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PAVEL POPA

Solstiţiul de vară:  
cutume, însemne

Soarele este cel mai impor-
tant lucru din viaţa oricui, 
indiferent dacă eşti plantă, 
animal sau peşte, şi îl vedem 
ca a ne fi dăruit de-a gata.

Danny Boyle

În viaţa de zi cu zi a omului, cele 
două solstiţii care au loc în fiecare 
an, aproape că trec pe neobservate. 
Dicţionarul onlain ne informează 
că Solstiţiu întruchipează pe fiecare 
dintre cele două momente ale anului 
când Pământul se găseşte la cea mai 
mare distanţă de Soare (21 iunie şi 
21 decembrie) care marchează ziua 
(respectiv noaptea) cea mai lungă [1]. 

În acelaşi context propunem şi 
o altă definiţie a acestui eveniment: 
moment al anului când Soarele, în 
mişcarea sa aparentă pe bolta cereas-
că, nu se mai deplasează spre Nord 
sau spre Sud, atingând cea mai mare 
înălţime (solstiţiul de vară, 21 iunie) 
sau cea mai mică înălţime (solstiţiul 
de iarnă, 22 decembrie) faţă de Ecu-
ator. La solstiţiul de vară, când razele 
Soarelui cad perpendicular (la amia-
ză) pe Tropicul Racului este ziua cea 
mai lungă a anului, iar la cel de iar-
nă, când razele sunt perpendiculare 
pe Tropicul Capricornului, ziua cea 
mai scurtă în emisfera boreală [ 2 ]. 

Soarelui îi aparţine un simbo-
lism tot atât de plurivalent pe cât de 
bogată în contradicţii este realitatea 
solară. Chiar dacă pentru multe po-

poare nu este un zeu, soarele se înfă-
ţişează ca o manifestare a divinităţii 
(epifanie uraniană). El poate fi conce-
put ca fiu al Zeului supreme şi frate al 
curcubeului […]. Soarele este consi-
derat şi ca fecundator El poate însă să 
şi ardă sau să ucidă. Soarele nemuri-
tor se ridică în fiecare dimineaţă şi se 
coboară în fiecare noapte pe tărâmul 
morţilor; el poate să ducă oamenii cu 
sine şi, apunând, să-i omoare; pe de 
altă parte însă, el poate să călăuzeas-
că sufletele prin regiunile infernale şi 
să le aducă a doua zi la lumină. În-
deplineşte deci funcţia ambivalentă 
de psihopomp ucigaş şi de hierofant 
iniţiatic [3, p. 842]. 

Soarele simbolizează idealuri 
înalte despre împlinire, precum şi 
sentimentele de armonie şi fericire. 
Fiind considerat unul dintre cele mai 
magnifice corpuri cereşti vizibile, 
soarele este aducător de lumină, căl-
dură şi energie. A existat presupune-
rea că soarele ar fi fost un simbol de-
osebit de puternic pentru popoarele 
lumii antice. De exemplu: Pentru po-
poarele din Mezoamerica, soarele era 

o altă întrupare a principiului mascu-
lin, asociat cu regalitatea şi cu anima-
lele solare, cum ar fi jaguarul. Incaşii 
considerau soarele ca fiind strămoşul 
lor divin, iar aztecii credeau că trăiesc 
sub stăpânirea celui de-al Cincilea 
Soare. Gravuri din epoca de bronz, 
găsite în Europa, arată asocierea dis-
cului solar cu figurinele falice. În al-
chimie, conjunctiva dintre Sol, soarele 
masculin şi Luna, luna feminină, este 
văzută asemenea contopirii dintre su-
flet şi corp, aur şi argint, rege şi regină 
[4 , p. 649]. 

Fiind o personificare a astrului 
zilei, Soarele în mitologie este dedi-
cat marilor divinităţi ale omenirii: 
Zeus, Shiva, Crăciun, Mitra, Iisus. La 
vârsta senectuţiei de 365 zile (366 în 
anii bisecţi). Soarele moare şi renaşte 
printr-un substitut al său la solstiţii 
sau echinocţii [5, p. 258]. 

În tradiţia românească exis-
tă mai multe legende despre Soare. 
Prin intermediul lor omul a încercat 
de nenumărate ori să descifreze mis-
terul celor doua principii cosmogo-
nice.

