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Cântecul mamei lui Amargo
Îl duc aşezat pe cearşafu-mi,
pe leandrii-mi şi-al meu palmier.

În douăzeci şi şapte august,
cu un cuţit aurit.

Crucea. Şi să pornim.
Oacheş era şi amar.

O amforă daţi-mi, vecini,
de-alamă, cu suc de lămâie.

Crucea. Nimeni nu plângă, văspun
Amargo e-n lună acum.

(în româneşte de Teodor Balş)

EDITORIAL:
Modernitate şi identitate

	 	Se	împlinesc	1905	ani	de	la	inaugurarea,	la	Roma,	a	Columnei	lui	Traian,	veritabil	certificat	de	naştere	
a	poporului	român.	Faptul	nu	a	trecut	neobservat	în	lume.	Doar	în	România	ignoranţa	a	fost	desăvârşită.	Probabil	
aşteptăm	ca	cifra	care	ne	desparte	de	memorabilul	eveniment	ce	avea	loc	în	capitala	de	atunci	a	lumii	să	devină	
şi	mai	rotundă,	adică	să	mai	treacă	aproape	un	secol,	ca	să	merite	efortul	aducerii	aminte.
												Ştiu,	fie	că	o	mărturiseşte,	fie	că	nu,	multă	lume	invocă	febra	modernităţii	care	nu	ne	mai	
dă	răgaz	să	ne	oprim	şi	asupra	lucrurilor	atât	de	vechi,	considerate	lipsite	de	relevanţă.	Identitatea	
naţională,	afirmarea	ei	firească,	fără	ostentaţie,	dar	temeinică,	nu	sunt	nicicând	lucruri	de	ignorat.	
Se	uită	că	latinitatea	noastră	este	cea	care	ne	îndreptăţeşte	să	stăm	la	masa	marilor	popoare	ale	
Europei,	este	cea	care	a	trezit	naţiunea	noastră	la	viaţă	şi	i-a	dat	o	ţară,	prin	efortul	a	generaţii	de	
intelectuali	care	au	stat	şi	au	lucrat	în	fruntea	neamului	lor.
												După	secole	de	împilare,	mai	cu	seamă	aici,	în	Transilvania,	când	ni	se	spunea	mereu	că	
suntem	neam	de	slugi	şi	că	aceasta	ne	este	menirea	în	lume,	că	nu	avem	dreptul	să	aspirăm	la	o	
existenţă	precum	a	celorlalte	naţiuni,	pentru	că	nu	suntem	nobili	şi	se	cuvine	să	fim	excluşi	de	la	
masa	aleşilor,	tocmai	nouă,	fii	ai	împăraţilor	lumii,	târâţi	în	noroiul	uitării,	aici	ni	se	spuneau	toate	
acestea,	tocmai	în	locul	care	este	vatra	de	formare	a	neamului	nostru.
												A	trebuit	să	vină	un	Gheorghe	Şincai	şi	să	ne	arate	că	istoria	noastră,	a	românilor,	începe	
de	la	fondarea	Romei	(753	a.	Chr.),	iar,	ca	să	putem	înţelege,	a	înfiinţat,	nu	fără	eforturi,	sute	de	
şcoli	româneşti;	a	trebuit	să	vină	cărturari	ridicaţi	din	mijlocul	acestui	neam	obidit,	dar	cu	şcoli	
temeinice	făcute	la	Viena	şi	Roma,	şi	să	ne	arate	că	limba	vorbită	de	ţăranul	român	este	mai	apro-
piată	de	limba	strămoşilor	(latina)	decât	oricare	altă	limbă	romanică	vorbită	în	lume;	a	trebuit	să	
vină	un	Inochente	Micu,	cel	care	era	să	fie	aruncat	pe	fereastră	din	clădirea	Dietei	de	la	Sibiu	când	
a	afirmat	că	noi,	românii,	suntem	cel	mai	nobil	neam	din	Transilvania;	a	trebuit	să	vină	un	Andrei	
Mureşanu	să	ne	aducă	aminte	că	strămoşul	nostru,	împăratul	Traian,	a	fost	considerat	cel	mai	drept	
dintre	oameni.	Şi	nu	este	o	vorbă	aruncată	la	întâmplare.	În	„Divina	comedia”	a	lui	Dante,	scrisă	
pe	la	anul	1300,	singura	persoană	care	nu	a	fost	creştină	şi,	totuşi,	a	fost	primită	în	Paradis,	era	
împăratul	Traian,	tocmai	pentru	că	era	considerat	cel	mai	drept	dintre	oameni,	aspect	oficializat	
de	creştinătate	încă	înainte	cu	câteva	secole.	Teologii	ştiu	bine	asta.	În	momentul	în	care	am	ştiut	
„că-n	aste	mâini	mai	curge	un	sânge	de	roman”	am	început	să	contăm	în	lumea	civilizată	ca	naţie,	
am	început	să	aspirăm	la	un	loc	pe	care	îl	meritam	între	popoarele	lumii,	să	ne	construim	o	ţară.
												Din	păcate,	se	pare	că	azi,	identitatea	naţională	este	privită	ca	o	valoare	cel	puţin	desuetă,	
fără	să	intereseze	pe	nimeni	dincolo	de	fraze	patriotarde,	de	lozinci	care	nu	comunică.	Vorbim	despre	
totul	şi	despre	toate	şi	nu	facem	mai	nimic.	Dacă	neglijăm	latura	identitară	a	educaţiei,	condamnăm	
generaţiile	care	urmează	la	o	pedeapsă	a	istoriei.	Iată,	tot	mai	multe	voci	ale	unor	oameni	politici	
interesaţi	de	destructurarea	noastră	naţională	(nu	mă	refer	la	vreun	neam,	pentru	că	toţi	avem	prieteni	
pe	care	nu	vrem	să	îi	pierdem,	în	rândul	altor	etnii,	şi	nu	ar	fi	omeneşte!)	afirmă	cu	ostentaţie,	în	acest	
an	aniversar,	că	ei	sunt	de	o	sută	de	ani	în	România,	dar	de	o	mie	de	ani	în	Europa,	ca	şi	cum	existenţa	
românilor	ar	fi	o	mare	eclipsă	a	istoriei.	Şi	nu	se	află	nimeni	să	le	spună	că	noi	suntem	în	Europa	de	
la	începuturile	lumii,	din	vremurile	în	care	oamenii	erau	apropiaţi	de	zei,	că	legenda	ne-a	dat	părinţi	
divini	prin	Venus,	zeiţa	frumuseţii,	mama	lui	Eneas,	întemeietor	al	neamului	latinilor,	şi	prin	Marte,	
zeul	războiului,	părintele	celor	doi	gemeni,	Romulus	şi	Remus.	De	ce	această	tăcere	inexplicabilă?
												Cei	care	cred	că	se	poate	înfăptui	modernitatea	ignorând	latura	identitară	dobândită	prin	
educaţie,	ca	fundament	al	ei,	se	înşeală	amarnic.	Un	asemenea	demers	profund	eronat	nu	poate	
avea	alt	rezultat	decât	o	societate	bolnavă,	cu	fiinţe	mutilate	spiritual.

