realizată ca 

fotografie sau desenată fin în peniţă. Este ultima lui 

fotografie, aceea în care lumina lui este stinsă, figura 

prăbuşită în interior de prea marea combustie care a 

consumat-o, de prea multă oboseală care l-a ajuns.  

Am aşezat-o la loc de cinste, dar nu-mi plăcea s-o 

privesc; mă întrista şi mă apăsa nedefinit figura lui de acolo. 

Nu-mi rosteam explicit nici în gînd că nu-mi place, că nu mă 

simt în largul meu în faţa tabloului cu chipul lui învins, ca un 

memento al perisabilităţii omeneşti. Apoi, după o călătorie la 

Bălți, în Basarabia, aceea care mai păstrează invincibil şi 

incorijibil, oricâte lecţii i s-ar fi administrat ca să 

se ,,civilizeze”-  precum incaşii la venirea spaniolilor – 

sufletul robust şi îndelung vibrator al esenţelor româneşti, 

după ce propriul meu suflet, nici el mai corijibil sub acţiunea 

aceloraşi forţe de reeducare (precum cele celebre de la 

Piteşti!) s-a întîlnit cu al lor, într-o combustie afectivă greu 

de povestit, ca amintire a acelui moment de concentrare a 

energiilor luminate aduse împreună în ultima zi de lumină 

deplină a unei veri, ei mi-au dat un dar neîntîmplător. Era 

chipul lui Eminescu, ţesut pe un covor, dar chipul acela 

tânăr; fotografia din epoca vieneză, cu plete negre de voevod, 

cu ochii de vultur tânăr ţintiţi spre depărtarea idealului, cu 

chipul parcă nu din carne, ci din fildeş dăltuit de Verocchio 

ori de Michelangelo; cu nimic mai prejos decît acela al lui 

David din Florenţa; cu fruntea aceea despre care în timpul 

vieţii lui colegi nemţi de la Viena şi Berlin spuneau în şoaptă 

FOTOGRAFIA LUI  EMINESCU 

Lucia Olaru Nenati 
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PRIN ŢARA DE SUS                                                                                                                                                                                    
(CU GÂNDUL LA MIHAI EMINESCU)  

 

Vasile Larco 
 

Trecând, nu poți să nu oprești, 

Venind din zările albastre, 

Ș i să săruți la Ipotești 

Icoana poeziei noastre. 

 

Săruți, îngenunchezi ușor, 

Faci semnul crucii spre Iisus, 

Te duce gândul la izvor 

Ș i la Luceafărul de sus. 

 

Spre Lacul cel cu nuferi plin, 

Înconjurat de falnici tei, 

La Floarea-albastră, la suspin 

Adânc pornit de dragul ei. 

 

La buciumul din vârf de deal 

Ce sună-a jale uneori, 

La Făt-Frumos, făr’ de egal, 

Să-l vezi o dată și să mori. 

 

Dar și la Plopii fără soț 
Te duce gândul să rămâi 

La pândă și să prinzi un hoț 
Ce fură dragostea dintâi. 

 

 Te duce gândul zburător 

 La cerbii ce vin să se-adape, 

 Iar eu  Mai am un singur dor 

 Să fiu mereu de voi aproape!    

 

LUI   MIHAI   EMINESCU 
 

Un înger pe vecie eşti, 

Luceafăr sfânt, cu mândru nume, 

Ce-ai răsărit în Ipoteşti 

Să luminezi întreaga lume! 

 

DARURI 
 

Cel Sfânt ne-a dat al mării val, 

Pădurile, înalţii munţi, 

Şi-un brav poet naţional 

Cu opera înaltei frunţi. 

 

CU GÂNDUL LA INEGALA BILUL 

MIHAI EMINESCU 
 

Deşi se-aşterne peste ani zăpada 

Şi dalbe flori, noi nu-l uităm defel, 

Iar c-a fost mare, iată şi dovada: 

Că foarte mulţi nu încăpeau de el ! 

 

LUCEAFĂRULUI POEZIEI  

ROMÂNEŞTI  
 

Tu luminezi o lume-ntunecată 

Dar e-o imagine ce clar surprinde: 

Că-n viaţa asta veşnic zbuciumată 

De unii nici lumina nu se prinde! 

EDITORIAL 

noţiuni. Dar cu toţii simt ceva anume care –i face să dorească 

subconştient să reproducă la nesfîrşit această imagine, 

aproape instinctiv; aşa încât, fie dacă numai şi pentru atât ar 

fi venit pe lume Eminescu, doar ca să facă această fotografie, 

şi tot n-ar fi trăit în zadar! În definitiv, nici măcar nu e o 

exagerare absurdă această eventualitate, căci doar în vremea 

de acum fotomodelele, deci persoanele care-şi vând chipul 

pentru a crea şi perpetua o anume imagine, sunt printre cei 

mai bine plătiţi oameni din lume!  Dar cînd ne gîndim câtă 

valoare reală a mai şi produs purtătorul acestei imagini, nu 

putem cuprinde cu gândul meritul cosmic al acelui om care 

atât de repede a schimbat imaginea aceasta pe aceea, ultima, 

strigăt mut al consumării rapide a omului pe pămînt, precum 

frumuseţea superbă de-o zi a florii trandafirului japonez.  

O privesc şi încerc să înteleg clar, să-mi explic 

puterea ei de fascinaţie asupra poporului român şi nu numai, 

comparabilă doar cu puterea de fascinaţie a Giocondei care a 

încremenit sub unda surîsului ei valuri de admiratori, 

începând cu propriul ei Pygmalion, Leonardo. Poate că o 

explicaţie ar putea fi citită astfel: acest popor a ieşit dintr-o 

demnă sămânţă latină azvârlită de vânt departe, în mijlocul a 

trei mari mase etnice străine, precum ,,la mijloc de codru 

des”; altoită pe o altă demnitate autohtonă, aceea traco-dacă, 

învinsă, dar niciodată umilită. Naţiunea cea nouă a fost însă, 

înghesuită şi ameninţată mereu de altele, mereu oprimată şi 

agresată şi, mai ales, umilită, ca pentru o vinovăţie apriorică, 

aceea de-a fi reuşit să apară şi să se menţină pe lume ca un 

accident deranjant în planurile şi rosturile trufaşe ale atâtor 

altora. Demnitatea ancestrală a acestui popor, obligat la 

încovoiere şi umilinţă, nu o dată izvorâtă din slăbiciunea lui 

interioară, își resimţea parcă mereu aspiraţia spre 

verticalitate, ,,dorul de ce-i nemărginit”. Iar atunci cînd a 

văzut acest chip şi l-a resimţit ca propriu, al său, el i-a 

devenit emblematic, poate nu atît pentru existent, deci nu atât 

pentru fenomen ci, mai ales, pentru entitatea de la capătul 

aspiraţiei, pentru noumen. Poate că Eminescu nu reprezintă, 

cum s-a spus, nu o dată cu multă răutate, întru totul ceea ce 

este poporul român în realitate, dar precis el este ceea ce 

poate şi aspiră să fie în proiecţia sa virtuală, este polul său 

ideal. Iar chipul său de perfecţiune umanistă antică din acea 

poză emblematică exact asta arată, ceea ce poate şi vrea să 

fie, în adîncul său, sufletul românesc şi mai mult decît orice, 

este emblema sa de demnitate, este răzbunarea secolelor de 

umilinţă impusă sau învinsă, este speranţa pe care o poartă în 

sine, precum ghinda stejarul, că această emblemă îi va fi 

cândva reală; este mîndria că măcar printr-un singur 

reprezentant al său emblema aceasta s-a realizat, s-a întrupat 

în atâta incomensurabilă şi poate nu încă de toţi înteleasă, dar 

percepută, valoare demonstrată.   

Fiecare creaţie, fiecare nouă întrupare are o oră a ei, 

fastă sau nefastă, habent sua fata libelli, cum spuneau latinii 

noştri străbuni, ceasul bun sau ceasul rău cum spun bunii 

noştri din bătrîni. Ca atare, nu ne putem uimi îndeajuns de ce 

astre (ce ,,stele cu noroc”) şi-au întâlnit zborul lor mîndru ca 

să reverse ocrotitoare atâta dragoste şi noroc peste clipa 

aceea pământească fastă în care un aparat, încă rudimentar şi 

nesigur, din copilăria tehnicii fotografice, a clipit scurt şi 

fumegător, captând pentru atâta neînvinsă eternitate tainică 

minune a unui chip trecător, în chiar cea mai deplină clipă a 

frumuseţii lui neasemuite când părea a fi un zeu şi poate 

chiar era! 
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ISTORIA CULTURII 

S -a împlinit, în ziua de 3 ianuarie, un 

secol de la naşterea unuia dintre cei 

mai importanţi oameni de cultură botoşăneni ai 

epocii contemporane, profesorul, scriitorul, 

cercetătorul şi, nu în ultimul rând, 

eminescologul I.D.Marin. 

Născut în localitatea Stânceşti, din 

apropierea Botoşanilor, dublu licenţiat, în anul 

1940, al Universităţii din Cernăuţi: română – 

istorie şi pedagogie – sociologie, cu aptitudini 

care-l recomandau pentru o strălucită cariera 

universitară, I.D.Marin a ales să-şi lege destinul 

de satul natal, unde a trăit şi şi-a desfăşurat cea 

mai mare parte a activităţii sale.  

A fost un eminent profesor şi pedagog, 

şi spre deosebire de cei mai mulţi dintre colegii săi, a 

desfăşurat o asiduă muncă de cercetare, concretizată în 

colecţionarea de vestigii ale trecutului, de la silexuri 

paleolitice şi ceramică neolitică, la documente medievale şi 

numismatică şi în elaborarea a numeroase studii şi 

comunicări ştiinţifice.  

Prezent la cele mai importante manifestări ştiinţifice 

organizate de filiala botoşăneană a Societăţii de ştiinţe 

istorice şi filologice, printre ai cărei membrii fondatori s-a 

numărat, sau de Muzeul judeţean de istorie, I.D.Marin s-a 

remarcat prin înalta ţinută ştiinţifică a comunicărilor sale şi 

prin noutatea punctelor de vedere aduse în tratarea 

subiectelor abordate. In mod deosebit, s-a distins prin 

studierea vieţii lui Mihai Eminescu, a legăturilor sale cu 

Ipoteştii, rodul cercetărilor sale constituindu-l cărţile 

“Eminescu la Ipoteşti”, apărută în anul 1979 la Editura 

“Junimea” din Iaşi şi “La Ipoteştii lui Eminescu”, rămasă în 

manuscris, care l-au consacrat ca pe unul dintre cei mai 

importanţi eminescologi români. 

Cu siguranţă, evenimentul căruia îi dedicăm rândurile 

de faţă, va fi marcat de instituţiile de cultură ale judeţului şi 

de mass-media locală, care vor prezenta, sub varii aspecte, 

personalitatea comemorată. În completarea celor ce se vor 

spune şi scrie, propunem cititorilor lectura unui interviu 

acordat de I.D.Marin scriitorului Dorel Schor, pentru ziarul 

“Clopotul”, din 5 august 1971, în care, profesorul de la 

Stânceşti, sintetizează cele mai importante realizări ale sale 

pe plan ştiinţific, cele care, în fapt, i-au conferit locul pe care-

l are în istoria culturală a Botoşanilor. 

 

- Sânteţi un om “bântuit” de pasiuni. Ce v-a 

plăcut, de când şi de ce? 

- Am pornit de la o carte filosofie – “Teoria 

ondulaţiilor universale” a lui Vasile Conta, 

acum vreo 40 de ani. Aşa am descoperit 

filosofia, mai bine-zis, un îndemn spre 

filosofare, pentru a citi filosofie. Am descoperit 

că poţi filosofa fără a fi filosof. Şi un ţăran în 

capul ogorului poate face filosofie. Dar prima 

mea pasiune a fost pentru compuneri, încă de 

la şcoala primară. Apoi la Şcoala normală din 

Botoşani, am primit şi un premiu pentru aşa 

ceva. Ţin minte şi acuma, mi-am cumpărat o 

pereche de ghete, “Învierea” lui Tolstoi, două 

prăjituri şi am reparat o hodoroagă de 

bicicletă cu banii aceia. Apoi am dat diferenţa de liceu şi 

bacalaureatul cu George Murnu, la Iaşi. M-au pasionat şi de 

aceea am studiat, româna cu istoria şi pedagogia cu 

sociologia. Am terminat cu “foarte bine” şi iată-mă cu două 

licenţe. Au vrut să mă oprescă asistent universitar dar… 

 - Ce lucrare aţi pregătit pentru doctorat? 

- O temă mai puţin obişnuită. Eu sânt un om al 

satului. Am ales subiectul “Cum îşi cresc ţăranii copiii”. Am 

folosit o bibliografie foarte vastă, internaţională, pentru că 

m-a interesat fenomenul de pretutindeni. Ţăranii îşi educă 

copii de mii de ani fără cărţi de specialitate şi n-o făceau 

rău. Am tipărit şi lucrarea de licenţă intitulată: “Pedagogia 

lui Creangă”.  

 - Vă propun o trecere în revistă a lucrărilor tipărite, 

într-o ordine, pe cât posibil, cronologică… De pildă pe teme 

pedagogice… 

 - La Botoşani în “Revista şcolii” am publicat o primă 

lucrare, apoi alta în “buletinul “Eminescu”. Am publicat în 

revista “Făt Frumos” şi în “Revista de pedagogie”, mai 

târziu la revistele “Studii şi articole de istorie” şi “Limba şi 

literatura românâ”, în volumul “Botoşani – istorie şi 

contemporaneitate”. 

 - Sânteţi fără îndoială un om legat de sat. S-a văzut 

aceasta şi în preocupările dv.de cercetare? 

 - Am publicat un studiu intitulat “Evoluţia ţărănimii 

botoşănene între 1864 – 1907”, studiu care vine cu brazdă 

nouă în istoria de la împroprietărirea de la 1864 şi până la 

răscoală. Alt studiu se ocupă de de primii 30 de ani din viaţa 

şcolilor comunale din judeţul Botoşani. Documentele mi-au 

relevant nişte lucruri formidabile despre iniţiativa dom-

PERSONALITĂŢI BOTOŞĂNENE –  

EMINESCOLOGUL I .D.MARIN  

 O SUTĂ  DE ANI DE LA NAŞTERE  

Gheorghe Median 
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ISTORIA CULTURII 

nitorului Cuza şi dorinţa inimaginabilă de a învăţa a 

ţăranilor de pe la noi. Şi iarăşi, am o lucrare intitulată 

“Contribuţii la studierea curţilor domneşti din Moldova”.  

 - Moldova, dar mai ales Botoşaniul şi nu odată 

comuna în care trăiţi, au stat în centrul atenţiei dv. Ce alte 

lucrări, publicate sau nu, v-au solicitat în anii din urmă?  

 - Poate o să vă intereseze o lucrare, pe care o am în 

manuscris, despre „Curtea domnească de la Botoşani ca 

centru militatr”. Sau poate „Rolul Flămânzilor în răscoala 

de la 1907”. Am mai scris despre „Folclorul în opera lui 

Tiberiu Crudu” şi despre „Rolul politic al familiei Arbore în 

istoria Moldovei”.  

 - Aveţi o anumită metodă de lucru? Vă propuneţi cu 

precădere anumite teme pe care le urmăriţi apoi? 

 - Sânt unele idei pe care le urmăreşti mulţi ani, 

de multe ori se conturează pe parcurs, apoi nu-ţi mai 

dau pace. De pildă, lucrez acum la un studiu „Ipoteştii 

şi Eminescu”- temă care mă preocupă de prin 1940. O 

să-mi spuneţi că s-au scris câteva cărţi pe tema asta. E 

adevărat. Dar nici una n-a venit de la izvoare, 

referindu-ne chiar la propriu aici.Mă bazez, 90 la sută, 

pe material inedit în această monografie. Şi veţi vedea, 

se vor corecta multe din cele spuse despre Eminescu.  

 - Aţi cercetat numeroase documente, aţi purtat 

o vastă corespondenţă, de mulţi ani, cu nume sonore 

din istoriografia literară. Aceste scrisori au desigur 

astăzi o valoare documentară, sânt o dovadă de 

preocupare, de legături cu cărturarii moldoveni.  

 - Da... Păstrez printre altele, scrisori de la 

Tiberiu Crudu, Artur Gorovei, Emanoil Bucuţa, 

Scarlat Callimachi, Al. Husar, I. Neniţescu, Dumitru 

Furtună, Leca Morariu şi alţii. Au fără îndoială o 

valoare documentară şi sânt destui autori de 

monografii de prin Bucureşti, care vin să le citească... 

 - Spuneţi-mi câteva cuvinte despre 

„Monografia comunei Stânceşti” care constituie o 

preocupare mai veche a dv. 

 - E o lucrare bazată în totalitate pe material de 

arhivă. E multă muncă, există doar atâtea domenii, e 

nevoie de hărţi, istoria are meandrele ei. Aş fi împărţit 

bucuros hamurile, dar am tras singur. Am câteva 

subiecte şi pentru monografia Botoşaniului, pe direcţii 

care n-au fost încă cercetate. Iorga spunea că fiecare 

petec de pământ îşi are o istorie a lui, dar trebuie să 

tragi bine cu urechea ca s-o auzi şi trebuie şi un dram 

de iubire ca s-o înţelegi. Mă gândesc cumva să 

folosesc aceste lucruri ca motto la monografie.  

 - Aş avea o ultimă întrebare. Aveţi două licenţe 

şi preocupări care v-ar fi îndreptăţit la o carieră 

universitară. Consideraţi faptul că aţi locuit întrega 

viaţăla ţară, ca pe un apostolat? 

 - Apostolat am făcut la Agafton şi la Baisa cu 

ani în urmă, când m-am ocupat de toate, de pildă am 

văruit cu mâna mea şcoala. Apoi n-a mai fost 

apostolat. La Suliţa, unde am stat o vreme, am pregătit 

elevi cu care mă mândresc. Nu mi-e ruşine când mă uit 

în urmă. In zilele noastre, nici vorbă nu mai poate fi de 

izolare într-un sat. Pot, de aici, face cercetări de 

arhivă, ajung la mine toate cărţile care mă 

interesează, am liniştea care-mi trebuie pentru lucru. 

Toate sânt frumoase, dacă-ţi plac. Mie îmi place aici! 

 

 P.S. Intrebările reporterului, n-au făcut referire, la 

modul în care I.D.Marin a fost perceput de contemporanii 

săi. Intrucât, din modestie, intervievatul n-ar fi făcut nici o 

trimitere la aprecierile asupra activităţii sale, Dorel Schor îşi 

încheie interviul cu dedicaţia lui Augustin Z.N.Pop pe 

volumul „Noi contribuţii documentare la biografia lui Mihai 

Eminescu”:  

 „Scumpului coleg, profesorul I.D.Marin din 

Stânceşti, cu caldă preţuire pentru ştiinţa sa istorică, pentru 

harul său didactic, pentru colaborarea şi omenia sa superioară 

– aceste pagini din al doilea tom al „contribuţiilor” care îl 

citează cu autoritate şi condescendenţă, semn al 

devotamentului perfect şi al omagiului”.  



7 

Anul IV 
 
 

Numărul 1 (37)      Ianuarie 2012 

 

ANIVERSĂRI 

într-o anumită zonă a cartierului Queens nu era biserică 

ortodoxă românească, înfiinţează biserica „Sfinţii Apostoli 

Petru şi Pavel”, unde este preot paroh şi azi. Într-o ordine 

normală, despre care Theodor Damian îi place  s-o considere 

„cu uşi deschise din partea lui Dumnezeu”, înfiinţează 

Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă 

(aprilie 1993). 

Tot în America  înfiinţează şi conduce revista 

„Lumină lină”,  despre a cărei titlu spune că „ ne duce cu 

gândul la celebrul poem al lui Ioan Alexandru, marele poet 

creştin, din păcate suficient de uitat. Sintagma profundă vine 

însă din secolul II şi se păstrează şi astăzi ca în acele 

începuturi” (vezi „Nord Literar”, nr.2 din 2010). Într-o altă 

prezentare a revistei, Theodor Damian adaugă: „Revista are 

o rubrică academică în care  includem literatură şi istorie. 

Când spun literatură spun proză, poezie, critică, teatru. Are 

o rubrică de viaţă comunitară. Este sprijinită de Institutul 

Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă şi de mine 

personal. Este organul de presă al Cenaclului Literar 

„Mihai Eminescu”. 

La Fordham University (New-York) îşi susţine 

doctoratul cu teza „Teologia Icoanei la Sfântul Teodor 

Studitul”. Din 1992 predă la Colegiul Metropolitan din New 

-York, la Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Educaţie unde este 

titularizat în 1993. Tot în 1993 înfiinţează Cenaclul Literar 

„Mihai Eminescu”. 

Există şi un mod de a fiinţa a lui Theodor 

Damian.,concentrat pe trei planuri şi surprins excepţional de 

Nicholas Buda: poetic, sacerdotal şi pedagogic.  Conştient 

de menirea sa pe acest pământ, Theodor Damian n-a 

contestat această paradigmă, mai mult, în  „Gândacul de 

Colorado - ziarul românilor de pretutindeni” o întăreşte: 

Relaţia dintre poetic, sacerdotal şi pedagogic în cazul meu 

este echivalentă cu cea între filozofie (căci asta predau la 

facultate în principal), poezie (căci asta fac din copilărie) şi 

 

C oborât din stirpea unor Vasile Voiculescu sau 

Tudor Arghezi, Theodor Damian, recunoscut 

drept scriitor român din SUA, poet, teolog, eseist de factură 

creştin – ortodoxă, şi-a pus creaţia sub influenţa benefică a 

ortodoxismului. A rezultat de aici un demers estetic original, 

bine primit în ţară şi străinătate.  

Obişnuit să trateze cu seriozitate tot, de la experienţe 

minore ( cu câtă migală îşi perfecţiona în copilărie mersul cu 

cercul, a făcut sute de aplicaţii pentru a realiza acele 

„tangente” uluitoare şi atât de necesare în câştigarea unui joc 

de fotbal de masă etc.) până la experienţe majore (s-o 

amintim doar pe cea prin care o afecţiune i-a adus, după cum 

spunea Horia Ion Groza, „mirosul brizei morţii şi o dificilă 

intervenţie chirurgicală”), Theodor Damian  îşi pune viaţa 

sub semnul a două concepte prefiguratoare de destin: cel al 

expatrierii  şi cel al călătoriei. Există, pornind de aici, 

câteva mari etape: etapa copilăriei, petrecută în Botoşani în 

proximitatea lui Eminescu şi a celorlalte mari personalităţi pe 

care le-a dat spaţiul amintit şi despre care afirmă adesea : 

„Trăiesc aceste amintiri în mod constant. Cuantificarea aici 

este imposibilă. Toată copilăria mea, faza „botoşăneană”, e-

n mine.  Vie şi neştirbită. Lucrătoare. Formatoare şi 

transformatoare. Orice cititor va recunoaşte ceva din ea în 

fiecare din volumele mele de poezie. E adevărat că şi 

contactul meu cu Botoşani se desfăşoară ca un ritual. 

Aproape anual am venit la Botoşani de când m-am stabilit în 

America (1988). Am şi familia mea acolo, prieteni din 

copilărie şi cimitirul”; etapa Neamţ, despre care  spune: „Eu 

m-am expatriat la vârsta de 14 ani când am plecat de la 

Botoşani, în mijlocul copilăriei aş zice, la seminar la Neamţ, 

la mănăstire. N-am vrut acest lucru. Cu toate consecinţele 

acestui exil, absolut extraordinare, neprevăzute de mine, 

atunci am simţit dezrădăcinarea şi am încercat să prind 

rădăcină în loc străin, ca un copac cu două sau mai multe 

rădăcini”; etapa Bucureşti, „…unde n-a fost un exil, pentru 

că Bucureştiul l-am visat şi l-am dorit”. Din această 

perspectivă, etapa Bucureşti a fost mai mult o izbăvire. Aici 

va absolvi Institutul Teologic (1975) şi tot aici va susţine 

doctoratul cu teza „Implicaţiile spirituale ale teologiei 

icoanei” (1999); etapa Elveţia, unde a stat  patru ani pentru 

studii la Institutul Ecumenic Bossey de la Universitatea  din 

Lausanne. Aici înfiinţează parohia românească „Sf. Trei 

Ierarhi”, Cenaclul Literar „Mihai Eminescu” şi revista  

„Adusu-mi-am aminte”. Nici această etapă n-a fost un exil 

fiindcă şi-a dorit-o;  etapa America, începută la 21 de ani. 

Era deja la Sibiu unde îndeplinea două misiuni: preot slujitor 

la Catedrală şi secretar de redacţie la „Telegraful român”. 

Încurajat de Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie 

Plămădeală şi stăpânit de dorinţa sinceră de a  studia, a fost 

admis ca bursier la Princeton University unde, în 1990, a 

terminat un program de masterat în teologie. Constatând că 

THEODOR  DAMIAN  A  

ÎMPLINIT  60  DE  ANI  

Gdorfgcă Manold 
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ANIVERSĂRI 

Încheiem cu un citat din Gellu Dorian, cel care îi 

cunoaşte foarte bine opera: „ Theodor Damian scrie o poezie 

simbiotică, rezultat al unui misticism bine dozat, în coabitare 

cu filosofiile lumii de rând, ajungând astfel la o poezie de o 

originalitate frapantă (…) care dezvăluie clar profilul unui 

poet rafinat în spiritul esenţelor estetice”. 

teologie (căci întru aceasta îmi constă menirea). Nu există 

incompatibilitate între aceste trei, dimpotrivă ele sunt 

complementare. Ele sunt daruri de la Dumnezeu şi în acelaşi 

timp abilităţi care se dezvoltă prin practică neîncetată. Ca 

dar, teologia vine din vocaţie, poezia din inspiraţie şi 

filosofia din înţelepciune”. 

 

POETUL POARTĂ 

TEMPLUL 
 

   Andreei Montiel 

 

Am adormit pe piatra 

mormântului meu 

citind poezia pe sub 

zidurile Moreliei 

studenţi, muncitori şi funcţionari 

se opresc să asculte 

sunetul sacadat al poetului 

îngropat în grija de multe 

poetul sună ca un clopot 

limba cuvântului cheamă 

rătăcitorii 

 

Andreea Montiel îşi caută mama 

printre versurile volumului ei 

aşa cum fulgerul îşi caută victima 

îngropată-n scântei 

vrea s-o ajutăm şi noi 

dar nu se ştie cine răzbate 

până în ziua cea de apoi 

 

Gerardo Correra 

îşi citeşte poeziile-n gând 

aşteaptă momentul să fulgere 

pentru a ne conduce 

cu pintenul versului său 

scântei scăpătând 

spre albastrul adâncului 

everything must go 

a căuta, căutare 

cuvântul de bază al poeziei  

ce moarte nu are 

 

De aceea poetul poartă templul 

cu sine 

ca melcul prin misterele humii 

poetul călcând încet prin versul profetic 

prin Morelia, cetatea profeţilor lumii 

 

 

 

ESHATOLOGIE 
lui Marcel 

 

Privesc spre ziua aceea 

Cu ochiul îngerilor 

De sub stejarul din Mamvri 

Cu duh de împătrăşanie 

Din acelaşi potir 

Timpul trece 

Dar nu mă mai mir 

Mă bucur doar că lasă urme 

Să mă pot întoarce 

De unde-am plecat 

Cu gândul acesta te caut 

Te-am căutat 

De la Cozmeşti la Neamţ 

Şi la Botoşani 

Cu gândul acesta mă uit înapoi 

Şi merg înainte 

Spre împărăţia de o mie de ani. 

 

POESIS 

Theodor Damian 

 

 

CA EGIPTEANCA  

CEA  IZBĂVITĂ  
  

Luna se înalţă 

peste peştera 

ca o lumină lină a sfintei slave  

peste credinciosul îngenunchiat 

în rugă 

ea nu ştie peste ce trece 

cum nu ştie el ca-i ingenunchiat  

in deşertul cu ape bolnave 

ce mâine nici n-au să mai curgă 

  

Atunci ai să muţi munţii 

din loc 

ca Maria Egipteanca 

cea izbăvită de stricăciune 

când te rogi 

dar nu mai ştii unde eşti 

şi ce faci 

căci deja ai devenit 

rugăciune 
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Georgică Manole: Sunteţi preot, iar studiile 

teologice şi practica de zi cu zi vă recomandă ca  unul 

dedicat ortodoxiei. Pe de altă parte, există voci care vă 

aşează o mare parte a creaţiei poetice sub semnul 

discursului optzecist. Nu trăiţi un sentiment al dedublării? 

 

Theodor Damian: Întrebarea mi se pare interesantă 

şi provocatoare. Şi aşa trebuie să fie întrebările unui interviu. 

Răspunsul meu, scurt, este că preoţia şi literatura nu 

înseamnă dedublare, ci completitudine deoarece întrebarea 

nu ar trebui să implice un „ori, ori”, ci un „şi, şi”; cu alte 

cuvinte preocupările duale sau multiple din viaţa cuiva nu 

trebuiesc înţelese ca excluzându-se reciproc, ci în sensul 

completării reciproce, al complementarităţii. Şi dv. sunteţi 

scriitor şi cadru didactic. Sunt aceste două calităţi şi domenii 

necesarmente contradictorii? În niciun caz. Dimpotrivă. 

Atunci de ce ar fi preoţia incompatibilă cu scrisul, cu 

literatura? Desigur că nu există aici niciun fel de contradicţie, 

ci dimpotrivă, de complementaritate. Nu mai invoc nici 

exemplele istorice naţionale şi universale unde prelaţii 

Bisericii au fost totodată creatori de cultură, şi nici nu mai 

formulez argumente filosofice pentru a demonstra teza. 

Totuşi mi se pare că răspunsul la această întrebare 

trebuie dat în funcţie de modul cum se înţelege conceptul de 

„dedublare”. Ce înseamnă dedublare? După DEX, înseamnă 

două aspecte deosebite în contradicţie unul cu altul, dacă 

vrem ruptură interioară care face ca cele două aspecte să 

alterneze, când unul, când altul, definind persoana şi acţiunile 

ei, dacă vrem, schizofrenie. 

Ori, în cazul oricărei persoane cu multiple 

preocupări, fie că e cazul dv., al meu, sau al altcuiva, 

problema productivităţii pe multiple planuri nu trebuie 

înţeleasă ca schizofrenie, pentru că această 

multifuncţionalitate nu indică o ruptură interioară, o schismă 

(de aici, schizofrenie) ci dimpotrivă, o armonie interioară 

bazată pe un tip de stabilitate intelectuală şi psihologică ce 

face posibilă multipla angajare cu succes în acele diverse 

(uneori nu aşa de diverse) domenii. 

Deci, răspuns la întrebare: Nu, nu trăiesc nici un fel 

de sentiment al dedublării. 

 

G. M.: Credeţi în unitatea creştinilor? 
 

Th. D.: Da, cred în unitatea creştinilor. Nu într-o 

unitate sărăcitoare, unde se pretinde depersonalizarea omului 

(sau a credinţei şi acţiunilor sale) prin participarea sau 

includerea sa într-un colectivism de tip gregar, ci în acea 

unitate care, ca în cazul persoanelor Sf. Treimi, presupune 

distincţia. Unitas in diversitas. Diversitatea este un dar divin, 

dar şi un model divin pentru viaţa omului. Nu sunt de acord 

ZECE ÎNTREBĂRI PENTRU... 

cu cei care văd în diversitate un blestem. În acest caz, cred că 

e acolo o frică destabilizantă pe care acei oameni o simt 

datorită unei unilateralităţi interioare sau altui complex 

asemănător. Eu văd în diversitate o binecuvântare. 

 

G.M.: În ce constă contribuţia ecumenismului la 

mărturia creştină în lumea actuală? 

 

Th. D.: Contribuţia ecumenismului la mărturia 

creştină în lumea actuală este foarte importantă. În contextul 

în care alte religii, ca islamismul, se extind cu o forţă fără 

precedent în geografiile tipic creştine, ecumenismul 

înseamnă mărturia noastră comună despre Iisus Hristos cel 

mort şi înviat pentru mântuirea lumii. Orice mărturie are 

valoarea ei întrinsecă. Dar fiecare mărturie e diferită. Ca într-

o simfonie unde fiecare sunet are propria sa valoare, dar 

împreună, în armonie, crează forţa, sublimul. Nici o mărturie 

creştină nu e de lepădat în contextul unei lumi care are 

nevoie de această mărturie. 