Una dintre legende ne spune ca 
de fapt: Soarele a fost un tânăr foarte 
frumos şi cuminte, ş-a făcut o treabă 
lui Dumnezeu.

− Oare ce să-i dau eu pentru lu-
crul ce mi l-a făcut?

− Zice Dumnezeu lui Sfântul Pe-
tru. Am să-l fac soare.



Şi l-a pus să lumineze peste toată 
lumea [6, p. 63.]. 

Din punct de vedere religios, ro-
mânii dintotdeauna au asociat soa-
rele cu Iisus Hristos:

Soarele e ochiul lui Dumnezeu.
Soarele e scaunul lui Dumnezeu. 
Soarele e ochiul lui Dumnezeu de 

zi şi luna – ochiul lui Dumnezeu de 
noapte.

Soarele e faţa lui Hristos. Soarele 
zice că de mult era pe lume, dar nu lu-
mina. Tocmai atunci când s-a născut 
Hristos, a început soarele a încălzi şi 
de la lună a se vedea. Atunci sluga îm-
păratului a zis stăpânului său: Apolog 
sfinte, scoală şi vezi că s-a născut altul 
mai mare decât tine şi împăratul, de 
ciudă, a pus de au tăiat toţi copiii de 
la doi ani în jos, gândind că-l va tăia 
şi pe Hristos.

Jidanii întotdeauna întreabă 
pe oamenii noştri când e amiază, ei 
singuri niciodată nu se uită. Lor li-i 
ciudă pe soare că a început a încălzi 
tocmai când a venit Domnul Hristos 
[7, p. 263]. 

Conform ştiinţei despre as-
tronomie, solstiţii sunt numite 
doar  cele două momente din an, des-
pre care am vorbit mai sus. Acestea 
au loc atunci când planul determinat 
de centrul Soarelui şi de axa de rota-
ţie a Pământului este perpendicular 
pe planul  orbitei  Pământului. Doar 
în aceste două momente ale anului 
unghiul razelor soarelui cu orizontul 
la amiază este cel mai mare vara nu-
mindu-l solstiţiul de vară, sau cel mai 
mic iarna – solstiţiul de iarnă. Expli-
caţia respectivă are la bază faptul că 
axa de rotaţie a Pământului nu este 
perpendiculară pe orbita lui.

Schemă care indică orientarea aproxima-
tivă a Pământului în raport cu Soarele la 

solstiţiul din iunie (stânga), echinocţiul din 
septembrie (jos), solstiţiul din decembrie 
(dreapta) şi echinocţiul din martie (sus).

Sincron cu desfăşurarea solsti-
ţiului, Soarele, pe măsură ce îşi re-
alizează mişcarea aparentă pe cer, 

privit de pe Pământ se va afla la cel 
mai îndepărtat punct al ecuatorului 
ceresc. 

Corespunzător observaţiilor 
noastre, fenomenul astronomic are 
loc anual de două ori graţie celor 
două procese care apar pe plane-
ta Pământ: rotaţie şi traducere, care 
condiţionează distribuirea dispro-
porţionată a soarelui între cele două 
emisfere. În acelaşi timp marcând 
începutul anotimpurilor, fiind anti-
tetice în fiecare emisferă. 

Deci ambele solstiţii sunt nişte 
fenomene opuse în funcţie de emi-
sfera în care se află ţara respectivă. 
Aşa dar, adecvat vitezei atinse de Pă-
mânt pe orbita eliptică zilele şi vre-
murile în momentul apariţiei solsti-
ţiilor nu sunt egale nicicând. 

Constatările anterioare ne de-
monstrează că solstiţiul este un eve-
niment astronomic  care notifi-
că începutul verii sau a iernii. Este 
timpul anului când soarele se con-
centrează mai intens pe una din cele 
două emisfere – jumătăţi ale globului 
pământesc, determinate de ecuator 
sau de primul meridian. La rândul 
său, pământul este un corp sferic, iar 
Ecuatorul îl împarte în două emisfe-
re, numite după cei doi poli: emisfera 
nordică şi emisfera sudică.