Andrei Moldovan

Roma: Columna lui Traian
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Umorul în proza sudului
 După cum scriam într-un alt text 
despre una dintre cărțile lui Iulian Dămăcuș, 
literatura sudului românesc pare să exercite 
o fascinație irezistibilă în demersurile de na-
tură exegetică ale autorului. Volumului „Ma-
nierism și pitoresc în literatura sudului româ-
nesc” (Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 
2014) – carte despre care am scris cu altă 

ocazie – îi urmează un altul, urmărind de 
data aceasta maniera în care se manifestă 
umorul în proza sudului românesc: „Humorul 
în proza sudului românesc” (Editura Charmi-
des, Bistrița, 2018).
 Așa cum era de așteptat, din in-
ventarul scriitorilor avuți în vedere nu puteau 
lipsi Emanoil Bucuța, Fănuș Neagu, Nico-
lae Filimon, I. L. Caragiale etc., dar și au-
tori precum Doina Ruști, Mircea Cărtărescu 
sau Radu Paraschivescu. Sigur, nu trebuie 
scăpat din vedere faptul volumul lui Iulian 
Dămăcuș însumează texte care au fost pu-
blicate în diverse reviste. Cu toate acestea, 
demersul cercetătorului este cumva rotunjit 
de tema comună a textelor. Felul în care se 
manifestă umorul în opere literare ale unor 
prozatori din sudul țării este nucleul care 
unește tematic întreaga carte, conferindu-i 
coerență. Mai mult, observăm din lista de 
mai sus faptul că autorii comentați nu sunt 
scriitori umoriști, fapt ce nu poate decât să 
îngreuneze munca criticului, chiar dacă re-
zultatele, în atare condiții, sunt cu atât mai 
satisfăcătoare.
 În „Introducere”, autorul trasează 
în linii mari direcțiile în care este îndreptată 
cercetarea, efortul exegetic fiind canalizat 
nu doar asupra elementelor evidente, care 
țin de un inventar critic, ci și asupra subtili-
tăților, a acelor aspecte mai greu de sesizat, 
ele fiind, în cele din urmă, cele care validea-
ză estetic orice formă de creație. „Aceste 
elemente care țin de adevăratul «humor» 
sunt prezente în multe pagini ale autorilor 
menționați, chiar dacă aceștia (exceptând 

pe Caragiale – poetul), nu sunt printre cei 
consacrați ca scriitori humoriști, dar care se 
remarcă printr-un spirit sprinten, haz, izul 
pamfletar politic, fantezie comică, simțul 
oralității ce se manifestă printr-un mare de-
bit verbal: afluență de întâmplări (unele cu 
conotații fantastice), înșiruire de nume (mul-
te porecle, mai ales cele din mediul rural), 

întâmplări de multe ori neobișnu-
ite etc., la Fănuș Neagu, Ștefan 
Bănulescu, Ovidiu Dunăreanu, 
Ilie Sălceanu, Doina Ruști...” (p. 
7)
 Autorul grupează textele 
în mod tematic în trei mari capito-
le. Înaintea acestora descoperim 
însă un text neinclus în vreun ca-
pitol, intitulat „Un poet cu simțul 
humorului, Anton Pann”. Aici, Iu-
lian Dămăcuș identifică elemen-
te umoristice în creația poetului, 
exemplificând și arătând faptul 
că în slujba unei opere emina-
mente moralizatoare poate sta 
și umorul sau satira. Primul ca-
pitol al cărții așadar – „Portretul 
și porecla” – cuprinde comentarii 
în care sunt vizate cu precăde-
re opere în proză ce revelă felul 
umoristic în care pot fi utilizate 
numele personajelor, poreclele 
acestora, și maniera în care pot 
fi construite fizionomic și „fiziolo-
gic” personajele. Firește, acest 
ultim aspect este cu ușurință 
identificat în opera lui Nicolae Fi-
limon, dar nu numai.
 Dar capitolul debutează 
cu un scurt comentariu ce deli-
mitează teoretic perspectivele nu 

