
 

 

Apare ^n colaborare cu Filiala Mure} a Uniunii Scriitorilor din Rom$nia

literar }i artistic

Editorial

Februarie 2018

 

Septimiu NICU{AN
SCRISORICA

Panoul copertelor Panoul copertelor 
de carte eseu/critică de carte eseu/critică 

literară şi reviste. literară şi reviste. 
Cărţile anului 2017Cărţile anului 2017

___________________
*SIN – (precedă prenumele tatălui, intrînd în 

componența numelui de familie
al copilului), fiu, fiul lui... Ex: Ion sin Gheorghe; 

Vasile sin Ovidiu; Adrian sin Silviu Brucan; Petre 
Roman sin Ion Iliescu...

P.S.: La Bistrița, dragă Vasile, în 22. 02. 2018, 
ora 18, la Atelierul de Cafea, str. Gh. Șincai colț 
cu Eminescu) e programată întâlnirea cu Cornel 
Jurju și cartea sa „Doina Cornea dincolo de zid”, 
organizată de Clubul Monarhiștilor din Bistrița. 

(Și alte suprize.) I-am dedicat o cronică. Suporți? 
Te interesează? (Întreb cu reținere, fiindcă nu 
știu în ce relații ești cu Jurju.) 

Notă: textul de mai sus „reflectă” memoria 
neagră adusă celei de a doua descinderi în 
București a minerilor, 18-19 februarie 1990, 
sub conducerea lui Miron Dorel Cosma. Notă 
2: Variate de titluri date aceastei cinstite Ode: 
Odă în metru pe muchie, Odă în Dodia Minerilor, 
Odă și Noroc Bun, Odă în metri steri etc. 
(nn.mm.- V. R.)                             

(Dragă Vasile),

EGLOG~ dedicat@ din inim@ 
Domnului I.I.

Dacă tot m-ai reașezat, cu alămuri trompe-
tând și spărgându-se nori, și am intrat în 
„Pavilionul Observatorilor” (așa îi zici, mi se 
pare), m-am hotărât să-ți trimit o Odă. Da, Odă 
în metru pe milă sau Oda Neagră – un titlu ticluit 
ca să sporească versurilor mireasma de Ev 
Mediu. (O EGLOGĂ dedicată din inimă Domnu-
lui Ion Iliescu). Nu am mai scris poezie din 1977, 
imediat după ce am aruncat și am incendiat 
toate dosarele cu poeme, dactilografiate, pre-
gătite, întitulate etc., păzind un foc mare de 
hârtii cu fluturi negri zburând lângă conteinerul 
de gunoaie de lângă blocul de pe Intrare Paltin. 
(Pe atunci nu existau gunoaie menajere și res-
turi de materiale reciclabile, „recoltate” separat, 
cum este astăzi, numerotate, înregistrate, ci erau 
expediate rapid la rampa de mizerii așezată nu 
departe de Centrul Bistriței). Hotărârea de a nu 
mai scrie versuri am luat-o la nervi, care mi-au 
slăbit treptat, fiindcă am constatat cu ciudă că 
nu eram în stare să scriu poezie mai bună de-
cât colegii de generație, decât Ion Mureșan, 
Gheorghe Crăciun, Mușina, Iaru, Nichita Danilov 
(nu mai vorbesc de Magistrul Ursachi, care mă 
paralizase cu cărțile lui!). Nebunia mea consta 
în faptul că începusem să scriu conștient (cam 
târziu!), având drept țel major să public măcar 
o carte de poezii, prin care să mi se recunoas-
că „statutul de profesionist” (nu mă interesau 
ierarhiile literare!), ci doar să dispun de permis 
ca să mi se deschidă ușa la Casa Scriitorilor de 
pe Bd. Victoriei, să pot și eu mânca și bea ceva 
în tihnă, într-o atmosferă adecvată, și în pri-
mul și primul rând ca să pot să-mi las barbă 
legal, ca orice artist de meserie... Până la urmă, 
acest scop academic s-a topit treptat, din 1975 
am scris numai proză, bună, rea, însă PROZĂ, 
așezat gură-cască în așteptarea unui debut 
literar editorial rebel/tembel...

Ba, să nu mint, în 1985, la un miez de toamnă 
mă apucai și scrisei un ciclu întreg de versuri 

(destul de apreciabil de bine „edificate liric”, 
scris într-o săptămână de nopți), chiar îl aprecia-
sem în sine-mi, în primă fază..., cu titlul hăbăuc 
„faraonii”, așa, cu literă mică și în ghilimele. 
Nu ținteam eu acolo sus-sus, cum își imaginară 
doi prieteni, în fața cărora, la un déți de védeș 
cu rom din maghernița Gării, am făcut lectură 
publică până la miezul nopții. Dar atunci am 
fost „apreciat” prietenește. Sfătuit mai puțin... 
Nici în vreo întâlnire literară nu l-am prezentat... 
Chiar începusem să-l dau uitării (de Ciclul liric 
„faraonii” vorbesc). Uitat este și acum, habar nu 
am pe unde zace, dacă mai zace... 