 

G. M.: Ce răspuns le daţi celor care spun că cele 

zece porunci „le restrâng libertatea personală”? 
 

T.H.: Cele zece porunci nu restrâng libertatea 

personală, ci o oferă. Dacă eu dau o lege care te obligă să nu 

ucizi, atunci această lege asigură libertatea tuturor celor care 

ZECE  ÎNTREBĂRI  PENTRU.. .  

THEODOR  DAMIAN 
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ar putea fi ucişi de alţii. Ucigaşul, la rândul lui poate fi ucis, 

de asemenea, ca atare libertatea se încheie unde unul îl ucide 

pe altul şi ucigaşul e ucis de un altul. Libertatea trebuie 

înţeleasă ca un context unde oamenii pot creşte împreună, 

fiecare putând să-şi urmărească propriul ţel spre fericire. 

Pentru aceasta însă e nevoie de legi care să reglementeze 

principiile armoniei sociale şi să ofere persoanei şansele de 

împlinire a idealurilor ei. 

Libertatea nu înseamnă anarhie, haos, pentru că 

haosul duce la distrugere, iar distrugerea anihilează 

libertatea. Cu alte cuvinte, teologic vorbind, libertatea trebuie 

înţeleasă nu în a face rău ci în a face bine, aşa cum e definit 

acest bine de către o anumită comunitate, societate. 

Cineva poate merge cu gândul la teoria sistemelor 

potrivit căreia un lucru există numai în măsura în care 

ordinea şi armonia există, atât la nivel interior, cât şi la nivel 

exterior. Când armonia şi ordinea se strică, nu mai există 

libertate pentru că nu mai există nimic, decât haos. 

Concluzia: libertatea înseamnă posibilitatea, şansa omului de 

a se manifesta în sfera binelui, nu în cea a răului. Mai sunt 

multe cărţi de vorbit aici. 

Dar arunc şi un gând spre ulterioară reflecţie:  

iubeşte şi fă ce vrei. Cum trebuie înţeles acest imperativ? 

 

G. M.: Istoria religiilor pune interpretarea 

Scripturii sub semnul a patru dimensiuni: literală, simbolică, 

morală şi spirituală. E suficient? 
 

Th. D.: Nu cred în numerizarea 

modurilor în care trebuie înţeleasă Scriptura. 

Întrebarea indică patru feluri. În istoria veche 

a creştinismului existau nu patru ci două 

şcoli, sisteme, moduri de concepere a 

interpretării Sf. Scripturi: modelul literal al 

şcolii din Antiohia şi modelul alegoric al 

şcolii din Alexandria. Aici, iată sunt două 

modele numai, nu patru. În alte cazuri se 

prezintă şi modelul istoric, absent din lista din 

întrebare. Mai există modelul criticii textuale, 

tot nemenţionat în întrebare. Şi încă altele. Eu 

nu cred că trebuie să ne divizăm în funcţie de 

câte modele de interpretare putem concepe. 

Dimpotrivă, cred că în Sf. Scriptură orice text 

trebuie interpretat în două contexte, cel 

apropiat şi cel depărtat, în scopul înţelegerii 

adecvate a mesajului textului sacru pentru 

creşterea duhovnicească a credinciosului.    

De fapt, dacă mă uit la întrebare mai în detaliu, pot 

nota că împărţirea interpretării Sf. Scripturi pe cele patru 

sensuri este destul de artificială pentru că, de pildă, sensul 

moral şi sensul spiritual, deşi distincte, ele ar putea intra 

logic într-o singură categorie: moral-spiritual, pentru că 

moralitatea este expresia spiritualităţii. Cu alte cuvinte fac 

ceea ce fac (moralitate) în funcţie de trăirile mele interioare 

ale relaţiei mele cu Dumnezeu (spiritualitate). S-ar putea face 

de asemenea comentarii despre interpretarea literală, ce este 

şi ce implică ea, la fel şi despre cea simbolică.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

G. M.: Cititorul ar fi interesat să ştie cum l-aţi 

descoperit pe Eminescu? 

 

ZECE ÎNTREBĂRI PENTRU... 

Th. D.: Pe Eminescu l-am descoperit în mai multe 

feluri: pelerinajele la Ipoteşti, de mic copil, prin ideea de 

creaţie literară (în care m-am angajat de tânăr), şi prin 

studierea aprofundată şi interpretarea operei marelui poet. 

 

G. M.: Copilăria e ca o lume mirifică prin faptul că 

are o serie de „mituri” numai ale ei, şi aş aminti grădina, 

casa, camera de oaspeţi, ţarina etc. Care sunt „miturile” 

copilăriei lui Theodor Damian? 
 

Th. D.: La această întrebare aş putea să vă răspund 

printr-un text de o carte. Mă voi limita însă, nu la o descriere, 

ci la o superficială enumerare: mitul alergatului cu cercul (şi 

cu sârma), mitul colectării de tot felul de lucruri: timbre, 

cioburi de sticlă, bătălii cu pietre (fiecare grup avea câte o 

movilă de pietre în dreptul unui stâlp de telegraf şi celălalt 

grup, la fel, în dreptul următorului stâlp, şi apoi ochirea şi 

aruncarea), bătălii pe câmpul Dresleucii cu săbii 

confecţionate din cozi de mătură (de lemn), etc. 

 

G.M.: Locuiţi de ani buni în New-York.  Celebra 

scriitoare americană Susan Sontag spune despre acest 

megaoraş: „Pentru mine, New-York-ul e ceva ce câştigi, 

obţii sau alegi. (…) Ceea ce îmi place la New-York este 

calitatea sa de oraş-destinaţie, de oraş-lume, cu adevărat 

cosmopolit. New-York-ul este de fapt cel care face  America 

posibilă”. De ce aţi ales New-York-ul şi nu alt oraş 

american? 

 

Th. D.: Am ales New York-ul pentru că aici 

am avut şansa să obţin o bursă de studii pentru 

doctoratul meu american de la Fordham 

University, New York, şi pentru că în New 

York se află cea mai mare comunitate 

românească din SUA şi visam să-mi fac aici 

parohie, cenaclu, institut, ceea ce am şi făcut. 

 

G.M.: Care este raportul scriitorului Theodor 

Damian, trăitor în SUA, cu spaţiul natal? 

 

Th. D.:Raportul meu cu spaţiul natal este 

extrem de strâns. Cât timp mi-au trăit părinţii, 

indiferent unde m-am aflat, am venit anual la 

Botoşani. După ce au plecat la Domnul, am 

venit poate puţin mai rar, dar totuşi am venit 

chiar dacă pentru o zi sau două, să-mi văd 

locurile inimii, să întâlnesc câţiva oameni de suflet, să respir 

aerul copilăriei. Şi în luna martie – când vin în ţară – voi 

poposi din nou la Botoşani. 

 

G. M.: N-ar fi corect să faci un interviu cu Theodor 

Damian şi să nu-l întrebi despre revista „Lumină lină”, o 

publicaţie de succes. 

 

Th. D.: Revista Lumină Lină se află în al 17-lea an 

de apariţie. O editez trimestrial. Ea se vrea un pod de legătură 

peste ocean, între românii din SUA şi cei de acasă. Aştept 

colaborări din partea botoşănenilor! Vă adresez dv. şi 

colegilor dv. de la Luceafărul un an nou cu cele mai alese 

bucurii şi frumoase împliniri. 
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de ,,singurătate” nu pare potrivit căci o natură narcotizantă 

uneşte fluiditatea îndrăgostită şi pulsaţia vegetală ca un 

colorism matriceal ce pregăteşte voluptatea visului: aici fiinţa 

se cosmicizează, ia cunoştinţa de starea originară a lumii, se 

simte ocrotită matern, iubeşte fără riscul de a fi alungată din 

paradis… 

Tot imperativul organizează strategia 

iniţiatică a textului, bazată pe o 

adevărată arhitectură a ispitelor, 

apropierea dragostei împlinite fiind 

jalonată de verbe fie la prezentul 

conjunctivului, fie la viitorul 

indicativului, folosit uneori popular 

sau în forme inverse: să alergi, să 

cazi, să desprind, să ridic, şede-vei, 

vom fi singuri, or să cadă, s-o culci, 

vom visa, îngâna-ne-vor; toate 

aceste selecţii ale paradigmelor 

verbale păstrează ceva din big-bang

-ul iniţial ordonator, pe care însă îl 

temperează spre o dulce violenţă ce îşi are 

totuşi punctul culminant în figura erotică a sărutului, un sărut 

prădalnic, devorator şi posesiv, distanţat vizibil de sărutul 

explorator (prea adolescentin) sau cel curtenitor (prea 

socializat): ,,Sensul sărutului este: pentru mine sunteţi o 

hrană” – afirmase Montherlant. Nu lipsesc din această ars 

amandi eminesciană tandreţea şi duioşia întreţinute şi de 

vraja muzicală orchestrată genial: poazia e un monolog în 

care există un dialog latent, fiind depistabile elementele 

subtextuale ale destinaţiei; sigur că versul ţine şi de zeţar 

(poezia se adresează şi privirii), dar Eminescu se adresează 

aici, în primul rând, auzului: muzica interioară se dezvoltă în 

lungi acorduri, favorizate şi de apelul la o singură pereche de 

rime în fiecare catren care se transformă în distih învăluitor şi 

legănător (,,Un cântec sau descântec pe lume s-a lăsat”- e 

vremea ivirii Zburătorului…); muzica întreţine şi necesara 

solemnitate care fereşte poezia de orice sugestie ce ar depăşi 

firescul ,,omenesc, prea omenesc”; orchestrarea sunetelor are 

şi valoare picturală, Eminescu având acea capacitate rară de a 

desena prin sunete, fonetica textului sugerând lumina şi 

umbra, apropierea şi depărtarea… 

Inscripţie potrivită pentru brâncuşiana Poartă a 

sărutului, Dorinţa eminesciană figurează – ca în celebra serie 

rodiniană Sărutul, după care baletul imperial din Sankt-

Petersburg a realizat un memorabil spectacol - eternitatea – 

dragostei în eternitatea naturii: omul va exista atâta timp cât 

se va putea adresa sieşi şi lumii modulând valorile infinite ale 

imperativului dialogic. Fie ca de această tiranie a 

imperativului ce guvernează naşterea, dragostea şi moartea, 

omenirea să nu se elibereze în veci! 

C iudat, foarte ciudat mod imperativul! Acoperă 

modalitatea ordinului tiranic şi a rugăciunii 

umile, e potrivit pentru a înflăcăra sau potoli mulţimile, dar şi 

pentru alinarea în singurătate şi reculegere, poartă spre lume 

blestemul şi ruga, nu lipseşte din alba vrajă dar nici din 

neagra magie, manipulează grosolan sau seduce precum 

cântecul sirenelor (iconii feminităţii), 

modulează vocea învingătorului şi 

a învinsului, instaurează ordine şi 

produce dezordine, înfiinţează şi 

desfiinţează (vezi filosofia celei 

mai răspândite înjurături 

româneşti), e cuvântul cel dintâi, 

instaurator al cosmosului şi va fi cel 

din urmă, se instaurează tiranic şi 

provocator asupra viitorului dar are 

şi ambiţia de a modifica trecutul, îl 

foloseşte Creatorul dar şi Creatura, e 

fecundant dar şi castrator, însoţeşte 

naşterea şi moartea, îl foloseşte Faust 

dar şi Mefisto, amanţii dar şi 

duşmanii, Orfeu dar şi Lucifer, uneşte şi desparte suflete, 

pune în stare de dialog sacrul şi profanul, e contextualizat 

când dramatic, când comic, are făptură de himeră şi se 

refugiază sub chipul indicativului sau conjunctivului, se 

asociază cu adverbul pentru a-şi întări forţa de persuasiune, 

prefixează timbral marile creaţii lirice (folclorice sau culte) 

în care Je vorbeşte despre Moi. E puternic marcat 

suprasegmental, beneficiază de aportul gesticii şi mimicii, 

atrage spre sine vocative şi interjecţii, îşi trimite spiritul peste 

întreaga comunicare… 

Imperativul verbului a veni este semnul indexal care 

organizează tiranic conţinutul şi desfăşurarea discursului liric 

aşezat sub titlul Dorinţa, cuvânt amintitor de enigmaticul dor 

– unul din cele trei cuvinte româneşti selectate pentru 

dicţionarul U.N.E.S.C.O.; vino este adevăratul nucleu 

semantic al textului, a cărui forţă generatoare se manifestă 

încă din faza de avantext şi e vizibilă în fluxul verbal şi 

emoţional desfăşurat după o sintaxă a emoţiei care 

favorizează acea magie a limbajului: activitatea de producere 

devine seducere. 

,,Adevăratul destinatar al limbajului poetic – crede 

Maria Corti – este cel care, urmând instrucţiunile textului, 

depăşeşte pragul semanticii textuale şi, printr-un proces 

invers celui parcurs de poet, recuperează parţial avantextul”. 

(Principiile comunicării literare, pag. 114) 

Forţa emoţională a imperativului se impune mai 

întâi, orfeic, asupra naturii, însufleţind-o şi umanizând-o în 

acord cu sufletul romantic al veşnicului îndrăgostit: izvorul 

tremură, florile de tei se înfioară iar baterea de vânt e 

blândă…; a vorbi în această ambianţă ocrotitoare 

EMINESCIANA 

, ,DORINŢA” –  POETICA SEDUCŢIEI  

Dumitru Lavric 
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N ăscut la 16 octombrie 1827 în Lembergul 

Galiţiei, Fr. Iszak urmează aici, în oraşul natal, 

primele studii, apoi Academia Tehnică(vezi Ionel Bejenaru, 

,,Dicţionarul Botoşănenilor”, Casa Editorială MOLDOVA, 

Iaşi, 1994). 

Polon de origine, devine, ca şi conaţionalii săi, un 

adversar neînduplecat al stăpânirii austriace din Galiţia, 

iureşul Revoluţiei de la 1848 găsindu-l înrolat în Garda 

Academicienilor. 

Urmează Medicina la Viena. 

Prigoana şi persecuţiile politice, dezlănţuite de 

austriaci în Galiţia, îl fac să emigreze în Moldova, la Herţa, 

în ţinutul Dorohoi, unde va profesa ca ajutor de chirurg(1851

-1854). Îşi completează studiile de medicină la Würtzburg 

(Bavaria) – chirurgie şi obstetrică - , luându-şi doctoratul cu 

teza ,,Disertatio de cystis ovarii”(1857). 

Revenit în Moldova, Comitetul Sănătăţii îi acordă 

permis de liberă practică, în 1858, practicând la Iaşi. Ca, din 

1861, să fie numit medic la Spitalul Sf. Spiridon din 

Botoşani, apoi medic primar al oraşului Botoşani. 

Îşi serveşte patria adoptivă, România, în Războiul 

Neatârnării, de la 1877-1878, ca medic militar clasa I al 

Regimentului botoşănean 16 Dorobanţi, distingându-se prin 

înfiinţarea unui spital pentru ,,căutarea răniţilor ostaşi 

români”. Ministerul de Război îi adresează mulţumiri şi-l 

decorează. 

Ca medic în Botoşani, îşi câştigă repede o bună 

reputaţie, fiind un apreciat diagnostician. Bunătatea 

sufletească, solicitudinea, sociabilitatea sunt trăsăturile sale 

comportamentale. 

Iată de ce, în acel 1887, când Mihai Eminescu îşi 

găsea refugiu la buna sa soră Harieta, aici, la Botoşani, 

aceasta îl caută pe doctorul Iszak, doar-doar ar mai putea 

salva starea nefericitului poet. De altfel, Harieta îşi 

împărtăşeşte gândurile domnişoarei Cornelia Emilian - ,,Cred 

şi sunt convinsă că Doctorul Isac are să-l vindece. Poate veţi 

zice de ce nu l-am chemat decât în timpul din urmă, iată de 

ce: El este bolnav de inimă şi s’au abzis cu totul de a face 

vizite, la nimeni. Văzând că eu am căzut bolnavă, cunoscând 

adevărata mea durere ce o port fără nici un ajutor, l’a mişcat 

moralimente aşa de tare, că s-a hotărât a-l căuta el singur, la 

care binefacere manifestează în fiecare zi, pot zice pozitiv, că 

azi de este Mihai în viaţă, numai lui Isac o datoreşte şi ne va 

rămânea lui Mihai şi mie, în tot restul vieţii, ca ceva sfânt 

numele lui”(s.n.). Era în iunie 1884. 

EMINESCIANA 

Dr. Fr. Iszak realizează realmente adevăratele cauze 

ale bolii poetului, uneori cuvintele îi sunt tăioase faţă de 

confraţii medici, care l-au tratat, superficial sau eronat, pe 

poet. Dr. Iszak se zbate, se zbate mereu, stabileşte legături la 

Viena, făcând tot ce era posibil pentru a-l salva. Este mereu 

prezent în căsuţa unde locuia Eminescu. Este mereu cu el, 

Scrisorile Harietei către D-na şi D-ra Emilian, o adevărată 

cronică a prezenţei lui Mihai Eminescu în Botoşanii natali, în 

1887-1888, sunt edificatoare, surprind dăruirea şi sufletul 

mare al dr. Iszak. Ce contrast izbitor cu indiferenţa 

oficialităţilor botoşănene de atunci! 

Acesta a fost dr. Francisc Iszak. A murit la 1 

februarie 1907, la Botoşani, sărac, aşa cum l-a numit Nicolae 

Iorga ,,doctor fără arginţi”. Monumentul funerar din 

Cimitirul ,,Eternitatea” din Botoşani îi păstrează memoria. I-

o păstrăm şi noi, neîntinată, cu pioşenie, aşa cum o păstrăm şi 

renumitului său pacient, marele Eminescu. 

Ionel Bejenaru 

 

DR. FRANCISC ISZAK,  

MEDIC CURANT AL LUI   

MIHAI EMINESCU 

 

EMINESCU –  162 



13 

Anul IV 
 
 

Numărul 1 (37)      Ianuarie 2012 

 

O raşul Brăila este unul dintre 

oraşele importante ale  ţăr ii 

noastre care a avut norocul să-l aibă ca 

oaspete pe Mihai Eminescu, unde fratele său, 

căpitanul Matei Eminovici, a lucrat şi locuit 

o bună perioadă de timp în acest oraş- port la 

Dunăre. 

 Mihai Eminescu a trecut de cel puţin 

de două ori prin oraşul Brăila; prima dată cu 

trupa de teatru condusă de Iorgu Caragiale, în 

vara anului 1867, şi a doua oară în 1869, în 

drum spre Galaţi, cu trupa de teatru condusă 

de Mihail Pascaly. 

 În turneul de teatru din anul 1867 pe 

care trupa lui Iorgu Caragiale o întreprinde 

prin mai multe oraşe din Muntenia a fost 

cuprins şi oraşul Brăila, unde s-au dat câteva 

reprezentaţii în Sala Teatrului Naţional, a 

cărui baze le pusese în 1852, Constantin 

Halepliu. Spectacolele s-au dat în sala Ralli, 

care din 1860 fusese luată în primire de Fany 

Tardini, actriţă cu care Eminescu plecase în 

turneul din Ardeal, în anul 1865. 

 Trupa lui Iorgu Caragiale, care în 

vara anului 1867 dădea câteva spectacole la 

Giurgiu, rămâne fără sufleor şi îl găseşte pe 

Eminescu în port, cu un geamantan de cărţi, 

citind din Schiller. Eminescu acceptă postul 

de sufleor în trupa lui Caragiale, fiind 

bucuros că va face o muncă mai plăcută 

decât verificarea baniţelor cu grâu în port.  

 Din trupa lui Iorgu Caragiali făceau 

parte o serie de actori rămaşi fără contracte, 

precum: Alecsandrina Teodorescu, Ecaterina 

Dumitreasca, Anetta Constantinescu, Lina 

Popescu, muza reală care l-a vrăjit cu frumuseţea ei pe Mihai 

Eminescu, Susana Caminschi, Şt. Mihăileanu, G. Brătianu, 

Găvănescu şi alţii. 

 Piesele jucate în acest turneu se găsesc transcrise de 

Eminescu în Manuscrisul românesc 3215 din colecţia 

Bibliotecii Academiei Române: Smeul nopţii de Hipolite 

Lucas, vodevilul Margo Contessa, traducere din franceză de 

T. Profiriu, O palmă, comedie bulevardieră franceză, 

Fundarea mănăstirii Argeş de Ioan Pennescu, Rigoletto de 

V. Hugo, Jertfa lui Avram şi Rezbelul cel mare de la Skafia. 

 În luna iunie 1869, trupa lui Pascaly, în drum spre 

Galaţi, unde trebuia să prezinte o serie de spectacole, trece 

prin oraşul Brăila. Chiar dacă trupa nu a dat spectacole şi 

aici, actorii au poposit pentru odihnă şi au vizitat oraşul. 

Trupa este însoţită de Mihai Eminescu în acest turneu prin 

Nicolae Iosub 

PE URMELE LUI MIHAI EMINESCU -   

XXXII  
 

MIHAI EMINESCU LA BRĂILA  

EMINESCIANA 
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Moldova, care a cuprins oraşele Galaţi, Iaşi, Cernăuţi şi 

Botoşani, la finalul căruia Eminescu va rămâne la Ipoteşti. 

Acest turneu este consemnat în revista ,,Familia” nr. 24/15 

iunie 1869 din Oradea:,,D-l M. Pascaly cu trupa sa petrece 

la Galaţi, de unde va merge la Iaşi, şi de acolo va veni prin 

Bucovina în Transilvania şi Banatu” şi în ,,Curierul de Iaşi” 

nr.25 din 22 iunie 1869. 

 Este posibil ca Mihai Eminescu să mai fi trecut prin 

Brăila şi altădată, ştiind că Matei, fratele poetului, a locuit în 

Brăila în perioada 1880-1887, într-o casă de pe bulevardul 

Carol la nr.174. El era sublocotenent în Regimentul V de 

linie al Garnizoanei Brăila. La Brăila Matei Eminovici se 

căsătoreşte cu profesoara Matilda Ilian Iosifescu, cu care a 

avut doi copii, pe Victor şi Lelia. Victor Eminescu va deveni 

avocat, practică jurnalistica şi de la el ne-a rămas o scrisoare 

către magistratul Corneliu Botez din 13 aprilie 1909, în care 

vorbeşte despre poet şi familia Eminovici. De la el aflăm că 

la moartea poetului s-au găsit ,,o mulţime de monezi antice” 

şi două caiete groase legate în marochin în care Mihai 

Eminescu intenţiona să-şi scrie poeziile. 

 La Brăila a venit de două ori şi Gheorghe Eminovici: 

în 1880, la căsătoria lui Matei şi în 1881, pentru aproape 

două luni de zile. Împreună cu Matei ei pun la cale căsătoria 

lui Mihai dar acest plan nu le reuşeşte. La nunta lui Matei, 

Mihai Eminescu nu poate participa (este anunţat cu 

întârziere), dar credem că a participat Aglaia şi Nicolae 

Eminovici. 

 În staţiunea Lacul Sărat de lângă Brăila se va trata 

sora poetului, Harieta, timp de trei ani la rând: 1887, 1888 şi 

1889. În luna iulie 1887, Harieta vine la Lacul Sărat, în 

perioada când Mihai era la tratament la Halle şi o găsim şi în 

1889, după moartea poetului. De aici va scrie Corneliei 

Emilian din Iaşi o scrisoare în care vorbeşte despre moartea 

şi înmormântarea lui Mihai. 

 În oraşul Brăila s-a publicat pentru prima dată în ţară 

capodopera poetului, poemul Luceafărul, după ce în luna 

aprilie 1883 se publicase în ,,Almamahul Societăţii 

Studenţeşti România Jună” din Viena. La Brăila poemul 

Luceafărul este publicat de Alexandru Djuvara, în nr.12 din 

25 iulie 1883 al ziarului ,,Dunărea”, ziar şi tipografie 

înfiinţate în anul 1838 de cărturarul Ioan Penescu. Tot 

Alexandru Djuvara va traduce poemul Luceafărul în limba 

franceză, chiar înainte de traducerea lui în limba germană de 

către Mite Ktremnitz. Luceafărul este publicat la Brăila chiar 

înainte de a fi publicat în revista Junimii, Convorbiri literare. 

Se presupune că A. Djuvara a luat poemul din almanahul 

apărut la Viena.  

 Este foarte probabil ca, prin aceasta, Alexandru 

Djuvara, poet de real talent, să-şi fi manifestat dispreţul 

pentru gestul lui Macedonski de a fi publicat vitriolanta 

epigramă (Un X, pretins poet, acum/ S-a dus pe cel mai jalnic 

drum/ L-aş plânge dacă-n balamuc/ Destinul lui ar fi mai 

bun/ Căci până ieri a fost nebun/ Şi nu e azi decât năuc!”), 

într-un moment în care Eminescu se afla bolnav, internat în 

spital şi în imposibilitatea de a se apăra. 

 Cum relaţiile dintre Macedonski şi mai tânărul său 

emul, Alexandru Djuvara, erau extrem de încordate, gafa lui 

Macedonski a fost sancţionată, poate mai aspru decât s-ar fi 

cuvenit, din partea unuia care frecventase lucrările cenaclului 

Literatorul. 

 Mai important decât toate acestea este faptul că 

Alexandru Djuvara publica poemul la Brăila şi-l însoţea de o 
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notă critică:,,Luceafărul este un ţel la care obştea privind 

simte ochii obosiţi şi rămâne orbită de atâta lumină. Poetul 

însă, cu privirea-i străvăzătoare, aţintind ochii spre dânsul, 

fură o rază din nepipăita lumină, şi încheagă pe fruntea lui o 

neperitoare aureolă. 

 Să sfârşim însă, căci fiecare rând este un minut răpit 

poetului; să tăcem, şi să lăsăm glasu-i limpede să vă 

şoptească în strofe de aur povestea luată de pe plaiul 

nemuriri” (Al. Djuvara- M. Eminescu- ,,Dunărea”, Brăila, 25 

iulie 1883). 

 Este, în afara discuţiilor care se vor fi purtat la 

Junimea, după ce Eminescu îl va fi citit, că aceasta este prima 

apreciere critică publicată într-o revistă. 

 Alexandru Djuvara, om politic liberal, publicist şi 

orator de mare talent a editat ziarele în limba franceză  

,,L’ Etoile Roumaine” şi ,,La Liberté Roumaine”. El îl 

cunoaştea pe Mihai Eminescu de la Bucureşti, iar la moartea 

poetului, apare pe lista de subscripţie pentru înmormântarea 

lui, cu suma de 60 lei, imediat după Maiorescu. Nu a putut 

participa la înmormântarea lui Mihai Eminescu, fiind în acel 

moment la Brăila, după cum scrie Brăneanu lui Maiorescu: 

,,Am scris d-lor Socec şi Djuvara, singurii străini în listă, aşa 

ca să nu se simtă deloc atinşi. D. Socec mi-a răspuns; de la d. 

Djuvara care e la Brăila,  n -am primit încă nici un 

răspuns”(Augustin Z.N.Pop- Întregiri documentare la 

biografia lui Eminescu-1983 ). Se deduce din scrisoare că 

Eminescu şi Djuvara se cunoşteau destul de bine, amândoi 

fiind redactori de ziare. 

 Astăzi, oraşul Brăila are centrul şi strada Carol cu 

clădiri vechi ca pe timpul când poetul a fost cu trupa de 

teatru. Clădirea portului, hotelul şi teatrul mai există şi astăzi. 

 Brăilenii cinstesc memoria poetului Mihai Eminescu, 

prin manifestări culturale intitulate ,,Eminesciana”, 

manifestări ce au ajuns la ediţia XXI-a, ridicarea unui bust în 

parcul oraşului, realizarea unor expoziţii şi materiale 

filatelice. 

 Cele 20 de ediţii ,,Eminesciana”, ţinute fără 

întrerupere la Brăila, începând cu 1983, au însemnat un 

exemplu de omagiere a poetului care le-a vizitat oraşul în 

două rânduri şi unde s-a publicat, prima dată în ţară, poemul 

Luceafărul, cea ma importantă operă a poetului.  

 Prezenţa la Brăila a celor mai avizate voci critice 

specializate în opera eminesciană a făcut ca Eminescu şi, mai 

apoi, Revista Lui Eminescu, editată aici, să devină repere de 

istorie a culturii şi a literaturii române. 

 Eminescologul Dumitru Panaitescu - Perpessicius, 

născut în Brăila, în casa de pe Strada Cetăţii nr.70, şi-a 

închinat întreaga viaţă pentru a edita monumentala operă a 

poetului iar casa sa, astăzi un valoros muzeu, cuprinde şi 

numeroase din cărţile dedicate lui Mihai Eminescu, piese 

autentice de mobilier, materiale iconografice şi multe vitrine 

cu cărţi. Perpessicius a donat peste 7000 de volume acestui 

muzeu. 
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POESIS 

Dorel Mihai Gaftoneanu  

Relevante? Cărţi puţine. Rar, icoane pe “privaz”. 

Şi când răsfoiesc ce scrieţi, fără să aveţi chemare,  

Spun din nou: Nimic nu vine fără bruma de sudoare! 

Mintea. Inima. Talentul. Nu se poate fără ele. 

Dragoste adevărată!... Adormite păsărele! 

Celor ce  mă ştiţi prea bine, nu am a vă spune multe, 

Voi vorbi atunci la ziduri! Măcar vor să mă asculte! 

(Au urechi ? Nenumărate! Mari cât…tronul unui domn,  

Vă vor auzi ce spuneţi. Chiar şi ce vorbiţi în somn!) 

… Viaţa mea? Venin şi farmec. Farmec trist neînţeles. 

Cânt din nou. Cu lira spartă. Sunete? Încă mai ies…   

… Am deprins Memento mori! Am trăit Mortua est! 

Suflet trist. Astru prin ceruri. Printre vârfuri-Everest. 

… Hugo, «Sheikspir» ... Goethe, Schiller şi alţi gânditori 

germani. 

Cu Ovidiu şi Horaţiu. Floarea vechilor romani.  

... Ştefan, Dragoş sau Istrate. Din Moldova. Domnitori. 

Aron Pumnul. Mureşanu. Sau Ştirbei. Nemuritori. 

... Cinci scrisori. Cinci nestemate. Epigonii? Scumpă perlă. 

Dionis privind motanul. Somn adânc. În patul- şperlă. 

... Doine. Elegii. Eterne. Şi accente de baladă. 

Marele Constantinopol. Antica Şeherezadă. 

… Dacă treci râul Selenei. Prin veneţii inundate. 

Vei descoperi Egiptul. Piramidele ciudate... 

... Teme grele. Din istorii. Din natură. Sau iubiri. 

Peste veacuri. Colosale. File de jurnal. Priviri. 

 

... Măr de ceartă. O Veneră. O crăiasă din poveşti. 

Fără corp. O... frumuseţe. Rădăcini împărăteşti. 

... Oda. Glossa. Şi Adio! Călin-file de poveste. 

Drumul meu? Un…lanţ de aur. Zbor de vultur peste creste. 

... Rugăciunea, învierea... O, rămâi, rămâi cu bine! 

Omul şi divinitatea…Ce departe sunt de tine!  

… Univers de căi lactee. Veacuri roase de tăcere. 

Codrul. Lacul. O dorinţă. Un album. De revedere. 

… Mă revăd. Copilul vesel. Ce cutreier prin pădure. 

Seculară. Necuprinsă. Fără spaimă de secure.  

… Din desiş coboară cerbii. La izvor să se adape. 

 Cu penetul ca sideful. Lebăda plutind pe ape.  

… De primejdie să scape. Cu ochi mari. Mereu pe fugă.  

Ciute. Zvelte. Iepuraşii. Din palatul-buturugă. 

… Stelele răsar pe boltă. Umbre nori. Se duc. Şi vin. 

Iese luna dintre codri. E o ploaie cu senin. 

… Lungă, grea călătorie. Seara. Asfinţit. Pe dealuri. 

Pe aceeaşi ulicioară. Râul. Şarpe printre maluri. 

... O fantomă ce străbate întunericul cel rece. 

Dragoste fără speranţă? O himeră, val ce trece! 

... Aş privi nemărginirea printre păsări călătoare,  

De-aş avea floarea albastră la fereastra dinspre mare... 

 

 

Pentru neo-scribi? Vetuste. Antice deşertăciuni. 

Pentru mine? Actuale. Capodopere. Minuni. 

Tot la fel. Mereu aceleaşi. Chiar şi peste un mileniu.  