Din punct de vedere etimologic, 
substantivul  românesc  solstiţiu  are 
etimologie dublă:  latinescul  solstiţi-
um, «solstiţiu» şi franţuzescul solsti-
ce. Substantivul latin  solstitium  este 
format din cuvântul latin  sol, so-
lis, solem: «Soare» şi stitium, derivat 
al verbului sisto, sistere, stiti, statum: 
«a opri», «a face să stea», «a rămâne 
constant», «a se menţine».  Substanti-
vul francez solstice este un împrumut 
din limba latină:  solstitium, «solsti-
ţiu». Spre deosebire de celelalte zile 
din an, când unghiul făcut de Soare 
cu orizontul la trecerea meridianului 
se schimbă semnificativ, de la o zi la 
alta, la solstiţii acest unghi devine câ-
teva zile staţionar, din cauza inversă-
rii sensului său de variaţie [8]. 

Anual, cel mai des în jurul zilei 
de 21, mai rar de 22 iunie, în emisfe-
ra nordică are loc solstiţiul de vară. 
În acest moment are loc trecerea 
meridianului. Tot atunci Soarele se 
află deasupra orizontului la unghiul 

maxim, şi intervalul diurn are durata 
maxima. Solstiţiul de vară determină 
că durata zilei va avea cele mei lungi 
dimensiuni din an iar noaptea va fi 
cea mai scurtă. 

Paralel, în emisfera sudică are 
loc  solstiţiul de iarnă la data de 21 
decembrie  (cel mai adesea), sau  22 
decembrie. 

Investigând Calendarul Gre-
gorian vom constata că Solstiţiul de 
vară din anul 2024 s-a produs la 21 
iunie, la 20 iunie va avea loc în 2008, 
2012, 2016, ceea ce nu s-a mai în-
tâmplat din anul 1896, iar la 22 iunie  
a avut loc în anul 1975  şi va cădea 
tot la această dată în 2203, 2207, 221
1 şi 2215, apoi în 2302, la 19 iunie va 
avea loc în 2488. 

Majoritatea popoarelor asociază 
Solstiţiul de vară cu diverse tradiţii 
populare de sorginte păgână şi creş-
tină. În credinţa populară se spu-
ne că solstiţiul de vară este prielnic 
unor magii puternice, care contri-
buie mult la realizarea avantajoasă a 
unor primeniri în dragoste, prospe-
ritate sau sănătate.

La nivel mondial, celebrarea 
acestei zile are loc cu petreceri, pic-
nicuri, cântece, dansuri şi focuri etc. 
În antichitate, solstiţiul de vară era 
folosit pentru a calcula cele mai dis-
tincte momentele privind muncile 
agricole. Această perioadă era favo-
rabilă pentru organizarea nunţilor. 

Conform constatărilor lui Ion 
Ghinoiu: Solstiţiul de vară, ziua cea 
mai lungă a anului după care începe 
să cadă puţin, câte puţin, «cu cât sare 
cocoşul de pe pragul casei sau cu cât 
se mişcă puiul în găoacea oului» a 
fost determinat empiric prin observa-
rea atentă a reperelor terestre, în spe-
cial a bioritmurilor stabile ale unor 
plante (sânziana sau drăgaica), pă-
sări (cucul), insecte (licuricii), şi cos-
mice (răsăritul sau asfinţitul aştrilor 
şi constelaţiilor) [9, p. 309]. 

Energia solstiţiului de vară este 
considerată a fi a pasiunii, vitalităţii, 
creativităţii şi belşugului. Scălda-
tul în lacuri sau râuri avea un efect 
curativ şi simboliza ritualul renaş-
terii, adică a se naşte din nou, a da 
o viaţă recentă cuiva, a revitaliza, a 
regenera, a reapărea, a se reface etc. 
Un veritabil exemplu al renaşterii 
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este Paştele – sărbătoare creştinească 
cu o semnificaţie deosebită repre-
zentând perioada când familiile se 
reunesc, ziua devine tot mai mare 
şi mai mare, durata nopţii scade, iar 
natura renaşte după somnul din tim-
pul iernii. Deci, Paştele este simbo-
lul renaşterii, al unui nou început, al 
purificării şi reînnoirii.