doar ale acestui capitol, ci ale întregului vo-
lum. Observăm, dincolo de ideile vehiculate, 
un soi de eclectism al autorilor citați. Pe ace-
eași pagină, putem întâlni citate din Mircea 
Muthu,  Hocke, Adrian Rachieru, Val. Pana-
itescu sau Solomon Marcus. Probabil că în 
alte circumstanțe acest aspect ar perturba 
într-o oarecare măsură ritmul lecturii, dar 
aici, eclectismul la care fac referire condu-
ce la un soi de șăgălnicie care nu displace, 
mai ales că ideile la care se face trimitere se 
completează, ele contribuind la limpeziri de 
natură hermeneutică.
 Cel de-al doilea capitol, care con-
ține doar două texte, face trimitere la două 
romane, unul al lui Dan Lungu iar celălalt al 
Silviei Colfescu. Intenția autorului este ace-
ea de a inventaria maniera în care este utili-
zat umorul în cele două volume, plecând de 
la o temă comună, aceea a „mătușii”. 
 Iar cel din urmă capitol – „Situații” 
– urmărește comicul situațional (dar nu nu-
mai!), așa cum poate fi el identificat în o serie 
de opere. Printre autorii analizați se numără 
Fănuș Neagu, Emanoil Bucuța, Jean Bart, 
Eugen Barbu sau Radu Paraschivescu.
 Privită în ansamblu, cartea lui Iuli-
an Dămăcuș oferă o perpectivă ce se poate 
dovedi în continuare vast explorabilă. „Hu-
morul în proza sudului românesc” poate fi 
considerat și un punct de plecare, un șantier 
deschis, dacă doriți, întrucât umorul a fost 
dintotdeauna o trăsătură predilectă a popoa-
relor balcanice iar acest lucru se manifestă 
copios și în literatură. 

Vasile Vidican

Lazăr Avram și însemnele copilăriei
 Lazăr Avram, profesor- invitat 
al Universității Blaise-Pascal din Cler-
mont-Ferrand, șeful de promoție al Institutu-
lui de Petrol și Gaze din Ploiești, anul 1980, 
și absolvent al Institutului Francez de Petrol 
din Paris, 1993, pe lângă numeroase studii 
de specialitate, a mai publicat și 4 volume de 
versuri și două volume de memorialistică și 
reflecții.
 Cartea prezentată aici, „Dincolo de 
semne”, a apărut în 2017 la Editura Karta 
–Graphic din Ploiești, însumează 464 de pa-
gini și beneficiază de o prefață semnată de 
prof. univ. dr. Ion Bălu și o postfață de Cle-
opatra Lorințiu. Acest volum cuprinde peste 
1600 de reflecții, aforisme, însemnări, evo-
cări, majoritatea legate de Maieru și oamenii 
săi. Dacă ar fi să-i găsesc un corespondent, 
l-aș numi pe Blaga cu „Hronicul și cântecul 
vârstelor”, „Pietre pentru templul meu” sau 
„Discobolul” și, mai aproape de noi, cu Ghe-
orghe Grigurcu, cu gândurile sale împrăștia-

te în mai toate revistele din țară, pe acesta 
din urmă chiar îl citează la un moment dat: 
„Grăbită flacăra, răbdătoare cenușa! Nou 
gândul, vechi sentimentul!”
 Puțini dintre măierenii plecați poar-
tă cu atâta patimă și ardoare dorul față de 
casa părintească, de părinți, prieteni, de 
locurile călcate cu piciorul precum L. A. De 
ce? Răspunsul îl dă chiar el: „Așa suntem 
noi, măierenii! Dorul de obârșie se transfor-
mă în noi într-un soi de răcoare ce ne ustu-
ră apoi permanent la inimă. De-aia suntem 
așa, adică mereu îmbujorați ca gândurile noi 
îmbuteliate în sticle cu vin vechi”.
 Tonul autorului este de cele mai 
multe ori sobru, grav, melancolic, mai cu 
seamă când vorbește despre copilăria „cal-
dă și miraculoasă ca un psalm”, căci „tot 
ce-i omenesc pe lumea asta se uzează; în 
afara amintirilor”, în cerneala cărora își în-
moaie penița, vârsta inocenței este „unica 
perioadă din viața omului în care acesta 
poate atinge curcubeul”. Plecat de aca-
să cu „zorii subțioară”, el își poartă cu sine 
amintirile de pe malul Someșului „ascunse 

sub lespezile copilăriei”, „mai ude ca lacri-
mile”. În gestul copilului nevinovat, ingenuu, 
dar supărat pe toată lumea, care aruncă 
cu pietricele peste undele râului și „scoate 
limba la lună” el vede semne sau simboluri 
„stranii de geometrie albastră dintr-un secol 
pădureț”. Departe de locul neprețuit al copi-
lăriei, „acoperit acum de parfumul umbrelor”, 
deseori suferă cumplit, pentru că orașul cu 
betoanele sale fără suflet îl sufocă și mereu 
se întoarce la reperele sale, locul primordi-
al ocupându-l casa din Dealu Bortii, bunicii, 
potecile, drumeagurile, plaiurile, iarba, arbo-
rii de care se simte legat prin toate fibrele 
sale; este, de fapt, acea întoarcere la Vârsta 
de Aur de pe Câmpiile Eleusine, la mitul Pa-
radisului pierdut, la natură, promovată când-
va de romantici, cu deosebirea că paseismul 
lui L. A. este ca un izvor nesecat de amintiri 
de cele mai multe ori întremătoare. Acestea 
îl vor însoți și ocroti de ipocrizia, egoismul, 
imoralitatea, lăcomia, minciuna, nerușina-