Eminescu?Da, trăieşte. Prin talentul său de geniu! 

 

… Daţi-mi harpa de aramă! Harpa mea de pe mormânt! 

Am adus cântări mulţime. Astăzi iar voiesc să cânt. 

Mâine e «aniversara»! În mănunchi mai strâng o rază. 

Printre stânci de piatră seacă. Stând ca îngerul de pază. 

Grav, plutesc prin zări înalte, de sublim încununate. 

… M-a cuprins melancolia. Grea mai eşti, singurătate! 

Iar cu ziua care vine, ce, în două, taie…luna, 

Lângă multele trecute, mai adaug…încă una! 

Când vor bate miezul nopţii, orologii austere, 

Voi vorbi. Încă o dată. Purtând aripi de mistere. 

... Este ceasul meu de taină. Ora magică. Ocultă. 

Lasă-ţi lumea ta de vise! De dorinţe. Şi ascultă! 

Preot. Filozof. Sau critic. Împărat. Şi proletar. 

Cap îngust. Sau minte largă. Scriitor. Sau demnitar. 

Cereţi cânturi de iubire? Alegorice imagini? 

... Versuri lungi, rimate rânduri! Ornamente peste pagini!  

În zadar, în colbul şcolii, sunt legat de paragraf. 

Şlefuit, cobor prin vremuri. Printr-un bard-cristalograf. 

Un discipol. Îi sunt mentor. Mi-aş dori, mai mulţi să fie. 

Oameni ancoraţi puternic. Caractere. Poezie. 

Strâns legaţi de cei din urmă. Clasicii literaturii. 

Faruri vechi, alexandrine. Stâlpi ai artei şi culturii. 

 (... Ce şopteşti atât de tainic? Spune-o clar şi răspicat! 

Vine timpul de schimbare! Drumul este înfundat!) 

Iarăşi este sărbătoare. Într-un început de an. 

Şi revin în lumea voastră. Bun prilej. De Cal Troian. 

Peste lumea cea cu neguri, eu apar să dau lumină. 

Opera mi-i monumentul. Tocul meu? De aur. Mină. 

 

 

Ştiu, degeaba, şterg cu mâna petele de pe oglindă... 

Peste ani, apar grămadă. Carii care rod în grindă. 

Iată, pentru scurtă vreme, voi da timpul înapoi, 

Sunt, o zi, nu mai mult, una, musafirul printre voi. 

Cu privirea mea adâncă, plină de severitate, 

Întrebându-vă, prieteni, despre ce lăsaţi în spate. 

Unii, plini de pasiune, mă purtaţi către extaz, 

Când vă urmăresc discursul în reflexe de topaz. 

Alţii, prin cuvinte goale, rău mă umpleţi de obidă,  

Agramaţi «eroi»,”florete”... Mici ve(n)dete de coridă! 

De un veac şi jumătate, le adun la… exegeză, 

Dar mereu apar «trofee»... Or fi scrise… din viteză?  

Poezie, proză, teatru. Textul e lipsit de haz. 

EMINESCU. MONOLOG  ÎN ALB ŞI  NEGRU  
 

PARODIE-PAMFLET.  CREAŢIE  DEDICATĂ  ANIVERSĂRII  A  162 

DE  ANI  DE  LA  NAŞTEREA  POETULUI.   

Motto:  
„Toţi trăim sub acelaşi cer,  

dar nu toţi avem acelaşi 

orizont.“ (K. Adenauer) 
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POESIS 

Un regret le depăşeşte! Dacă m-aţi iubit pe mine ! 

Unii mi-au rămas prieteni. Altora le sunt un zeu. 

Nu puţini, chiar mă ignoră. Operă şi jubileu. 

Fluviul lor- mereu cu volburi- niciodată n-o să sece, 

Sunt trecut de pragul morţii. Şi rămân la toate rece. 

…Viitor etern, de aur. Iată, ce-ţi doresc eu ţie... 

Viaţa. Patria. Prezentul. Conştiinţa mereu vie.  

... Juni corupţi, ai noştri tineri... Străzile le sunt înguste. 

Vise? Roiuri de albine. Traiul? Roiuri de lăcuste. 

… Văd cum este dus pe scenă tot noroiul din culise… 

Iar Icarul fără aripi se visează un Ulisse! 

… Încă bântuie strigoii! Nu lipsesc  «(l)imitatorii»! 

“Plebea”.“Fonfii”.“Găgăuţii”. Zişi- atotcunoscătorii. 

… Au trecut în goană anii. Rareori, “crestaţi”, «cu moţ». 

Curg colinele de clipe. Printre plopii fără soţ. 

... Epigrame. Şi catrene. Aforisme. Şi sonete. 

Jurnalism. Filozofie. Pagini retro? Desuete? 

Când vorbiţi despre aceasta, nici nu vreau să vă ascult. 

Ignoranţă! Incultură! Să le iert? Ar fi prea mult! 

La un secol şi mai bine, basta, nu mai sunt la modă? 

Vai de voi şi steaua voastră! Unde eşti, Tu, Ţepeş Vodă? 

...O “reţetă”. Garantată. Celor care scriu. Secret. 

Providenţa? Provocare. (Numai bună de antet!) 

Shaw. Destin. Şi acţiune. Regele Pygmalion. 

Un Luceafăr. Demiurgul. Un titan. Hyperion. 

 

… Glasul mării. Cu mânie. Rege. Mugetul de valuri. 

Năbădăi. Furtună. Clocot. În colinde-recitaluri. 

... Vântul ce abia adie. Ielele. Cu paşi pierduţi. 

În urât şi sărăcie, prea arar se nasc virtuţi.  

 ... Aprig, crivăţul de iarnă peste case se aşterne. 

Spulberând în straturi fulgii. Din văzduh, ninsoarea cerne.  

... După cântecul de nuntă. “Făt-frumos”. Un nou născut. 

Cel din tei sau cel din lacrimi. Compozit. Din fier şi lut. 

... Nordului, o stea perenă. Diamantul poeziei. 

Apă vie. Nesecată. Din Fântâna Blanduziei. 

... Creaturi învălmăşite. Văd oraşul furnicar. 

Copie itinerantă. Mapamondului-bazar. 

... Câţi mi-au înţeles mesajul? Ştiu că a avut răsunet.  

Grav ecou. În viaţa-fulger. Astăzi a ajuns un tunet! 

... Iliada, Odiseea. Epopei de pus în ramă. 

Un Orfeu am fost. Cel Mare. Am scris mult şi fără teamă. 

 

… Scrieri ample. Cât un munte. Poezii nemuritoare. 

Consacrat. Posterităţii. O legendă. Nume mare. 

... Totuşi, de vor trece anii şi voi adormi odată, 

Mi-aş dori măcar aceasta. O imagine curată.  

Doar un dor mai am. Doar unul. Aparent neînsemnat.   

Când voi fi pământ, vreau lacrimi. Nu voiesc mormânt bogat. 

Daţi-mi freamătul de codru printre frunzele uscate. 

Florile recunoştinţei. Rouă de eternitate.  

Nici statui şi nici coroane. Nici reclame în vitrine. 

Vasile Lefter 

Ştefan, şi Nour, şi Dionis. 

Eminescu e mit şi 

aparţine TIMPULUI mitic! 

Eminescu e Luceafărul ce 

„mii pustiuri scânteiază”,  

călăuzitor pe „mişcătoarele 

cărări”, care se vede aici şi 

aiurea, străfulgerând simţurile 

obosite ale muritorilor şi ţara 

de gheaţă a gândirii!  

Eminescu e al românilor şi al 

Planetei, prea puţin slujit de ai 

săi! Eminescu se încifrează cu 

fiecare mâine care se adaugă unui azi „nepăsător şi rece”, 

uimit şi înţelegător, murmurând o rugă din înalturi. La ceas 

aniversar, vă implor „trestii gânditoare” ale acestui pământ: 

Iubiţi-l pe Mihai cel Mare al Spiritului românesc! Numai 

atunci poetul ne va fi aproape, luminându-ne „cărarea 

strâmtă” pe sub „umbra de răchiţi”. Atunci ne vom 

răscumpăra sufletul vândut neguţătorilor de iluzii, strigând 

TIMPULUI: O rămâi !!! 

 

T oboşarii TIMPULUI bat tobele  Nemuririi, 

apropiindu-ne cu fiecare pas de sfârşitul fără 

sfârşit, înălţându-ne pe culmea recunoştinţei. Cu pompă, cu 

raport de gală ne trezesc din inconştientul cotidian, vestindu-

ne un alt 15 ianuarie, o zi aniversară, o zi cu esenţă de aştri, 

în care s-a ivit din NEFIINŢĂ o speranţă de dăinuire –   

Mihai  Eminescu.   

A curs iarăşi peste noi TIMPUL, ciclic şi 

imperturbabil. Am rămas însă aceiaşi muritori care aleargă 

după efemerele bucurii şi visează la căţărarea pe creanga 

aducătoare de mulţumire permanentă. Dar  SUFLETUL?  

SIMŢIREA? Matricea sensibilă românească? Când ne vom 

întoarce ochii spre valorile acestei ţări sufocate de sfătuitori 

dinăuntru şi din afară? Când ne vom regăsi fiinţa în colosul 

artistic, filosofic, lingvistic al tuturor timpurilor carpato-

dunărene?  

A  vorbi despre Eminescu doar  „la aniversară” este 

aproape o blasfemie. În loc să ne fie cuminecătura de fiecare 

zi, rămâne de multe ori doar o fugară aducere aminte. Cel 

care ne veghează destinul cu priviri ce ard este, deopotrivă, şi  

„liră de argint”, şi „glas cu durere”, şi „fire întoarsă”, şi 

„rege al poeziei”, şi „enigmă nesplicată”, şi Bogdan, şi 

TABLETA (DE IANUARIE )  

 

N U M A I       P O E T U L!  
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NOI PIESE LA TEZAURUL 

MEDALISTIC EMINESCIAN 

Facem menţiunea că Poetul a avut în general reţineri 

în a se fotografia. 

Fotografia realizată în 1884 la Iaşi s-a datorat abilităţii 

prietenilor apropiaţi ce l-au determinat în a accepta o 

fotografie de grup. 

Redăm în acest sens mărturia lui A. C. Cuza proaspăt 

membru al „Junimii” şi apropiat al Poetului în ultimii ani de 

viaţă: 

…„În sfârşit, într-o zi, profitând de bunele lui 

dispoziţii, l-am luat de pe terasa otelului Traian, împreună cu 

Wilhelm Humpel şi cu Petru V. Grigoriu 

Şi aşa, îmbrăcat în costumul său alb de vară, cum era, 

ne-am dus la atelierul de fotografie Nestor Heck, unde a 

consimţit a se fotografia, însă numai în grup, alăturea de noi. 

Ne-am şi aşezat împreună. După indicaţiile noastre 

însă, fotograful l-a scos numai pe dânsul, ceea ce nu puţin l-a 

supărat mai apoi, văzându-se amăgit ca un copil”. 

(Constantin Parascan, „Eminescu şi Creangă la Junimea, 

Editura „TIMPUL” Iaşi 2002 p. 134 )  

Gestul celor trei apropiaţi de a nu fi şi ei alături cu 

Eminescu rămâne admirabil, pentru faptul că doreau să-i facă 

fotografia, spre a rămâne imaginea lui posterităţii. 

S ub acest titlu prezentam şi în nr. 7 (31) 2011 al 

revistei  placheta comemorativă la împlinirea a 

122 de ani de la trecerea în eternitate a poetului Mihai 

Eminescu. 

Era a doua din seria propusă de Clubul Colecţionarilor 

de Medalii Eminescu de pe lângă Cercul Militar Naţional 

după placheta editată la aniversarea a 161 de ani de la 

naşterea Poetului. 

Sub semnul aceluiaşi editor, anul acesta, pentru 

aniversarea din 15 ianuarie 2012 a fost pusă în circulaţie 

placheta prezentând portretul al treilea al Poetului (Iaşi, 

Atelierul Nestor Heck, iulie 1884). 

Seria acestor emisiuni va fi finalizată pe data de 15 

iunie 2012 cu portretul al patrulea când pe plan naţional vor 

fi editate ca şi la aniversarea actuală mai multe piese din 

sfera numismaticii în scopul omagierii celui mai frecventat 

subiect din medalistica românească. 

Placheta unifaţă (54 x69 mm) într-un oval central 

(44,5 x32,5) portretul trei Eminescu în semi-profil spre 

dreapta, încadrat simetric de două ramuri cu frunze de laur. 

Fiecare ramură are câte 15 frunze, ceea ce în viziunea 

artistului medalist este o trimitere la zilele de 15 ianuarie şi 

15 iunie. 

Un dreptunghi întrerupt încadrează compoziţia 

centrală. Latura din stânga interior este preluată de numele 

artistului medalist „C. DUMITRESCU” autorul întregii 

emisiuni. 

În partea superioară este trecut textul: MIHAI 

EMINESCU: 1850-1889 

Simetric, în partea inferioară, pe un sector matisat: 

„EXPOZIŢIE DE MEDALII EMINESCU C. M. N. – C. C. 

M. E. - 15-01-2012” 

Întreaga realizare este în excizie; 

Tirajul de 40 exemplare din tombac a fost acoperit cu:  

- argint 30 exemplare; 

- aur 10 exemplare; 

Ca şi la emisiunile anterioare, cu acelaşi portret vor fi 

editate insigne şi medalioane mici din argint (care la 1 martie 

pot deveni mărţişoare). 

Plachetele au fost distribuite contra cost membrilor 

clubului în casete speciale din pluş de culoare albastră. 

Mihai C.V. Cornaci 

EMINESCIANA 
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24  ianuarie 1963, Vlăsineşti- ,,Rogu-te, iartă-mă 

dacă răspund aşa târziu mult scumpei pentru 

mine, elogioasei matale scrisori, din 24/XII 1962, pe care voi 

păstra-o, continuu, sufletului şi inimii mele, printre relicvele 

de preţ ale curatei şi sincere noastre prietenii. Dintru început 

dar, ţin să-ţi mulţumesc din inimă şi din tot sufletul meu 

pentru urările matale, cu prilejul Anului Nou, 1963 şi, la 

rândul meu, îngădui-mi să-ţi reînnoiesc, din partea mea, 

aceleaşi urări de bine şi de sănătate, atât matale, cât şi bunei 

matale soţii, domniţa Anicuţa, cât şi întregii matale familii, 

cu prilejul Anului Nou, 1963, pe care îl dorim un an de 

linişte şi de pace! Desigur, că te vei fi mirat de-această lungă 

tăcere a mea. Crede-mă însă de la început, te rog, iubite 

bădie, că, după întoarcerea mea din drumul de recunoaştere şi 

de unele reconstituiri a unui trecut din ilegalitatea-mi, cu 

vreo 40 de ani în urmă, pe meleagurile Bucureştilor, la 

întoarcere, spun, cum am venit încărcat ca o albină, de 

amintiri, de impresii, de emoţii însfârşit, a trebuit să torn, 

măcar în tiparul unei ciorne, tot acest material, repet, cu care 

m-am întors după o lipsă de 15 ani, prin Bucureşti. Iată cum 

dar,… încă la 200 de pag.(ini) am adăugat ,,Jurnalului” 

şi ,,Însemnările mele”, cu prilejul acestui drum!... Şi pe când, 

bunule bădie, depănam la cronica acestor amintiri, deodată  

s-abate năprasnica iarnă de faţă, cum puţine eu însumi am 

întâlnit în viaţa mea, le-aş număra pe degetele unei mâini…- 

atât de puternică iarnă, prin gerurile ei, dar şi prin abundenţa 

ei de zăpadă, de-s încărcate pământurile grădinilor de-

atâta ,,floare albă”, iar mogâldeţile noastre de căsuţe, cu 

nişte ,,căciuloaie albe”… abia se mai zăresc din şleahul 

satului. Ferestrele şi pân-şi uşile… nu mai cedează gerurilor 

de-afară!... Vieţuiesc la un singur foc pe zi, din cauza lipsei 

de lemne şi credeţi-mă c-am stat, bucată de vreme, 

lângă ,,Însemnările mele”, cu tradiţionalul sac de paie, la 

picioare… până am întrerupt şi orice activitate de cameră… 

Azi, chiar…, după regulamentaru-mi foc dela orele 9 a.m., 

mă-ncotoşmănez şi încep în urmă acea regulată ,,plimbare”, 

pe direcţia aceleaşi şi aceleaşi diagonale a camerei… În astfel 

de condiţii, mult stimate bădie, la o asemenea nevoie a 

naturii, spun… de la o vreme te trezeşti nuş-cum, complet 

rupt de viaţă, de oameni, de lume însfârşit!... Şi-i mai bine de 

3 săptămâni de când gerul ţine continuu! La noi, de pildă, la 

Vlăsineşti, în perioada dintre 10-19 ian. c. , gerul s-a 

menţinut între minus 33-36 grade sub zero(sic), ca-n zilele de 

20-21 să se coboare sub 37-38 gr. s. z., de să rămâie apoi, din 

nou, în jurul lui minus 30-33, când continuă şi până azi… ne-

o buimăcit, spun! Desigur că, la o aşa neaşteptată calamitate, 

aş putea zice, de la sine se întrerupe şi orice legătură cu viaţa 

de-afară. Înmărmureşti şi stai cu mâinile încrucişate, pentru 

că la asprimea gerului de-afară şi în imensitatea albului de-

afară, nu-i de la o vreme nici zare de om! Şi chiar dacă, din 
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cineştie ce caz de forţă majoră, mai apare câte o fiinţă în 

micul orizont înşelător, omul însuşi îţi pare o arătare, în faţa 

unui aşa de ireal fantastic de iarnă!...Om, în toată firea, 

numai ce-l vezi că se strânge şi parcă priveşte îngrozit! S-au 

găsit nenorociri prinprejur - unii mâncaţi de lupi, alţii digeraţi 

pur şi simplu în sanie… Iată dar, încă una din cauzele 

principale, pentru care am întârziat atâta, mult bunul meu 

bădie Eugen. Cu aceeaşi întârziere, de altfel, răspund şi altor 

prieteni ai noştri, prietenul nostru Biţu Ficiuc, înv. pens. 

din ,,Zugravi”, Cuţei şi lui Mărgeluş, cari mi-au scris că sunt 

aproape de izbânda spaţiului locativ, la Iaşi. Ca şi părintele 

Furtună, la Dorohoi, însfârşit. De altfel, copiii lor dela Iaşi mi

-au scris că, în Dorohoii noştri, această trecută familie de 

intelectuali, a cărturarului Furtună, trăieşte în nemaipomenit 

de grele condiţii de viaţă, căci de lucru, nu mai vorbesc!... Îţi 

poţi închipui în ce mizerie luptă, dacă se încălzesc, cu toţii, în 

jurul unei lampe de gătit! Şi măcar eu nu mă pot mişca! De s-

ar alege o vreme, mai c-aş da o fugă până la ei! Teribile-s dar 

şi valurile timpului! Între alte, însfârşit, mult stimate bădie, 

pe deasupra unei astfel de urgii a vremii, am avut nuş-cum să

-ţi mărturisesc şi eu o încercată bucurie în prag de An Nou… 

Îngădui-mi să-ţi confiez că, la 30 Decembrie 1962, am fost 

chemat la Suceava, unde - cu prilejul celei de a XV-a 

Aniversări a proclamării R.P.R., 1962-am fost decorat cu 

Ordinul ,,Steaua Republicii Populare Române”… ,,pentru 

merite deosebite în instaurarea şi consolidarea regimului 

democrat-popular”, în R.P.R., decoraţie, spun, însoţită de 

Brevetul Consiliului de Stat al R.P.R., semnat de Tov. 

Gheorghiu-Dej. Am încercat, repet, o mare satisfacţie 

morală, la cei 70 de ani ai mei, şi după un trecut al ilegalităţii 

de-atâta sbucium pentru mai binele oamenilor şi poporului 

nostru de jos! Iartă-mă, te rog, dacă am crezut nimerit să-ţi 

împărtăşesc, şi matale, această Distincţie a Patriei Socialiste! 

Dar, cum coincidenţa face să primesc, în aceiaşi zi, şi 

preţioasele matale îndemnuri şi deosebite aprecieri a 

Ionel Bejenaru 

CORESPONDENŢA CARE FACE  

ISTORIE: ALEXANDRU D. FALIBOGA -   

EUGEN D. NECULAU ( I I I .A.)  
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modestelor mele puteri de minte, de inimă şi de suflet, 

ambele amintiri, şi recunoştinţa Noii Patrii şi rândurile 

matale, mă reţin şi mă entuziasmează parcă să mai trăiesc o 

clipă şi pentru restul ce-l mai datorez acestei Patrii, cât şi 

bunilor mei prieteni!... Totul e în funcţie însă, în cele din 

urmă, dragul meu bădie, numai şi numai de sănătatea 

noastră!.../ Revenind dar, mult stimate şi dragă bădie Eugen, 

la aleasa şi distinsa matale scrisoare din 24/XII…, ţin, 

încăodată, să-ţi mulţumesc şi să-ţi exprim şi toată afecţiunea 

sufletului meu pentru caldele şi mişcătoarele matale aprecieri 

cari, îngădui-mi să afirm că, ele, se conturează, cu vârf şi 

îndesat - când e vorba şi de mai mult adevăr – distinsei 

matale personalităţi, prin vasta cultură la care ai ajuns şi 

lucrările pe care le-ai dat până acum şi-n plină creaţie chiar, 

prin strădania unei perseverente munci de ani de zile, în 

slujba aceleeaşi Patrii şi Poporului său! Încât, câtă dreptate 

avea marele nostru povestitor, Mihail Sadoveanu, să 

aprecieze încă de demult – poate prima dată – în cronica unei 

adevărate culturi pentru poporul de jos (încă de când ai 

început-o d-ta, pe meleagurile Ungurenilor!) – marile scriitor, 

repet, a apreciat, încă de pe atunci, originea muncii d-tale, ca 

direct dela izvoarele şi nevoile poporului nostru de jos – mult 

mai adâncă chiar, decât a sociologului Gusti chiar, ca, pe cât 

de curată şi sinceră, pe-atât fără nicio imitaţie, nici un interes 

personal şi fără umbra unui orgoliu măcar… Exemplul 

muncii matale, stimate frate, fiu al umilului factor poştal din 

Ungurenii vechiului ţinut al Botoşanilor, trebuie apreciat deci 

în adevărata lumină a istoriei noastre, ca singurul exemplu a 

unei munci – de nealterare, de nemijlocire, de adevărată 

cultură, a vremurilor noastre chiar, întru ridicarea poporului 

nostru de jos şi aici! Iată semnificaţia muncii d-tale, iubite 

frate: a unei adevărate culturi – cât mai naţionale - , prin 

izvoare şi dela popor, dacă vrea să se ridice şi pân-la cea mai 

înaltă scară a marilor valori ale culturii universale… Cu d-ta, 

am impresia că, se reia revelaţia acelor scafandri, ai secolului 

trecut, la noi, în adâncurile – de caracter, de suflet şi de 

creaţie – de nesfârşite şi continui comori, deşi neam în neam, 

din veac în veac – sieşi şi umanităţii, ale poporului nostru de 

jos, fără studiul şi apropierea cărora - , nu se poate crea o 

adevărată operă în poporul nostru! (va urma). 

Episodul de faţă este centrat pe decorarea de către 

statul român, fie el şi de democraţie populară, a lui Al. D. 

Faliboga care, accentuam, a fost condamnat la moarte, în 

două rânduri, în ambele Războaie Mondiale. Se poate şi aşa! 
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NINGE  

PESTE IAŞI   
 

           Toader Răduţă, Iaşi 
 

Ninge pe Moldova Sfântă, 

Pe colinele din Iaşi. 

De la Repedea si Bucium 

Până jos, in Tătăraşi. 

 

Cetăţuia si Galata 

Şi-au pus strai de sărbători 

Să-şi cinstească voievozii, 

Sub noianul de ninsori. 

 

Pe Copou neaua-i stăpână, 

Dalbe flori din teiul sfânt 

Stau la sfat cu Eminescu 

Şi ne-ngână un colind. 

 

Bântuie pe Sărărie 

Până-n vale, la Ţicău, 

Nic-a lui Ştefan Apetrei 

Scuturând un zurgălău. 

 

Sorogarii şi Ciricul 

Dorm sub plapuma de nea. 

În văzduh - colind suspină 

Înfrăţit cu liniştea.  

 

Cântă clopote bătrâne 

Dorurile vechi si sfinte… 

Seara magică-i stăpână 

Pe pământ şi în morminte… 
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P oporul român este un popor creştin de două mii de 

ani, Sf. Apostol Andrei fiind cel care a 

propăvăduit credinţa ortodoxă pe aceste meleaguri. 

 Domnitorii moldoveni şi cei din Ţara Românească au 

apărat credinţa şi vatra strămoşească şi au construit biserici şi 

mănăstiri, ajutându-le cu moşii şi danii. Mai mult, domnitorii 

români au ajutat locurile sfinte de la Muntele Athos, cu sume 

de bani şi închinarea unor mănăstiri româneşti acestor locuri. 

 Astfel, s-a ajuns ca în sec. XIX-lea înainte de 

secularizare, peste un sfert din teritoriul ţării să aparţină 

acestor mănăstiri athonite şi multe din mănăstirile româneşti 

să fie închinate . 

 În epoca fanariotă, mănăstirile închinate dar şi altele 

au fost umplute cu călugări greci care nu aveau alt scop decât 

strângerea averilor şi expedierea lor în Grecia şi la Muntele 

Athos. 

 Domnitorii fanarioţi au donat şi mai multe averi 

acestor mănăstiri, ceea ce a făcut să apară conflicte între 

satele şi târgurile de care aparţineau şi conducerea acestor 

mănăstiri, ajungându-se la procese, care, de cele mai multe 

ori, erau câştigate de călugări. Mai mult, călugării 

mănăstirilor, alegeau dintre locuitorii târgurilor, meseriaşi pe 

care-i foloseau, li se dădeau lunar din veniturile târgurilor 

cantităţi însemnate de ulei, ceară şi sume de bani, ceea ce a 

dus la nemulţumirea locuitorilor acestor târguri. 

 Într-o astfel de situaţie a fost şi Mănăstirea Popăuţi, 

ctitorie a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Târgul Botoşanilor pe 

a cărui teritoriu se afla. 

 Mănăstirea Popăuţi a fost ctitorită de Ştefan cel Mare 

în anul 1496, unde construieşte şi o curte domnească. A 

suferit transformări în anul 1858, dar turnul clopotniţă a 

rămas cel iniţial. Prezintă asemănări cu Biserica Sf. Nicolae 

din Dorohoi şi Biserica Sf. Gheorghe din Hârlău. 

 Pisania în limba slavonă de pe zidul de nord al 

pronaosului spune:,,Io 

Ș tefan Voievod, din 

mila lui Dumnezeu 

Domn al Ţării 

Moldovei, fiul lui 

Bogdan Voievod, a 

zidit această casă întru 

numele celui între 

sfinți părintele nostru 

arhiereul şi făcătorul de 

minuni Nicolae, în anul 

7004, iar al domniei 

sale al patruzecilea 

curgător, luna 

septembrie, 30”. 

 În anul 1751, 

biserica Popăuţi a fost 

transformată în 

mănăstire de călugări, 

Nicolae Iosub 

MĂNĂSTIREA POPĂUŢI  

ŞI  TÂRGUL BOTOŞANI  

fiind construit şi un zid de piatră ce înconjura biserica. 

 Mai mulţi domnitori au înzestrat mănăstirea cu moşii: 

jumătate din moşia Tătăraşi, în 1748, de către Grigore II 

Ghika; cealaltă jumătate în 1751 de către Constantin 

Racoviţă; moşia târgului Botoşani, în 1753, de către 

Constantin Racoviţă, Cişmeaua Răchiţi etc. 

 În 1753 Mănăstirea Popăuţi este închinată Patriarhiei 

Antiohiei de către Constantin Racoviţă, instalându-se aici 

călugării greci. 

 Hotarele mănăstirii au fost întărite cu documente de 

Grigore III Ghika (1776), Alexandru I Mavrocordat (1783) şi 

Alexandru Moruzi (1803), stareţ fiind Inochentie Ilicopoleos. 

În 1864, după secularizarea averilor mănăstireşti, stareţ 

devine Iosif Gheorghian, viitorul mitropolit. 

 Domnitorul fanariot Constantin Racoviţă a dăruit 

Mănăstirii Popăuţi, la 25 septembrie 1752, imaşul târgului şi 

locuitorii trebuiau să dea mănăstirii dijmă, pentru vitele pe 

care le păşteau. Unii egumeni ai mănăstirii au cuprins mai 

multe case din vatra târgului, de la care au început să 

perceapă ,,adetu” (taxă).  

 Pe imaşul târgului s-au mai întemeiat două sate; 

călugării au plantat vie, iar pe imaşul târgului au început să 

pască vite de negustorie, făcându-i pe târgoveţi să sufere mari 

daune. 

 Locuitorii târgului au venit cu jalbă la domnie, iar 

aceasta a hotărât, la 31 iunie 1803, ca târgoveţii să 

plătească ,,bezmăn” pentru casele clădite pe imaşul 

mănăstirii, iar târgoveţii să aibă voie a paşte vitele plătind 

dijmă. În schimb mănăstirea nu mai avea drept să ţină vite de 

negoţ, nici să pună vie şi nici să mai întemeieze sate pe 

aceste terenuri. 

 Tot Mihai Racoviţă a donat mănăstirii jumătate din 

moşia Tătăraşi care era a târgului aşa că, întreaga moşie 

Tătăraşi a revenit mănăstirii. 

 Biserica Mănăstirii Popăuţi şi turnul clopotniţă construite de Ştefan cel Mare. 
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 Domnitorul Matei Ghika face o danie mănăstirii Sf. 

Nicolae din Botoşani, care ,,după trecerea vremilor rămăsese 

descoperită şi surpată” şi-i donează, din hotarul târgului, 

satul Tătărăşani, cu heleşteu, cu mori ,,ca din venitul acestor 

bucate şi mile să meargă pe tot anul agiutor la Sfânta 

Patriarhie Antiohiei, unde este închinată această mănăstire”.  

 Toată dijma strânsă şi a altor foloase luate de la 

locuitori luau drumuri străine. Din această cauză locuitorii 

Botoşanilor ajunseseră să nu se mai poată hrăni pe pământul 

lor şi vin cu o jalbă la domnie. Domnitorul emite următorul 

ordin: ,,Dat-am cartea Domniei Mele tuturor târgoveţilor din 

târgul Botoşanilor, pentru locul târgului Botoşanilor, ce s-au 

dat mânăstirii Sf. Neculai, să fie volnici cu cartea Domniei 

mele a se hrăni pe acel loc, să are şi, pe unde o fi loc de 

fânaţ, să facă fân şi să-şi păstorească bucatele lor, să le ţii 

pe locul târgului, şi cu alte chipuri de hrană ce vor fi având 

a-şi face, să-şi facă”. 

 Călugării văzând că nu pot să mai stoarcă cum voiau 

ei pe oameni, au început să vândă moşia târgului sau s-o 

arendeze. Acest lucru face ca, la 22 aprilie 1768, Grigore 

Callimachi să ia măsuri pentru a se reveni la vechea stare de 

lucruri (Documentele Callimachi pp.32-34). 

 O altă plângere o fac locuitorii Botoşaniului la 29 

ianuarie 1820:,,Jăluiesc înălţimii Tale, noi, toţi locuitorii din 

târg Botoşanii, pentru atâtea supărări ce pătimim despre 

sfinţia sa arhimandritul Inochentie, egumenul mănăstirii Sf. 