Apele vitale, pentru egiptenii 
antici au fost subiectul unui simbo-
lism extins – sursa de viaţă. Ei con-
siderau că toate lucrurile se iviseră 
din apele primordial, apa făcea cu 
putinţă purificarea şi era un simbol al 
reproducerii. În calitate de zeu al ve-
getaţiei, Osiris era şi zeul apelor Nilu-
lui. El era cel care lăsa ca apele râului 
să inunde anual câmpia din împre-
jurimi, lucru vital pentru cultivarea 
şi fertilitatea pământului, care era 
reprezentat separate de Isis [4, p. 43]. 

În legendele cosmogonice ale 
multor popoare, apa reprezintă ele-
mentul primordial, de exemplu: in-
dienii din epoca Vedelor considerau şi 
ei că «totul» originar «era o întindere 
nedesluşită de ape»; apa (cea curgă-
toare şi cea stătătoare, a lacurilor), cu 
pământul, focul şi vântul şi încă alte 
trei substanţe alcătuiau modelul an-
tic chinez al lumii; egiptenii, al căror 
teritoriu este străbătut de Nil, credeau 
că lumea întreagă, cu tot ceea ce cu-
prinde ea, s-a ivit din apă; unii din-
tre filosofii greci gândeau şi ei că apa 
este începutul şi temeiul a tot ceea ce 
a fost, este şi va fi, deci ca „principiul 
tuturor lucrurilor [10]. 

În unele regiuni, spălatul cu 
roua adunată în ajunul solstiţiului 
reprezenta o practică magică de fru-
museţe. În ţinuturi, îmbăierea în apa 
cu ierburi din noaptea solstiţiului 
reprezenta o cură de refacere a să-
nătăţii şi vigorii. După cum ne dăm 
seama, Solstiţiul de vară era în vechi-
me şi un prilej de găsire şi folosire a 
apei magice.

Şi în legendele cosmogonice 
româneşti, apei îi revine cel mai im-
portant rol. Se presupune că de la în-
ceput apa acoperea tot pământul, iar 
uneori putea fi întâlnit şi întunericul. 
Având valoare primară, fiind fără de 
sfârşire şi purtând în străfundurile 
sale pământul inform, apa îl poartă 
şi îi întreţine viaţa; pământul stă pe 
apă, dovadă că din el izvorăşte apa; 
mai mult, apa este «sângele lui», fi-
indcă pământul are «vine de sânge 
ca şi omul»; când se iese din apă şi 
se păşeşte pe pământ, la capătul aces-
tuia este tot apă, identificată adesea 
cu «Apa Sâmbetei», care ar înconju-
ra pământul «ca un gard»; apa fiind 
elementul din care a ieşit lumea, cu 
toate ale ei, Dumnezeu s-ar fi hotărât 
să pună capăt întregii firi tot prin ea 
şi ar fi dat astfel potopul, ceea ce nu ar 
fi putut face printr-un incendiu uni-
versal, fiindcă «apa e mai mare decât 
focul, că apa stinge focul» […]., Apa 
este femeie, focul este bărbat voinic 
şi ambele sunt sfinţi, trăsătura lor 
comună fiind credinţa în puterea lor 
purificatoare, ele având astfel tangen-
ţe strânse cu sacrul [10]. 

Una din misiunile importante îi 
revine apei la formarea celor patru 
stihii: pământul, aerul, focul, apa. 

În mitologie, apa este un ele-
ment primordial, simbol al vieţii, al 
regenerării şi al purităţii. Apa, ca ele-
ment al nemuririi, al tinereţii veşni-
ce şi al invincibilităţii este întâlnită şi 
în mitul scăldării eroului din mitolo-
gia greacă, Ahile în apele Stixului de 
către mama sa Thetis, ce dorea să-i 
confere nemurire.

În tradiţia populară întâlnim 
apa în diverse ipostaze, de exemplu:

Naşterea zeiţei Afrodita/Venus,  
Sandro Botticelli

a. Apa, ca element al genezei; Po-
trivit concepţiei poporului românesc 
şi Bibliei, constatăm că omul a fost 
făurit din lut – o armonizare unica a 
apei cu pământul. Un alt mit, drept 

exemplu al genezei ar putea fi naş-
terea Afroditei – zeiţă din mitologia 
greacă,protectoare a iubirii şi a idea-
lului frumuseţii. 