Tilul, „faraonii”, era singurul din întreaga 
plachetă cu versuri (vreo 25 de pagini A4, dactilo) 
care mă mulțumea, iar fala asta de poet cu ochi 
visători, al momentului, mă „avertiza” numai și 
numai pe mine. Schepsisul îl cunoșteam numai 
eu. Faraonii, ca faraonii, însă în limba popu-
lară de domn a bunicului Iulius (făcuse Școala 
de Arte și Meserii la Budapesta), Faraon (cu 
majusculă) însemna, substantivul, ceva repre-
zentanți din oarecarele Egipt, dar în Sânmartinul 
de Câmpie semnifica altceva. Circula (ca cir-
cularele telegrafice) afurisenia: ”Dă-l în dubea-
lă!” „Ducă-se la Faraon!”. Blesteme pline de 
ornamente în relief și intarsii. În accepțiunea 
simplă a țăranului, „Faraon” era și este „Satana” 
însăși. Talpa Iadului și a Piramidelor.

Oda Neagră (știu că n-o să-ți placă datorită 
unei vehemențe interioare...) am scris-o în noaptea 
de Revelion 2018, când sunt descătușați diavo-
lii, iar popoarele, fiecare pe glasu-i dat de natură, 
se roagă la idoli ca în Anul Nou care vine, să 
de-a Sf. Precarie să câștige la Loto, la Păcănele, la 
Casinoo, cutare și cutare. (Recunosc, și eu m-am 
rugat la Idolul Halucinogene, am fost ascultat și 
s-a adeverit!.. Poate informația asta ți-a fluturat la 
ureche, nătângeală ieșită din gură de crainic TV.)

Cu îmbrățișări adulte,
Virgil de/von Carbit

*
De trei luni, trei săptămâni, trei zile, trei AM-uri și un PM într-o oră
gândesc cum să lansez în eterul de gel, sistemul simplu, sacru de nesfânt...

Devota-m-am și n-am cui, 
Devota-m-am cucului,
Cucului solitaryti,
Penélele strânsuríi,
Buruiana surpăturii.
Face-aș ouă-n cuib străin
Cu semințe de pelin
C’să-l blestem de cuie-n Sin*,
De Dumnezeul hain
A Politichii de chin,
Care-n nepăsarea Lúie,
Cu făr’ márgini de tehúie,

N-avea grije de ducérea
Pământească, sau durerea
Ce plesnește verzuanzudă,
Împroșcând jale urlândă!

Ca să vadă El, de vede,
Ce-i durerea vie-n zeghe...
Nu-i ajute Lui pe El,
Chirlăind ca un cățel,
Fără de șira înspinării,
Târâit pe drumul gării,
Cep la hidrodrologie,

Îngropând mia dosie
A cel sutelor de orturi
Ciomăgitele de ciuci
Cu vinciucile măciuci,
Sincerică, sângerică,
Buriana surpăturii...

Și m-am dus, lume, m-am...,
La vot tot m-am dus,
Lumea Mea!... 
Minerii Tăi...

Oda în metru pe milă sau Oda Neagră

Când pleácă, pleácă
Scrisoare de scrisoare,
Scrisorica
În nemaivăzuta preumblare.
Nu strigă, e negrul, nu știe.
Violetul o îmbracă,
Albul o dezbracă

Peste cercurile Polare
Ultrastelare.
Nimic nu are scăpare
Până sub cercurile
Inghinale. Florale.
O fierbințeală năucitoare,
Răscitita scrisoare...
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Scriitorul Bedros Horasangian în „PSD și SPP” 
(Observatorul cultural nr. 909, 8-14 febr. 2018): „Liviu 
Dragnea aruncă pe piața vorbelor care zburătăcesc în 
România în toate direcțiile, un subiect gingaș și se joacă 
cu niște lucruri cu care nu e de glumit și care ar putea 
atenta la siguranța Statului român. Toate chestiile astea 
obscure, «ăla a zis, ăla n-a zis, a făcut, n-a făcut», fără 
probe de niciun fel, care intoxică și otrăvesc viața noas-
tră de zi cu zi la toate nivelurile, se puteau discuta și 
eventual rezolva în ședința CSAT-ului. Unde atât pre-
ședintele, cât și suita de miniștri cu atribuții în dome-
niu puteau/pot rezolva pe tăcute eventualele derapaje. 
Că de-aia avem Servicii Secrete, și nu trăncăneală la 
televizor! Că ne place sau nu, Serviciile Secrete tre-
buie să rămână secrete. Că de-aia sînt secrete. Iar 
Liviu Dragnea să-și rezolve problemele personale fără 
să implice structuri ale Statului în chestiuni care țin de 
politica PSD. PSD să-și vadă de programul de guver-
nare, că de-aia e PSD-ALDE, SPP să-și vadă de paza 
și protecția lui, că de-aia e pus să facă ce are de făcut. 
Nu e nevoie de prea multă știință de carte și expertiză 
în  «intelligence» pentru ca lucrurile să intre în matca 
lor și fiecare să-și facă treaba cât mai bine. PSD și SPP 
deopotrivă”.