Neculai…Apoi la vremuri de bejenii strămoşii noştri 

pierzând hrisoavele moşiei târgului” egumenul a cuprins-o 

toată luând ,,şi o mulţime de casă împregiurul târgului, 

rămâind numai vatra târgului slobodă, iar voia ave cu toţii a 

sămăna şi a cosi, luându-le din al zăcile, şi căsăli cele ci să 

cuprinsăsă în hotarul mănăstirii li-au supus mănăstirea supt 

bezmăn, fără voinţa lor, unde plătesc şi astăzi. Şi la anul 

1803, asupriţi fiind de către mănăstire, după jalba ci am dat 

fericitului întru pomenire Domn Alexandru Constantin 

Moruz Voievod, fostam apropieţi cu anaforaua înaintea 

Domnii Sali, de unde ni s-au dat desăvârşit hotărâri, ca 

mănăstire să nu aibă voi de a vinde moşie cuiva, nici vită de 

negustorie, să facă nici fân de vânzări, nici vite străine să 

primească în vitili mănăstirii, ci numai pentru trebuinţa 

mănăstirii, şi cât va prisosă, să fie pentru hrana satilor 

mănăstirii şi nouă târgoveţilor…Acum mănăstire nu se ţine 

nici de unile. Întăi moşia o vinde în arăndă cu totul şi 

arandatorii vând imaşurile pe la neguţători şi lăcuitorilor 

locu de hrană nu li-au rămas, precum şi imaşurile prin 

pregiurul târgului a fost strâmtat de diferite înfiinţări de 

sate, de nu are acum sărăcime unde să păşunezi câte o 

vacă…şi peste toati acesti asupriri mai adaugi cu supărări şi 

locuitorilor târgoveţi ci au casă pe locul mănăstirii, 

neurmând hotărârii giudecăţii, vre să le strice aşezările, că 

de se strică vreun gard cuiva nu-l îngăduieşti de a-şi îngrădi 

locul său, după cum îl ave din veci şi; de va voi cariva să-şi 

vândă casa, le stă împotrivă, vrând a să sui bezmanu şi, 

lăsându-să cumpărătorii, la cei mulţi să răsăpesc casăli şi 

rămân săraci. La unii au răşluit locurile, la alţii au adus 

bezmănu, pe alţii cu bătăi i-au supus, au închis târgul 

împrejur cu heleştei şi cu velniţi cerând de la lăcuitori şi 

aşezări în scris despre mănăstiri. La cari ci aşăzări poati să 

aibă, când să află drept locul lor domnesc, şi cu sâla i-au 

supus bezmanului? În încheiere cer Domnului să dea 

ordin ,,către dumnealor dregătorii Botoşanilor de aice şi 

către vre-o doi boeri din lăcuitori tot de aice, ca să le facă 

dreptate”. Au semnat ,,toată abştea lăcuitorilor oraşului 

Botoşani”. 

 În anul 1830 locuitorii Botoşaniului s-au jeluit 

domnitorului Al. Moruzi că moşia pe care ei păşteau 

animalele, a fost dată de Constantin Racoviţă mănăstirii, ei 

nemaiavând unde păşuna animalele. Călugării greci au 

micşorat imaşul, le-au mărit dijma pentru semănături şi 

fâneţe, au acaparat o serie de case din oraş. Procesul, la care 

Mihail Kogălniceau a fost apărătorul târgoveţilor s-a terminat 

abia în 1844 şi s-a judecat de către Divanul Moldovei, fiind 

primul proces public. În urma procesului botoşănenii au 

obţinut 850 de fălci din moşia mănăstirii. În urma acestui 

proces, Mihail Kogălniceanu a fost condamnat la şase luni de 

detenţie la mănăstirea Râşca. 

 Mihail Kogălniceanu, apărătorul târgoveţilor 

năpăstuiţi de călugări, cunoştea foarte bine situaţia lor, 

situaţie ce o expune în Camera Deputaţilor, la 16 februarie 

1889:,,Prea cuviosul părinte, cu cârja pastorală în mână intră 

din casă în casă, din cârciumă în cârciumă, şi spărgea 

ferestrele, ridica uşili, şi strica carafele cu rachiu. Bieţii 

români, cu femeile şi copiii lor, rămâneau tremurând în 

mijlocul iernei în case fără uşi şi ferestre, şi toate acestea le 

făceau pentru că nu li se plătise doi, trei sfanţi datoriţi din 

besmanul mănăstirii. D’apoi scandalosul trai al sfinţilor 

părinţi! Ei aveau caretele cele mai luxoase, cei mai frumoşi 

cai, mobilele cele mai răsfăţate şi pe dânsele accesorii încă şi 

mai frumoase”. 

 Alexandru Papadopol Calimah a publicat 

în ,,Convorbiri literare”, pe 1 august 1885, aşa-

zisa ,,Scrisoare despre Tecuci” în care spune:,,Donarea 

moşiilor de către Racoviţeşti a devenit o pacoste; târgurile au 

avut de suferit, de pierdut; s-au iscat nenumărate procese care 

au generat ura; donaţiile erau contrare vechilor tradiţii şi 

obiceiuri ale ţării; târgurile au rămas aproape numai cu 

vatra”. 

 Tot Alexandru Papadopol, descrie starea mănăstirii 

Popăuţi în anul 1885:,, Starea în care este această mănăstire a 

lui Ştefan cel Mare este vrednică de plâns; pe unele locuri în 

ea plouă, catapeteasma e ţinută din năuntru, cu scânduri 

bătute în cuie…Cu 37 ani înainte, la 1851 aceste moşii, 

acarete şi vii ale mănăstirii Popăuţi, secularizate la 1863, 

produceau un venit anual de peste 3000 de galbeni. Aceste 

proprietăţi sunt: moşia Popăuţi înconjurătoare mănăstirii, cu 

cătunele, moşiile Băţoaie şi Băloşeşti, 13 dughene în 

Botoşani, locuri cu embaticu (arendă) şi mai multe vii. La cât 

se urcă oare astăzi, după 36 de ani, veniturile lor, care la 

1851 produceau peste 3000 de galbeni? Repararea mănăstirii 

Popăuţi n-ar fi deci o pomană, ci o datorie de împlinit”. 

Observăm că stareţii greci au supt toate veniturile mănăstirii 

şi au lăsat-o într-o stare jalnică. 

 Lupta locuitorilor botoşăneni cu conducerea 

mănăstirii Popăuţi a fost de lungă durată, stareţii greci voiau 

să obţină cât mai multe averi pe care le trimiteau în Grecia. 

Nu le păsa de nevoile şi greutăţile locuitorilor. 

 Secularizarea averilor mănăstireşti, realizată de 

domnitorul Al. I. Cuza, a venit ca o uşurare pentru toţi 

locuitorii ce trudeau pe moşiile acestei mănăstiri. 
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menţin în regiunile literaturii grave.” 

- 1883, despre Fântâna Blanduziei: ,,Manuscrisul este 

în mâinile direcţiei. Îndată ce va fi copiat ţi-l voi trimite la 

Londra ca să iei cunoştinţă de el. Acesta îţi va furniza o seară 

de spectacol în cabinetul tău într-o noapte ceţoasă, de să nu 

dai afară nici pe un Macedonski… şi nici chiar pe un 

Damé…” 

- 1884, interesul pentru poetul exilat la Tomis: ,,În 

sfârşit m-am apucat de lucru, am început piesa mea Ovidiu şi 

sper s-o scot la capăt în două sau trei luni, dacă Dumnezeu 

îmi dă zile şi dacă oamenii mă lasă liniştit. Ce mulţumire 

găsesc în a înşira versuri şi a face să vorbească, să acţioneze, 

să trăiască toate aceste umbre ale antichităţii, cu caracterele 

lor, cu pasiunile lor, cu originalitatea lor dispărute! A crea! 

Este marea plăcere; a reuşi este marele triumf, dar oare voi 

triumfa?” 

Din această interogaţie generatoare de nelinişti şi 

îndoieli derivă respectul neştirbit al lui Alecsandri pentru 

lucrarea ce edifică întru spirit. Semnificativă este încrederea 

în efectele benefice ale societăţii literare Junimea exprimată 

cu fermitate – la doar câţiva ani după înfiinţarea acesteia – 

într-o scrisoare către Iacob Negruzzi: ,,Ştii cât mă interesez 

de existenţa acestei societăţi; rolul la care ea este chemată pe 

scena literară va lua cu timpul o importanţă care se presimte 

de pe acum. Ea va realiza adevărata academie, în privirea 

gustului, în privirea armoniei şi a esteticei…” Sensibil este 

însă poetul şi la lucrarea celor anonimi, deveniţi eroi în 

momentele de răscruce ale istoriei – sentimente pe care le 

exprimă chiar în octombrie 1877 către prinţesa Aglae Ghica: 

,,Ce lucru uimitor! nu-i aşa? Simpli ţărani, smulşi de la plug 

să devină dintr-o dată eroi. Inima mea a luat proporţii care 

mă înăbuşă, de când cu cele petrecute la Griviţa. În sfârşit; 

suntem cineva în lumea aceasta. E mult! E mai mult decît s-

ar fi putut nădăjdui.” Nu lipseşte sentimentul de nobilă 

solidaritate cu marii bărbaţi ai secolului: lui C. Negri îi 

realizează, în 1876, la o lună după stingerea din viaţă, un 

emoţionant portret (,,Nobil la înfăţişare, nobil la suflet, 

totdeauna mare prin sentimentele sale, atras totdeauna în chip 

instinctiv spre ceea ce este frumos, drept şi mare, a fost 

prietenul nobilului dumneavoastră tată şi a avut pentru 

dumneavoastră o afecţiune cu totul părintească. (…) 

Plângeţi-l, o merită; niciodată lacrimi mai sincere nu 

vor fi curs pentru o memorie mai nobilă. Prietenul nostru, 

după ce a făcut ţării sale servicii atât de importante, se 

retrăsese modest în fundul munţilor şi totuşi el strălucea de 

acolo peste întreaga Românie. (…) În ce mă priveşte, mi se 

pare că îmi lipseşte aerul necesar ca să pot respira în voie.”) 

iar lui Kogălniceanu, bătrân, bolnav şi mâhnit, îi adresează în 

1886 nobile cuvinte de îmbărbătare: ,,Ai lucrat o viaţă 

întreagă în apărarea drepturilor României, te-ai purtat cît un 

viteaz neobosit în împrejurările cele mai grele ale ei, ai 

meritul prin fapte însemnate să te bucuri de rodul ostenelilor 

 

L iteratura epistolară a celui de al XIX-lea veac 

este ilustrată la modul superior de vasta 

corespondenţă (peste 2000 de texte) redactată de Bardul de la 

Mirceşti între 1834-1890. Se remarcă mai întâi conştiinţa 

existenţei unui cititor venit din viitor, mai puţin interesat de 

informaţie şi mai mult de emoţie; de aici – literaritatea 

epistolelor alecsandriene, atenţia acordată esteticii textului de 

către un autor a cărui deviză era talent oblige! L-a obligat la 

aceasta conştiinţa propriei condiţii scriitoriceşti dar şi 

calitatea destinatarilor – elita intelectuală şi politică a 

timpului: Al. I. Cuza şi Ion Ghica, N. Bălcescu, M. 

Kogălniceanu şi Al. Odobescu, T. Maiorescu şi I. Negruzzi, 

Iancu Alecsandri, Pantazi Ghica, C. Negri, Olănescu – 

Ascanio, Matei Millo, Gr. Alexandrescu, G. Sion, Aristizza 

Romanescu, Pisoschi sau Hurmuzachi… În acelaşi context 

atrage atenţia specificul subiectelor abordate, specific ce 

depăşeşte imediatul şi cotidianul comunicării spre un prezent 

etern în care se aşază valorile durabile; din această categorie 

fac parte cu prioritate referinţele la climatul cultural – artistic 

al epocii şi la propria operă a poetului, dramaturgului şi 

prozatorului Alecsandri. 

Astfel, anumite limite şi imperfecţiuni ale 

dramaturgiei sale le explică chiar autorul prin limite care 

erau şi ale timpului său – ca în această scrisoare din 1852 

către Ion Ghica: ,,Autorii dramatici din România au de luptat 

cu patru obstacole foarte grele de trecut: 

1. limba care este încă în faşă; 

2. publicul care seamănă cu limba; 

3. actorii care seamănă cu publicul; 

4. cenzura.” 

O scrisoare către acelaşi destinatar expediată un 

deceniu mai târziu dezvăluie interesul pentru facilitarea 

cunoaşterii limbii române de către străini, Alecsandri 

anunţând ,,Un ghid de conversaţie franco-română pentru 

folosul străinilor care vor să călătorească în ţara noastră, 

lucrare precedată de o mică gramatică a limbii române.(…) 

Această cărticică va apărea în timpul verii! Într-adevăr, 

cartea apare în 1863 sub semnătura V. Mircesco. 

Multe scrisori sunt şi o sursă de cunoaştere a 

laboratorului de creaţie artistică: o scrisoare din decembrie 

1877 către Lucia Duca se referă la două din cele mai 

cunoscute poezii ale sale (,,…am mai compus legendele lui 

Peneş Curcanul şi a Sergentului de dorobanţi, care  a fost 

întâlnit şi salutat de garda imperială pe drumul Vasluiului. 

(…) Cât despre cele două legende, ele vor apărea în numărul 

viitor din Convorbiri.”) iar trei scrisori către Ion Ghica 

reflectă preocuparea pentru drama istorică:  

- 1878, primele informaţii despre Despot-vodă: ,,o 

mare dramă istorică (un isterică) în versuri pe care o meditez 

de cîteva zile şi pe care am început-o în cinstea ta. Aducând 

pe lume în tinereţea mea un întreg repertoriu de piese uşoare, 

doresc să devin serios la bătrâneţe şi dacă se poate, să mă 
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Strîmtorarea materială în care se află a întrecut orice 

margine şi dacă coada dracului mai stă în locul ei asta nu e 

din pricina că nu a fost trasă de colegul nostru de la 

Academie! Mă achit de comisionul său şi te rog, cum i-am 

făgăduit, să binevoieşti a reglementa trimiterea imediată a 

sumei pe care o are de primit, căci continuarea lucrării sale 

asupra tezaurului de la Pietroasa este în pericol de a fi 

curmată brusc.” 

Desigur, Alecsandri a înfruntat şi multe antipatii şi, 

la rându-i, a antipatizat profund, printre alţii, pe Macedonski 

– însă şi în acest caz şi-a ales armele cu detaşare seniorială şi 

nobilă discreţie: ,,În sfârşit, acest biet Macedonski se 

înverşunează împotriva mea cu o furie ce dovedeşte la el o 

supraabundenţă de fiere neagră, de care va sfârşi prin a fi 

sufocat, într-una din zilele acestea. Tare aş mai dori să 

consimt a coborî la nivelul său pentru a începe cu el o 

polemică în jurnale, dar nu sunt prost, îl 

las să latre în voie. 

De altfel, îmi face un serviciu, fără să 

bănuiască, pozînd pentru personajul lui 

Zoie care joacă un rol în noua mea piesă. 

Va fi recunoscut din cap pînă în picioare. 

Aceasta îmi va fi răzbunarea.” 

Scrisorile către Ion Ghica relevă şi nu 

interesant aspect ce interesează în mod 

deosebit istoria literară: geneza celebrului 

volum ce se va intitula Scrisori către V. 

Alecsandri, care – există premise să 

presupunem – nu ar fi existat fără influenţa 

catalizatoare a poetului. O primă referire la 

una din cele mai celebre scrisori a lui Ghica 

se află într-o corespondenţă din noiembrie 

1879: ,,Primind-o ieri seară, am citit-o cu 

voce tare la toţi ai mei strînşi în jurul mesei şi 

am constatat cu plăcere că această lectură ne-

a făcut pe toţi să petrecem o seară plăcută. Asta pentru că 

scrisoarea ta conţine două tablouri colorate cu multă iscusinţă 

şi care se remarcă prin contrastul lor, acela al ciumei din 

timpul lui Caragea şi acela al nunţilor, aşa cum se făceau ele 

îndată după dispariţia acestui flagel.” După primele trei 

scrisori, Alecsandri se preocupă deja de publicarea lor în 

Convorbiri literare şi de realizarea, în perspectivă, a unui 

volum… privat: ,,Am deja trei scrisori cu amintiri, scrise pe 

hîrtie de acelaşi format şi te rog să-mi scrii pe celelalte pe 

acelaşi fel de hîrtie ca să dau să le lege pe toate – mai tîrziu – 

într-un volum frumos care ca rămîne fiicei mele. Ea însăşi mi

-a făcut această propunere ieri seară. La rîndul meu, îţi voi 

urma exemplul, căci, chiar de mîine, voi începe să-ţi răspund. 

Pînă atunci, vrei să public aceste trei scrisori ale tale în 

Convorbiri, sau preferi să le rezervi un loc în Analele 

Academiei?” 

Peste un an, Alecsandri confirmă că înţelegerea 

stabilită dă rezultate (,,Am citit scrisoarea ta, este tot atît de 

interesantă ca şi precedenta şi va face încîntarea lui Negruzzi, 

de aceea mă voi grăbi să i-o încredinţez, ducîndu-mă la Iaşi. 

Aştept urmarea.”) şi propune strategii de stimulare pentru 

viitor: ,,Negruzzi a publicat una din cele trei scrisori ale tale 

în numărul din 1 august şi socot că va continua să publice pe 

celelalte în numerele următoare. Îi voi scrie chiar astăzi 

pentru a-l invita să-ţi trimită broşurile Convorbirilor la 

Londra(…). 

Ocupaţiile tale politice îţi vor permite să-ţi continui 

 

şi însă iată-te pe malul Mării Negre, singur, suferitor, amărît 

de nepăsarea egoistă a generaţiei ce a venit după noi. 

Eu, contimporanul tău, amicul tău din copilărie, nu 

pot să te ştiu astfel părăsit pe ţărmurile unde a fost aruncat 

Ovidiu cu două mii de ani mai înainte, fără a mă simţi adînc 

mişcat în sufletul meu.” 

Se adaugă o adîncă solidaritate de breaslă cu 

scriitorii înaintaşi sau contemporani, tradusă în cuvinte de 

vibrantă omagiere, umană compasiune şi omenească 

intrajutorare: opera lui Anton Pann îl entuziasmează 

(,,Povestea vorbii e un monument naţional, o carte preţioasă 

pe care fiecare din noi trebuie să o avem în bibliotecă şi pe 

care adeseori vom avea a o consulta.”), destinul lui N. 

Filimon i se pare profund nedrept (,,Este un excelent subiect 

de scrisoare şi care ţi-ar da prilejul să vorbeşti despre meritul 

literar al romanului său, aruncînd în acelaşi 

timp o privire retrospectivă asupra epocii

(…). Se va vedea ce era un autor în acea 

epocă şi până la ce punct literatura a fost în 

toate timpurile o mamă vitregă care nu-şi 

hrăneşte copiii.”) iar al lui Alexandrescu de-

a dreptul tragic – aşa cum documentează 

alte două scrisori către acelaşi Ion Ghica: 

,,Cît despre scrisoarea pe care 

doreşti să mi-o scrii despre Alexandrescu o 

aprob cu toată inima. Este timpul să se facă 

dreptate bietului nostru prieten, care era un 

poet mult mai mare decît alţii cărora li s-au 

ridicat statui. Tu singur eşti în stare să spui 

multe lucruri neştiute despre această 

personalitate neştiută.” 

,,Am citit cu mult interes 

articolul tău biografic asupra lui 

Alexandrescu şi nu ştiu de ce această 

lectură m-a lăsat trist. Tabloul care reprezintă pe bietul nostru 

prieten, stins înainte de vreme de o boală neîndurătoare şi 

părăsit de toată lumea – această uitare de neiertat a noii 

generaţii pentru autorul atâtor poezii frumoase – este de 

natură să trezească gânduri triste… Dar nimic nu se pierde în 

lumea aceasta, este convingerea mea cea mai adîncă. Va 

veni o zi în care numele lui Alexandrescu se va aşeza de la 

sine în frunte, loc pe care bunul-simţ public îl va decerna 

atunci cînd neguţătorii vor fi izgoniţi din Templu.” 

Nu rămâne indiferent Alecsandri nici la lovitura 

fatală ce o primeşte Eminescu în vara anului 1883: în 

octombrie transmite telegrafic Paulinei aflată la Mirceşti 

(,,Astăzi la 3 ore fac o conferinţă în folosul nenorocitului 

Eminescu. Cu banii adunaţi se va trimite sărmanul la casa de 

nebuni din Viena.”) iar o săptămână mai târziu adaugă noi 

amănunte către prietenul stabilit la Londra: ,,Îmi ceri să-ţi 

trimit cîteva fragmente din conferinţa mea? Nu am nici o 

firimitură, publicul înghiţind totul cu o graţie încîntătoare; 

dar pot să-ţi spun cu oarecare mîndrie că am făcut o reţetă de 

aproape 2.000 de franci pentru nefericitul de Eminescu… în 

ciuda lui Macedonski. Bolnavul va fi în curînd transferat la 

Viena într-o casă de sănătate. Să dea Dumnezeu să se 

vindece!” Într-un moment dificil pentru Odobescu intervine 

Alecsandri printr-o scrisoare către D.A. Sturdza: ,,D-l 

Odobescu a venit să ceară sprijinul meu pe lângă dumneata 

pentru a i se trimite de îndată banii cuveniţi pe trimestrul 

octombrie-decembrie, pe care îi aşteaptă, mi-a spus el, de o 

lună şi jumătate. 
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promoroacă, arborii erau presăraţi cu alb şi termometrul arăta 

4 grade sub Pherekyde. 

Iată-ne intraţi în domeniul iernii, domeniu bîntuit de 

stolurile nelipsite de corbi şi de haite de lupi în căutarea 

prăzii. Primii se aud croncănind în timpul zilei sub cupola 

cerului, iar ceilalţi urlînd în timpul nopţii la marginea luncii. 

Un concert care îţi face părul măciucă! S-ar zice o bucată de 

Rossini cîntată de Lupaşcu!” O scrisoare din 1 august 1888 

către George Bengescu care descrie ,,una din acele furtuni 

spăimîntătoare, pe care părinţii noştri aveau obiceiul să le 

însemne în cărţile de rugăciuni, printre marile cataclisme” s-

ar putea constitui însă ca argument că Alecsandri e puternic 

impresionat – ca şi Hogaş – de tot ceea ce constituie 

spectacol măreţ al naturii: ,,Apa cădea în torente şi trăsnetul 

producea detunături ca acele care trebuie să se fi auzit la 

asediul Sevastopolului. A doua zi mai mult rîuri s-au revărsat 

şi au inundat cîmpurile spre marea disperare a cultivatorilor. 

Siretul a făcut şi mai rău de atîta: a năvălit în lunca mea cu o 

violenţă teribilă, gonind lupii, nevăstuicile, iepurii şi chiar 

şerpii şi tîrînd în valurile lui tumultoase tot fînul abia cosit. 

Spectacolul era măreţ, l-am admirat cu toate că m-a costat 

foarte scump(…) era frumos şi îngrozitor şi pot acum să-mi 

fac o idee exactă despre potop.” 

S-a mai spus despre Vasile Alecsandri – de către o 

parte a criticii literare sedusă de sintagma eminesciană veşnic 

tînăr şi ferice – că nu ar fi avut acces la tragic, ceea ce 

corespondenţa pare a dezminţi prin referirile la reprezentanţii 

străluciţi ai unei generaţii ce s-au stins în singurătate, izolare 

şi uitare, prin pierderea înainte de vreme a unor fiinţe dragi – 

fratele Iancu şi cea care va fi transfigurată pe cerul poeziei ca 

Steluţa – Elena Negri – dragostea romantică şi tragică a 

poetului Doinelor şi lăcrămioarelor. Iubita a căzut răpusă de 

necruţătoarea boală pe care romanticii au înnobilat-o, pe 

drumul de întoarcere în ţară de la Neapole, în frumoasa lună 

mai, în faţa Cornului de Aur, destinul descifrînd pentru ea, 

ad litteram dictonul Vedi Napoli, poi mori. O scrisoare a 

poetului din aprilie 1847 către Zulnia Sturdza – sora Elenei – 

descrie întreaga suferinţă a celor doi îndrăgostiţi: ,,Nu vă 

puteţi închipui cum a slăbit în urma crudelor suferinţe pe care 

le-a îndurat, de altfel este imposibil să suferi mai mult decît a 

suferit ea.(…) 

Iertaţi-mă, doamnă Zulnia, că vă înşir toate aceste 

aiureli. Înnebunesc cînd mă gîndesc la unele lucruri, căci am 

plătit întotdeauna scurtele mele clipe de fericire cu suferinţe 

care vor ajunge mai curînd sau mai tîrziu să mă facă să-mi 

pierd minţile.” Spre sfîrşitul aceluiaşi an, ,,suvenirile de 

fericire şi tristeţe” îi bîntuie sufletul: ,,În biletul dumitale îmi 

ceri micul portret pe care ţi-l făgăduise Elena. Draga mea 

Zulnia, nu pot să-ţi refuz nimic, pentru a-ţi face plăcere, şi 

mai cu seamă cînd este vorba să îndeplinesc o făgăduială a 

scumpei noastre Elena. Sunt deci gata să mă supun dorinţelor 

dumitale. Cu toate acestea îţi voi mărturisi, ca prietenei mele 

cele mai bune, că eu însumi ţin la acest obiect mai mult decît 

la o relicvă sacră, pentru că îngerul nostru mult iubit nu s-a 

depărtat de el pînă în ultima clipă. Sunt legat de el prin toate 

suvenirile de fericire şi tristeţe pe care mi le aminteşte; ţin la 

el în sfîrşit prin toate fibrele inimii mele. Acest mic portret 

închide pentru mine o lume întreagă de gînduri şi sentimente, 

el înseamnă trecutul meu, cea mai frumoasă parte a tinereţii 

mele.” 

Seninătatea ce se degajă din opera lui Alecsandri se 

datorează orientării sale spre clasicism – ceea ce temperează 

 

redactarea amintirilor tale? Ar fi foarte regretabil să renunţi 

la literatură. Dar eu nu cred. Cine a băut va mai bea.” 

Despre colaborarea pe care însuşi o stimulează, 

poetul îşi informează şi fratele aflat la Paris (,,Primeşti 

Convorbirile? Ion Ghica publică acolo o serie de scrisori 

foarte interesante, la care eu răspund din cînd în cînd. E o 

corespondenţă organizată între noi şi care pare a fi foarte 

gustată de publicul nostru.”), continuând şi în 1882 

activitatea de … impresariat: 

,,Articolul tău (Dascăli greci şi dascăli români – 

n.n.) va avea succes pe lângă directorii Convorbirilor, căci 

conţine amănunte interesante cu privire la o epocă cu totul 

necunoscută, deşi foarte apropiată de noi, ridică un colţ al 

perdelei care ascunde trecutul şi lasă să se întrevadă siluete 

comice, este adevărat, dar care au exercitat o mare influenţă 

asupra ideilor şi obiceiurilor vechilor boieri!” 

,,Am completat fragmentele din legenda Jianu şi am 

trimis articolul tău lui Negruzzi, ca dar de Anul Nou. Va fi 

încîntat, căci scrisoarea ta conţine amănunte asupra 

sfârşitului lui Jianu, necunoscute de noua generaţie, care de 

altfel nu cunoaşte atîtea lucruri.” 

În 1883, Alecsandri vorbeşte deja de posibilitatea 

tipăririi volumului (,,Ai avut o idee foarte bună de a pune să 

se strîngă toate scrisorile tale într-un volum. Va fi citit cu 

nesaţ” sau ,,Ultima ta scrisoare va apărea în curînd. Pe cînd 

volumul?”) iar în 1886 comentează ecourile şi importanţa 

operei literare fundamentale a lui Ion Ghica la care s-ar fi 

putut considera… co-autor: ,,Puţine lucrări au avut şi vor 

avea succesul scrisorilor tale, pentru că ele sunt scrise cu o 

vervă de bună calitate şi într-un stil personal simplu, fără 

pretenţii, dar de o originalitate cu totul românească.” 

Analizând Pastelurile lui Alecsandri, G. Călinescu 

pare a trece experienţa operei (care e o transfigurare) asupra 

experienţei vieţii (care e un dat biografic) apreciind că poetul 

din Mirceşti are ,,teroare de fenomenul boreal” şi că ,,ceva 

din oroarea italică a lui Ovid pentru gerul scit a trecut şi la 

poetul român.” Corespondenţa lui Alecsandri îi confirmă 

intuiţia dezvăluind oroarea faţă de excesele anotimpului 

hibernal a celui care se închina focului şi soarelui ca unor zei 

pe care năzuia să-i caute inclusiv în India sau Japonia. În 

noiembrie 1879 îi înfăţişează lui Ion Ghica un Mirceşti 

metamorfozat într-o autentică Siberie (,,Antetul acestei 

scrisori – Mirceşti, ora 7 dimineaţa, 21 grade sub zero!! – 

trebuie să-ţi explice multe lucruri şi mai ales sihăstria mea 

forţată. 21 grade de frig! E, cum s-ar zice, o Siberie! 

Geamurile sunt împodobite cu desene de gheaţă, reprezentînd 

păduri de brazi şi aerul pare că tremură de frig sub vîntul de 

nord.”) iar invitaţia acestuia de a-l vizita la moşia sa de la 

Ghergani este recuzată tot din motive meteorologice: ,,Să-ţi 

degere o parte a trupului în serviciul literaturii e foarte 

glorios, dar supărător, aşa că nu voi risca să înfrunt acest 

pericol cît timp va dura frigul de acum.” În februarie 1881, 

către fratele său Iancu, pare a transpune în proză unul din 

celebrele sale pasteluri (,,Îţi scriu pe un frig de 18 grade. 

Zăpada care acoperă cîmpul este îngheţată; scîrţîie sub 

picioarele acelora care au curajul să iasă afară. Cerul este de 

oţel, fumul coşurilor se ridică în coloane albe şi drepte, totul 

pare că suferă, afară de corbii care se lăfăiesc în această 

atmosferă îngheţată.”) însă la 1 decembrie 1883 către Ion 

Ghica o notă discretă de ironie şi umor temperează imaginile 

ce tind să devină obsesie: ,,Azi-dimineaţă aruncîndu-mi ochii 

pe fereastră m-am cutremurat! Cîmpia era acoperită de 



25 

Anul IV 
 
 

Numărul 1 (37)      Ianuarie 2012 

 

ISTORIA CULTURII 

am simţit atras de figura originală a acestui Domn, precum şi 

de trecerea sa fulgeroasă prin istoria Moldovii. El mi-a 

reprezentat tipul acelor vîntură– lume din secolul al XVI-lea, 

jumătate eroi, jumătate spadasini, care trăiau într-o epocă de 

mari avînturi şi de principii nepotrivite cu filozofia 

civilizaţiei moderne. Pentru dînşii îndeplinirea poftelor era 

tot, şi toate mijloacele erau bune; iar legile, atîrnate de vîrful 

spadei lor, cîntăreau cu atît mai puţin cu cît braţul era mai 

puternic. 

Despot arătîndu-mi-se astfel înzestrat în însuşirile 

unui personagiu afară din rînd, am deschis cronicile noastre 

de am cercetat fazele vieţii sale ţesută cu întîmplări 

extraordinare. Ce subiect de inspiraţie şi de studiu!... Pe loc 

m-am pus a scrie legenda lui Despot într-un şir de tablouri 

istorice, care să formeze împreună întregul unui poem 

dramatic sau al unei drame epice (…) cu tipurile, cu datinile, 

cu luptele, cu credinţele şi cu tendinţele politice din secolul 

al XVI-lea…” 

Impresionante prin sensibilitate şi modestie sunt şi 

rîndurile pe care dramaturgul le adresează în acelaşi an lui 

Ion Ghica, pe cînd acesta se pregătea să părăsească 

direcţiunea Naţionalului bucureştean: 

,,Publicînd legenda dramatică a lui Despot-Vodă 

Eralidul simt o plăcută datorie a-ţi prezenta aici omagiile 

mele de autor pentru concursul larg şi iscusit ce ai adus la 

înscenarea piesei mele. 

Ca director  general al teatrelor ai vroit să învingi o 

mare dificultate, aceea de a deprinde pe junii noştri artişti cu 

reprezentarea operelor de literatură naţională şi ai reuşit. 

Ca prezident al Academiei, ai vroit să faci ca să 

răsune la auzul publicului nostru dulcea armonie a limbii 

părinteşti, şi ai reuşit. 

Ca amic, ai vroit să mă încorajezi de a păşi înainte 

pe calea spinoasă a dramei istorice, fără a mă sparia de 

greutăţile şi de fantasmele cobitoare ce se aţin la drum, şi ai 

reuşit. 

Triplă izbândă pentru tine, amicul meu!” 

Răspunsul lui Ion Ghica se va dovedi pe măsură: 

,,Eu nu ştiu dacă am făcut bine sau rău primind a duce 

sarcina Direcţiei teatrale, însă ştiu atîta că voi păstra cu 

mîndrie plăcută aducerea aminte că am avut onorul de a pune 

în scenă pe Despot al tău, acel adevărat eveniment literar, 

care va rămîne în literatura noastră, un adevărat moment 

demn de literaturile cele mai bogate ale Europei. 