rea, ticăloșia, viclenia unora 
dintre semenii săi. Câteodată, în 
însingurarea sa, ascultă cânte-
cele lui Dumitru Fărcaș doar ca 
să se stâmpere, dar, constată că 
acestea pur și simplu îl cutremu-
ră. Întoarcerea la natură este și 
un mod de refugiu al autorului cu 
mare potențial artistic în această 
carte.
 Ceea ce frapează în 
acest volum este sinceritatea 
debordantă a autorului. Apelând 
la virtuțile melancoliei, el are 
curajul de a-și pune sufletul pe 
tava cotidianului comun, prozaic, 
imbecilizat, cu riscul de a-și adu-
na reproșuri din partea unor inși 
vizați direct prin niște metehne 
morale incurabile. Chiar zice la 
un moment dat: „Ca să rămână 
ceva din mine ar trebui să sân-
gerez. Să sângerez ca un cântec 
crescut direct din stejar și cântat 
trăgănat de Dumitru Fărcaș, 
frunză cu frunză. Să sângerez ca 
o pană. Să sângerez ca o pană 
de înger…” Noroc că nu a fost 
acasă când tatăl a tăiat nucul din 

fața ferestrei pe care el l-a mângâiat cu privi-
rea de-atâtea ori, dar este convins că, în lo-
cul său, „trebuie să fi plâns însăși fereastra”. 
Din cauza asta pesemne devine mizantrop, 
afirmând: „Fericirea nu există. Există doar 
iluzia ei rostogolită de la o decepție la alta, 
de la un eșec la altul. Și e mică, mică aproa-
pe cât o lacrimă de furnică”. Mai degrabă își 
găsește dialoguri virtuale cu el însuși, cu fiul 
său, cu prietenii, cu păsările, cu sufletul, îi 
provoacă retoric sau invocă pe un Bacovia, 
Pascal, Don Quijote, Liviu Naroș, amicul său 
din copilărie, dar și cu inima, fiindcă plân-
sul dinlăuntru este mult mai profund și mai  
cutremurător, decât să viețuiască alături de 
oameni falși și mediocri.
 Cartea aceasta poate fi socotită și 
o carte a înstrăinării care tulbură și emoți-
onează, dar și o cântare a locurilor natale, 
făcută cu mult har și iubire de viață de către 
un poet ultrasensibil, cu multă gravitate și 
luciditate, mare căutător de epitete sau me-
tafore inedite și trimiteri repetate la o lume 
apusă.

 Icu Crăciun

Viața cărților
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Dariu Pop sub teascul vremii
Redăm mai jos câteva poezii din volumul “Crizanteme târzii” al lui Dariu Pop (1887-1965), născut la Măgura Ilvei şi trăitor în ţinuturi sătmărene, nu atât pentru va-
loarea lor literară, cât pentru respectul profund cu care se raportează la valorile rustice, ale ţăranului, ale aceluia care ne-a făurit şi păstrat fiinţa prin valorile limbii.

R. C.

Sub cumplitul teasc al vremii, Chiorene, Gubă Sură,/ Ţi-ai păstrat credinţa, legea, din bătrâni, din gură-n gură./ În zadar voiau pă-
gânii limba dulce să ţi-o fure,/ Tu ai dat-o, spre păstrare, freamătului de pădure!...

Parva glossa

Eu nu te-ntreb de unde vii
Şi nu te-ntreb că unde pleci,
Părău cu vălurele reci,
Părău zglobiu, cu peşti zglobii.

Şi nu te-ntreb că unde pleci
Mereu, ca mine, tu cobori,
Ca mine, şi tu ai să mori,
Tu-n ape-adânci, eu pe poteci.

Părău cu vălurele reci,
De ne-am putea opri pe loc,
Să vecinicim al vieţii joc,
Tu-n pat de stânci, eu pe poteci.

Părău zglobiu, cu peşti zglobii,
Părău cu vălurele reci,
Eu nu te-ntreb că unde pleci
Şi nu te-ntreb de unde vii.

Dascălul Mihai

Dascălul Mihai
Îi subţire, galben, ca un pai.

Abia se scoală,
Pleacă la şcoală,
Se trudeşte
Şi ziua-ntreagă vorbeşte
Micilor români.
Vorbeşte, vorbeşte, vorbeşte
Şi tuşeşte.

Copiii sunt copii,
Copiii sunt zglobii.
Gândul lor li-l fură

De la-nvăţătură,
Toamna zmeii,
Primăvara mieii
Şi cu ghioceii.

Când răsare iarba nouă
Şi copiii umblă după ouă,
Mihai tuşeşte, tuşeşte, tuşeşte
Şi numai în şcoală vorbeşte.

În luna mai,
Vai, 
A plecat cu mult alai,
S-a dus dascălul Mihai!

În cel strat de calomfir

În cel strat de calomfir,
Înfloreşte-un trandafir,
Trandafir, un bobocel,
Doamne, dragu-mi-e de el,
Că-i frumos şi-aşa-i de roş,
Ca o creastă de cocoş.

Şi-i frumos şi-aşa-i de scump,
Şi-aşa-mi vine să îl rump,
Să îl rump, să îl ascund,
Nimănui să nu-i răspund,
C-am făcut ce n-am făcut,
Singur eu mi l-am crescut.

M-am gândit să nu îl rump,
Că-i frumos şi-aşa-i de scump...
Am să-l las să înflorească,
Viaţa să mi-o-nveselească.

A venit un vânt şi-apoi
L-a trântit jos, în noroi;
L-a trântit, l-a murdărit
Când era mai înflorit...

Bobocel de trandafir,
Din cel strat de calomfir,
Bobocel frumos şi roş,
Ca o creastă de cocoş,
De-ai fi fost tu pălămidă,
N-ajungeai tu la obidă,
Mărăcine de-ai fi fost,
N-ai fi-ajuns aşa de prost,
De-ai fi fost floare de scai,
Tu şi astăzi mai trăiai...