Scriitorul Liviu Ornea în „Capra” (același Observator): 
„A făcut vâlvă un filmuleț în care noul ministru al Edu-
cației – Valentin Popa, 53 de ani! – vorbește într-o lim-
bă română precară. E neplăcut, desigur, să ai, după 
catastrofa Liviu Pop (și el, obișnuind să recurgă la regio-
nalisme, care nu sunt de condamnat, figurează în DEX-
uri, sunt, însă, nepotrivite unui demnitar!! – n.m. V.R.), 
să ai încă un ministru al școlii care face greșeli elemen-
tare de gramatică în vorbire – cum o fi scriind, nu știu. (...) 
Cunosc destui specialiști în diverse domenii științifice, 
care fac greșeli de scriere (ratează cratime, dublează 
«i»-ul când nu trebuie) sau de vorbire (trântesc câte un 
«decât» când nu te aștepți, se apără de păcat cu un 
«ca și» sau cu o  «virgulă» țintită (rostită viu). E trist”... 

Dar pot continua cu exemple: E foarte trist că sunt 
acceptate astfel de derapaje! Revin la exemplul lui 
Valentin Popa (iată, tocmai de Sfântul Valentin al iu-
birilor trupești și comerciale), ministru (!) care explică  
«pamblică» pentru că ar fi un regionalism. Și ce-i cu 
asta? Dacă iubește regionalismele să poftească o 
catedră la Institutul de Lingvistică unde poate ține un 
Curs de specialitate și exprimare corectă în limba ro-
mână. Ce este și mai grav, dl Valentin Popa – precum 
activiștii de partid pe vremea lui Ceaușescu – susține 
că numai cine nu muncește, nu greșește! Aceasta este 
o scuză de școlar repetent. Expresia se folosește de 
acei care greșesc mereu tocmai pentru că sunt puși 
să mucească! Dacă nu ar trebui să muncească, nu ar 
greși, vezi Doamne!

La rubrica „Arte vizuale”, Doina Ioanid semnează 
eseul „Contaminările foarte fructuoase” ale Wandei 
Muhuleac. Iată câteva reproduceri:

(V.R.)

Observator cultural nr. 909/2018

Sub egida Arhivelor Na-
ționale Serviciul Județean 
Bistrița-Năsăud a apărut 
în anul 2017, la Editura 
"Argonaut” din Cluj-Napoca, 
volumul  "Războiu l  d in 
spatele tranșeelor. Con-
tribuții documentare re-
feritoare la județul Bistrița-
Năsăud”. Îngrijitorii ediției 
și autorii notelor sunt dr. 
Adr ian Onofreiu ș i  dr. 
Cornelia Vlașin care au be-
neficiat de colaborarea 
colegilor din instituție: dr. 
Dorin Dologa, Nicoleta 

Preda, Andreea Salvan, Dana Varan, și Molnar Gabriela 
de la Biblioteca Județeană "George Coșbuc”. Lucrarea a 
apărut cu sprijinul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, 
prin Biblioteca Județeană "George Coșbuc”.

În capul lucrării stă un "Argument” care se oprește 
asupra perspectivelor, percepțiilor, proiecțiilor așezate 
în cărți, studii, tratate despre Primul Război Mondial 
la împlinirea a 100 de ani de la declanșarea tragi-
cului eveniment. Sunt citate opinii cuprinse în cărți im-
portante ale unor istorici dintre care îi amintim pe prof. 
univ.dr. Liviu Maior cu volumul "Doi ani mai devreme 
ardeleni bucovineni și basarabeni în război 1914-1916”, 
Editura "Școala Ardeleană” Cluj-Napoca 2016, de 
asemenea, cartea "Primul Război Mondial, perspec-
tivă istorică și istoriografică”, editori Ioan Bolovan, 
Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tamaș, Editura 
"Presa Universitară Clujeană” 2015 și alte lucrări,  asupra 
cărora Adrian Onofreiu și Cornelia Vlașin se opresc cu 
stăruință, reliefând aspecte ale uriașei tragedii pe care 
a reprezentat-o prima conflagrație mondială.

Destinele soldaților din teatrele de operațiuni militare 
au fost cu totul dramatice, de adevăratelea, un joc cu 
moartea, pe care, pentru a-l câștiga, era nevoie de un 
enorm noroc. 

Despre viața celor rămași acasă, în județul Bistrița-
Năsăud, despre felul propriu-zis cum a fost percepută 
tragedia Primului Război Mondial se ocupă volu-
mul "Războiul din spatele tranșeelor.” Viața femeilor, 
bătrânilor și copiilor rămași fără sprijinul bărbaților 
capabil de munca pământuli a fost deosebit de grea, 
lipsa susținătorilor din sânul familiilor fiind cu o dificul-
tate peste orice limită. Nu este mai puțin adevărat 
că, dorul oamenilor, al unora pentru alții și dificultățile 
cotidiene au constituit o latură a vieții cu totul diferită de 
traiul din vreme de pace și adesea greu de înțeles.

Viața celor rămași acasă este prezentată în paginile 
cărții prin prisma documentelor păstrate, descoperite, 
valorificate, la o sută de ani de la consumarea confla-
grației. Volumul cuprinde acte, documente din perioada 
1916-1918, în care sunt evidențiate raporturile dintre ce-
tățeni și autorități, de asemenea, hotărâri judecătorești, 
diferite scrisori, forme de testament ca act de moștenire 
și altele. De o încărcătură sufletească și emoțională cu 
totul particulară sunt scrisorile venite de pe front, de la 
cei plecați, sau cele trimise către aceștia, în măsura în 
care s-au păstrat. În fraze simple este exprimat dorul de 
casă, de cei dragi și speranța revederii. Este de eviden-
țiat limbajul sincer în care se exprimau oamenii, cu 
atât de bogat conținut sufletesc și pe alocuri pigmentat 
cu formule consecrate de stilul epistolar din epocă. 