Drama ta istorică, Despot, este un giuvaer din cele 

mai preţioase ale coroanei tale de poet...” 

Nu lipseşte din corespondenţa lui Alecsandri 

scrisoarea amical-ironică ce se apropie de epigramă şi 

parodie, cum este cea din 1868 către Pantazi Ghica căruia îi 

cere concursul ca avocat, într-un stil ce pastişează exagerările 

latinizante: 

,,Mon cher Pantaziţiune 

Nu fi cu uităţiune la nalta casaţiune 

La 25 noiembrie. Am toată speraţiune 

De bună succesiune în a mea procesiune. 

Te sărut cu amiciţiune 

V. Alecsandriţiune.” 

 
Bibliografie: V. Alecsandri – Corespondenţă. Ediţie 

îngrijită şi note de Marta Anineanu, cu o prefaţă de G. C. 

Nicolescu, ESPLA - 1960 

excesele romantice – şi spiritului eleganţei aristocratice ce 

cheamă talentul să ordoneze lumea creaţiei sub semnul 

echilibrului şi frumosului. Sigiliul talentului e vizibil în toate 

scrisorile sale – ca şi în această bijuterie de naraţiune 

condensată despre incendiul bisericuţei din Mirceşti: ,,În 

satul Mirceşti exista o bisericuţă vechie, durată în lemn de 

stejar şi ornată cu arabescuri foarte frumoase, pe care le 

săpase un sculptor necunoscut de-a lungul grinzilor. Acel 

templu modest, cap d’operă pierdut în câmp şi înconjurat de 

mormînturi era deservit de un preot care printre alte daruri 

avea şi darul beţiei. Într-o duminică, or fi acum cîţiva ani, 

prea sfinţitul, doritor de a schimba potirul pe stacană şi de-a 

părăsi mai degrabă altarul pentru ca să se ducă în crîşmă, ceti 

liturghia din fugă şi alergă la Jupînul Moisi, uitînd să stingă 

lumînările în biserică. Era vînt mare în acea zi; vîntul suflînd 

printr-un geam stricat găsi de cuviinţă a fîlfîi perdeaua şi a o 

apropia de para unei lumînări. Îndată perdeaua luă foc şi dete 

foc bisericei… Palalae! Templul centenar arse într-o clipă 

din straşine pînă-n temelie şi se înălţa la cer ca fumul unei 

gigantice cădelniţe.” Textul nu e decât o pledoarie către T. 

Maiorescu de a sprijini refacerea bisericuţei satului! 

Răsfrînt asupra lumii, spiritul lui Alecsandri caută şi 

reflectă ordinea – ca în această scrisoare către soţia sa 

Paulina – imagine a circulaţiei în capitala imperiului britanic 

ce ar putea fi invidiată inclusiv de cititorul celei de al treilea 

mileniu: ,,Aice drumurile de fer trec pe deasupra caselor şi pe 

sub case cu o repeziciune spăimîntătoare, şi însă niciodată 

sau foarte rar se întîmplă vreun accident. Numărul şi 

mărimea garelor sunt colosale; trenurile se ţes ca prin vis, 

ducînd mii şi sute de mii de călători care vin din toate părţile 

lumei. Ai crede că toţi englezii sunt pe drum şi că locuiesc în 

vagoane. Pe stradă, trăsurile de toate formele nu mai încap şi 

vezeteii sunt aşa de dibaci, caii aşa de bine dresaţi, că nu se 

întîmplă nici o încurcală. Un singur poliţai e destul ca să 

reguleze cu un semn de mînă mişcarea acelor trăsuri, oprindu

-le cînd trebuie, pentru înlesnirea trecerei celor pe jos.” 

Alecsandri a cultivat toată viaţa dialogul epistolar 

sub semnul unei înalte discipline intelectuale din care îşi 

făcuse un necesar exerciţiu zilnic pe care îl împărtăşeşte spre 

sfîrşitul vieţii prietenului său Ion Ghica: ,,Dimineaţa îmi 

place să mă scol de cu noapte şi să găsesc cabinetul meu de 

lucru bine încălzit şi vesel luminat de un candelabru aprins. 

Ceaiul e gata pe masă; căţeii mei sar prin cameră cu mii de 

jocuri şi de dizmierdări, aşteptînd porţiile lor de zahăr; 

biuroul mă cheamă lîngă el, arătîndu-mi calamarea plină, 

condeiul zburdalnic, hîrtia albă. «La lucru!» îmi şopteşte un 

glas ce iese din tuspatru colţuri a cabinetului şi cu plăcere 

ascult adeseori îndemnul său; încep prin corespondenţa cu 

Londra, cu Parisul, cu Bucureştiul, cu Iaşul, cu Montpellier, 

chiar şi cu America; apoi mă apuc de vreo lucrare mai 

serioasă şi ziua trece făr-a băga de seamă dacă ninge şi dacă 

suflă crivăţul.” 

În final revine asupra importanţei acestei 

corespondenţe privind impunerea în atenţia publică a uneia 

din dramele sale, Despot-Vodă, a cărei scriere i-a fost 

sugerată de prinţul A. Cantacuzino în timpul vizitelor la 

Mirceşti, urmarea fiind aceea că – mărturiseşte autorul - ,,cu 

o sumeţie poate cam nesocotită, am dat drumul gîndirei mele 

în lumea trecutului, lume locuită de umbrele legendare atîtor 

mari eroi!” În scrisoarea adresată prinţului la 1 decembrie 

1879, Alecsandri îşi dezvălui afinitatea pentru un astfel de 

subiect generos: ,,Cît pentru mine, tot ce pot spune este că m-



Anul IV 
 
 

Numărul 1 (37)    Ianuarie 2012 

26  

Alina  Cojocaru  

ISTORIA CULTURII 

opresc însă din evocare, lăsându-i  cititorului posibilitatea de 

a se înfrupta din spiritualitatea locului, atunci când timpul 

şi ... bugetul îi vor fi aliaţi de nădejde. Un amănunt, de final, 

pentru cei care ar fi tentaţi ca, într-un viitor turism cultural, 

să includă şi Biserica de lemn ,,Sf. Arhanghel Mihail” din 

Tîrgu Mureş:  ,,clopotul cel dogit”, despre care Mihai 

Eminescu scria că ,,gemea bolnav în turn”, în timp ce ,,toaca 

se izbea de stâlpii clopotniţei” se află în pitoreasca localitate 

Papiu Ilarian din judeţul Mureş, pe cursul superior al râului 

Lechinţa. 

... Iată cum, descifrându-l pe Eminescu, ne 

descoperim Ţara!          

P e ritmuri de vacanţă, în Transilvania, atrasă de 

aerul medieval – pigmentat de elemente baroce, 

neoclasice şi gotice – am îngăduit nu demult pe aleele din 

Târgu Mureş. Oraşul, conservator numai la prima vedere, îşi 

dezvăluie încet farmecul, lăsându-ţi senzaţia pătrunderii într-

un spaţiu al unei aristocraţii încă vii.  

Cum însă timpul pelerinului îmi era încorsetat de 

rigorile vieţii rostite în fugă, am căutat să surprind ceva din 

gustul secret al acestei perle transilvănene. O biserică veche 

din lemn mi-a atras privirea, dar cu siguranţă n-aş fi păşit 

înăuntru, dacă tricolorul nu mi-ar fi zâmbit de lângă 

clopotniţă. Aşadar, cu smerenie, am intrat în lăcaşul de cult – 

modest, dar solemn – şi-am descoperit o istorie care a 

revelat, într-un creuzet spiritual, mărturii despre axul 

întregitor al culturii române – Poetul Mihai Eminescu.  

Chiar de la intrarea în biserică, o inscripţie precizează: 

,,În drum spre Blaj, mai 1866, Mihai Eminescu este adăpostit 

în pridvorul bisericii de lemn 

din Tîrgu Mureş”; mai jos, 

sub un minuscul tablou alb-

negru al bisericii, cuvintele 

Poetului ne proiectează într-

un univers concret, cu uşoare 

accente romantice: ,,...şi m-

am covrigat în clopotniţă cu 

dinţii clănţănind şi muiat 

până la piele; părul meu cel 

lung îmi cădea în ochi, 

mânuţele mele slabe şi reci le 

băgam tremurând în 

mânecile ude. Aşa am stat 

toată noptea.” 

Şi pentru că întâmplarea sau, poate, entitatea care 

trece dincolo de cursul empiric m-a călăuzit spre urmele 

trecerii lui Mihai Eminescu în Târgu Mureş, voi îngădui 

puţin asupra istoricului bisericii din lemn – Biserica 

Ortodoxă ,,Sf. Arhanghel Mihail”, folosindu-mă de datele 

fotocopiate în spaţiul sacru. 

,,A evocat-o Mihai Eminescu, a remarcat-o Nicolae 

Iorga, o zăresc şi astăzi trecătorii ce se opresc să-i admire 

frumuseţea dăruită de meşterii anonimi, iar credincioşii îşi 

găsesc în ea liniştea în comuniunea cu Dumnezeu. Vrednică 

de însemnat în condică, nu prin mărime şi strălucire, ci prin 

cei 204 ani încrustaţi în lemnul înnegrit de vreme, Biserica 

de lemn ,,Sf. Arhanghel Mihail” din Tîrgu Mureş îşi 

dezvăluie trecutul celor dornici să-l cunoască.”   

Ar fi interesant, desigur, să reproduc în totalitate 

istoricul acestei biserici româneşti, zămislite la sfârşitul 

secolului al XVIII-lea, într-o perioadă în care constrângerile 

feudale asupra iobagilor din Transilvania erau crunt plătite – 

în februarie 1785 – de Horea şi Cloşca, care, alături de 

Crişan, au fost exponenţii răscoalei ce le poartă numele. Mă 

TURISM CULTURAL  

CU EMINESCU 
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Dumitru Lavric 

şi petrecere, cântec şi joc. Ca şi colinda şi pluguşorul, şi 

manifestările teatrului popular au caracter de felicitare. 

Alaiul este aşteptat şi primit cu bucurie, ocolirea 

unei gospodării putând genera supărare. Deci teatrul popular 

ale caracter ambulant - spectacolul merge la spectatori nu vin 

spectatorii la spectacol. Repetându-se de la o gospodărie la 

alta, spectacolul poate suferi modificări pentru care 

interpreţii sunt pregătiţi. La prieteni şi rude se zăboveşte mai 

mult; la ceilalţi, spectacolul se scurtează - altfel nu poţi 

colinda într-o singură noapte toţi cunoscuţii. Chiar dacă se 

modifică, spectacolul îşi păstrează o schemă fixă: o urare de 

început (mai poate fi una şi în final), spectacolul propriu-zis 

şi un final vesel, comic. Drama haiducească e gravă şi se cere 

completată cu evoluţia mascaţilor care stârnesc râsul şi voia 

bună. 

Regia este dictată de tradiţie dar şi de 

particularităţile scenei şi decorului. Aceste particularităţi 

influenţează puternic şi costumaţia. 

Locul de desfăşurare a spectacolului este casa sau 

curtea gospodarului. Spectatorii fac roată în jurul 

interpreţilor. Sugestiile decorului lipsind - întreaga 

inventivitate trece asupra costumului care trebuie să 

suplinească lipsa unui decor adecvat, să atragă şi să şocheze 

privitorul. 

Teatrul folcloric este o manifestare sincretică - 

dansul, cântecul, predomină unindu-se ca o perpetuare a 

sincretismului vechilor ritualuri; teatrul de haiduci se apropie 

de vodevil. 

Ca şi în cazul altor producţii folclorice, şi teatrul 

popular cere o colaborare sporită din partea spectatorilor. 

Pentru aceştia nu e o noutate ceea ce văd; 

importantă este trăirea afectivă pe care cele văzute o 

declanşează. 

Între interpreţi şi privitori au loc schimburi de 

replici, se spun glume pe seama gospodarului, se fac 

observaţii asupra jocului, se fac comparaţii cu ,,ceea ce era 

pe vremea rnea” sau se exprimă uimirea pentru ce e nou. 

Atrăgând, direct sau indirect, întreaga colectivitate, 

spectacolul de teatru popular prinde în trena sa interesul 

tuturor generaţiilor constituind un moment de referinţă în 

biografia spirituală a satului. 

Teatrul popular din judeţul Botoşani se înscrie, în 

liniile sale principale, în ceea ce are caracteristic întreaga 

zonă a Moldovei diferenţierile fiind fireşti şi nedepăşind 

unitatea care caracterizează producţiile folclorice de acest 

gen. Un prim factor care stimulează în mod deosebit 

viabilitatea teatrului popular şi care ni se pare a fi 

caracteristic judeţului Botoşani este cel al interesului cu totul 

deosebit pe care îl trezeşte în rândul spectatorilor. Dacă alte 

producţii folclorice încep să fie uitate sau nu se mai 

vehiculează direct în ambianţa satului - privitorii preferând să 

 

P entru a înţelege mai bine caracteristicile 

teatrului popular - aşa cum acesta se prezintă 

astăzi - să facem o comparaţie între imaginea actuală – aşa 

cum am prezentat-o în capitolul anterior - şi imaginea de 

acum un secol - surprinsă în memoriile lui Iorgu Iordan într-o 

altă zonă a Moldovei - Tecuci: 

,,După amiaza aceleaşi zile se ,,umbla cu Jienii” (...) 

Iată pe scurt în ce consta acest ,,spectacol” ai cărui actori 

erau totdeauna flăcăi (de la 18-19 ani până la 22-23 ani), în 

număr de 12. Şase erau ,,Jienii”, adică Iancu Jianu şi cinci 

tovarăşi ai -săi (,,haiduci”), doi ,,turci” (unul ,,cîrcserdar”, 

celălalt ,,ghinc”, adjunctul lui), reprezentanţi ai 

administraţiei, care urmăresc şi reuşesc, pentru moment, să 

prindă haiducii, unul ,,anul vechi”, unul ,,anul nou”, iar 

ultimii doi, un ,,soldat” şi un ,,vânător”. Toţi erau îmbrăcaţi 

potrivit rolului jucat: jienii în costume naţionale, turcii, ca 

poterele de pe vremuri (cu arme, bineînţeles), anul vechi ca 

un bătrân, cu o sarică miţoasă, iar anul nou ca o mireasă (cu 

un fel de diademă pe cap), soldatul şi vânătorul, în sfârşit, ca 

cei pe care îi reprezentau ,,Piesa” începea, după câte mi-

amintesc, cu o scena între cei doi ,,ani”, cel vechi se găseşte 

deja în casă, unde intră de-afară cel nou, ca să-1 alunge, 

motivându-şi atitudinea cu un text scurt, care arată că ceea ce 

s-a învechit trebuie înnoit etc. Jienii îşi justifică acţiunile 

invocând oprimarea şi exploatarea, cu consecinţa, inevitabilă, 

care este sărăcia, dar şi nevoia de libertate şi de dreptate. La 

un moment dat ei sunt prinşi de poteră, reprezentată prin cei 

doi turci, şi puşi în lanţuri. Dar ,,prinsoarea” nu durează mult 

şi toţi scapă, exprimându-şi bucuria, tot în versuri cântate. 

(...) Sfârşitul spectaolului constă în mulţumiri, adresate, în 

cor de toţi cei 12 ,,actori”, gazdei pentru ospitalitate şi cu 

urări de sănătate şi belşug în anul care a început. Drept 

răsplată, eroii spectacolului erau invitaţi să zăbovească 

puţintel pentru a fi ,,omeniţi”, li se oferea o gustare cu vin. 

La aceasta se adăuga un dar propriu-zis, şi anume un colac 

enorm.... fără gaură, care, în intenţia gazdei, era destinat 

numai unuia dintre cei 12, acela care se ,,afla în dragoste” cu 

fata (sau cu una dintre fetele) gazdei sau aspira la mâna ei. 

Am spus că umblau cu Jienii numai flăcăii. Pot adăuga acum 

ca nu mergeau decât la foarte puţine case, et pour cause. 

Dealtfel, spectacolul dura cel puţin o jumătate de oră, aşa că 

într-o după-amiază, fie şi prelungită, nu puteau fi vizitate 

prea multe. ”1 

Aşadar, caracteristicile teatrului popular decurg din 

cele două elemente particulare care îl definesc cu pregnanţă: 

se practică numai cu prilejul Anului Nou prin vizitarea 

succesivă a gospodarilor. 

Anul debutează cu manifestări care se doresc de bun 

augur fiind un ,,festum incipiens” – o sărbătoare de început, 

dătătoare de optimism şi încredere în viitor. Cum e începutul 

de an, aşa va fi anul întreg. Deci - belşug pe masă, voie bună 

TEATRUL POPULAR  BOTOŞĂNEAN  
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Blug cu boi Vorniceni - fotografie dincolecţia Muzeului Judeţean Botoşani, 
Sursa: http://rememberbotosani.blogspot.com/2011 

asiste la producerea acestora pe o scenă sau la televizor - în 

cazul datinilor şi obiceiurilor de Anul Nou nu se înregistrează 

asemenea preferinţe. Explicaţia ar consta în caracterul 

eterogen al manifestărilor de iarnă care înglobează folclor 

literar, muzical, coregrafic, - putând deci răspunde oricăror 

preferinţe. Practicat într-o atmosferă de sărbătoare, potenţată 

şi de bucuria întâlnirilor dintre prieteni şi rude, teatrul 

popular tinde să valorifice în interesul său şi acest climat 

sentimental. 

Favorizat de aceste condiţii de ordin particular, 

teatrul folcloric dăinuieşte în totalitatea sa, rarefierea într-o 

anumită zonă fiind compensată prin densitatea în alta, 

răspândirea masivă a subvariantelor din ,,ciclul 

hoţomănesc” (peste 15) şi a celor din ,,ciclul novăcesc” 

putând da o altă notă particulară zonei la care ne referim. 
 

Note:  

1. Iorgu Iordan, Memorii, vol. I, 1977, pag. 52-54. 

Dan Prodan 

I ată-ne ajunşi la vol. X, 2011 al AMS, editat de 

Muzeul Judeţean Botoşani. Volumul aniversar 

cuprinde un Cuvânt-înainte explicativ, Lista colaboratorilor 

şi Abrevierile utilizate în cadrul periodicului botoşănean (în 

completare se vor consulta şi: Bibliografia Istorică a 

României, vol. XI-XII, Editura Academiei Române, 2007-

2010 (Abrevieri); AMS, IX, 2010, Botoşani, pp. 12-14), 

include şase secţiuni tematice, cu articole şi studii inedite. 

Prima secţiune, intitulată convenţional-didactic Epoca 

veche-arheologie, adună trei contribuţii tematice elaborate de 

Maria Diaconescu (despre aşezarea neolitică de la Vorniceni

-Pod Ibăneasa, jud. Botoşani), Aurel Melniciuc (cere 

tipologizează aşezările Culturii Cucuteni din zona Jijia 

superioară-Başeu) şi Mihai Cornaci (care prezintă trei 

emisiuni monetare ale împăratului Traian, cuceritorul Daciei, 

cu 1905 ani în urmă). 

Următoarea secţiune, a doua, denumită Epoca medie, 

reuneşte cinci contribuţii care analizează evoluţii istorice 

derulate între secolele XII-XIX. Astfel, Alexandru Pânzar 

lansează o ipoteză incitantă referitoare la originea lui 

Stanislav de Ielova-Rotompan, boier în sfatul Ţării Moldovei 

la sfârşitul secolului al XIV-lea şi la începutul celui următor. 

Turcologul Mihai Maxima formulează consideraţii generale 

referitoare la Brăila otomană între 1538-1711. Andrei-Liviu 

Prodan prezintă trecutul istoric al Sighişoarei şi 

oportunităţile turistice ale oraşului-muzeu în aer liber. Maria 

Del Pilar Chouza-Calo  analizează dubla ipostază a 

receptării Mariei Magdalena în Contrareforma spaniolă: 

simbol iconografic şi subiect literar. Daniel Botezatu prezintă 

evoluţia unor sate din ocolul târgului Botoşani, aflate în 

stăpânire particulară, între secolele XVI-XIX.   

Secţiunea a treia, intitulată generos, cronologic-

ACTA  MOLDAVIAE  

SEPTENTRIONALIS , X, 2011  
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tematic, Epoca modernă, include 10 contribuţii specifice. 

Nicoleta Delia Vieru şi Paul Narcis Vieru prezintă 

caracteristicile cadrului natural şi ale urbanizării 

Municipiului Botoşani în secolele XVIII-XX. Vasile 

Adăscăliţei analizează evoluţia culturală a oraşului Dorohoi 

în perioada 1849-1864, sectorul Învăţământ. Dan Prodan 

conturează ultima etapă cronologică (1989-2011) a 

bibliografiei tematice Alexandru Ioan Cuza-Unirea din 

1859. Gheorghe-Florin Ştirbăţ prezintă concepţia ideologică 

şi activitatea politică a grupării conservatoare „Centru” în 

deceniul opt al secolului al XIX-lea. Bogdan Caranfilof 

structurează caracteristicile conservatorismului românesc, în 

perioada sa clasică de manifestare, pe direcţiile: origini 

doctrinare, ideologie, partid politic, guvernare, oameni 

politici reprezentativi. Gică Manole prezintă un studiu de caz 

„conservator”: omul politic Titu Maiorescu şi evoluţia 

relaţiilor sale cu liderul conservator P.P. Carp, de la prietenie 

la duşmănie politică. Ştefan S. Gorovei publică trei scrisori 

ale Ecaterinei N. Iorga către Elena Gorovei (1904). Ştefan 

Cervatiuc prezintă un set de documente inedite despre viaţa 

şi activitatea profesoarei Ortansa Buzoianu. Sergiu 

Balanovici reconstituie traseul misiunilor de pace şi de război 

ale Diviziei 8 infanterie în perioada 1914-1916. Bogdan 

Popa lămureşte legăturile ideatico-educaţionale ale lui N. 

Iorga, mare formator de caractere umane, cu mişcarea 

„Cercetaşilor României”, în perioada foarte grea a Primului 

război mondial. 

În secţiunea a IV-a, Epoca contemporană, sunt 

cuprinse 12 contribuţii tematice. Radu Filipescu prezintă 

problema românilor transnistrieni în dezbaterile 

Parlamentului României Mari (1919-1937). Ştefan S. 

Gorovei, harnic editor de izvoare istorice epistolare, publică 

11 scrisori ale comunicării letrice între Artur Gorovei şi 

Constantin Gane, ultimul cu o etapă botoşăneană în  

biografia sa. Gheorghe I. Florescu analizează Memoriile lui 

Nicolae Iorga, ca izvor istoric subiectivo-obiectiv situat între 

aidé-memoire şi document istoric (la aniversarea Nicolae 

Iorga 140 / 1871-2011). Iulian-Cătălin Nechifor realizează o 

radiografie pertinentă, obiectivă, a economiei româneşti în 

perioada 1948-1958. George-Lucian Arhip ilustrează 

fotografic câteva momente din viaţa şi activitatea preotului 

rural Victor Mironescu, de la Miorcani, jud. Botoşani. 

Gheorghe Median omagiază o victimă a terorii comuniste, 

dr. Nicolae Merişor, la 90 de ani de la naştere. Ana Florescu 

prezintă activitatea artistică şi expoziţia retrospectivă ale 

pictorului Rudolf Schweitzer-Cumpăna. Gabi Gomboş 

lansează o ipoteză incitantă referitoare la cauza morţii 

scriitorului Mihail Sadoveanu (1961). Mihai Matei readuce 

în atenţia noastră activitatea didactico-educativă şi ştiinţifică-

de cercetare (cu a sa monografie Pedagogia lui Creangă, la 

70 de ani de la tipărirea ediţiei I) a prof. I.D.  Marin, în 

perspectiva celor 100 de ani de la naşterea sa (1912-2012). 

Eduard Setnic prezintă câteva impresii ale unor vizitatori la 

Muzeul Regional Botoşani, în 1960. Violeta Budăi-

Damaschin  formulează propuneri de reorganizare tematică a 

expoziţiei permanente din Casa Memorială „Nicolae Iorga” 

din Botoşani, după reabilitarea arhitectonică a acesteia în 

2010-2011(la aniversarea Nicolae Iorga 140 / 1871-2011). 

Ionel Bejenaru conturează o secvenţă din activitatea 

muzeistică a regretatului ştefanolog Leon Şimanschi la 

Botoşani, în 1961.  

Secţiunea a V-a, Note bibliografice, include 3 

prezentări de cărţi şi periodice. Astfel, George Arhip prezintă 

sumarul publicaţiilor periodice editate de Muzeul Judeţean 

Botoşani, Hierasus şi Acta Moldaviae Septentrionalis, între 

1978-2011. Dan Prodan realizează prezentările generale ale 

unor cărţi apărute între 2007-2011. Steliana Băltuţă 

conturează limitele universului antropologic al măştii şi al 

simbolurilor ei, pe baza unei monografii consacrate acestui 

obiect mirific, elaborată de Emilia Pavel..  

Ultima secţiune, a VI-a, In Memoriam!, prezintă 

medalionul Gabriela Zizi Coroliuc, semnat de Ionel 

Bejenaru. 

Paternitatea şi responsabilitatea ipotezelor, 

afirmaţiilor, concluziilor etc. din contribuţiile incluse în 

AMS, X, 2011, aparţin exclusiv autorilor acestora, conform 

Codului Penal. Acum, după apariţie, nu ne rămâne decât să 

parcurgem contribuţiile incluse în AMS, X, 2011 şi să 

manifestăm atitudini ştiinţifice obiective, critice, faţă de 

analizele, concluziile sau ipotezele formulate în articolele şi 

studiile periodicului. Volumul următor, XI, 2012, va include 

contribuţii cu tematici diverse, dar şi referitoare la evoluţii 

istorice şi aniversări / comemorări specifice zonei Botoşani. 
 

 

* 
 

În cadrul grupajului comemorativ 70 de ani de la 

trecerea Prutului (1941-2011), periodicele istorice Magazin 

Istoric şi Historia includ noi contribuţii tematice. Astfel, 

Magazin Istoric, XLV, nr. 11(536)-noiembrie 2011, pp. 19-

23,  publică extrase din “Jurnalul colonelului Vasile 

Scârneci” de pe fronul anti-sovietic (iulie 1941), secvenţa 

Forţarea Nistrului, document memorialistic foarte important 

aflat sub tipar la Editura Militară din Bucureşti, ediţie 

îngrijită de Adrian Pandea. În continuare, Alexandr Gogun şi 

Ivan Dereico, istorici ruşi stabiliţi la Berlin, realizează o 

incursiune “În catacombele Odessei”, între octombrie 1941-

aprilie 1942, descriind condiţiile tragice, canibalice, în care a 

trăit şi a acţionat un grup de NKVD-işti odessiţi, până la auto

-anihilarea comandoului fanatic (pp. 24-26). In nr. următor, 

12 (537)-decembrie 2011, pp. 43-46, al Magazinului Istoric, 

se continuă publicarea paginilor “Jurnalului colonelului 

Vasile Scârneci” cu secvenţa Spre Bug. 

Celălalt periodic lunar, Historia, XI, nr. 119-

noiembrie 2011, pp. 48-53, continuă publicarea paginilor 

“Jurnalului unui preot militar”  pe frontal de Est,  căpitanul 

Marin H. Dumitrescu, cu amintirile zilnice, pline de tragism 

belic, din lunile iulie-august 1941. În numărul următor, 120-

decembrie 2011, pp. 50-55, istoricii Manuel Stănescu şi 

Florin Cristescu au exprimat puncte de vedere, plecând de la 

realităţile perioadei, referitoare la oportunitatea / inutilitatea 

continuării campaniei anti-ruseşti a armatei române, după 

cucerirea Odessei la 16 octombrie 1941, pentru cucerirea 

Sevastopolului şi a Peninsulei Crimeea. În 2012, în 

periodicele de popularizare istorică amintite, se va continua 

publicarea unor articole şi izvoare istorice referitoare la 

campania anti-bolşevică a armatei române pe frontal de Est, 

în 1942, cu unele extensii temporale. 
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Ion Istrate 

(din Botoşani), Teodor Jacotă a dorit să-mi încredinţeze 

prefaţarea acestui volum de creaţii, fapt pe care l-am primit 

cu bucurie şi încredere, fiindcă e un lucru care, în primul 

rând, mă onorează. Verus amicus! 

Quod scripsi, scripsi! 

D eşi de mult râvneşte statutul de membru al 

Uniunii Scriitorilor din România, Teodor Jacotă 

întăreşte cu argumente – argumentum fortissimum – că este 

mult deasupra celor ce se mândresc cu acest rang. 

Acum, ca de fiecare dată, şi face asta de câteva 

decenii – cinci cărţi de poezii publicate -, Teodor Jacotă ne 

încântă oferindu-ne un volum de epigrame: ,,… să nu 

plângi!”, Editura Arena Cărţii, Botoşani, 2011. 

Cu vreo câteva sute bune de epigrame scrise (354) în 

perioada august 2009 – august 2011, volumul se va aşeza într

-un loc bine meritat în literatura noastră, fiind o ,,veritabilă 

carte de vacanţă” al cărei conţinut probează forţa talentului 

Domniei Sale de scriitor – un modern poet romantic -; în 

cazul de faţă, epigramist. Aria de cuprindere, varietatea 

temelor şi a detaliilor, fineţea şi subtilitatea mesajelor, stilul 

inconfundabil, umorul strălucitor şi contagios îl situează pe 

poetul – epigramist aproape de vârful piramidei respectivei 

specii literare, dacă nu cumva … chiar în vârful ei! Timpul 

va demonstra aceasta! 

Bunul simţ şi modestia atitudinii în cadrul relaţiilor 

fireşti, de zi cu zi, în comunitate, îl determină pe Teodor 

Jacotă, cu sfială şi eleganţă, să ne avertizeze în ,,Cuvânt 

înainte” la acest volum, că ,,(…) /poate am mers prea 

departe/ (…)”, dar această carte e scrisă ,,(…) /pentru cei 

care ştiu carte/ (…)”. Ironia se extinde şi, inundând întregul 

conţinut al volumului, reliefează o realitate repugnantă. 

Starea dureroasă în care se poate cufunda cititorul, ca un 

laitmotiv, pe parcursul lecturii, este o presimţire pertinentă a 

autorului şi de aceea ne atenţionează: ,,Citeşte şi încearcă să 

nu plângi!”. Aşa, intuim calvarul care îl macină pe Teodor 

Jacotă, pentru că asistăm la o cifozare a naţiei şi trăim o 

realitate nepotrivită şi întristătoare, ceea ce justifică starea de 

mâhnire şi neîncredere, iar acest stil de abordare literară, cu 

un fond veritabil în esenţă şi o formă în culori eminamente 

hazlii ne mângâie şi ne atenuează cicatrizarea. 

Autorul deşi râde, în acelaşi timp, îşi trăieşte lăuntric 

şi îşi exteriorizează amărăciunea sau indignarea, metaforic 

debordează, că anumite stări/forme ale materiei se manifestă 

anormal, producând durere şi suferinţe în plan spiritual şi 

fizic. 

Cititorul, de va trece prin această carte, cred că va 

percepe răscolitoarea atitudine a poetului, concretizată într-

un puternic şi evident mesaj social cu propuneri spre 

îndreptare şi că, pentru a întări forţa dorinţei sale, intră în 

dialog cu creatorul lumii. Verus poeta! 

Tocmai aceasta sugerează caracterul original şi 

complex al acestei opere şi, de aici, conturarea profilului unei 

personalităţi multiple sau, cel puţin, dualiste. 

Colaborator fidel al revistei de cultură ,,Luceafărul” 

VERUS POETA! VERUS AMICUS!  
 

TEODOR JACOTĂ –  PERSONALITATE 

MULTIPLĂ SAU CEL PUŢIN 

DUALISTĂ  

 
SELECŢIE DIN VOLUMUL  

, , . . . să  nu p lângi !”  

 

Tdodor Jacotă 
 

CUVÂNT ÎNAINTE  

 
e un fel de cutezanţă 

poate am mers prea departe 

cu o carte de vacanţă 

pentru cei care ştiu carte 

 

cei ce zac în opulenţă 

ca-ntr-o amintire vie 

să-şi alunge cu decenţă 

musca de pe pălărie 

 

de o fi nervozitate 

de se va roşi chelia 

îi rog prin această carte 

chiar să-şi scoată pălăria 

 

de-o fi rost de represalii 

dacă-i doare scăfârlia 

aflaţi domnilor - canalii 

eu nu-mi dau jos pălăria. 