N-ai fost tu floare de scai,
S-o duci bine, ca în rai,
N-ai fost tu nici mărăcine,
Ca s-o duci mereu în bine;
N-ai fost tu nici pălămidă,
S-o duci bine, ca-n hlamidă...

Doar ai fost o biată floare,
Răii să mi te doboare,
Trandafir frumos, de soi,
Să te-arunce în noroi!...

Dramă

Pe-o căsuţă, învelită

Din bătrâni cu paie,
A ţipat o noapte-ntreagă,
Vai, o cucuvaie.

Iftinia e bolnavă,
E bolnavă foarte,
Popa şi groparul ştiu
Că-i pe pat de moarte.

Iftinia aiurează:
– Vine, mamă, vine?...
Până nu-l văd, ştii ti, mamă,
Nu mi-a fi mai bine...

– Vine, draga mamii, vine!,
Îi răspunde mama
Şi, pe-ascuns îşi şterge ochii,
Biata, cu năframa. 

Iftinia se deşteaptă,
Nu-i vine să creadă
Că Pamfir e lângă dânsa,
C-a venit s-o vadă.

Iftinia şi Pamfir sunt
Duşi în cununie.
Şapte sate sunt la nuntă,
Ce mai veselie!

Numai doi sunt fără voie,
Lasă-i la amarul,
C-au pierdut înmormântarea:
Popa şi groparul...

De vorbă cu mama

Dacă vin mai rar la tine, ecă nu-mi mai este-n cale
Satul nostru dintre dealuri, raiul tinereţii tale...
De departe, din răstrişte, astăzi am venit anume
Singur numai şi cu gândul, că sătul, scârbit de lume,
Să mai stăm de vorbă, mamă, -ntr-ale crucii sfinte steme
În grădina veciniciei, unde dormi de-atâta vreme.

Îmi aduc de tine-aminte, când te aplecai spre mine
Şi mă mângăiai cu şoapte, cu priviri dulci şi senine,
Potriveai pernuţa moale, îmi scoteai mânuţ-afară
Ăi mi-o aşezai cu grijă, -ncetişor, pe plăpumioară
Şi mă sărutai eteric... Când plecai, cu pas uşor,
Îmi şopteai atât de dulce: – Noapte bună, puişor!

A venit apoi, odată, -n curtea noastră mult norod,
Şapte popi, din şapte sate, îţi făcuseră prohod
Şi te-au dus pe sus de-acasă, cu cântări şi cu alai,
Un vecin mă mângăiase, că te duci, măicuţă, -n rai...
Mai târziu, din nou venise-n curtea noastră mult norod,
Popi şi dascăli de pe sate iarăşi au făcut prohod
Şi l-au dus pe sus de-acasă şi pe tata cu alai
Şi vecinul iar îmi spuse c-a plecat la tine-n rai...

Astăzi, mamă, sunt în vârstă, sunt de mult albit pe tâmple,
Nu îmi pasă de viaţă, orice-ar fi să mi se-ntâmple.
Totuşi, mă gândesc adesea, mă gândesc şi mă frământ,
Unde au să-mi sape groapa, unde-a fi al meu mormânt?
Că, de-ar fi ca firul vieţii în război să mi se curme,
Voi pieri, cum pier atâţia, fără cruci şi fără urme,
Dar, de-a fi să mor în pace, liniştit, pe perne moi,
Locul meu de veci să fie între dealuri, lângă voi!...
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Liviu Rebreanu: Unirea
În 1918, Liviu Rebreanu publica la Editura Steinberg broşura de 32 de pagini intitulată „Basarabia. Descrierea – Istoria – Unirea”, semnată cu pseudonimul Ion Jalea, 
ştiind sau neştiind că exista la acea vreme şi un cunoscut sculptor având acelaşi nume. Reproducem mai jos un fragment semnificativ din lucrare, aşa cum apare 
în L. R., „Opere”, ediţie critică de Niculae Gheran, vol. 15, Editura Minerva, 1991, p. 230-234.

R. C.

  Înainte de proclamarea 
unirii Basarabiei cu România, 
au plecat din Iaşi spre Chişinău, 
luni 8 aprilie seara d. Al. Marghi-
loman, însoţit de următoarele 
persoane oficiale: d-nii general 
Hârjeu, ministru de război, ge-
neral Mircescu, I. Mitilineu, se-
cretar general la Interne, Garo-
flid, secretar general la Domenii, 
Al. Corteanu, secretar general 
la Finanţe, I. Bărbătescu, direc-
torul general al Siguranţei Sta-
tului, M. Pherechyde, şeful de 
cabinet al primului ministru, Al. 
Kiriacescu, şeful cenzurii presei, 
maior Hârjeu, şef de cabinet al 