Redăm mai jos o scrisoare din 1 iunie 1917, păstrate 
în fondul personal al profesorului și cărturarului Liviu 
Păiuș: "Prea mult doriți părinți, tată și mamă: 

Iată, prin puține și le veți afla și despre mine că mă 
aflu sănătos, dimpreună cu Luci și veți știi că trimit 
aceste puține și scrise de mine pe Lazăr morozan, că 
suntem lângă olalta cu bătările şi, dacă aveți voie, îmi 
puteți trimite ceva Poc, de cumva, aveți voie, că noi mai 
aud o a muri de foame, ca de glonț, că tare rău ducem 
cu foametea.” 

În volumul de aproape 300 de pagini se găsesc multe 
astfel de scrisori adresate părinților preotului verilor 
episcopului primarului fiecare cu specificul scrisului și 
problemele pe care le conține compunând o imagine 
cuprinzătoare a suferințelor din zonă necompetentă 
Primului Război Mondial. Cartea se consacră ca un 
documentar vast asupra județului nostru dar și a vieții 
de pe front”. 

Este o lucrare cu grijă alcătuită, cu bibliografie 
de ultimă oră, evidențiind nivelul profesioniștilor din 
Arhivele Statului filiala Bistrița-Năsăud.

Victor ȘTIR

"Războiul din spatele 
tranșeelor” - fețele unei 

tragedii 

„Istoria spitalelor din Bistrița”, 
o carte monumentală

A apărut, cu puțin înainte de 
sfârșitul anului precedent, cel 
de al doilea volum al "Istoriei 
spitalelor din Bistrița”, autori: 
prof.univ.dr. Mircea Gelu Buta 
și doctor în istorie Adrian 
Onofreiu, la Editura "Şcoala 
Ardeleană” din Cluj-Napoca. 
Cu acest tom, devine mai les-
nicios accesul la întreaga is-
torie a sănătății din munici-
piul Bistrița și zona încon-
jurătoare, lucrarea în două 

volume masive fiind un instrument de lucru pentru 
specialiști și, în acelaşi timp, o foarte folositoare sursă 
de documentare pentru cercetător şi cititorul curios. 

Acest al doilea volum își începe investigația cu pe-
rioada imediat următoare evenimentelor din decembrie 
1989, care reprezintă un reper pentru dezvoltarea 
societății românești și, implicit, a sănătății, firesc orien-
tate spre deschidere pentru depășirea perioadei de 
dinainte, dominată de specificitățile epocii.

"Spiritul critic n-a amorțit niciodată. Numeroși medici 
au acumulat în timp un capital cultural și profesional care 
le-a conferit autonomie morală, distincţie, stil, substan-
ță. Evenimentele sociale din decembrie 1989 au avut ca 
efect și un șir de explozii în rândul personalului medical”, 
scrie prof.univ.dr. Mircea Gelu Buta, în textul prefaţator.
După 1989, a fost nevoie de o remodelare a domeniu-
lui sănătății, realizată prin legi noi, menite să surprindă 
necesitățile reale din societate și, de asemenea, să se 
alinieze la standardul european în materie. Așa cum 
era firesc, s-a procedat la schimbarea echipelor mana-
geriale, pașii înainte constituindu-se din acumulările 
experienței profesionale și de conducere, din sedimen-
tarea acestora în „cărămizile” cu care sănătatea s-a con-
struit, în întreaga complexitate și de conținut, din pers-
pectiva instituțională. Spațiu generos a dobândit în eco-
nomia volumului prezentarea legislației din domeniul 
medical, organizarea concursurilor pentru posturile de 
conducere, de asemenea, stadiile prin care a trecut 
clasificarea spitalului până la dobândirea statutului de 
Spital Județean de Urgență. Preocupare constantă 
a autorilor este urmărirea modernizării cu aparatură 
performantă pentru sprijinirea actului medical, volumul 
dând într-o anumită manieră o epură a progresului 
tehnologic din domeniu. Amintim data de 18 februarie 
2009, începutul tomografiei computerizate la Policlinica 
Bistrița, de asemenea, reabilitarea amplă a Spitalu-
lui Județan, ajuns la un nivel de dotare de invidiat în 
întreaga țară. Mandatul de 20 de ani al longevivului ma-
nager Mircea Gelu Buta și-a pus amprenta complexei 
personalități asupra instituției, în care au fost ridicate 
lăcașe de cult, pentru realizarea vindecării trupești 
și spirituale, în conformitate cu ideile tratamentului 
integral al oricărei afecţiuni. Să mai subliniem că de la 
dotarea relativ modestă din 1989, Spitalul Județean de 
Urgență Bistrița devenit unul dintre cele mai moderne 
din țară, fiind vizat de includerea între spitalele pentru 
folosinţă a NATO.