Se povesteşte că Afrodita s-a fi 
născut din spuma mării şi sângele lui 
Uranus. Chiar numele îi provine de 
la cuvântul grec afros – spuma mării.

b.  Apa, element al vitalităţii, 
regenerării şi învierii – caracteris-
tică bine evidenţiată în basmele şi 
mitologia noastră unde întâlnim 
termenul apă vie, care contribuie la 
restabilirea for-
ţelor fizice. În 
acest context, 
cel mai potri-
vit exemplu ar 
fi Povestea lui 
Harap-Alb de 
Ion Creangă, 
unde Harap-
Alb moare în 
urma unei lupte cu duşmanul şi este 
înviat cu apă vie si apă moartă.

c. Apa, element al nemuririi, ti-
nereţii veşnice şi al invincibilităţii. 
Cel mai arhi-
cunoscut mit 
care ilustrează 
aceste proprie-
tăţi a apei este 
cel al scăldării 
eroului din mi-
tologia greacă 
– Ahile în apele 
Stixului.

Potrivit legendei Ahile a fost 
cufundat în apele Styxului de către 
mama sa. Aceasta îşi dorea să devină 
nemuritor însă călcâiul i-a rămas vul-
nerabil deoarece de acolo fusese ţinut.

Altă versiune a legendei se spune 
că Thetis l-ar fi miruit pe copil cu am-
brozie. Apoi l-a pus asupra focului, ca 
să ardă porţiunea de muritor din el. 
Operaţia ar fi fost întreruptă de Peleu 
şi, înfuriată, i-a abandonat pe tata şi 
pe fiu. Peleu a dat copilul în grija cen-
taurului Chiron, care l-a crescut şi l-a 
educat.

Pe când Ahile era copil, Chalcas 
a făcut profeţia că cetatea Troiei nu 
va cădea fără ajutorul lui. Tatăl lui 
Ahile ştia însă că, dacă fiul lui se va 
duce la Troia, va muri. L-a trimis la 
curtea lui Lycomedes, în Scyros, unde 
a fost ascuns, deghizat în faţă.
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Pe durata şederii sale acolo, a 
avut o legătură cu fiica lui Lycome-
des, Deidamea, în urma căreia aceas-
ta are un fiu, Pyrrhus (sau Neoptole-
mus) [11]. 

 d. Apa, ca element al distrugerii. 
Cea mai reuşită pildă ar fi Potopul 
lui Noe, în care Noe reuşeşte să sal-
veze câte o pereche din fiecare specie 
de animale. 

Noe şi Potopul 

Relatarea despre Noe şi Potop: 
o găsim în Biblie. Biblia ne demon-
strează că: Potopul a fost o realitate. 
Dumnezeu a adus Potopul pentru a-i 
distruge pe oamenii răi, însă i-a spus 
lui Noe să construiască o arcă pentru 
a-i salva pe oamenii buni şi anima-
lele. (Geneza 6:11-20) Putem crede 
că Potopul a avut loc în realitate, de-
oarece este menţionat în Biblie, care 
„este inspirată de Dumnezeu”. (Ti-
motei 3:16)

e. Apa – element al metamorfo-
zei.  Acestei ipostaze îi corespunde 
întocmai mitul lui Narcis, erou al mi-
tologiei greceşti, care privindu-se în 
apă a rămas îndrăgostit de chipul său 
şi dorind să se apropie de acest chip 
s-a înecat. Iar corpul neînsufleţit al 
său s-a metamorfozat sub proprieta-
tea magică a apei, într-o narcisă. 

Mitul lui Narcis sau cum să te  
îndrăgosteşti de propria imagine 

f. Apa, ca element transcenden-
tal –  Luntraşul Charon, personaj 
din mitologia elenă, navigator al 
râului Styx – unicul traseu către tă-
râmul morţilor. Mitul respectiv este 
întâlnit şi astăzi la ceremoniile de 

înmormântare – de a pune doi bani 
pe ochii dalbului de pribeag, mone-
de oferite ca plată luntraşului pentru 
traversarea râului. 