 

 

* *  *  
 

Văd istoria cu jale 

într-o implicare crasă 

iartă-mă Caragiale 

roata vremii nu mă lasă. 
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Vasile Lefter 

doar strigătul unui poet însingurat, ci viforul simţirii unei 

generaţii traumatizate, pentru care cartea a însemnat şi iubită, 

şi dor, şi speranţă, şi alinare, şi dezamăgire, o generaţie care s

-a logodit cu magia cărţii, cumpărate cu sacrificii, pe sub 

mână, citite la lumina lanternei de sub pătură. Concluzia 

poetului este una originală: decât “să fie muşcată de molii, 

ruptă de mâini sălbatice, sau arsă de aceleaşi mâini, mai 

bine să moară şi să renască din brazde odată cu ghioceii, 

dacă mai e posibil”.  Nu-mi vine în minte 

un omagiu mai frumos închinat cărţii! 

O întrebare firească pe care ne-o punem de 

fiecare dată când contactul cu un text 

beletristic periază informaţii culturale 

intrate în subconştient: este Dumitru 

Ţiganiuc un poet livresc? Nici vorbă! Îi 

face atâta plăcere să înoate în apele adânci 

ale universalitaţii încât dacă nu ar face 

trimiteri directe nici nu ai şti sursa. Totul 

este asimilat, cernut cu sita deasă de 

mătase. Lasă impresia ca cei pe care îi 

invită la taifas îi sunt prieteni. Şi lista este 

generoasă,     străbătând mai multe secole 

si literaturi. La întâmplare înşirăm: 

Arghezi, Topârceanu,  Sadoveanu, 

Macedonschi, Esenin, Mateiu Caragiale, 

Eminescu, Bacovia , Hemingway, Barbu, 

Withmann, Balzac, Chateaubriand, Blaga. 

Secvenţele lirice din “File din duminica 

orbului” te cuceresc prin căldura umană, prin simplitatea 

adresării, prin firescul verbului ce lasă impresia că e la 

îndemâna oricui. Cititorul devine părtaş confesiunii, se 

bucură odată cu artistul, iubeşte, urăşte, ironizează, pune la 

stâlpul infamiei. Aparenta înclinare spre colocvial este doar o 

convenţie: ”Vai prietenilor,vai domnilor...” 

Tematic, volumul nu poate fi circumscris unei arii 

tematice definite, aceasta face posibilă o lecturare în chei 

diferite, adresându-se deopotrivă lectorului avizat, cât şi 

obişnuitului cititor de poezie receptată la nivel obviu. Este un 

prim semn că Dumitru Ţiganiuc a ieşit din spaţiul mirific al 

Botoşaniului, aparţinând românilor, cu o singură condiţie:să-

şi adune opera poetică într-un volum reprezentativ, pe 

grupaje tematice, să-şi traducă poezia în limbi de circulaţie, 

pentru că altfel miile de cărţi care i-au hrănit spiritul vor 

deveni amintiri frumoase pentru cei dragi. Botoşaniul poate 

să-şi trimită valorile în universalitate! 

 

 

L a sfârşit de an 2011, Editura Dacia XXI, din Cluj 

–Napoca, ne dăruieşte o nouă carte de poezii 

semnată Dumitru Ţiganiuc, traitor pe meleagurile unei 

urbe,”cusute de dealuri şi ocrotite de nori”. 

Poetul ne-a obişnuit încă din anii debutului cu titluri-

metaforă, adevărate puncte de start în decodarea mesajului 

liric. ”Prin departe şi aproape”, ”Pasărea de iarbă”, 

”Aceeaşi lumină”, ”Ecranul de iarbă”, ”Zidul de 

lacrimă”ne transpun într-o lume a 

metaforei şi simbolului nu totdeauna la 

îndemâna cititorului prea puţin trecut 

prin cultura lumii.   Ab initio, trebuie 

evidenţiată cultura filologică solidă a 

celui care de prin 1960 trudea cu 

încrâncenare asupra caietelor manuscris, 

storcând cuvântului ultimele picături de 

pulbere stelară. 

Într-un interviu recent, un confrate 

mai tânăr citându-l pe Hớlderlin, întreba 

“La ce sunt buni poeţii în vremuri 

sărace?” Răspunsul poetului a venit 

firesc: ”Vitregia vremurilor nu poate seca 

izvoarele vitalităţii generaţiilor...deasupra 

noastră tronează lumina Marelui 

Creator.”    

Cartea de poezie propusă ca un 

remember de  septuagenarul Dumitru 

Ţiganiuc seamănă cu râurile repezi de 

munte care-şi ascund peştii sub pietre 

înşelătoare. Cele patru secţiuni, prin titluri şi piese lirice, sunt 

de fapt capcane pentru cei care văd şi sunt orbi, şi  câmpuri 

cu floarea-soarelui pentru ca cei care nu văd să vadă: 

”Furnicile şi zeiţa”, ”Un Isarlâc cu bâldâbâc”, ”Un câmp 

cu floarea soarelui’ şi ”Amintiri de neşters”. 

Selecţia “pieselor” din secţiunile numite nu este şi nici 

nu putea fi riguroasă. Dacă vrem cu tot dinadinsul să 

evidenţiem o cheie de boltă, o putem face relevând 

antropomorfismul, specific vârstei ludice, un Isarlâc propriu 

poetului, altul decât cel barbian, ”în Isarlâcul meu fără 

noroc / unde mai cumperi viaţa şi vinzi ceaţa”, tradiţionalism 

şi simbolism în a treia diviziune lirică şi în sfârşit, ecouri din 

Pillat şi Voiculescu în readucerea trecutului în prezent, cu 

neştersul chip al bunicii. În penultima secvenţă lirică din 

“Amintiri de neşters”, îndrăznesc să afirm că autorul 

volumului “File din duminica orbului” toarnă toată 

suferinţa strânsă de-o viaţă, venită şi restituită prin cărţi. 

Poezia “Am mii de carţi” transmite cel mai duios fior 

metafizic, înălţând un imn cărţii ca ochi spre lume. Nu este 

NOTE  DE  LECTOR 

DUMITRU Ţ IGANIUC :”FILE DIN  

DUMINICA  ORBULUI”  

Motto:”Spre judecata am venit in lumea aceasta,ca cei care nu vad sa vada,iar cei ce vad sa fie orbi”(Ioan,9,39) 
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S ă păzim cu grijă ștergarul! Un îndemn al 

neobositei muncii depuse de Steliana Băltuță, 

etnograf-muzeograf, pentru a da publicului larg un splendid 

album, un studiu autentic despre o tradiție autentică. 

Albumul intitulat ,,ŞTERGARUL POPULAR- UTILITATE, 

DECOR, RITUAL” a apărut la Editura Agata, în decembrie 

2011, cu sprijinul Muzeului Județean de Istorie Botoșani, 

respectiv al doamnei Lucica Pârvan, directoarea instituției. 

Din prefața autoare, în română și engleză, și 

explicațiile imaginilor prezentate înțelegem ușor că ștergarul 

a avut și are, în primul rând la sate, diferite rosturi în 

gospodărie. Cel mai des, ștergarile sunt folosite la acoperirea 

unor alimente pregătite, când, în funcție de modelul cusăturii, 

broderiei sau ale firelor țesăturii, dau o încărcătură afectiv – 

spirituală cu diferite sensuri, uneori chiar magice. O mare 

valoare artistică o au ,,(…) ștergarele brodate cu diferite 

păsări pereche, afrontate: cocoşi, privighetori, păuni, 

papagali, păsări care în simbolistica populară reprezintă 

sufletele celor plecaţi dintre cei vii, celor care altădată făceau 

parte activă din comunitatea sătească, înainte de dispariţia 

lor, între stele (…)”. 

Îndemnul de a păstra, ca o dovadă că Steliana Băltuță 

prețuiește arta și tradiția populară a neamului nostru, îl 

deslușim clar din finalul prefeței: ,,(…) ştergarul, ca piesă 

etnografică, este de o complexitate nebănuită în viaţa 

spirituală a comunităţii săteşti de altădată, astăzi fiind 

păstrate doar reminiscenţe, repetate automat, fără a se şti să 

COMENTARII 

se mai dea o explicaţie măcar apropiată de manifestările 

ritualice arhaice. (…)”. În casele țărănești și în cadrul 

culturii populare autentice ,,(…) ştergarele au avut un rol şi 

un loc bine stabilite (…)” și că acestea sunt (…) un 

document de civilizaţie etnografică românească.” 

La toate acestea se adaugă modul inspirat cum 

minunatele imagini ale pieselor de tezaur au fost selectate și 

așezate în album, marcând, astfel, valoarea grafică a 

publicației. Felicitări Doamnei Steliana Băltuță, felicitări 

conducerii Muzeului! 

Albumul se găsește, pentru cei interesați, la standul 

Muzeului Județean Botoșani. 

 

SĂ PĂZIM CU GRIJĂ  

ŞTERGARUL!  

Ana-Marga Maluş 
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E xistă deosebiri  destul de consistente între o carte 

de aventuri, un roman poliţist şi o carte SF.  

Spiritele simple tind să le confunde, altele le completează cu 

mitologie sau fantasy.  Până la urmă, cititorul rafinat face o 

selecţie care devine preferinţă.  Se pare că din lista ce se 

prefigurează din cele spuse, romanul poliţist este cel mai 

vitregit. Situaţia ţine de o anumită prejudecată, dar şi de lipsa 

de interes a editurilor faţă de cei care s-au apucat să scrie 

astfel de romane. Editura  Agata , trecând dincolo de mode 

păguboase, publică şi astfel de romane. Recent a ieşit de sub 

tipar, sub  semnătura reputatului scriitor  Cezar Vasilescu,  

romanul „Enigma” (Ed. AGATA,  Botoşani, 2011, 200p.). 

Subiectul cărţii se bazează pe două din motivele 

specifice genului poliţist, fie film, fie roman: recuperarea 

unor urme materiale, în cazul de faţă a unor scrisori…(ne)

pierdute şi a detectivului care, din prea mult zel sau chiar 

momente de naivitate, devine suspectul principal.  

Senatorul Grigore P. Coţofană are o relaţie 

extraconjugală cu Suzana Burlacu, o femeie care îşi vindea 

trupul pe consistente atenţii materiale. Sub presiunea 

apropierii rapide a alegerilor parlamentare, fiica senatorului, 

Glenda Coţofană,  încercând să şteargă urmele ce-ar fi putut 

afecta cariera tatălui său, angajează pe detectivul particular 

Victor Ciolpan să recupereze scrisorile senatorului către 

Suzana. Victor Ciolpan intră în casa Suzanei cu scopul de a 

fura scrisorile, aceasta este găsită asasinată, este surprins de o 

altă persoană (care, atenţie!, nu poate fi neapărat asasinul), 

primeşte o lovitură în cap şi cade în neştire.  După un timp îşi 

revine şi pleacă. Intervin poliţiştii şi senatorul, urmează un şir 

lung de deducţii mai mult sau mai puţin reale, 

astfel că detectivul Ciolpan  va fi 

suspectul principal.  Cititorul 

bănuieşte că, din acest moment, 

Ciolpan devine tot mai motivat în 

descoperirea adevărului fie şi numai 

pentru a se disculpa. Face un plan de 

bătaie în care intervin Alicia (iubita 

detectivului), Şoldan (şoferul 

Suzanei),  Roberto Rameral (un 

spaniol), celebrul CSI (Cristea Sergiu 

Ionel) sau ITO (Ilie Trăilă) etc. Nu 

divulgăm finalul lăsând plăcerea 

descoperirii lui de către cititori. 

E de  remarcat faptul că  întreaga 

acţiune  are o logică bine construită, 

nimic nu se contrazice cum se mai 

întâmplă destul de des  în astfel de 

romane, secvenţele dinamice se ţes perfect 

pe toposul ales (oraşul Iaşi).  Camuflări 

rapide, treceri forţate prin geam, dueluri  cu 

maşini pe străzile întortocheate ale Iaşului, 

urmăriri prin spaţii aglomerate, alergări pe 
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acoperişuri, lupte directe cu interlopi gen Şase Deşte sau 

Scamatorul, transpun cititorul în dinamica specifică 

cinematografiei, ceea ce ne face să credem că romanul se 

poate transforma într-un film de succes. 

Un dicţionar specific (plicuri cu bani, morţi, vocabular 

deocheat, femei frumoase, picturi valoroase, persoane 

suspuse mână în mână cu interlopi, piste false cât cuprinde, 

ameninţări, declaraţii inteligente, invenţii şi alibiuri deştepte 

etc.) duce la  punerea în evidenţă a  filozofiei contradicţiei. 

Dualismul alb – negru, lumină – întuneric, femeie –bărbat,  

bine –rău etc., beneficiază de atuurile pe care i le dă  calitatea  

de eseist a lui Cezar Vasilescu.  

Romanul poliţist se află într-o revenire notabilă. 

Acum câţiva ani a luat fiinţă Romanian Crime Writers 

Club, titulatura asociaţiei scriitorilor români de literatură 

poliţistă şi care şi-a propus „să reapropie cititorii de acest 

gen popular şi să promoveze thrillerul sau romanul 

crime&mystery neaoş”. 

„Enigma” lui Cezar Vasilescu este o carte care poate 

intra cu succes într-o istorie a romanului poliţist românesc. Îi 

recomandăm să se înscrie în  clubul amintit, să trimită cartea  

acolo pentru o pertinentă analiză şi să se alăture pleiadei  de 

autori de romane poliţiste din care fac parte George Arion, 

Eugen Ovidiu Chirovici, Bogdan Hrib, Alexandru Arion, 

Monica Ramirez, Claudiu Simion, Oana Stoica Mujea, Ivona 

Boitan, Bogdan Teodorescu, Emil Simionescu, Adrian 

Onciu, Stelian Ţurlea şi, de ce nu, Cezar Vasilescu. 

 

 

MOTIVUL  SCRISORII  …  

(NE)PIERDUTE 

Mihaela-Paula Manole 
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Al. D. Funduianu 

autorul şi-a conştientizat cu justeţe inefabilul creaţiei lui. 

Căutare febrilă şi risipire spirituală, poezia lui Dracsin este 

un veritabil paradox pentru un lector familiarizat cu genul 

liric; nu ineditul expresiei îi tutelează visul poetic, ci deşi 

autodidact serios, e preocupat adânc de miezul semantic al 

textului: „Nu iubesc poezia -/ gândesc în ea” afirmă 

autorul. 

Autodidact disciplinat şi serios, îmboldit (ab initio) de 

poetul Lucian Valea, cel ce i-a dezvăluit şi sensibilizat 

scânteia creatoare, Dracsin merge, imprevizibil de cele mai 

multe ori, ca un bun vânător pe urma unor obsedante viziuni 

legate de relaţiile trup – suflet, efemeritate – continuitate, 

percepţie – revelaţie,, livresc – inspiraţie (strălucită!). 

Paradox adâncit şi de faptul că autorul şi-a intuit raza 

întinsă a mesajului său, deşi cuvintele versului au trecut 

poate de puţine ori prin sita neîndurătoare a variantelor

(...)”. 

Mult mai vaste, consideraţiile domnului Ţiganiuc sunt 

completate/susţinute şi de referinţele altor confraţi, precum: 

Alex. Rudeanu, Ioan Alexandru, Virgil Mazilescu, Laurenţiu 

Ulici, Daniel Dimitriu, Constantin Noica, Florin Cîntec, 

Traian T. Coşovei, Gellu Dorian, Valentin Tascu, Lucia 

Olaru Nenati, Radu Negru, Dumitru Ignat, Constantin 

Pricop, Victoria Milescu, Lucian Alecsa. 

 

S âmbătă, 7 ianuarie 2012 s-au împlinit 13 ani de la 

trecerea în eternitate a poetului şi graficianului 

Constantin Dracsin. Cei care l-au cunoscut şi l-au preţuit, 

membri ai familiei şi prieteni, oameni de cultură, scriitori şi 

artişti, au organizat – pe parcursul zilei – un complex de 

manifestări comemorative. Una dintre acestea a avut loc la 

Galeriile de Artă „Ştefan Luchian” din Botoşani şi a constat 

în  lansarea cărţii „Constantin Dracsin  -  Poezii” (ediţie 

definitivă). Evenimentul, organizat de către  Centrul Judeţean 

de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Botoşani 

(manager, prof. Ion Ilie) a fost sprijinit  de Consiliul Judeţean 

Botoşani (preşedinte, Mihai Ţibuleac) şi de Fundaţia 

„Constantin Dracsin” (coordonator, Gheorghe Iavorenciuc). 

Apărută la Editura „AXA” din Botoşani, în cele peste 

550 de pagini, ediţia definitivă, „Constantin Dracsin  -  

Poezii”, conţine opera poetică, antume şi postume, fişe bio-

bibliografice, referinţe critice, nota editorului – Gellu 

Dorian şi o postfaţă scrisă şi semnată de Dumitru Ţiganiuc 

(asupra acestora voi reveni). 

Poet şi grafician, membru al Uniunii Scriitorilor din 

România şi al Asociaţiei Artiştilor Plastici Amatori din 

Bucureşti, Constantin Dracsin s-a născut, la 20 iulie 1940, în 

satul Draxini, comuna Băluşeni, judeţul Botoşani şi a decedat 

pe 7 ianuarie 1999, la Botoşani. 

A avut numeroase expoziţii personale, de grafică, la 

Botoşani, Iaşi, Bucureşti, Essen (Germania); prezent în 

colecţii particulare din ţară şi din străinătate. A colaborat cu 

versuri, recenzii şi grafică la publicaţii periodice/reviste  din 

ţară şi din străinătate. A publicat mai multe cărţi de versuri şi 

grafică; în 1998, fiind distins cu Premiul „Gulliver”. 

Pentru conturarea personalităţii marelui artist dispărut, 

redau câteva extrase din Postfaţa scrisă de poetul Dumitru 

Ţiganiuc: „Adesea, trecerea unui autor, dincolo de 

marginea vieţii, precum în zilele geroase de toamnă, este ca 

o ceaţă amnezică peste opera sa scrisă cu grijă şi osârdie. 

Spre bucuria noastră, acest proces pare a nu se 

petrece în cazul poeziei lui Constantin Dracsin. Meritul vine 

din valoarea incontestabilă a versului dracsinian, şi, în 

aceeaşi măsură, se datorează Centrului Judeţean de 

Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Botoşani, 

îndeosebi a poetului Gellu Dorian cu o atenţie accentuată 

faţă de postumitatea acestui talent(...).Gestul tipografic este 

un semn important de a-i ocroti opera ce ne-a lăsat-o, 

inclusiv manuscrisele nepublicate în timpul scurtei lui vieţi, 

umbrite de un destin amar. 

Deşi un om cu braţele bolnave, scriindu-şi versurile şi 

articolele cu un creion ţinut în dinţi, aplecându-se ca-ntr-o 

rugăciune peste fila caietului, şi peste coala de desen, 

CARTEA 

 

CONSTANTIN DRACSIN  -   POEZII    
(EDIŢIE DEFINITIVĂ),  EDITURA AXA, BOTOŞA NI 
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Pentru precizări asupra ediţiei, „dăm cuvântul” 

poetului Gellu Dorian,  căruia îi şi revine meritul acestei 

realizări de excepţie: „Prezenta ediţie definitivă a poeziei lui 

Constantin Dracsin adună într-un singur volum ediţiile 

precedente, antume şi postume. Primul volum însumează 

poezia antumă publicată în cărţi, fără a cuprinde şi poezia 

din periodice, în mare parte inclusă în cărţile publicate în 

timpul vieţii, poetul renunţând la unele texte considerându-le 

mai puţin reuşite, urmând să intervină asupra lor mai târziu. 

Al doilea volum adună o selecţie din poezia postumă, cea 

rămasă în manuscrise (peste zece dosare, unele concepute ca 

adevărate cărţi pregătite pentru tipar, altele doar stocate în 

vederea unor intervenţii viitoare). Cum pentru primul volum 

nu au fost probleme, poezia fiind la vedere, dificultăţile n-au 

fost deloc mari în a le aduna în prezentul volum. S-au avut 

astfel în vedere următoarele apariţii editoriale ale poetului 

Constantin Dracsin: Coborîre liberă (grupaj inclus în 

Caietul debutanţilor, ediţia 1975, Editura Albatros), Voce de 

flacără (C.G.E.S.J. Botoşani, 1979), Poezii (Editura 

Albatros, 1981), Singurătatea sîmburelui (Junimea, 1984), 

Lacul Septentrion (Cartea Românească, 1985), Zborul (Ed. 

Moldova, 1995), Athosul de sub imaginaţii (Ed.Axa, 1995), 

poezia din dosarele puse la dispoziţie  de familie şi trei texte 

publicate în pliante ale unor expoziţii de grafică şi pe 

coperta ediţiei bibliofile Poezii şi desene (Ed.Axa, 2001).(...) 

În timpul vieţii, poetul Constantin Dracsin a mai publicat o 

antologie de autor – Ochii şi omătul cerului – în colecţia 

liliput a Editurii Helicon din Timişoara, ediţie pe care i-am 

îngrijit-o la sugestiile autorului, care a acceptat observaţiile 

făcute de editor şi ăngrijitor, precum şi selecţia realizată din 

cărţile publicate. 

(...) Secţiunea Postume conţine 280 de poezii inedite, 

scrise de-a lungul anilor de Constantin Dracsin, incluse, 

după câte se pare şi în unele volume propuse editurilor şi 

înlocuite  în cea mai mare parte de către redactorii de carte, 

dar şi texte rămase în dosare. Nici pe departe aceste poezii, 

adunate în mape de poetul Constantin Dracsin, nu reprezintă 

în totalitate postumele acestuia. Alte texte poetice, eboşe în 

cele mai multe cazuri, stau în manuscrise, aşteptând o 

clarificare a lor şi o punere în pagină acolo unde este cazul. 

(...) Ţinând cont de situaţia specială în care au fost 

create, de valoarea literară a celor mai multe texte poetice, 

cât şi de destinul literar al autorului, datoria editorului a fost 

cu atât mai mare cu cât cerinţa punerii în valoare a unor 

autori uitaţi se impune cu trecerea timpului. Pentru moment 

datoria noastră de suflet se împlineşte în această primă 

ediţie definitivă a poeziei lui Constantin Dracsin”. 

Nu-mi rămâne decât să salut gestul de rară şi aleasă 

nobleţe comis/asumat de scriitorul Gellu Dorian şi... să vă 

propun spre lectură ultimul poem scris de Constantin 

Dracsin, datat: 13 decembrie 1998. 

„Doamnelor şi domnilor / dacă n-o să vă supere / ce 

o să spun - / astă noapte l-am visat / pe Nichita, / mi-a vorbit 

în felul următor: / mă zvîrlugă / de mîine o să te păzească 

doi îngeri; // eu încerc să „înmîn” / acel mîine / cît mai 

încolo...” (Ultima) 

 

 

 

 

POESIS 
 

 

 

 

 

 

OMAGIU 
 

Venit, în prea albul lumini din zăpadă, 

Cu sufletul legat de sentimente 

Şi-a lăsat sunetul suav, în joc, să cadă 

Pe caldele nelinişti transparente 

 

Rotind visele, neaua cu vâsle de ceară, 

În inima ascunsă-n poezie 

Vibra melodios şi blând ca o vioară 

Cânta realitatea-n fantezie… 

 

Rostogolea, cu foc, strofele muzicale 

Deschizând toate porţile iubirii 

Printre clipe solemne, clipe ideale, 

Cu o inteligenţă-a nemuririi. 

 

…………………………….. 

 

Eşti stea în constelaţia albastră! 

Ai prins istoria şi doina în grai străbun 

Cu faima ta în conştiinţa noastră 

Domnule Eminescu,poet măreţ şi bun! 

 

 

 

MIHAI EMINESCU 
 

De-o veşnică iubire erai dornic… 

Pasărea morţii duhul ţi-a oprit, 

S-au răstignit limbile pe ceasornic 

Oprindu-ţi-se versul păstorit. 

 

Simţim cum umbra-ţi vine de departe! 

Tânăr curmat…o, câte-ai fi vrut scrie… 

Zvoneşte clipa, azi, un vers prin moarte: 

Azi eşti statuie , mândră poezie. 

 

Te-ai rupt de tristeţe şi bucurie! 

Scrisul tău curge pe rănile iubirii 

Cu tâlcul lui clădit, aşa…să fie, 

S-aline durerea omenirii. 

 

Din petale, ianuar, ţi-a-mpletit cununi! 

Prin cântul versului îţi ducem dorul. 

Eşti astrul nostru şi-al întregii lumi 

Tu eşti: Trecutul,prezentul,viitorul! 

 

Lia Ruse 
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Gheorghe Burac 

UN  INTERESANT  AUXILIAR  DIDACTIC:  

„ATITUDINEA  ELEVILOR   

FAŢĂ  DE  TEMELE  PENTRU  ACASĂ”  
(AUTORI:  GEORGICĂ MA NOLE (COORDONATOR),   

LUCIAN MANOLE,  ARTEMIZA DAMIAN,   

VIORICA TEODORESCU,  MIHAELA  MANOLE -    

ED.  AGATA,  2011,  60P. )  

reprezintă un mod eficient pentru un elev de a-şi petrece 

timpul. Rezolvarea temelor pentru acasă va conferi elevului 

o creştere a nivelului de inteligenţă, ceea ce va duce la 

obţinerea de rezultate mai bune în şcoală şi viaţă. Tot în 

acest fel, copilul va căpăta mai multă încredere în modul său 

de a raţiona. De asemenea, impunerea temelor pentru acasă 

reprezintă o modalitate satisfăcătoare de a-l împiedica pe 

copil să se implice în alte activităţi care pot să nu fie 

benefice pentru condiţia lui”. 

Şi pentru ca demersul metodologic al cercetării să fie 

cât mai cuprinzător, autorul  „a considerat utilă ăi părerea 

elevului, în calitatea sa de candidat la umanitate”, invitat să 

participe la investigaţia concretă, întreprinsă în toate unităţile 

de învăţământ din comună, pornind de la următoarele 

argumente: 1. importanţa pe care a dovedit-o tema pentru 

acasă în practica şcolară; 2. rolul capital al temei pentru 

acasă în actul învăţării; 3. tema pentru acasă ca factor 

primordial în ideea îmbunătăţirii calitative a sistemului de 

evaluare; 4. contribuţia esenţială a temei pentru acasă la 

diminuarea şi eliminarea cauzelor eşecului şcolar; 5. 

convingerea că o reuşită a învăţării nu se produce dacă nu 

se formează la elevi o atitudine adecvată faţă de tema pentru 

acasă; 6. se impune şi o reevaluare a atitudinii faţă de timpul 

liber, aflat în strânsă legătură cu tema pentru acasă. 

 

Motto: „Ai  toată viaţa un şcolar  

pe care niciodată nu  trebuie să-l pierzi  

din ochi”  

 

Ş coala „Teofil Vâlcu” din Hăneşti de mult nu mai 

este o unitate de învăţământ oarecare. În ultimele 

două decenii, personalitatea ei s-a afirmat, an de an, cu 

înfăptuiri tot mai prestigioase, circumscrise unui 

management competent şi eficient, asigurat de un colectiv 

didactic merituos, al cărui portdrapel este, de tot atâta vreme, 

profesorul de excepţie Georgică Manole, directorul şcolii. 

Buna gospodărire a şcolii, şcolarizarea, calitatea 

procesului instructiv – educativ şi cuprinderea absolvenţilor 

ciclului gimnazial în licee de diferite profiluri sunt principalii 

indicatori care îi onorează pe cei care conduc destinul 

tinerelor generaţii din spaţiul comunei Hăneşti, aceiaşi 

promotori ai faptelor care situează şcoala pe cel dintâi loc în 

comunitatea locală şi prin care această comună s-a făcut 

cunoscută până departe: „Revista H”, ajunsă în al 14-lea an 

de la prima ei apariţie; Cenaclul literar „Luceafărul”; şapte 

cărţi de literatură şi alte două auxiliare şcolare; sute de pagini 

publicate în revista „Luceafărul” şi-n alte periodice şi 

cotidiene locale şi centrale, toate purtând marca aceluiaşi 

polivalent şi neobosit intelectual, Georgică Manole, a cărui 

strălucită prezenţă activă şi în diferite foruri culturale, la 

nivelul judeţului nostru şi nu numai – este bine cunoscută. 

Acum, tot din iniţiativa şi cu contribuţia majoritară a 

lui Georgică Manole, a apărut auxiliarul didactic al cărui titlu 

l-am propus acestui articol, o carte de referinţă, utilă 

personalului didactic din toate ciclurile învăţământului 

general obligatoriu / preuniversitar. 

Apărută recent, la  Editura „Agata” din Botoşani 

(ISBN: 978 – 606 – 8198 – 01 -9 ), cartea reprezintă rodul 

unui studiu desfăşurat pe parcursul anului şcolar trecut (2010 

– 2011 ), asumat ca temă de cercetare al Şcolii 

Coordonatoare Hăneşti, un proiect la  a cărui derulare au fost 

antrenaţi toţi învăţătorii şi profesorii din comună. 

Lor le-a fost prezentat, la începutul anului şcolar, de 

către coordonatorul proiectului (şi al auxiliarului) „Demersul 

conceptual al cercetării” ( care avea să devină şi primul 

capitol al cărţii), cu referiri la părerile împărţite ale părinţilor, 

psihologilor, reprezentanţilor MECTS şi al profesorilor, 

privind volumul temelor pentru acasă şi dificultăţile pe care 

le întâmpină elevii în rezolvarea lor. Iar câteva idei capitale, 

în acest sens, semnalate de autorul capitolului, vin – cum era 

şi de aşteptat – dinspre şcoală: „…temele pentru acasă 
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subcapitolul al 5-lea, autorul continuă să dea sfaturi privind 

învăţarea (globală şi parţială) a lecţiilor, dar recomandă, ca 

mai productivă, metoda învăţării progresive, prezentând şi 

traseul acestei căi de învăţare (după renumitul psihopedagog 

Ioan Neacşu), fără să evite a menţiona şi avantajele aplicării 

alternative a celor trei metode, în funcţie de volumul şi 

complexitatea materialului învăţat. Ultima subdiviziune a 

capitolului cuprinde câteva consideraţii cu privire la 

procesul uitării, prezintă concluziile pe baza unor cercetări 

întreprinse de renumiţii pedagogi români Ioan Jinga şi Ioan 

Negreţ şi pe cele ale psihopedagogului Ioan Neacşu.  

Capitolul al V-lea, „Chestionar pentru elevi”, 

„Chestionar pentru părinţi” (autor, Artemiza Damian), 

cuprinde rezultatele la întrebările date celor 100 de elevi şi 

100 de părinţi di comuna Hăneşti.. După opinia autorului, 

alegerile dominante  de răspuns la primul chestionar, reflectă 

tendinţele generale ale atitudinii elevilor faşă de temele 

pentru acasă.. La chestionarul dat părinţilor, autorul 

concluzionează că alegerile dominante de răspuns „nu 

reflectă, în linii mari, tendinţele generale ale atitudinii 

părinţilor faţă de temele pentru acasă ale copiilor lor”. 

Capitolul al VI-lea, „Consilierea părinţilor” (autor, 

Mihaela Manole), pleacă de la constatarea, aproape unanimă, 

a pedagogilor şi psihologilor că  „În condiţiile social – 

economice actuale se manifestă două tendinţe contradictorii: 

părinţii sunt îngrijoraţi de viitorul copiilor lor, dar în acelaşi 

timp nu mai au timp şi răbdare să acorde atenţie 

problemelor acestora; relaţia lor cu şcoala este ignorată sau 

evitată, acţiunile educative ale celor două instituţii  

exercitându-se paralel” şi de la concluzia unui studiu 

INTUITEXT că „…părinţii nu mai au timp să se ocupe de 

temele copiilor”, coroborate cu realităţile din şcolile comunei 

Hăneşti, autorul acestui capitol vine în întâmpinarea 

părinţilor cu câteva iniţiative deloc lipsite de importanţă.  

Motivate şi de rezultatele unui test pe care l-a 

administrat elevilor din clasa a V-a, la care este diriginte, 

care au relevat că 40% dintre copiii clasei nu sunt nici măcar 

întrebaţi de părinţi despre temele pentru acasă,  45 % îi 

întreabă fugitiv, 10% le acordă maximum 10 minute şi doar 

5% sunt mai interesaţi, măsurile la care s-a gândit autoarea 

au fost organizate într-un proiect intitulat „Rolul părinţilor 

în organizarea temelor pentru acasă”, pe care l-a 

implementat în anul şcolar trecut în activitatea cu părinţii 

clasei. 