De notat prezentarea ediţiilor Seminarului Interna-
țional de Medicină și Teologie, organizat de Spitalul 
Judeţean de Urgenţă, la iniţiativa prof.univ.dr. Mircea 
Gelu Buta, cu concursul unor personalităţi ca mitro-
politul Bartolomeu al Clujului, preşedintele Colegiului 
Medicilor din România, prof.univ.dr. Vasile Astărăstoaie, 
mitropolitul Andrei al Clujului şi al altora, prin care Bistrița 
a devenit anual, pe parcursul a două decenii, pentru 
câteva zile, conclavul specialiștilor în domeniu: medici, 
preoți, oameni de cultură, călăuziţi de gândul alinării 
suferinţei umane. Sunt consemnate vizite ale miniştilor 
Sănătăţii care au trecut prin instituţie, de asemenea, 
vizita Regelui Mihai la invitaţia directorului Mircea 
Gelu Buta sau a acad. Sorin Dumitrescu.

Autorii urmăresc cu acribie, pe lângă istoria spitalelor 
municipiului, şi evoluţia Direcției de Sănătate Publică, de 
asemenea, a învățământului medical la Grupul Şcolar 
Sanitar, cu un parcurs nu lipsit de dificultăţi, de imixtiuni 
ale unor interese fără atingeri cu binele public. 

Cartea conţine numele celor care au lucrat în diver-
se perioade, fiind o mărturie exhaustivă din această 
perspectivă, iar reproducerile după fotografii de la diver-
se evenimente, aşezate după textul fiecărei secţiuni, 
creşte puterea de sugestie şi mărturisitoare a de-
mersului autorilor. Volumul beneficiază de experiența a 
managerului Mircea Gelu Buta, care, în două decenii, a 
trăit fiecare moment al instituției, de asemenea, de do-
cumentarea riguroasă a celor doi autori, cunoscuți cer-
cetători prin cărțile publicate până în prezent. Acestora li 
se adaugă redactarea și tehnoredactarea modernă ale 
Cameliei Strungari și Alexandrei Mureșan, concepţia 
editorului, Vasile George Dâncu, pentru realizarea 
acestei cărţi monumentale în două volume, cum puţine 
instituţii posedă în întreaga țară. (Victor ŞTIR)
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ESEU
Corneliu FLOREACorneliu FLOREA

“Ce-a cautat pe-aici acel pe care și un BUDHA ar putea fi gelos?” –  
                                                                                            EMIL CIORAN
I.L. CARAGIALE: “Mă recomand, Mihai Eminescu. Așa l-am cunoscut eu”.
GEO BOGZA: “Pe vremea cand Dumnezeu umbla cu Sf. Petru pe pământ, într-o 

noapte ploioasă, au ajuns la marginea unui sat și abia au îndrăznit să bată cu toiagul 
în prima poartă. Câini mari s-au repezit să-i sfâșie, dar numaidecât s-a auzit un glas 
bărbătesc întrebând: 

- Cine bate? 
- Oameni buni! 
Atunci omul, potolind câinii, i-a poftit în casă, unde nevasta și copiii abia se treziseră 

din somn, și a început a da porunci, dar cu blândețe. 
- Mario, ia mai pune câteva vreascuri pe foc. Tudore, dă fuga 

la fântână după o ciutură de apă proaspătă. Ilenuța, ia vezi de 
o oliță cu lapte proaspăt. 

Și le-a dat să se spele și să se steargă cu ștergare albe și 
i-au ospătat, și i-au dus să doarm într-o odaie în care mirosea 
a gutuie și busuioc..... A doua zi dimineața iar le-a dat să se 
spele, i-a ospătat și le-a pus în traistă niște mere cum nu mai 
văzuseră și le-a urat drum bun.

Și cum au ieșit din sat, Sf. Petru a început să se roage de 
Dumnezeu: 

- Doamne, fă ceva pentru oamenii ăștia, că tare ne-au primit 
frumos! 

- Ce-ai vrea să fac Sf. Petre, c-ai văzut că nu erau 
nevoiași. 

- Doamne, fă ceva ca să-și vadă măcar o dată sufletul! 
- Să-și vadă sufletul, spui Sf. Petre? 
- Da, Doamne, să-și poată vedea sufletul, așa cum vedem 

noi plopul cel de-acolo! 
- Bine, Sf. Petre, a răspuns Dumnezeu, privind gânditor la 

satul din vale. 
Iar după o vreme, în neamul acela de oameni s-a născut 

Mihai Eminescu”. 
“Atât timp cât pe aceste pământuri, soarelui i se va spune 

soare, iubirii - iubire și poeziei, poezie, pe EL nimeni nu-l va 
tăgădui.” 

TUDOR ARGHEZI, 1957: “A vorbi de Eminescu este ca și 
cum ai striga într-o pesteră vasta. Nu poate să ajungă vorba până la el fără să-l supere 
tăcerea. Într-un fel, Eminescu e sfântul preacurat al ghiersului românesc. Din tumultul 
domestic al vieții lui s-a ales un crucificat. Fiind foarte român, Eminescu e universal. Mă 
numesc unul din oamenii în viață care l-au văzut pe Eminescu în carne și oase. Eram 
copil de 7 ani. L-am văzut pe Calea Victoriei. Trecea prin public un om grăbit, fără să 
ocolească nimic impetuos. 