Ministerului de Război, colonel Condeescu din jandarmeria 
rurală, Romulus Voinescu, inspector al Siguranţei, colonel 
Gârleşteanu, T. Marinescu, subdirector la Interne, V. Iones-
cu, comisar de siguranţă.
            Primul ministru Marghiloman, ministrul de război şi 
toate persoanele ce îl însoţeau au sosit la Chişinău marţi, 9 
aprilie, la ora 10 dimineaţa. Pe peronul gării au fost salutaţi 
de d. Inculeţ, preşedintele Sfatului Ţării, Halippa, vicepre-
şedinte, Ciugureanu, preşedintele Consiliului de Miniştri, 
general Brăescu, ministru de război, toţi miniştrii basara-
beni, generalii Istrati, Broşteanu, Răşcanu şi Anastasiu, cu 
tot corpul ofiţeresc, primarul oraşului, arhimandritul Gurie şi 
notabilităţile oraşului.
            O gardă de onoare cu drapel şi muzică compusă din 
trupe româneşti şi din regimentul 2 de cavalerie moldove-
nească a dat onorurile militare.
            Miniştrii au trecut în revistă trupele şi după prezentă-
rile oficiale s-au întreţinut cu persoanele prezente.
            La ora 11 cortegiul cu toate persoanele oficiale sosite 
din Iaşi şi localitate, având în cap un escadron de cavalerie 
românească şi încheiat cu alt escadron, a străbătut strada 
principală până la Hotel Londra, unde au descins domnii mi-
niştri.
            Primul ministru şi ministrul de război s-au întreţinut 
îndată cu preşedintele Sfatului Ţării şi cu miniştrii locali, pre-
cum şi cu alte notabilităţi. D-nii Stere, dr. Cazacu şi Cădere 
au luat parte la primire şi la consfătuire.
            Populaţia şi-a manifestat cu căldură marea satisfacţiu-
ne la intrarea miniştrilor români în oraşul Chişinău. Animaţie 
mare pe străzi şi toată populaţiunea ţine să-şi manifeste cu 
căldură toată simpatia.
            Dl. prim-ministru şi ministrul de război, după primirea 
autorităţilor şi a şefilor militari români, la orele 2 d. a. au luat 
parte la masa oferită de guvernul basarabean şi la care au 
participat 35 de persoane. 
Peste zi au fost urmate cu activitate consfătuirile politice cu 
diferitele partide din Sfat, iar primul ministru a făcut vizite 
oficiale reprezentanţilor corporaţiilor şi confesiilor.
            Cu această ocaziune, din partea preşedintelui de 
consiliu, au fost remise episcopului-vicar Gavrilo 20 000 de 
lei pentru populaţia sărmană din Chişinău, arhimandritului 
Gurie, ministrului locţiitor al cultelor, 20 000 de lei pentru 
opere bisericeşti şi marelui rabin 10 000 de lei pentru a în-
lesni întemeierea ospiciului de bătrâni ce se proiectează de 
către comunitatea izraelită din localitate.
            De asemenea, cu o scrisoare oficială au fost trimişi 
primarului Schmidt 50 000 de lei pentru opere de asistenţă 
din oraş, sumă care va fi distribuită de consiliul comunal lo-
cal. (...)
            Vremea era splendidă şi stradele se populau din ce 
în ce în aşteptarea trecerii cortegiului ministerial spre Sfatul 
Ţării.
            În acest timp, la Sfatul Ţării continuau dezbaterile 
asupra propunerilor prezentate de d. Al. Marghiloman.

            Rând pe rând, reprezentanţii diferitelor secţiuni apro-
bară unirea în condiţiunile ce se prezentaseră şi numărul 
opozanţilor scădea treptat.
            Dl. C. Stere, ales deputat al judeţului Soroca, şi dr. 
Cazacu, au susţinut, cu căldură demnă de admirat, nevoile 
interne ale Basarabiei de a se uni cu România. În trei zile 
de deliberări, d. C. Stere a rostit 35 de discursuri în limbile 
română şi rusă.
            Singura grupare din Sfat, care rămăsese ostilă Unirei, 
a fost a secţiei ţărăneşti. Constatându-se o adâncă deose-
bire de vederi între membrii grupării şi d-nul Ţiganco, şeful 
ei, preşedintele, după cererea acestuia, suspendă pentru 10 
minute şedinţa Sfatului spre a permite secţiei ţărăneşti să 
aibă consfătuire în tihnă. Imediat şi această secţie a aderat 
la propunerea de unire. Preşedintele Sfatului a declarat apoi 
dezbaterile închise şi a cerut Adunării să se pronunţe dacă 
votul definitiv trebuie să fie secret sau pe faţă.
            Cu 87 de voturi contra 24, Adunarea hotărăşte ca 
votul să fie pe faţă. Se procedează la vot cu apel nominal şi 
Adunarea admite unirea pe baza condiţiilor pronunţate de 
d. Marghiloman, cu 84 de voturi pentru, 3 contra şi 36 de4 
abţineri. Se comunică atunci prin telefon la Comandamentul 
Corpului că miniştrii români pot să vină să ia act de votul 
Sfatului Ţării.
            Se formează atunci cortegiul precedat de un escadron 
de cavalerie, urmat de 18 automobile în care se aflau miniş-
trii români şi toţi funcţionarii înalţi administrativi şi încheiat 
de un alt escadron de cavalerie, şi se îndreptară spre Sfatul 
Ţării. La orele 6 jumătate cortegiul intră în curtea Sfatului 
Ţării şi d-nii miniştri cu însoţitorii lor se îndreptară spre sala 
de şedinţe, unde se redactau ultimele procese-verbale ale 

dezbaterilor.
            D-nii Stere şi dr. Cazacu ies pe sală, întru întâm-
pinarea d-lor Marghiloman şi Hârjeu. Întâlnirea este dintre 
cele mai mişcătoare. În mijlocul unei numeroase asistenţe 
de basarabeni şi basarabence care aşteptau rezultatul vo-
tului, miniştrii români se îmbrăţişează cu d-nii C. Stere şi dr. 
Cazacu. D-l Stere are un moment de adâncă emoţiune şi nu 
poate articula niciun cuvânt.
            În timpul acesta, lucrările sunt terminate şi miniştrii 
români împreună cu însoţitorii sunt introduşi la birou şi salu-
taţi de membrii Sfatului Ţării în vii aclamaţiuni.
            Dl. Inculeţ comunică membrilor guvernului român 
că Sfatul Ţării a aprobat condiţiile ce i s-au prezentat pentru 
înfăptuirea unirii Basarabiei cu România şi dă cuvântul d-lui 
Marghiloman.
            D-l Al. Marghiloman declară că, în numele poporului 
român şi al regelui, proclamă „unirea Basarabiei cu Româ-
nia”, unire făcută de Sfatul Ţării care şi-a exprimat voinţa în 
mod conştient şi în deplină libertate. Mulţumeşte conducăto-
rilor care au luptat şi care dau dovadă de mare abnegaţiune 
consimţind ca din conducătorii unei ţări să devină umili slu-
jitori ai unui neam.
            Cuvintele primului ministru sunt salutate cu ovaţiuni 
nesfârşite. După aceea, preşedintele Sfatului dă cuvântul 
d-lui I. Buzdugan, secretarul Sfatului Ţării, care citeşte de-
claraţia Sfatului în termenii următori:
„În numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţării declară:
            Republica democratică moldovenească (Basarabia), 