Capitolul al VI-lea, „Repere de calitate în 

activitatea didactică” (autor, Mihaela Manole), aduce în 

atenţia cititorilor acestei cărţi cele două procese care se 

petrec în spaţiul educativ european, care au devenit deja de 

notorietate: Procesul Bologna şi Procesul Lisabona, care 

completează dimensiunea economică a calităţii  în 

perspectiva unei imagini europene şi a unei culturi 

europene. Urmează amintite coordonatele locale şi naţionale 

ale calităţii. Din sfera acestor coordonate, autorul extrage, 

apoi, câteva aspecte ce vizează calitatea. 

Cartea distinşilor colegi de la Şcoala Hăneşti este un 

frumos dar făcut în ajunul Sfintelor Sărbători de Crăciun şi 

Anul Nou, instructivă şi delectantă, totodată, care dă sfaturi, 

unindu-se cu noi printr-o familiaritate vie şi armonioasă.  Iar 

locul acestei cărţi trebuie să fie în fiecare şcoală, la îndemâna 

tuturor celor care slujesc învăţământul cu vocaţie şi 

devotament. 

 

Sunt sugestive, apoi, în acest capitol „perspectivele 

din care trebuie urmărită atitudinea elevilor faţă de temele 

pentru acasă”: 1. ca obiectiv pedagogic al procesului de 

învăţământ, în sensul formării atitudinii pozitive a elevilor 

faţă de temele pentru acasă; 2. ca factor care influenţează 

calitatea învăţării, implicit a evaluării, cu efecte în 

corectitudinea şi obiectivitatea celei din urmă; 3. ca efect al 

tehnicilor de învăţare abordate de elev; 4.  ca efect al 

metodelor folosite de învăţători şi profesori pentru 

eficientizarea actului învăţării”. 

În  finalul primului capitol, sunt reproduse scrisoarea 

unui elev şi câteva puncte de vedere ale unor psihologi şi 

profesori, care, indubitabil, pot înrâuri practica oamenilor de 

la catedră. Urmează alte şase diviziuni / capitolo ale cărţii, 

aflate într-o relaţie organică cu demersul conceptual. 

Capitolul al II-lea, „Conceptul de atitudine” ( autor, 

Viorica Teodorescu) este o prezentare a noţiunii de atitudine, 

a câtorva definiţii ale atitudinii şi a trăsăturilor definitorii ale 

conceptului de atitudine, acestea din urmă după Elisabeta 

Voiculescu. 

Capitolul al III-lea, „Temele pentru acasă – puncte 

de vedere” (autor, Lucian Manole), cel mai mare segment al 

cărţii în raport cu celelalte, însumând 34 de opinii cu privire 

la această fracţiune a activităţii de învăţare, subscrise de tot 

atâtea celebrităţi din domeniul cercetării psiho – pedagogice 

şi practicii şcolare, din ţară şi de peste hotare. Punctele de 

vedere se referă la scopul temei pentru acasă, la timpul zilnic 

necesar,  la condiţiile care se impun temelor pentru acasă, 

sfaturi pentru părinţi etc. În alte puncte de vedere privind 

tema pentru acasă, aflăm propuneri pentru construirea 

împreună (profesori, elevi şi părinţi) a unor planuri de lucru, 

sfaturi pentru cei implicaţi, variante de teme, modele şi 

sugestii care îmbogăţesc acest capitol, situându-l, după cum 

uşor se poate  observa, la cota de nucleu al cărţii. 

Capitolul al IV-lea, „A învăţa să înveţi” (autor, 

Georgică Manole), pune într-o primă subdiviziune  

mnemotehnica (din gr. mneme =memorie, ţinere de minte şi 

techne = artă, meşteşug). Autorul propune un complex de 

reguli care au ca scop facilitarea însuşirii şi păstrării în 

memorie a informaţiilor transmise în cadrul diferitelor 

obiecte de învăţământ, invocând şi o aserţiune a prof. univ. 

dr. Constantin Dominte: „Limba se dovedeşte a fi nu numai 

un instrument de comunicare a ideilor, ci oferă şi posibilităţi 

de codificare şi stocare în memorie a tot felul de cunoştinţe”.  

A doua subdiviziune improvizează , mai întâi, un test 

administrat elevilor din clasa a VIII-a, pe baza câtorva 

întrebări privind învăţarea ( la anumite materii, la toate sau 

numai la câteva), pentru ca, apoi, să citeze scurte fragmente 

de memorialistică, pe tema învăţării, semnate de: Mircea 

Spătaru, rectorul Academiei Naţionale de Arte, N. Iorga, 

Lucian Blaga, Gavril Scridon şi Mircea Eliade, pretexte 

pentru a le sugera elevilor să aibă preocupări serioase la 

anumite obiecte fără a le neglija pe celelalte.  În subcapitolul 

următor, autorul propune elevilor să-şi ţină fiecare un jurnal, 

oferindu-le modelul matematicianului Grigore Moisil. 

Urmează subcapitolul în care este prezentată, foarte sugestiv, 

relaţia dintre profesor, elev şi cunoştinţele de predat - învăţat 

(programa). Şi, în această relaţie, se proiectează „proful 

ideal”, cel care dă elevilor ce trebuie, dar când cere, acceptă 

şi punctele lor de vedere, şi „elevul ideal”  care, pe lângă 

cunoştinţele predate în clasă, sunt capabili să-şi îmbogăţească 

informaţia, prin efort propriu, şi din alte surse. În 
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Teodor Epure 

DUMITRU (MITICĂ )  SÂRBU –  

ÎNVĂŢĂTOR, DESCENDENT AL UNEI  

FAMILII  SECULARE DIN VORNICENI 

aflat că Gheorghe, bunicul său, era de statură mijlocie, cu ochi 

albaștri, plete albe, împletite la spate și o barbă albă, pe care o 

tundea cu foarfecele. Avea un trup sănătos și o minte sănătoasă. 

Era o fire veselă și la vreme bună și la vreme rea. Având mai 

mulţi copii, era firesc să adune mai multă avere pentru a 

înzestra pe fiecare dintre aceștia. Ţăran bine înstărit, cu o 

voinţă de fier, visa pentru copii săi o stare materială bună. A 

reușit să cumpere 80 de fălci moldovenești (circa 112 hectare) 

de arătură la Ibăneasa și pădurea de la Huci, sprijinit și ajutat 

de primarul Toader Fasolă. Era o persoană credincioasă, cu 

frică de Dumnezeu și toate posturile anului le ţinea, cu cea mai 

mare sfinţenie. Mergea în fiecare duminică la biserică și asculta 

cu evlavie Sfânta Liturghie de la început până la sfârșit, în 

strană, unde își avea locul. A participat la războiul de 

independenţă din 1877, după cum atestă și Octavian Ionescu în 

cartea sa: ”Dintre veteranii din războiul din 1877-1878 care au 

rămas în viaţă și s-au reîntors în Vorniceni au fost Gheorghe 

Sârbu, Nicolai Vatamanu, Costache Bădărău și alţii care se 

numărau printre gospodarii de seamă din Vorniceni. Era o 

mândrie pentru tot satul când veteranii de la ’77 erau văzuţi la 

biserică, la primărie, îmbrăcaţi în costum naţional și cu pieptul 

plin de decoraţii”. 

Înainte de a împlini 80 de ani, într-o zi friguroasă de 

februarie, a înhămat caii la sanie și, împreună cu doi oameni de

-ai săi, a plecat pe Valea Ibănesei să taie stuf pe care trebuia să-

l folosească la construcţia ocolului pentru oile sale. Din 

întâmplare gheaţa s-a spart și a căzut în apă. A fost transportat 

de oamenii săi acasă, unde a stat la pat 8 săptămâni, după care 

moare. Înainte de a muri și-a chemat toţi cei 8 copii și, printr-

un testament verbal își împarte toată averea: oile, pământul de 

la Ibăneasa și pădurea de la Huci. Locul unde se afla casa este 

donat celui mai mic copil, Grigore, iar casa este oferită lui 

Costache, care s-a ocupat de înmormântarea sa. La rândul său, 

Costache, a donat casa mamei mele. 

Grigore, fiul cel mai mic al lui Gheorghe, s-a căsătorit 

cu Evighenia Dăscăleanu, care i-a dăruit 7 copii: o fată și 6 

băieţi. 

Grigore era un bărbat calm, răbdător, foarte calculat, nu 

făcea nici un pas fără să se gândească. Soţia sa, Evighenia, era o 

femeie simplă, harnică, gospodină și pricepută în toate ale 

casei. Era fiica unui gospodar fruntaș al satului și cu multă 

avere. 

Cel de-al patrulea copil al lui Grigore a fost Dumitru, 

care a venit în lume la 28 august 1934, într-o zi de vară cu 

livezi pline de fructe, cu o bogăţie de soare, care cocea harbuzul 

cel roșu și dulce la miez iar în toată atmosfera era o căldură 

înfundată. Clasele primare le urmează la școala din deal, având 

ca învăţător pe Dumitru Olaru. I-a rămas fixat în memoria sa 

frumoasele serbări școlare organizate de învăţătorul său cât și 

jocul naţional oina pe care-l practica în curtea școlii, cu mingi 

din cârpe sau din păr de cal, împreună cu prietenii săi Ș tefan V. 

Mihai, Jîjîie A. Ioan și alţii. 

Clasele gimnaziale le urmează la Liceul Rural 

 

”După cum  

învăţământul elementar, prin care copiii 

învaţă a scrie și a citi, nu-i învaţă știinţă 

și literatură, ci numai îi pregătește  

pentru a și le însuși mai târziu, tot astfel 

știinţa și literatura nu duc sufletul la 

virtute ci numai îl pregătește” – Seneca 

 

D acă pornim din vale, de la 

fosta baie comunală, 

construită în anul 1905 de către primarul Toader Fasolă și 

urcăm înspre partea de nord a satului Vorniceni, până la 

Drumul Liceului, modernizat nu demult, întâlnim o vatră 

străveche, statornicită într-un cadru natural plăcut cu grădini și 

case bine îngrijite, înconjurate cu garduri din fier, care a devenit 

cu adevărat ,,leagănul familiei Sârbu”. 

Primul locuitor al acestei vetre strămoșești a fost 

Dumitru Sârbu, care a sosit din satul Mileanca în a doua 

jumătate a secolului al XIX-lea. Ș i-a construit o casă în vârful 

dealului, cu faţa la soare, lungă, înaltă, acoperită cu draniţă și 

fără coș. Acoperișul nu lua foc pentru că fumul se răcea 

în ,,ursoaică” iar în pod își afuma șiruri de cârnaţi, mușchi, 

costiţă, pentru sărbătorile Crăciunului. Jos, în vale, în faţa casei, 

și-a construit un șopron cu strungă necesar pentru a-și ocroti 

oile de intemperiile vremurilor și o fântână din piatră la care se 

scotea apă cu ajutorul unei cumpene. 

Sângele subţire al lui Dumitru Sârbu presupune, fără 

îndoială, că ar fi avut o origine aleasă, străveche, îndepărtată; 

avea înfăţișare de adevărat moldovean, care, în straie pur 

ţărănești, căci purta costum naţional, opincar din moș-strămoși, 

se îndeletnicea cu creșterea oilor. Această familie cu înfăţișare 

și nume românești, vorbea limba română, fiind păstrătoare și 

zămislitoare de datini și obiceiuri curate, oglindite în enclavele 

de apă vie ale unui folclor fără pereche. Toată această mândră 

zestre a familiei Sârbu a fost concentrată ca lumina dimineţii 

într-un bob de rouă, prin apariţia mai târziu a unui grup de 

intelectuali, care și-a adus o contribuţie deosebită la educarea 

tinerelor vlăstare vornicenene. Satul în care s-a încadrat 

Dumitru Sârbu era constituit din oameni harnici, înstăriţi și 

buni gospodari. Erau desigur și oameni săraci, dar erau puţini la 

număr cei care nu se prea omorau cu munca. Despre Dumitru 

Sârbu academicianul Octavian Ionescu, în cartea sa, ”Însemnări 

istorice despre satul Vorniceni”, mărturisește că ”avea o stână 

cu sute de oi și înainte de a-și sfârși viaţa, a lăsat cu limbă de 

moarte fiilor săi, Nicolae și Gheorghe Sârbu, ca la moartea lui 

să fie petrecut la groapă cu întreaga turmă de oi. Întâmplându-

se să moară în luna mai, carul funebru învelit cu scoarţe 

înflorate și puhoiul de înmormântare au fost intercalate în 

mijlocul cârdurilor de oi și de miei, care au petrecut la groapă, 

într-un chip deosebit, pe fostul lor stăpân”. 

Dumitru Sârbu a avut doi feciori: Nicolae și Gheorghe. 

Nicolae a avut 2 copii: o fată și un băiat iar Gheorghe a avut 5 

băieţi și 3 fete. Prin ceaţa aducerii aminte a mamei mele, am 
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În anul 1963 este numit director al Ș colii Generale Nr. 2 

din Vorniceni. Chiar de la început a reușit să-și mobilizeze toţi 

colaboratorii pentru propășirea școlii, având încredere în sine 

și în colegii săi, ţinând un echilibru între ideile sale și opiniile 

altor colegi. A îndrumat pe colegii tineri și necalificaţi, i-a 

încurajat, le-a acordat încredere să pună deschis întrebările care

-i frământau. Când simţea că au nevoie de un sfat acţiona cu 

promptitudine. În momentul când aceștia se loveau de 

insuccese îi ajuta să nu-și piardă încrederea, să nu se 

descurajeze la primul obstacol. I-a ajutat să înţeleagă că viaţa de 

cadru didactic este grea, dar frumoasă și până să guste din 

satisfacţia muncii e nevoie de multă răbdare și încredere în 

forţele proprii. A reușit să menţină un climat de ordine și 

disciplină în școală prin aplicarea corectă a regulamentelor 

școlare și a deciziilor luate de consiliile profesorale conduse cu 

mare competenţă și responsabilitate. Împreună cu colectivul 

didactic a depus eforturi susţinute în vederea generalizării 

învăţământului de 7 și 8 ani la școala cu o populaţie lipsită de 

posibilităţi materiale, de informaţii și care era la o distanţă mare 

faţă de principalele instituţii ale comunei. 

În anul 1971 își încheie mandatul de director și este 

numit învăţător la Ș coala Generală Nr. 3 Vorniceni. Se știe că 

unii oameni spun cu superioritate că nu e mare lucru să predai 

la clasele mici, că nu trebuie multă inteligenţă să înveţi pe 

cineva să scrie și să citească. Cu siguranţă însă, că numai acel 

care își arde viaţa încercând să dea tot ce are mai bun copiilor 

pe care îi educă, știe cu adevărat ce înseamnă să fii învăţător. 

Este vorba de responsabilitate, de lupta cu 

niște obișnuinţe care, odată înrădăcinate e 

greu să mai fie înlăturate. Părinţii nu mai au 

timp de copiii lor și-i lasă cu totul în grija 

învăţătorului, care pune fundamentele, 

prelucrând cu grijă un material neformat sau 

format anarhic. De aceea, învăţătorul Dumitru 

Sârbu a dezlegat cu mult simţ de răspundere 

muchiile cărţilor și i-a învăţat părintește carte 

pe cei care apoi, își vor aminti mereu de 

dânsul, ca de un izvor al cunoașterii, la care 

au deprins tainele scrisului, cititului și 

socotitului. Dumitru Sârbu a fost prezent zi de 

zi la catedră, în mijlocul colectivului de elevi, 

trezindu-le gustul pentru nou, frumos, adevăr, 

pentru aflarea tainelor ascunse între coperţile 

manualelor; el fiind pentru elevi un al doilea 

părinte. A fost o fiinţă de un devotament rar, 

cu o judecată foarte dreaptă și cu o putere de 

credinţă și dragoste pentru elevi cum nu s-a 

mai întâlnit ; cunoștea în amănunt satul, oamenii, problemele 

comunităţii și se implica în rezolvarea acestora fără a sta mult 

pe gânduri. Era un bun gospodar, a construit o casă frumoasă, a 

amenajat o livadă cu toate soiurile de pomi ; muncea cu 

pricepere și dăruire ca un adevărat fiu de ţăran, fără să-i fie 

rușine de munca pământului. Pe lângă activitatea pe tărâmul 

educaţiei, învăţătorul Dumitru Sârbu a desfășurat și o activitate 

în cadrul căminului cultural, unde a susţinut conferinţe pe 

diferite teme cu caracter știinţific, iar împreună cu elevii săi a 

prezentat numeroase programe artistice. A făcut parte din 

grupul vocal bărbătesc, care a luat premiul doi pe ţară la 

Festivalul Naţional ”Cântarea României”. Frumoase și 

interesante activităţi cultural artistice s-au organizat și în cadrul 

cercului de citit pe care l-a condus cu mare competenţă. Cercul 

de citit își desfășura activitatea în locuinţa unui cetăţean. Aici, 

se găseau și câteva cărţi de literatură de la biblioteca căminului 

cultural, din care se citeau unele fragmente mai interesante, 

apoi se prezentau evenimentele interne și internaţionale mai 

 

”Anastasie Bașotă” din Pomârla. În acea perioadă, era o 

adevărată tradiţie pentru vorniceneni ca fiii lor să urmeze acest 

liceu rural înconjurat de codri seculari, care de-a lungul 

veacurilor au dat oamenilor arme cu care să-și apere pământul 

strămoșesc, fluiere cu care să-și cânte bucuria și tristeţea și 

lemnul pentru a-și construi casele de locuit. 

În perioada anilor 1950-1953 urmează la Rădăuţi în 

Bucovina, Ș coala Medie Tehnică de Cooperaţie. În continuare, 

biografia sa aproape că rezumă în limitele ei o experienţă 

singulară. Tatăl său a fost trecut la chiaburi, impunându-i-se 

cote și impozite mari, pentru care, neavând posibilitatea să le 

achite, a trăit șicane, ameninţări și chiar arestări și a fost târât 

prin multe tribunale. În aceste împrejurări, Dumitru nu reușește 

să termine cursurile liceale, fiind exmatriculat. Nu ne putem 

închipui ce înseamnă să nu fii primit la școală, în anii cei mai 

frumoși ai vieţii. Numai el ar putea să ne spună câtă dramă 

sufletească și câtă luciditate dureroasă era în sufletul său! 

În toamna anului 1953 este încadrat profesor necalificat 

de fizică și chimie la Ș coala Elementară din Vorniceni. Deși 

tânăr și fără experienţă la catedră, a reușit prin lecţiile sale să 

pună elevii în dificultate și să le creeze incertitudini, neliniști și 

contradicţii, gânduri și frământări de cunoaștere, trăite cu 

acuitate atât de el ca dascăl cât și de învăţăcei. Neterminând 

cursurile liceale, fără diplomă de bacalaureat, este nevoit să 

facă pe autodidactul. Astfel își manifestă abilitatea de a se 

pregăti continuu. Urmează la fără frecvenţă cursurile Ș colii 

Pedagogice din Suceava, pe care le termină în anul 1955, 

calificându-se în profesia de învăţător. În anul 

1958 se căsătorește cu Valeria Lișman, 

absolventă a Ș colii Pedagogice de Educatoare 

din Bârlad. Valeria, soţia sa, era o femeie 

înţeleaptă, care inspira de la întâia vedere o 

trainică simpatie și o blândeţe care te 

fermeca. Avea un suflet și o minte devotată și 

loială familiei. Era o fiinţă de o mare fineţe, 

de o mare blândeţe, cu o vorbă domoală, 

ponderată, ce-ţi inspira dragoste și chiar 

duioșie. Din căsătorie a rezultat 3 copii:  

Larissa-Elena, absolventă a Facultăţii 

de Mecanică, secţia TCM, a lucrat ca inginer 

proiectant la S.C. Mecanex S.A. Botoşani 

până în anul 2006, iar în prezent este consilier 

superior la Direcţia Edilitare din cadrul 

primăriei municipiului Botoșani. Are 2 copii: 

o fiică absolventă a Facultăţii de Ș tiinţe 

Economice Iași și un băiat student. Al doilea 

copil, Dan este absolvent al Facultăţii de 

Mecanică Suceava, în prezent inginer – șef District Linii 

Regionale Căi Ferate Suceava. Are un copil care lucrează în 

poliţie. Al treilea copil, Constantin, muncește în străinătate. 

În anul 1961, Mitică Sârbu s-a prezentat la examenul 

pentru obţinerea gradului definitiv în învăţământ. Fiind coleg de 

cancelarie mulţi ani, am constatat din discuţiile purtate că-și 

iubea foarte mult familia, satul natal pe care nu dorea să-l 

părăsească niciodată. În acest context l-am întrebat dacă i-ar 

plăcea viaţa de la oraș. A stat câteva minute pe gânduri și apoi 

mi-a mărturisit : ”Nu merită să părăsești iarba verde a 

câmpurilor Ibănesei unde bunicul meu era stăpân, păduricea de 

la Huci care freamătă, ca să te închizi în ziduri de piatră ori de 

cărămidă. La oraș ploaia parcă plânge, parcă ar jeli, pe câtă 

vreme la ţară, ploaia cade peste ogoare, peste lanuri și cântă 

adâncul cântec al vieţii. Cum să pleci de la ţară și să nu vezi 

frumuseţea neasemuită a viscolelor albe, alergând peste 

câmpuri?” 

COMENTARII 
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ea/ Nu vine să mai fie a mea/ Iar nepoţica, mititica/ N-o s-o 

vadă pe bunica.” 

A trecut în nefiinţă la 54 de ani și ar fi realizat mai 

multe pentru copii, nepoţi și comunitatea vorniceneană dacă-l 

mai ţinea Dumnezeu pe acest pământ. 

importante. Pe lângă materialele de cultură prezentate, se 

organizau și momente artistice. Se spuneau povești, anecdote, 

ghicitori de către unii ţărani mai buni de gură, ceea ce ducea la 

prezenţa unui număr mare de săteni la aceste activităţi. 

Într-una din zilele lunii august din anul 1984, în familia 

sa are loc un eveniment dureros. Soţia sa, Valeria, a trecut în 

nefiinţă după o lungă și grea suferinţă. Prezentându-i 

condoleanţe, lacrimi grele i se scuturară fără voie pe obraz apoi 

ochii au început să-i înoate în lacrimi, ca într-un ocean. Glasul i 

s-a înmuiat iar privirea i s-a împăienjenit. Pe figura lui se putea 

vedea o umbră dureroasă. Orice vorbă, orice lucru care-i 

amintea de soţia sa îl zbuciuma complet. Mi se părea că s-a 

topit ceva în sufletul lui, pe care-l simţeam cuprins de o adâncă 

tristeţe. Din mărturisirile copiilor săi, după acest eveniment 

tragic, care i-a marcat existenţa, ceasuri și zile întregi, stătea 

singur să scrie, să citească, să se uite pe fereastră, să răsfoiască 

un album și rareori schimba câteva vorbe cu vecinii, rudele și 

prietenii. Încerca să-și readucă în minte chipul fiinţei iubite și 

împrejurările și momentele fericite prin care au trecut 

împreună. Ca să nu cadă într-o depresie totală, a hotărât ca în 

fiecare zi să-și schimbe activitatea (în afară de cea de la clasă) ; 

într-o zi lucra în grădină, în altă zi vizita pământul bunicului 

său, iar în altă zi juca șah cu prietenii săi. Era un bun 

cunoscător al șahului și un bun participant la numeroase 

concursuri la nivel comunal, raional și regional, pentru care a 

primit diverse diplome. 

Cum o rază de soare se topește în toate culorile până la 

graniţa întunericului așa și persoana sa a început să se topească 

ușor-ușor în singurătatea în care se afla. Într-o zi de februarie a 

anului 1988, când zăpezile începură să mai scadă și un soare 

tânăr scăpa prin pânza cenușie a cerului pentru a lumina satul, 

Mitică Sârbu a plecat în lumea celor drepţi, fără să-și termine 

misiunea de educator, elevii rămânând și astăzi să-l aștepte să 

intre în clasă. La acel moment nefericit, un fost elev de al său 

mărturisea cu un nedisimulat regret și emoţionantă sinceritate: 

”Singurul lucru pe care-l regret este că m-am despărţit pentru 

totdeauna de învăţătorul meu, care mi-a fost de-a lungul celor 4 

ani omul ce a știut să-mi dea răspunsuri la toate întrebările care 

m-au frământat, m-au neliniștit și m-au obsedat. A fost omul pe 

care l-am ascultat și ca el aș vrea să devin și eu.” 

Singurătatea l-a măcinat și l-a consumat atât de mult 

încât nu a mai suportat decât 4 ani fără soţia sa. N-a apucat să 

se bucure de nepoţi decât 3 ani. Despre el copiii își amintesc că 

”din zăpada rezultată de la amenajarea cărărilor prin curte, tata 

făcea un imens om de zăpadă, care se vedea din drum şi 

amuzau copiii ce mergeau la şcoală. Era atât de mare că pentru 

a-l “decora” cu nas, ochi, gură, măturiţă, trebuia să urce pe o 

scară. Acest om de zăpadă se topea ultimul, târziu în primăvară, 

iar noi eram foarte mândri că nu mai avea nimeni aşa ceva. Tata 

ţinea foarte mult la noi, copiii, şi avea grijă să ne ofere în 

măsura posibilităţilor şi alte bucurii: excursii organizate cu 

şcoala, tabere, expediţii în pădurea locală, scăldatul la iaz. 

Sfârșitul tăticului nostru a fost prematur și dureros pentru noi, 

copiii. A lăsat în urmă o amintire frumoasă familiei pe care a 

iubit-o, oamenilor din sat și foștilor elevi pe care i-a educat”. 

Copiii au descoperit într-un carneţel o poezie a sa, ce 

descrie cu fidelitate ultimele momente după dispariţia soţiei 

sale, care îi impresionează puternic de câte ori o citesc : 

,,În casa mea de lângă drum/ Stingher și singur sunt 

acum/ Ș i toate lucrurile sunt reci,/ Soţia mea s-a dus pe veci./ 

Ș i-i o tăcere peste tot/ Să stau singur nu mai pot/ Mai merg la 

școală ori în sat/ Mă culc dar nu mai dorm în pat./ Simt peste 

tot prezenţa ei în casă/ Purtarea ei cea mai aleasă/ Cu mine, cu 

Costel, cu Dan/ Ș i cu Larisa, dar e-n van./ De-acolo unde-i dusă 

COMENTARII 

S ensibilitatea, gustul pentru frumos şi grija pentru 

tradiţia populară în preajma sărbătorilor de iarnă sunt 

elemente care marchează viaţa şi munca unor oameni. Dar, în 

asemenea momente, numai unii au puterea şi darul ceresc de a-i 

uimi pe cei din jur, într-un mod cu totul strălucitor şi încântător. 

Acestea sunt înfăţişări şi ,,farmece” cu o anumită semnificaţie 

din viaţa Doamnei Maria Moisoiu, autoare a trei volume de 

poezii. Colaborând pe parcusul anului (2011) cu Domnia Sa, nu 

a trecut cu vederea ca la sărbători să ne colinde (R. Luceafarul), 

aşa cum ştie cel mai bine s-o facă: un poem – colindă aşternut pe 

hârtie şi aşezat la vedere într-un paner plin cu mere, nuci, colaci, 

vin de al nostru de la ţară, busuioc şi un veritabil ştergar legat de 

toartă. 

Forţa obiceiului este mare! Gestul potrivit înveseleşte 

şi sensibilizează pe oameni! 

Mulţumim, multă sănătate, putere de creaţie şi La 

Mulţi Ani, adevăratei Doamnei! 

TRADIŢIA 

ŞTERGARULUI ÎN 

COLINDĂ  

Ana-Marga Maluş 
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interioară ori a celor din categoria ,,secret de serviciu”. 

Situaţia însă se complică atunci când, din diverse motive – 

boală, dorinţa de a urma în stăinătate un rezidenţiat pe care 

Armata nu-l deţine, neputinţa de adaptare la specificul 

spitalului de campanie etc. – medicul militar întrerupe, prin 

demisie, contractul cu Ministerul Apărării Naţionale. Fireşte 

că Armata trebuie să-şi recupereze în integralitate cheltuielile 

cu şcolarizarea respectivului – inclusiv pentru serviciile de 

care, în numele studentului, au beneficiat căpuşarii 

sistemului! –, însă mi se pare că n-ar trebui să ignorăm că, 

prin rezultatele obţinute, medicul militar a avut în anii de 

învăţământ superior o medie prin care, la medicina civilă ar 

fi beneficiat nu doar de accesul la ,,fără taxă”, ci şi de bursă 

de merit; e suficient să menţionez că, o singură restanţă, îl 

retrograda pe studentul în cauză la medicina civilă, cu 

sancţiuni specifice, de natură financiară!   

Ministerul Apărării Naţionale însă ignoră astfel de 

detalii – care, într-o societate sănătoasă, ar fi intrat în zodia 

normalităţii – şi-i fixează, întru recuperare, unui proaspăt 

medic (locotenent în rezervă prin demisie), în urma unor 

cercetări administrative a pagubelor, o sumă care, indexată 

cu indicele de inflaţie, urcă spre un miliard de lei vechi! Aşa 

se face că, deşi pare halucinant, ministerul emite, în caz de 

demisie, decizii de imputare cu sume usturătoare, care vin să 

frângă, din start, zborul unui medic ce, prin facultatea 

terminată, a demonstrat că s-a ridicat în elita medicinii 

româneşti şi, poate, mondiale, dacă ne gândim că, un produs 

din acest club select – Adrian Lobonţiu, absolvent 

al ,,Universităţii de Medicină şi Farmacie” din Târgu Mureş 

– a devenit unul dintre maeştrii chirurgiei robotice de la 

NASA. 

Nu ştiu dacă în România se găsesc, în momentul de 

faţă, absolvenţi de medicină generală militară capabili să-l 

egaleze ori să-l depăşească pe Doctorul Adrian Lobonţiu, 

însă e jenant şi, totodată, revoltător ca un om care a terminat 

 

D espre durerile elitei absolvenţilor de 

învăţământ superior, care, datorită penuriei 

financiare, aleg să părăsească meleagurile româneşti, se 

vorbeşte puţin. În goana mass-mediei după cancan şi 

spectaculos, prim-planul – dacă ne raportăm la diasporă 

– nu este ocupat nici măcar de oamenii care, evadând din 

vechea Dacie, îşi asumă supravieţuirea într-o muncă 

arareori uşoară, ci de cei care sfidează limitele legalităţii 

în statele occidentale. 

Şi totuşi, dacă am renunţa la etichetări stupide, de 

genul ,,de la grădiniţă statul român a investit în educaţia lor, 

iar ei pleacă în altă ţară după ani în şir de şcolarizare”, am 

avea privilegiul de a identifica o realitate mai puţin accesibilă 

până în prezent. 

Deoarece în domeniul de analiză am prins vârfurile 

studenţilor medicinişti – reprezentate de tinerii care studiază 

în Institutul Medico-Militar –, precizez dintru început că 

media de intrare la facultate pentru aceştia a fost, din ’90 

încoace, mult mai ridicată decât a celor de la medicină civilă. 

Aşa se face că, pentru orice absolvent de bacalaureat, care îşi 

doreşte o carieră în medicină, a reuşi la medicină generală 

militară era/este un vis greu de atins, chiar dacă rigorile celor 

şase ani de facultate implică o sumedenie de restricţii şi 

sacrificii. Din categoria lor enumăr doar două: exerciţiile de 

front, desfăşurate în uniformă de camuflaj atât în arşiţa verii, 

cât şi în viscolul iernii şi vacanţele mult mai scurte, 

comparativ cu cele ale colegilor din întreg spaţiul universitar 

(de pildă, în data de 2 sau 3 ianuarie a fiecărui an, studenţii 

de la medicină militară se întorc la universitate cu arme şi 

bagaje, pentru că, în ziua următoare, au obligaţia să se 

prezinte la raport!). 

 ,,Bine, dar cine se bucură de înlesniri, precum sunt 

cele de care beneficiază această elită?” ar putea replica 

cineva care priveşte superficial fondul problemei. Se ştie, 

desigur, că pentru aceşti studenţi, statul român suportă o serie 

de cheltuieli, care includ valoarea soldelor şi a 

indemnizaţiilor, precum şi contravaloarea normei de hrană, a 

echipamentului şi cazarmamentului, a rechizitelor şi a 

transportului pe calea ferată, iar la absolvire, studentul în 

cauză, devenit medic-locotenent, are obligaţia – prin 

contractul intrat în vigoare imediat după admiterea la 

facultate – de a profesa, timp de opt ani, într-un spital aflat 

sub comandamentul Armatei Române.  