Uite-l pe Eminescu - a spus cineva cu un glas pe care-l țin minte. Poetul traia pe 
atunci o metempsihoză străină. Nu puteam ști cine era să fie Eminescu și ar fi fost 
normal să-l uit. E curios că nu l-am uitat.” 

PETRE TUȚEA: “Eminescu, despre care Iorga spunea că-i expresia integrală a 
națiunii române, iar Blaga că reprezintă «ideea platonică de roman», e romanismul 
absolut și l-am definit eu: «suma lirică de VOIEVOZI !»”.

ARHIVE: “Eminescu se află în casa de sănătate. Medicul Bursan stă de vorba 
cu poetul. Suntem în iunie 1889. Răspunsurile poetului au profunzimea onirica a 
basmelor fantastice. 

- Cum te cheamă? 
- Sunt Matei Basarab. Am fost rănit la cap de Petre Poenaru, milionar pe care regele 

l-a pus să mă împuște cu pușca umplută cu pietre de diamant cât oul de mari. 
- Pentru ce? 
- Pentru ca eu fiind mostenitorul lui Matei Basarab, regele se teme să nu-i iau 

moștenirea. 
- Ce-ai de gând sa faci, când te vei face bine? 
- Am să fac botanică, zoologie, mineralogie, gramatica chinezească, evreiască 

și sanscrita. Știu 64 de limbi...” 
                                                          (Vara anului 1989 – Document găsit) 

NICHITA STĂNESCU: “Cu ce altceva ar fi putut să fie împușcat 
Mihai Eminescu decât cu gloanțe de diamant cât oul de mari?...”
 „Ar mai fi putut să fie împușcat cu ceva…,  CU ÎNSĂȘI STAREA SUBLIMULUI”.
GEORGE BACOVIA: “Eminescu/ Ca steaua care s-a desprins/ Ce piere-acum în 

haos/ O inimă poate s-a stins/ Spre veșnicul repaos/ Ca mâini și-a noastră va cădea/ 
În stricta veșnicie/ Cine-o căta mahnit spre ea?/ Vai, nimeni..., cine stie!”. 

ALAIN BOSQUET, 1964: “Eminescu este tinerețea și entuziasmul unui veac, este 
totodată freamătul lui tragic. Este mai presus de toate, dovada magistrală că geniul 
conferă o atroce responsabilitate. Trebuie să-l admirăm așa cum admirăm focul!”. 

I. SLAVICI, 1874: “Eminescu este dintre acei puțini oameni care nu sunt meniți a 
viețui în societate, pentru că nu-și află semenii. Îndeosebi este nesuferit, pentru că știa 
cine este EL, știe cine sunt alții, nu-i pasă de o lume pe care trebuie s-o disprețuiasca 
și stă ca și o carte deschisă inaintea tuturora”. 

GEORGE BERNARD SHAW, 1930: “Am citit «Împarat și proletar», «Strigoii» și toate 
celelalte. Dacă aș fi unul dintre editorii aceia tineri cu tipografie care dezgroapă cărți vechi 
și fac ediții pentru bibliofili, m-aș repezi de îndată la această carte uluitoare. Traducerea, 
și ea, m-a sedus. Să-mi spui, dragă editorule, dacă ai avut noroc cu MOLDOVEANUL 
care a scos din mormânt acest XVIII-XIX «fin de siecle»”. 

MIRCEA ELIADE: “Neamul nostru românesc și-a asigurat dreptul la «nemurire» 
mai ales prin creația lui Eminescu. Petrolul și aurul nostru pot într-o zi seca. Grâul 
nostru poate crește și-aiurea. S-ar putea ca-ntr-o zi nu prea îndepărtată, strategia 
mondială să sufere anumite modificări, ÎNCÂT POZIȚIA NOASTRĂ DE POPOR de 
graniță să-și piardă însemnatatea pe care o are de un secol încoace. Toate s-ar putea 
întâmpla. Un singur lucru nu se poate întâmpla – Dispariția poemelor lui Eminescu. 

Și cât timp va exista în lume un singur exemplar din poeziile 
lui Eminescu, identitatea neamului nostru este salvată. Un neam supraviețuiește 
mai ales prin crețtiile geniilor sale”.

NICHITA STANESCU: “Pe Strada Plantelor, aparea putin greoi la mers și îngroșat 
de pământ. L-am revăzut. Melancolia apunea atât de sus, încât lovea seaua 
Carpaților. În orice secundă puteam călca în crevasă nemaifiind în dulce lumea lui. 
M-a-ntrebat dacă nu mi-e frig când udam cu apa lacrimei arsura. 

Mă dor picioarele, mi-a zis. 
Se ridica încet ca și cum lacrima ar fi de piatră. 
Unde să ne ducem, am strigat, în ce cuvânt? 

Mi-a zis dezamăgit. Stăm, mi-a zis. Stăm. Apărea și dis-
părea din arătare. 

Îl dureau picioarele. Când i-am strigat, urlănd, stai, stai!. 
“Ideea noastră despre el se pierde/ În primul descântat de 

iarbă verde/ Noi credem că-i al nostru El, Poetul/ Dar noi am 
devenit ai lui cu-ncetul.” 