în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră şi 
vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută şi mai 
bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului is-
toric şi dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele 
singure să-şi hotărască soarta lor, de azi înainte şi pentru 
totdeauna se uneşte cu mama sa România.
            Această unire se face pe următoarele baze:
            1.Sfatul Ţării actual rămâne mai departe pentru rezol-
varea şi realizarea reformei agrare, după nevoile şi cererile 
norodului; aceste hotărâri se vor recunoaşte de guvernul 
român.
            2.Basarabia îşi păstrează autonomia provincială, 
având un sfat al ţării (Dietă), ales pe viitor prin vot universal 
egal, direct şi secret, ca un organ împlinitor, şi administraţie 
proprie.
            3.Competenţa Sfatului Ţării este: a) votarea bugetelor 
locale; b) controlul tuturor organelor, zemstvelor (adunări cu 
funcţie legislativă în Rusia ţaristă, n. n.) şi oraşelor; c) nu-
mirea tuturor funcţionarilor administraţiei locale prin organul 
său împlinitor, iar funcţionarii înalţi sunt întăriţi de guvern.
            4.Recrutarea armatei se va face în principiu pe baze 
teritoriale.
            5.Legile în vigoare şi organizaţia locală (zemstve şi 
oraşe) rămân în putere şi vor putea fi schimbate de parla-
mentul român numai după ce vor lua parte la lucrările lui şi 
reprezentanţii Basarabiei.
            6.Respectarea drepturilor minorităţilor din Basarabia.
            7.Doi reprezentanţi ai Basarabiei vor intra în Consiliul 
de Miniştri român, acum desemnaţi de actualul Sfat al Ţării, 
iar pe viitor luaţi din sânul reprezentanţilor Basarabiei din 
parlamentul român.

            8. Basarabia va trimite în parlamentul român 
un număr de reprezentanţi proporţional cu populaţia, 
aleşi pe baza votului universal egal, direct şi secret.
            10.Libertatea personală, libertatea tiparului, a 
cuvântului, a credinţei, a adunărilor şi toate libertăţile 
obşteşti vor fi garantate prin Constituţie. 
            11. Toate călcările de legi făcute din motive po-
litice în vremurile tulburi ale prefacerii din urmă sunt 
amnistiate.
            Basarabia, unindu-se ca fiică cu mama sa 
România, parlamentul român va hotărî convocarea 
neîntârziată a Constituantei în care vor intra, propor-

ţional cu populaţia, şi reprezentanţii Basarabiei, aleşi prin 
vot universal, egal, direct şi secret, spre a hotărî împreună 
cu toţii înscrierea în Constituţie a principiilor şi garanţiilor de 
mai sus.
            Trăiască unirea Basarabiei cu România de-a pururi 
şi pentru totdeauna!
            Primită în Sfatul Ţării la 27 martie 1918, Chişinău.

Preşedintele Sfatului Ţării, I. Inculeţ
Secretarul Sfatului Ţării, I. Buzdugan”

            Citirea este urmată de manifestaţii entuziaste.
            Miniştrii au mers apoi la catedrală. Lume imensă. (...)
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„Þara de peste veac” a lui Nichifor Crainic
Unul dintre cei mai importanþi poeþi mistici ai literaturii noastre, Nichifot Crainic (1889-1972) este printre fondatorii gândirismului în literaturã, miºcare de renaºtere naþionalã, de
multe ori controversatã, care a grupat un numãr important de scriitori. Volumul „Þara de peste veac” a apãrut în anul 1931 ºi s-a reeditat în 1940, an de grea cumpãnã pentru poporul
nostru. Credem cã inabilitãþile politice ale scriitorului au fost plãtite cu asupra de mãsurã în timpul vieþii sale. Rãmân valorile literare pe care le-a produs ºi care se înalþã într-un spaþiu
al durabilitãþii. Reproducem mai jos câteva poeme, aºa cum sunt publicate ele în a doua ediþie a volumului amintit.

R. C.

Þara de peste veac
                                 Gândiriºtilor

Spre þara lui Lerui-Ler
Nu e zbor nici drum de fier,
Numai lamurã de gând,
Numai suflet tremurând
ªi vâslaº un înger.

Spre þara de peste veac
Nesfârºire fãrã leac,
Vãmile vãzduhului,
Sãbiile Duhului
Pururea de straja.

Sus! pe sparte frunþi de zei,
ªovãielnici paºi ai mei!
Piscuri de-ntrebari - momâi
Sã-mi rãmânã sub cãlcâiu
ªi genuni de zare!

În þara lui Lerui-Ler
Nãzuiesc un colþ de cer.
De-oi gãsi, de n-oi gãsi
Nimenea nu poate ºti —
Singur Lerui-Ler.

Iisus prin grâu
Prin grâul copt, pe unde-aleargã
ºerpuitoarea mea cãrare
Ce scapãtã departe-n aur
de glorioasa înserare,

Mi s-a pãrut cã treci, Iisuse,
precum treceai pe vremea ceea
Gustând în mers prietenia
pescarilor din Galileea.