Şi, chiar dacă tabloul nu poate căpăta concreteţe fără 

revelarea unor artificii cu iz de balcanism, de genul asumării 

primirii de către student – prin semnătură, impusă de diverşi 

comandanţi militari! – a unor iluzorii rechizite ori a unor 

veşminte, din categoria celor descrise de Hans Christians 

Andersen în ,,Hainele cele noi ale împăratului”, niciunul 

dintre viitorii medici militari nu a protestat, pentru că în jocul 

cazon interveneau rigorile regulamentului de ordine 

Gruia Cojocaru 

PLATA  

PENTRU DEZLEGAREA  

DE GLIE 

Elita studenţilor medicinişti, în convoiul triumfal al absolvirii 

cursurilor universitare 
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Un adevăr se desprinde crud din ecuaţia dezvăluită: 

statul român – care prin instituţiile sale  acţionează într-o 

coerenţă uluitoare întru sabotarea intereselor cetăţeanului, ce-

i cade-n mână – se inspiră dintr-un model practicat odinioară 

de reprezentanţii Fanarului, strălucitorul cartier al 

Istanbulului. Sintetizând perfect situaţia, remarca unuia 

dintre medicii militari, cu trimitere la perioada studenţiei –  

,,de la semnarea contractului cu Armata am  fost trataţi ca 

nişte iobagi, folosiţi la cheremul boierului precum în Evul 

Mediu, iar pentru dezlegarea de glie şi recâştigarea 

libertăţii trebuie să plătim, fără să se gândească nimeni la 

faptul că am depus în perioada asta un efort în plus!” – 

închide încă un capitol al nedreptăţilor, care, cu generozitate 

i se livrează tânărului de către un stat, lovit parcă de vârstele 

de regresie.     

Să ne mai mire că, într-un astfel de context, mare 

parte din elita românească din orice domeniu legitimează, 

în cadrul hemoragiei de capital uman din ultimii ani, un 

exod care, în ultimă instanţă, vulnerabilizează sensul 

existenţei noastre ca popor?!... 

 

o facultate atât de grea (în ţară sunt, anual, doar 10 astfel de 

studenţi la universitatea din Târgu Mureş, iar 15 la cea din 

Bucureşti) să fie tratat, în cazul în care demisionează din 

sistem, mai rău decât unul care a finalizat o facultate 

fantomatică tăind frunze la... stele! Gândindu-mă doar la 

faptul că există astăzi absolvenţi de medicină generală 

militară, ce îşi continuă studiile universitare, ajungând 

preparatori sau asistenţi universitari în urma unui concurs 

deloc simplu, primind ca retribuţie pentru trei norme/

săptămână – dintre care doar una şi jumătate plătită, restul 

fiind muncă patriotică! – sume ce ating până şi exorbitantul 

prag de 1500 lei/lună, înţeleg de ce aceşti medici, care vor să

-şi sporească competenţele în domeniu, dar şi un trai decent, 

aleg demisia şi exodul spre alte zări! (În treacăt fie spus, 

Armata Română – stimulând excelenţa! – îi impune 

medicului militar, care a avut puterea de a intra în corabia 

universitară, să-şi dea demisia din sistemul de apărare şi să 

plătească (aceleaşi) despăgubiri, când, într-un sistem social 

sănătos, respectivul medic trebuia să fie, pentru respectiva 

instituţie, o emblemă reală şi nu una prinsă în consistenţa 

frunzei, care, ambalată strident într-un brand de ţară, 

adânceşte provocator decolteul dâmboviţean!)       

Medicul Alecu Popovici a părăsit Botoşanii copilăriei 

pentru Bucureştii tuturor adversităţilor, trecând de la o 

eventuală specializare pediatrică la o terapie prin artă a 

sufletului puilor de om. Autor de piese de teatru pentru copii, 

traducător în acest domeniu, secretar literar, director de 

reviste, director de teatru (Ion Creangă, Nottara), baronul nea 

Alecu a fost un veritabil balsam pentru lumea prea orgolioasă 

a scenei. Nu cred să fi avut un duşman în viaţă (în modestia 

lui, nici măcar pe biografi n-a vrut să-i încarce, trăind o cifră 

rotundă de ani, între 1927-1997). 

Poate pe imprevizibilul Vadim, care navigând în siajul 

patronului, Eugen Barbu, n-a putut să-l ierte că i-au 

„însuşit” (acesta fiind păcatul maestrului, „colajul” a tot ce i-

a plăcut, dar ce uriaş scriitor al literelor române, conu 

Jenică!) „Săptămâna culturală a capitalei”, o nevinovată 

anunţătoare de spectacole, transformată într-o vitriolantă 

revistă, cu pamflete pe post de pasteluri. Mai mult, într-un act 

de gratuitate jenantă, i s-a pus în cârcă liniştitului nea Alecu 

o aventură cu ravisanta fostă subalternă, Jeanine Stavarache. 

Îmi povestea dramaturgul, la umbra uriaşei sale biblioteci de 

acasă, cărţi camuflând diverse sticloanţe cu tării 

contrapunctice: „Bate câmpii! Jeanine era…şi este…superbă, 

aş fi vrut eu o asemenea cucerire, dar actriţa avea alte opţiuni 

în tinereţea-i tumultoasă. Şi cine aruncă piatra:întreţinutul 

paraşutelor de la Athene Palace?” 

Cât de generos putea fi, dacă a băgat în seamă un 

publicist ca mine, tipărindu-i nişte aforisme teatrale în 

paginile revistei „Cortina”, ce apărea destul de des în ultimul 

deceniu ceauşist (axat pe betoane, nu artistice toane!). Graţie 

lui i-am cunoscut pe Valentin Silvestru, care, culmea, a fost 

ESEU  CU…LORDUL NEA ALECU  

impresionat de proza mea, „Vârsta a treia, şi 

ultima” (premiată cu o menţiune la un festival „Scenarii 

teatrale”); Fănuş Neagu, într-o vervă apocaliptică; animatorul 

de teatru Ştefan Haralamb; radiofonista Stela Neagu; şi cu 

uriaşul actor George Constantin. Ori de câte ori verbul meu 

depăşea limitele antedecembrist, nea Alecu mă tempera: „Îţi 

dau un sfat, primit şi de mine în tinereţe, teribil de eficient: 

„n-are rost să declanşezi un război, dacă ştii că nu-l vei 

câştiga”. Mereu îşi aminteşte de cele două fabuloase turnee în 

Japonia cu teatrul „Ion Creangă”, unde s-au jucat peste o sută 

de spectacole cu „Snoave cu măşti” şi „Cenuşăreasa”. I-ar fi 

plăcut să fi scris, dar tot a amânat, după primul turneu, un 

jurnal, „110 zile în Orientul Îndepărtat”. 

Nea Alecu avea o abordare fatalist-ironică a 

existenţei: „Ce-i viaţa asta, Radu al meu a trăit excelent zece 

ani în concubinaj cu viitoarea sa soţie, dăruindu-mi şi un 

nepoţel, dar după oficierea căsniciei, s-au despărţit”. Sau 

răspunsul stupefiant al zădărniciei dinainte de 1989, la 

întrebarea „Ce mai faci, nea Alecu?”: „Ce să fac? Lucru de 

mână?!” N-a rezistat morţii premature a fiului, un excelent de 

dotat regizor, şi a părăsit această lume, cu discreţia atât de 

specifică lui. De la Alecu Popovici mereu trebuie să te aştepţi 

la o ghiduşie, aparent nevinovată: ce ziceţi de piesa lui „Nu 

prea Albă ca Zăpada?” 

 Şi acest nord-moldovean cumsecade, spiritual, 

generos, prolific, pe care memoria Internetului l-a reţinut cu 

zeci de piese de teatru, traduceri şi…înscenări, a dat cea mai 

subversivă definiţie a socialismului estic: „Afară-i vopsit 

gardul, înăuntru-i leopardul!” 

 

Cezar Vasilescu 
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Muzdofrae Stdlgana Băltuţă 

 Domnul învăţător Sergiu Manolache s-a referit la 

scopul programării temei despre meşteşuguri, precizând că 

aşa vor înţelege cei mici că ei sunt continuatorii unora dintre 

meşteşugurile care sunt necesare a fi practicate şi astăzi. 

 Domnul director Maluş Neculai a apreciat faptul că 

programarea şezătorii şi a temei despre meşteşuguri a 

însemnat o reînviere a şezătorilor de altădată ale satului, care 

aveau loc în serile de dinaintea sărbătorilor de iarnă, când 

generaţiile adulte transmiteau celor tineri modul de viaţă al 

comunităţii rurale. Activitatea a fost o reuşită, bunicile şi-au 

revăzut tinereţea lor, mamele au căpătat noi experienţe şi 

copiii au înţeles că trebuie să ducă mai departe frumuseţea 

vieţii tradiţionale româneşti.  

P e data de 9 decembrie 

2011, la Cucorăni, 

comuna Mihai Eminescu, din 

iniţiativa domnilor învăţători 

Cecilia şi Sergiu Manolache , s-a 

desfăşurat în cadrul şcolii ,, o 

frumoasă şi tradiţională activitate .  

 La activitate a participat şi 

domnul director coordonator Maluş 

Neculai. 

 Organizatorilor le-au stat 

aproape colegele Corduneanu 

Florica, Drescanu Cristina şi părinţi 

ai copiilor. 

 Activitatea s-a referit la 

meşteşugurile populare care erau 

practicate în viaţa satului de 

altădată.  

Copiii îmbrăcaţi în costume 

populare, aflaţi în şezătoare au tors, 

au ales la gherghef, au brodat, au 

împletit pănuşi, dar au prezentat şi 

un program folcloric, coordonat de doamna învăţătoare 

Cecilia Manolache. 

La şezătoare erau mamele şi bunicile implicate şi ele 

în practicarea industriei casnice textile, demonstrând ţesutul 

la stative. Sala unde s-a desfăşurat şezătoarea a fost 

completată cu o expoziţie de piese ţesute- ştergare, scoarţe în 

zestre, traiste. 

 De remarcat este că Şcoala de la Cucorăni are şi o 

colecţie muzeografică complexă recunoscută care cuprinde 

ceramică arheologică şi de secol XIX-XX documente, 

numismatică, piese etnografice ( unelte, ţesături, piese de 

port popular). În cadrul activităţii au fost prezentate pe lângă 

tors, ţesut, brodat, şi prelucrarea lemnului, olăritul, fierăritul. 

CUCORĂNI—3 GENERAŢII  
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Prof. Viorica Lavric,  
Gura Humorului 

adminstraţiune, judeţele sânt abandonate 

cu desăvârşire în exploatarea a vreo 

câţiva deputaţi, sateliţi ai guvernului … 

„Dă-mi, să-ţi dau – iată morala 

guvernanţilor de astăzi”, scria jurnalistul 

Eminescu.  

Într-un alt articol din 5 sept 1880, 

constată interesele străinilor în a ne 

controla viaţa economică şi pare că ar 

vorbi chiar de subiectul nostru fierbinte – 

Roşia montană: … „foile oficioase 

visează a dezgropa movile de aur din 

Carpaţi, pentru a ne îmbogăţi peste 

noapte. Dacă veţi descoperi chiar munţi 

de aur, care împing la lene, în locul 

cărbunelui de pământ, care împinge la 

muncă, cu acest sistem nu vor fi ai 

noştri” (conservatorii)! 

Şi la împrumuturi repetate şi la creşterea 

mortalităţii, şi la necinstea voturilor din 

Parlamentul de atunci se opreşte 

Eminescu în publicistica sa.  

Sunt triste dovezi ale neîmplinirii noastre 

şi este dureros că şi după atâţia ani, fenomenele se repetă. Nu 

e de mirare că a plătit atât de scump în lupta pentru adevăr şi 

interesul naţional, trăind doar 39 de ani. Şi nu e de mirare că 

unii „elitişti” de azi îşi permit să spună că poetul … „e 

îngropat sistematic într-un morman incult de exaltări şi 

temenele…” (Pleşu). Emil Cioran avea dreptate spunând că 

Eminescu e „cel pe care şi Budha ar fi gelos”. 

Din câte omagii i s-au adus poetului, unul cu totul 

deosebit i l-a adus … Pădurea! Atât de dragă lui! La a 50-a 

comemorare, în iunie 1939, tocmai în Ţara Oaşului, la Porţile 

Someşului, ostaşii Diviziei a 20-a Infanterie, în frunte cu 

comandantul lor, generalul Georgescu P., şi-au manifestat 

prin efort admiraţia plantând o pădure de 10.000 de puieţi, cu 

numele Eminescu (Ghe. Istrate – 1983) 

Într-o largă poiană ce se putea vedea de departe, au 

săpat, au adus puieţi de brad, din toate pădurile din jur, pe cai 

şi pe asini şi au sădit o pădure cu numele poetului, în toate 

zilele lor de repaus. Astfel, că numele poetului, s-a ridicat din 

pământul nostru matern, prin tulpini semeţe colorând 

reînvierea întregii naturi. Pădurea există. Ne trebuie doar 

aripi s-o privim de sus. Luceafărul se află deasupra ei, iar 

ziua lui de naştere, 15 ianuarie, a fost declarată „Ziua Culturii 

Naţionale” (Legea nr.238/2010), în semn de recunoştinţă faţă 

de cel care cu harul său a înălţat rostire românească. 

Ce-ar fi dacă împăduririle din această primăvară ar 

dărui Poetului Mihai Eminescu, o mică plantaţie cu Tei, cum 

a înnobilat ruşii locul natal al lui Esenin, cu mestecenii pe 

care i-a purtat în suflet? 

P e când românii îşi căutau 

cărarea spre Unire şi carul 

soartei nu părea a se lumina, încât şi 

cărturarii şi plugarii îşi încălzeau prin 

doine şi balade zilele şi nopţile, visând 

la norocul sperat, într-un mijloc de 

ianuarie, a răsărit Luceafărul! 

Despre miracol aflăm dintr-o 

proză a lui Geo Bogza (1908-1993), om 

şi scriitor de stânga, frate cu Radu 

Tudoran (Nicola Bogza), cel care a 

călătorit prin lume, „cu toate pânzele 

sus”. Aflăm, astfel că Dumnezeu şi 

Sfântul Petru au coborât printre 

muritorii români şi, la o vreme de seară, 

au cerut loc de „mas” la poarta unui biet 

sătean. 

Au fost primiţi cu bunăvoinţă, 

li s-a oferit loc de odihnă în „casa cea 

mare”, fiind şi ospătaţi cu lapte cald şi 

mămăliguţă fierbinte. A doua zi, 

dimineaţa, tot după ce au fost omeniţi 

cum se cuvine, li s-au dat în traistă şi 

câteva mere, pentru a-şi potoli setea la drum. Atunci, Sfântul 

Petru i s-a adresat Atotputernicului: Doamne, ce le putem da 

acestor oameni ca să-şi poată vedea sufletul lor atât de 

simţitor şi generos? A chipzuit Dumnezeu, cât a durat ziua şi 

… l-a dat pe Eminescu! Prin el, românii să-şi poată cunoaşte 

sufletul. Şi au trecut de atunci 162 de ani! În 1949 Mirea 

Eliade ne spunea: „El, şi numai el ne-a ajutat să ne înţelegem 

bătaia inimii. El ne-a luminat înţelesul şi bucuria nenorocului 

de a fi români”.  

Despre creaţia sa poetică s-a aflat în lumea largă, 

fiindcă opera i-a fost tradusă în mai toate limbile de circulaţie 

mondială. 

În ultimii ani este mai intens analizată activitatea 

publicistică a poetului în cei şase ani de efort fizic şi moral, 

depus la ziarul „Timpul” din Bucureşti. Talentul poetic, 

gândirea filozofică şi nelimitata putere de a călători prin 

istoria lumii îl aşează printre cele mai de seamă personalităţi 

creatoare. Volumele (9-13) de publicistica ce conţin articole 

de o analiză profund realistă a situaţiei sociale, economice şi 

politice din România acelor ani, ne prezintă un Eminescu, 

adevărat slujitor de ţară, trăitor în zilele noastre. În ziarul 

„Timpul” din 9 iulie 1880 scria: „E dovedit că şcolile rurale 

scad. În patru ani au scăzut cu 900 şi mai bine … Ce trebuie 

să înveţe mojicul carte! Dacă patrioţii nu ştiu carte, începând 

de la miniştri şi generali, apoi ţăranul să ştie gramatică şi 

aritmetică, să-l întreacă pe … Nu se poate una ca asta!” 

Aflăm că şi atunci erau foarte activi baronii locali, dintr-un 

articol din 29.03.1880: … „în realitate nu mai există 

ATUNCI A RĂSĂRIT LUC EAFĂRUL!  
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creatorilor, şi protestăm împotriva implicării factorului 

politico-economic predominant peste cel cultural şi a 

corupţiei generalizate de sus până jos în promovarea 

produselor subculturale ca etalon de referinţă; 

8. Denunţăm marginalizarea tot mai accentuată a 

creatorilor în vers clasic cu figuri de stil şi elemente de 

prozodie, a compoziţiilor de factură eminesciană dar şi a 

poeziei moderne purtătoare de mesaj. 

Constatăm că modelul consacrat al poetului-voce al 

cetăţii, exemplul uman de demnitate, moralitate, patriotism şi 

verticalitate, portstindardul conştiinţei spiritualităţii de limbă 

şi de neam este astăzi total demodat. Avem în schimb o 

adevărată inflaţie de false modele  şi de aşa-zişi prozatori şi 

poeţi la toate saloanele mondene, stipendiaţi cu banii 

cetăţeanului contribuabil, ca să-şi etaleze refulările intimiste 

şi angoasele de lux.  

În ce măsură mai putem vorbi astăzi de sinceritate 

emoţională, de spontaneitate creatoare, investiţie de 

sentimente  şi fantezie, de ardere interioară, de conştiinţă 

naţională, de cultură de neam? 

O întrebare retorică la adresa criticilor de artă... 

Opinia noastră este că, în funcţie de cum ne vom raporta la 

această întrebare, ne vom poziţiona într-un fel sau în altul 

faţă de: - cultura moştenită de la întemeietori; - atitudinea 

civică şi conştiinţa de limbă şi de neam; - spinoasa problemă 

a naturii compoziţiei sau a subiectului tratat; - ţinuta estetică 

şi de mesajul transmis. 

Nu ne propunem cultivarea paseismului utopic, o 

reîntoarcere la vremea lui Alecsandri, Negruzzi, 

Alecsandrescu, Bolintineanu, Eminescu, Obodescu, Haşdeu, 

Macedonski, Goga, Sadoveanu şi nici la o Cântare a 

României a lui Russo. 

Nu suntem nici partizanii fariseimului şi festivismului 

patriotard practicat în anii de dictatură comunistă.  

Refuzăm, de asemenea, configurarea unui bulgăre de 

zăpadă, generator de conflicte sociale si psihologice. Dar nici 

nu putem rămâne în pasivitate absolută. 

La concursuri şi festivaluri regăsim, câte jurii, tot 

atâtea liste de nominalizaţi pentru premii, în lipsa unor 

criterii de apreciere recunoscute de o masă cât mai largă de 

critici literari. S-a tot semnalat în presă că se cheltuiesc sume 

mari din banii publici pentru un festivism literar de ochii 

lumii, mai degrabă campanii de imagine mascate pentru ochii 

unui electorat insuficient de maturizat şi derutat de flash-urile 

şi acordurile marşurilor electorale. Mai mult decât atât, nu 

puţine sunt vocile care susţin că, pe măsură ce valoarea 

premiilor este tot mai consistentă, pe de altă parte 

obiectivitatea aprecierii diriguitorilor are tot mai mult de 

suferit.  

Şi critica literară are a se primeni în criteriile de 

evaluare- criticii consacraţi au o mare responsabilitate în 

încurajarea vedetismului veleitar.  

Nu agreem gruparea pe diverse zone ale ţării a 

scriitorilor, divizare cu efecte nefaste asupra colaborării între 

 

 

Motto: Cultura este suma tuturor formelor de artă, de 

iubire şi de gândire, care, pe parcursul secolelor, l-au ajutat 

pe om să fie tot mai puţin înrobit. (ANDRE MALRAUX) 

 

Subsemnaţii, scriitorul, jurnalistul Marin Toma, 

Călăraşi -, poetul, publicistul Dorel Mihai Gaftoneanu- 

Botoşani, scriitorul Nicolae Rotaru- Bucureşti, publicista 

Emilia Ţuţuianu Dospinescu- Roman, poetul Mircea Dorin 

Istrate- Tg. Mureş,  prozatorul, poetul Ion Ionescu-Bucovu, 

poeta Nadia Cella Pop – Braşov, scriitorul Emil Lungeanu – 

Bucureşti, iubitori de literatură, ne-am constituit în Grupul de 

iniţiativă de la Botoşani al manifestului „Primăvara culturii 

româneşti” pentru a semnala impasul major al culturii 

româneşti moderne, în care mediocritatea generalizată a adus 

cultura într-un con de umbră, mediu insalubru pentru 

spiritualitatea noastră. 

 

Trecerea de la literatura încorsetată tematic şi stilistic 

sub imperiul dogmatismului comunist la literatura de 

expresie liberă, neîngrădită, s-a împotmolit sub semnul 

experimentului empiric al limbii române vorbite şi scrise. 

Suntem aidoma unui cetaceu fără apărare, asfixiat de 

tentaculele unui gigant octopus al nonculturii. 

 

Dragi poeţi, prozatori, artişti plastici, oameni de 

cultură, de ştiinţă, oameni de afaceri, cititori care simţiţi 

româneşte, vă chemăm să ne fiţi alături, pentru a ne face 

auzit glasul, prin care: 

1. Vom milita pentru dezgheţul crizei de identitate, de 

curaj, de umor, inspiraţie şi originalitate a majorităţii 

creatorilor de cultură autoînregimentaţi într -un 

postneomodernism neclar definit; 

2. Facem apel la revitalizarea fenomenului 

intercultural şi promovarea lucrărilor care au la bază bogăţia 

de idei şi de limbaj; 

3. Susţinem estomparea creaţiilor literare ce abundă în 

cuvinte vulgare şi expresii obscene, elemente  de cultură 

decadentă în prag de colaps şi izolarea promotorilor acestui 

flagel artistic, prin oferta unei alternative de bun gust; 

4. Dorim aducerea în prim plan a creaţiilor 

enciclopedice ancorate în cultura autentică, istoria universală 

şi gândirea filozofică si nu încurajăm amalgamul de 

compoziţii ce cuprind cuvinte lipsite de sens şi logică, fără 

nici un fel de rădăcini în operele înaintaşilor europeni, 

inclusiv acelea ale fiinţei româneşti; 

5. Sprijinim punctele de vedere ale liderilor şi 

formatorilor de opinie, cărturari  cu personalitate prestigioasă 

şi competenţă autentică; 

6. Ne împotrivim ignorării importanţei 

existenţialismului ca sursă de inspiraţie tematică şi ca bază a 

sistemului de valori al neamului nostru; 

7. Ne opunem cu fermitate imposturii, inflaţiei de non

-valori, a platizării la un nivel scăzut a creaţiilor şi 

PRIMĂVARA CULTURII  ROMÂNEŞTI  

(MANIFEST  LITERAR )  



Anul IV 
 
 

Numărul 1 (37)    Ianuarie 2012 

46  

EVENIMENTE 

 

DE ZIUA POETULUI  
 

Ghdorfhd Lazăr,  
Proe. Coldfgul „Aldxandru cdl Bun” 

 

„Eminescu nestins” este intitulată expoziţia de numismatică 

dedicată celui mai drag poet român, Mihai Eminescu, deschisă la 

„Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina”, Gura Humorului. Alături 

de concetăţenii mei, am trăit o surpriză deosebită la vernisajul din 13.01 

a.c., aflând lucruri noi din istoria culturii noastre, consemnate în 

documente de metal, de această dată.  

Sub egida Primăriei şi a Muzeului, Humoreanul Gavril Lavric, 

numismat împătimit, a expus în colecţia personală o adevărată comoară, 

privind personalitatea lui Mihai Eminescu. Un număr de 164 de medalii, 

plachete şi insigne cu chipul Poetului, portrete şi fotografii, albume şi 

cărţi cu subiecte de numismatică au concentrat atenţia unui număr 

însemnat de vizitatori, pe un discret fond muzical de versuri eminesciene.  

În expoziţie, albumele de numismatic ale autorilor: Elena 

Condrei, directoarea Editurii Geea din Botoşani, Cornaci Mihai de la 

Biblioteca judeţeană „Mihai Eminescu” – Botoşani, ale regretatului col. 

(r.) Ioan Dogaru, Bucureşti şi eminescologul profesor dr. Ioan Filipciuc, 

constituie un capital de carte documentară deosebită. Un număr de 27 de 

diplome primite de d-l Lavric Gavril în urma participării cu exponate 

reprezentându-l pe Mihai Eminescu şi Ştefan cel Mare şi Sfânt la diferite 

expoziţii judeţene şi naţionale, de grup şi personale, sunt dovada unei 

pasiuni durabile, atât pentru creaţia eminesciană, cât şi pentru istorie. 

La vernisaj au 

fost prezenţi, din 

Botoşanii lui Eminescu, 

numismaţii col. (r.) 

Siminiceanu Ioan, 

preşedinte al Secţiei 

Societăţii Numismatice 

Române şi dl. Cornaci 

Mihai , secretarul secţiei, 

care ne-a oferit o 

adevărată lecţie în 

domeniu şi un elogiu adus Poetului. 

În expoziţie poate fi văzută prima medalie ce s-a emis în 1909, 

la 20 de ani de la moartea poetului şi toate cele ce au urmat, până la cea 

mai recentă medalie din 1 dec. 2011, editată de Biblioteca Judeţeană 

„Mihai Eminescu” – Botoşani. 

Fiindcă expoziţia va rămâne deschisă toată luna ianuarie, 

vizitatorii au posibilitatea a se opri cu sufletul şi cu mintea la poetul 

Mihai Eminescu „un sfânt al culturii şi spiritualităţii noastre ortodoxe 

româneşti” cum l-a definit recent, Părintele Stareţ Melchisedec de la 

Putna.  

Din 2010, ziua 

de 15 ianuarie a devenit 

„Ziua Culturii Naţionale”. 

Şi cu acest prilej Muzeul 

humorean s-a dovedit 

instituţia noastră de 

suflet, care ne oferă zile 

de plăcut răgaz şi 

comunicare.  

 

membrii aceluiaşi grup şi care produce nesfârşite 

convulsii între diverse orientări literare. 

Susţinem teoria coexistenţei valorilor, a 

stilurilor de creaţie şi a operelor şi nu cea a 

perimării acestora, cu trecătoarele mode ale zilei.  

Apreciem în mod deosebit articolul 

“Poezia încotro?” a profesorului Ion Ionescu-

Bucovu, al cărui conţinut ni-l însuşim ca 

document orientativ în conturarea prezentului 

curent literar neoromantic, mişcare  ce îşi 

propune regăsirea frumosului din poezie, acel 

estetic al bunului gust la fel de necesar şi în 

muzică şi în pictură. 

Sperăm ca prin apelul nostru total 

dezinteresat să găsim ecou în rândul pasionaţilor 

de literatură sănătoasă şi a iubitorilor poeziei 

tradiţionaliste şi aşteptăm implicarea activă a 

profesorilor de la catedră, a tuturor celor 

implicaţi în consolidarea fundamentului 

educaţional al tinerei generatii şi a publiciştilor 

consacraţi. 

Tuturor le reamintim vorbele nemuritoare 

ale marelui nostru povestitor Ion Creangă : 

,,Iubite cetitoriu, multe prostii ăi fi citit de când 

eşti. Ceteşte, rogu-te, şi ceste şi, unde-i vede că 

nu-ţi vin la socoteală, ie pana în mână şi dă şi tu 

altceva mai bun la iveală, căci eu (noi) atâta m-

am (ne-am) priceput şi atât am făcut.” 

Prezentul manifest a fost întocmit în anul 

împlinirii a 100 de ani de la scufundarea 

Titanicului, an pe care ni-l dorim să marcheze 

piatra de hotar a apariţiei unui reviriment poetic - 

dezgheţ naţional prin popularizarea acestui curent 

literar neoromantic de sorginte botoşăneană.  

Încheiem cu binecunoscutul citat al lui 

Garabet Ibrăileanu: ,,Literatura este oglinda 

vieţii.”  

VIVAT ARS POETICA! VIVAT, 

CRESCAT, FLOREAT! 

Grupul de iniţiativă al manifestului literar 

“Primăvara culturii româneşti“  

Botoșani, 15 ianuarie 2012 

 

P.S.(la sf. lunii ianuarie 2012, n.r.): Am 

primit zeci şi zeci de mesaje de felicitare, 

încurajări şi urări de reuşită de la oameni cu 

totul deosebiţi din oraş şi din ţară, dintre care 

menţionăm: Virginia Paraschiv - critic şi eseist, 

Baia-Mare, Mihai Ganea - prozator, Baia-Mare,  

J. Stavaru- jurnalist, Drobeta Turnu-Severin, D. 

Petraş- poet, Botoşani, D. Acostăchioaei - Rm. 

Sărat, C. Cristea- Bucureşti, D. Pătăşanu- 

Orşova şi D. Gavril - Paşcani, iubitori de poezie, 

M. Puşcaşu - colecţionar de artă, Botoşani, 

Mihaela Melinte - prof., Galaţi, Maria 

Mărginean- poetă,  Alba Iulia, Victor Sterom, 

poet, critic literar - Ploieşti, Petruş Andrei, poet - 

Puieşti,Vaslui, George Baciu - poet, jurnalist, 

Domneşti-Argeş, prof. I.C. Hiru, poet –Argeş şi 

mulţi, mulţi alţii.  
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ZILELE MIHAI EMINESC U—2012 
ION MIRCEA, AL 76 -LEA CETĂŢEAN DE ONOARE  AL 

MUNICIPIULUI BOTOŞANI   

ALBUM  

CULTURAL-

ISTORIC 

BOTOŞĂNEAN  

Reputatul şi regretatul ziarist Ion 

Maximiuc - 19.11.1983, Sala 

Teatrului “Mihai Eminescu” 

 

(Din colecţia Ionel Bejenaru) 

Poetul Ion Mircea, care a fost distins cu 

Premiul Naţional de Poezie Mihai Eminescu pe 

anul 2011 a devenit cel de-al 76-lea cetăţean de 

onoare al municipiului Botoşani. El se alătură, 

astfel, celor 21 de câştigători ai premiului de 

poezie, însă şi fostului patriarh Teoctist, actualului 

patriarh Daniel, actualului mitropolit al Moldovei 

Teofan, preotului Theodor Damian de la New 

York, dar şi revoluţionarilor din Republica 

Moldova, precum şi unor oameni de cultură şi 

politicieni originari din Botoşani. 

Ca laureaţi ai Premiului Naţional de Poezie 

Mihai Eminescu au mai primit, până acum, titlul de 

cetăţean de onoare al Botoşaniului şi poeţii: Mihai 

Ursachi, Gellu Naum, Cezar Baltag, Petre 

Stoica, Ileana Mălăncioiu, Ana Blandiana, 

Ştefan Aug. Doinaş, Mircea Ivănescu, Cezar 

Ivănescu, Constanţa Buzea, Emil Brumaru, Ilie 

Constantin, Angela Marinescu, Şerban Foarţă, 

Gabriela Melinescu, Adrian Popescu, Mircea 

Dinescu, Cristian Simionescu, Dorin Tudoran ș i 

Dinu Flămând. 

Sedinta festiva, Consiliul Local Botoșani, 15 ianuarie 2012 
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Ion Mircea, laureat 

Gala de decernare a 
Premiului Mihai Eminescu 

,,Văd podţgg cd,,Văd podţgg cd--au scrgs o lgmbă ca au scrgs o lgmbă ca 
un eafurd dd mgdrd”un eafurd dd mgdrd”  



Anul IV 
 
 

Numărul 1 (37)     Ianuarie 2012 

 

Design & Tipar: S.C. INFOCONT RECORD S.R.L., Botoşani, Piaţa Revolutiei, nr. 13 

Comanda nr. 219/2012, Tiraj 1.000 exemplare, 48 pagini, Bun de tipar: 31 ianuarie 2012 

Preţ:  29,00 lei  

 

Planşa 1 