Consider versul eminescian «Nu credeam să-nvăț a muri 
vreodată» o revelație a revelației. Și când Eminescu se afla 
la Iași, centrul națiunii se afla la Iași, când Eminescu se afla 
la Veneția, centrul națiunii se afla la Veneția, când Eminescu 
întârzia pe Strada Plantelor să moară, centrul națiunii întâr-
zia să moară pe Strada Plantelor.” 

E. CIORAN: “Eminescu a fost declarat unanim o apariție 
inexplicabilă. Oare ce-am face noi dacă nu l-am fi avut pe 
Eminescu?!?...” 

VERONICA MICLE, 1885: «Vârful  înalt al piramidei/ Ochiul 
meu abia-l atinge/ Astfel, tu-n a cărui minte/ Universul se 
răsfrânge/ Al tău geniu peste vreacuri/ Rămâne-va pe pământ./ 
Și dorește a mea iubire.../ Prin iubire pân-la tine/ Să ajun-
gă și-a mea soartă/ Ca de soarta ta s-o leg/ Cum să fie?/ 
Când eu micimea îmi cunosc atât de bine/ Când măreața mea 
ființă poate nici n-o-nțelegeam/ Geniul tău planează-n lume/ 
Lasă-mă în prada sorții/ Și numai din departare/ Când și când 
să te privesc/ Martora măririi tale/ Să fiu pân-la pragul MORȚII/ 
Și ca pe-o minune-n taină/ Să le-ador, să te slăvesc»”. 

SILVIA PANKHURST, 1930, primul editor englez al lui 
Eminescu: “Opera lui Eminescu aparține tuturor timpurilor. 

Fiecare linie a versurilor este un giuvaier. Clasificat printre pesimiștii timpului său, 
Eminescu face parte totuși dintre marii optimiști. Dorește ridicarea omului și crede-n 
ea. Noi il salutăm ca pe un filozof al timpului său, rămas astăzi printre cei moderni 
îndragostit de POPORUL SĂU, cel mai de seama INTERPRET al său, un mare cetă-
țean al OMENIRII”.

AL. VLAHUTA, 1879: “Într-o zi m-am dus la tipografie, la TIMPUL, să-l iau ca să 
mâncăm împreună. L-am găsit făcând corecturi. Era abătut și obosit la față. 

- Nu mai pot! Nu mai pot! Aș vrea să mă duc undeva la țară să mă odihnesc vreo 
doua săptămâni. 

- De ce nu te duci? - Dar unde să mă duc? Cu ce să mă duc? Pe cine să las în locul 
meu? Sunt singur la negustoria asta de principii. De 6 ani o duc într-o muncă zadar-
nică. De 6 ani mă zbat într-un cerc vicios. De 6 ani n-am repaosul senin ca să mă 
pot bucura și de altceva decât de POLITICĂ. Simt că nu mai pot, am secat morali-
ceste. Sunt strivit. Nu mă mai regăsesc și nu mă mai recunosc. Aștept telegramele 
HAVAS și ca să scriu, iar să scriu, să scriu de meserie, scrie-mi-ar numele pe mormânt 
și n-aș mai fi ajuns să trăiesc”. 

“Era un dramatic strigăt de durere prevestitor al tragediei care avea să-i sfâșie 
prea devreme destinul celui mai mare poet român.”

Şi, ca recunoaştere a universalităţii sale, la 100 de ani de la moartea poetul 
naţional, anul 1989 a fost declarat de UNESCO, “Anul internaţional Eminescu”, şi tot 
UNESCO a decis ca Mihai Eminescu să fie declarat poetul anului 2000.

Cu poemul Luceafărul, la care marele poet a lucrat nouă ani şi jumătate, a 
făcut zeci de variante şi peste 3 mii de modificări, Eminescu a intrat, în 2009, şi în 
Guinness Book of Records. Cu cele 98 de strofe, Luceafărul a fost omologat drept cel 
mai lung poem de dragoste.

 De asemenea, NASA a numit cu numele lui Eminescu un crater cu un diametru de 
125 de kilometri de pe planeta Mercur.

Foto: Planeta MERCUR
Iar, în catalogul planetelor mici („Minor Planet Names”  - alphabetical list), printre 

cele 233.943  de planete din Univers care poartă un nume, la poziția 9.495 se află şi 
Planeta Eminescu.

În 15 Ianuarie 2018, s-au împlinit 168 de ani de la naşterea poetului naţional Mihai Eminescu...

Mărturii, gânduri, rânduri la Eminescu



Cronic@ literar@

Poezia care să dea titlul acestei 
plachete de versuri nu figurează în 
sumar, cum, în general, se obișnuiește 
la cinul poeților care publică. Citind, 
însă, întâlnești și norocul alunecos 
ca untul, și undelemnul atrăgător 
așa cum este piatra Norocului, sau 
iarba Fiarelor, pe care, dacă ți-e scris 
în destin să o descoperi, de îndată, 
cu firul ei fermecat poți deschi-
de orice poartă care ascunde taine, 
unde pândesc ghidușe femei simple, 
obișnuite, frumoase și sârguincioase. 
Iată „Radiografie existențială”, 

un poem cu subtitlul „Îngerul plecat peste femeie”, un poem care 
ușor poate trimite către lirica de excepție ce umple cerurile poeziei, 
cer unic, extins încoace și-n colo, de la Oceanul Atlantic până la 
Munții Urali...: 

Poemul amplu crează în întregul semnat Luminița Cojoacă o lume 
aparte, care în solitudinea ei cosmică dorește vecinătăți spirituale, 
luminoase, semănate cu speranțe, adesea izbânditoare. Aripi de îngeri, 
Dumnezeu, mirungerea, întâlnirea cu duhurile, aburi ai bucuriei trăirii. 
Toate sunt invocate, strigate fiecare după numele său. 