Pe pãrul Tãu, încununându-l,
juca o flacãrã bãlaie
ªi soarele muia veºtmântul
drumeþilor în vâlvãtaie.

Vorbeai... ºi inimile toate
se aninau de vorba Ta
ªi le purtai ca o podoabã
de ciucuri prinsã la manta.

Cã vorba Ta era mai dulce
ca rodiile din Edom
ªi-nomenea dumnezeirea
ºi îndumnezeia pe om.

Treceai... ºi sângera în Tine
prigoana crudelor sinedrii.
În zãri vã aºteptau gigantici,
cu crengi ocrotitoare, cedrii.

Iar eu pãrea cã merg în ceata
de ucenici ºi ucenice
Sã sfãrâm ºi eu, pentru cinã,
cu palmele-amândouã spice.

Eram, socot, prea mult al lumii
ºi prea puþin al vremii Tale
Cã pãmânteana grijã, Doamne,
m-a-ntârziat, stingher, pe cale.

Pe-acelaºi galben grâu coboarã

acelaºi glorios apus,
Dar n-aud vorbele pe care
evangheliºtii nu le-au spus.

Trecurã veacuri, ºi cu ele
cã treci din nou mi s-a pãrut
ªi-þi caut urma luminoasã
în lutul moale s-o sãrut.

Pasãre albã
                         Lui Tudor Vianu

Pasãre tainicã, pasãre albã,
Fulger prin noapte-abia licãrit
Dinspre apus spre rãsãrit,
Pasãre tainicã, pasãre albã.

Greu e pãmântul de plânsete ud.
Þipãtul groazei tale l-aud,
Spintecã noaptea ca un cuþit
Dinspre apus spre rãsãrit

Pasãre tainicã, pasãre albã,
Ce laºi pe þãrmul din asfinþit?
Cuib pãrãsit - trup putrezit..
Pasãre tainicã, pasãre albã.

Moartea-i ca noaptea: hãu întunecat
Între douã lumi despicat;
Moartea-i ca noaptea: umbrã ºi vis.
Dincolo unduie cerul deschis.

Pasãre tainicã, pasãre albã,
Dincolo rad fericite grãdini
Insule-n haosul sfintei lumini,
Pasãre tainicã, pasãre albã.

Elegie
         Lui Ion Pillat

Aceste vârfuri de molid
Ce picurã-n vãzduh rãºinã,
Aceste viþe ce se.nclinã
Vâltoare verde peste zid
Eu mâine n-am sã le mai vãd,
Eu mâine n-am sã le mai vãd.

Aceste stele cãlãtoare
Surpând din cer vremelnicii,
Aceste cupe strãverzii
Bromate sângeriu pe buze
Eu mâine n-am sã le mai ºtiu,
Eu mâine n-am sã le mai ºtiu.

Aceste mâini prieteneºti
Intr-ale mele cald lãsate
Cu inima ce le strãbate,
Aceste mâini prieteneºti
Eu mâine n-am sã le mai strâng,
Eu mâime n-am sã le mai strâng.

ªi-aceste cântece pe care
Le cânt cu jumãtate glas,
(Aceste vetre unde las
Cenuºa flãcãrii fugare) –
Eu mâine n-am sã le mai cânt,
Eu mâine n-am sã le mai cânt.

Cântecul apei
La tine, Doamne, nu mã-nalþ
Cu muntele lucind în smalþ:
De piatrã e, dares scufundã
Nisip mãrunt sub apa scundã,
Precum a focului nãlucã
Tot valul apei o îmbucã.

La tine, Doamne, nu m-avânt
Pe-al vântului desnodãmânt.
Balaur care-nghite spaþii,
Dar târâtor sub constelaþii,
Ce cade prãvãlit din zbor
De abureala unui nor.

Cu stropul, Doamne, mã ridic,

Mai tare cu cât e mai mic:
E Sfarmã-Piatrã, Stinge-Foc,
E Frânge-Vânt, e-n orice loc,
Subpãmântean, aerian,
Si e izvor ºi e ocean.

Murmurã-n râu ºi-n mare geme,
E tinereþe peste vreme,
Din nori închipuie icoane
Si spânzurã de bolþi amvoane
Ca voia ta pec er sã steie
Prin fulgere ºi curcubeie.

Îngerul slavei
                   Lui Ion Barbu

Cântecul nou, cântecul nou
Multiplicat dine cou în ecou
Suie-n zadar ºi cade-napoi,
Lac prãbuºit în matcã prin ploi.

Alb porumbel strãlucitor,
Bulgãr de marmurã-n zbor,
Suie stingher, cade stingher –
Unde eºti, inimã, razim sub cer?

Cruntã e vremea, tineri poeþi,
Vinul venin, crinii scaieþi,
Sufletu-n piatrã stratificat –
Îngerul slavei cade-mpuºcat.

Cântecul Dunãrii
Dunãre, Dunãre, drum legãnat,
Drum fãrã pulbere ºi fãrã leat,
Du-ne spre apele mediterane
Dorul izvoarelor dupã oceane.

Dunãre, Dunãre, drum cãtre larg,
Valuri de valuri în goanã se sparg,
Neamuri de neamuri cu valul ºi vântul…
Noi – stãm cu doinele ºi cu pãmântul!

Dunãre, Dunãre, drum fãrã glod,
Du-ne vapoarele grele de rod,
Inima neamului nostru e-n grâne:
Dãruie-o lumii flãmânde de pâine.

Dunãre, Dunãre, drum de alean,
Du-ne izvoarele cãtre ocean,
Scaldã-ne sufletu-n nemãrginire,
Leagãn al dragostei de omenire.