„Untdelemnul norocului”, poezii de Luminița Cojoacă

Rosturi
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Pentru respectarea Centenarului Marii Uniri şi a memoriei istorice a românilor Pentru respectarea Centenarului Marii Uniri şi a memoriei istorice a românilor 

Academia Română este principala instituţie 
a conştiinţei naţionale a românilor. Aceas-

tă menire este inserată în actul ei de naştere, 
proiectul ei constitutiv, rostul instituţiei şi destinul 
său primordial. Existămomente când un popor 
nu poate să tacă. Existămomente în Istorie când 
conştiinţa naţionalăa celor care conduc vremelnic 
destinele unei naţiuni scade sub cota de alarmă. 
Sunt acele momente în care totul pare de vânzare, 
totul se negociează, totul se relativizează, tot ce 
e sfânt şi intangibil devine simplă marfă pe taraba 
politică. În aceste momente, este datori a tuturor 
celor care trebuie să vorbească să iasă în faţă şi 
să spună lucrurilor pe nume. Conştiinţa naţională 

a unui popor are nevoie să se exprime prin 
instituţiile sale. Apelul nostru către clasa politică 
din România este să nu uite de menirea ei. Să 
nu insulte sufletele a zeci de milioane de români, 
trăitori în România şi în afara hotarelor ei, să nu 
batjocorească anul în care pregătim sărbători-
rea a 100 de ani de Românie modernă, indepen-
dent şi mare. 

Pe 15 martie 1848 „tinerii unguri“ conduşi de 
Petöfi Sandor* şi mobilizaţi de poeziile sale patrio-
tice au ridicat mulţimile („Sus! Patria către ma-
ghiari strigat-a: E timpul pentru luptă să fiţi gata!“). 
La finalul zilei, programul în douăsprezece puncte, 
printre care şi unirea Ungariei cu Transilvania, a 

fost acceptat de către Parlament şi de Curtea de 
la Viena. Aceastăzi ar urma să devină, în preajma 
a 100 de ani de la Marea Unire a tuturor Români-
lor, Ziua maghiarilor din România! A vota ziua de 
15 martie ca Zi a maghiarilor din România înseam-
nă o ignorare flagrantăşi vinovată a memoriei is-
torice a românilor, pentru care Unitatea naţiona-
lă şi de limbăa constituit busola istorică în toate 
momentele de restrişte sau de bucurie colectivă. 
A vota ziua de 15 martie ca Zi a maghiarilor din 
România este un gest iresponsabil în perspectiva 
menţinerii păcii sociale interne, exemplară în ţara 
noastră, în condiţiile în care drepturile minorităţilor 
de aici depăşesc normele europene în materie. 

_________

*Bustul lui Petӧfi Sándor, din Panteonul Eroilor României - un șir de bărbați (acum) de bronz, bărbați care s-au jerfit pentru câștigarea independenței și unității 
tuturor românilor, grup statuar situat în Parcul Mare din Blaj - trebuie de urgență înlocuit cu bustul Pelaghiei Roșu, eroina din Munții Apuseni, care a luptat în 

fruntea unui mare grup de țărani alături de oștile lui Avram Iancu! Această „situație de stare” de la Blaj a fost deseori sesizată autorităților din Blaj și din capitala țării, 
București. Nu a luat nimeni seamă de eronata prezentă în mijlocul Blajului a unui dușman al românilor din Transilvania! UDMR a avut grijă ca această corectă solicitare 
românească față de „bustul” P.S. /Petӧfi Sándor/ (care nici măcar nu e ungur, ci e etnic sârb!), să nu fie pusă în practică. (Nota mea – Virgil Rațiu)

Iată poemul „Stoluri de îngeri”: 

În acest fel se pot naște alte speranțe, iar celelalte poezii care 
„îmbracă” vulcanicele meditații narative întăresc demersurile care 
confirmă puterea de creație a autoarei. 

„Cimitirul” este poezia de notație telegrafică pusă sub semnul 
interogației înspăimântate: „Mulțime de cruci. Lumânări aprinse 
strigăte. Cavouri. Flori/ uscate. De ce să intri într-un cimitir?” 

Tabloul liric se poate întregi cu poemul al treilea de natura celor 
dinainte citate - astfel, pilonii, tripodul liric fiind complet, cu suprafață 
triunghiulară de sprijin sigur, greu de clintit. Tocmai de aceea placheta 
de versuri „Undelemnul norocului” capătă credibilitate și însărci-
nează cititorul să rețină numele poetei în eventualitatea apariției unui 
nou volum. Notam mai sus despre poemul „Lumină în amurg”:

Virgil RAȚIU