Caron – luntraşul lui Hades 

La noi solstiţiul de vară este aso-
ciat cu Sânzienele sau Drăgaica. Po-
trivit calendarului popular, ziua de 
24 iunie este cunoscută drept ziua de 
Sânziene sau Drăgaica. 

Din punct de vedere calendaris-
tic, sânzienele marchează apropierea 
de mijlocul verii şi reprezintă mo-
mentul de cotitură al acestui ano-
timp către iarnă, finalul muncilor 
agricole şi pregătirea pentru recoltat. 
Concomitent, ziua de Sânziene este 
şi ziua în care păsările încep pre-
gătirile pentru sezonul rece. Cucul 
este primul care dă semnalul. Dacă 
de Blagoveştenie cucul începe a cân-
ta, la Sânziene acesta se îneacă cu 
orz, răguşeşte şi nu mai poate intona.

Originea Sânzienelor, se presu-
pune, că se trage dintr-un străvechi 
cult al soarelui. Numele de Sânziene 
desemnează în limba română cel pu-
ţin trei categorii de realităţi mitolo-
gice, strâns legate între ele: 

1) Zâne ambivalente şi capri-
cioase din categoria Ielelor şi a Dră-
gaicelor, ce se manifestă foarte active 
în ziua Sfântului Ioan Botezătorul 
(24 iunie). 

 În general, Sânzienele sunt spi-
rite feminine plural, dar, în basme şi 
în unele legende, cel puţin două din-
tre acestea zâne sunt nominalizate: 
Iana Sânziana şi Ileana Cosânzeana.

După o părere emisă de şcoala 
romantică, în mitologia românească 
(A. Densuşianu, N. Densuşianu, At. 
Marienescu), acest nume ar fi o moş-
tenire latină: Sânziana<Sancta Dia-
na; [12, p. 368-369]. 

Numele de fată Sânziana este 
de origine românească şi înseamnă 
Ziua Sfântului Ion.

In mitologia româneasca există 
legenda Soarelui şi a Lunii, unde Iana 
Sânziana este sora Soarelui cu care 
acesta trăieşte o minunată poveste de 
dragoste, însă pentru că se temea de 
incest, Iana Sânziana fuge de fratele 
său şi se transformă în Lună ca să nu 
se mai întâlnească niciodată.

2) Florile denumite sânziene 
(Gallium verum), de culoare galbe-
nă şi parfumate, care înfloresc vara şi 
cărora poporul le atribuie proprietăţi 
apotropaice şi divinatorii tocmai cu 
ocazia acestei sărbători solstiţiale; 

Una dintre legendele florii de 
Sânziene ne informează că o fru-
moasă poveste a bătrânilor glăsu-
ieşte cam în felul următor: demult, 
demult, într-un sătuc de la margi-
nea pădurii, trăia o fată orfană, să-
racă, dar foarte harnică şi frumoa-
să. Înaltă şi zveltă, cu părul bălai 
şi ochii albaştri luminoşi şi blânzi, 
era plină de dragoste faţă de cei din 
jur. Aşa era Sânziana, dar sătenii 
treceau pe lângă ea cu nepăsare sau 
dispreţ, o alungau şi-i adresau vor-
be de ocară.

Singura ei alinare erau clipele în 
care în căsuţa ei sărăcăcioasă se în-
china rugându-se la Dumnezeu nu 
doar pentru o viaţă mai bună, ci şi 
pentru ca Dumnezeu să îmbuneze 
sufletele sătenilor, sădindu-le în inimi 
seminţele milostivirii, ale îngăduinţei 
şi ale dragostei faţă de celălalţi.

Milostivă şi iubitoare,  Sânzia-
na  era prietenă cu păsările şi ani-
malele pădurii; se jucau împreună, 
împărţeau hrana şi, uneori, chiar cul-
cuşul cald unde înnoptau. Se simţeau 
foarte bine împreună.
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Într-una din zile, Sânziana îşi 
simte trupul atât de greu şi fierbinte 
încât toate încercările de a se ridica 
din pat fură zădarnice. Rămase acolo 
suferind pe patul ei de crengi şi doar 
vietăţile pădurii se întrebau mirate 
unde le este buna prietenă.

Zădarnic alergară prietenele ei 
necuvântătoare să-i aducă apă, hra-
nă şi leacuri pentru însănătoşirea ei, 
Sânziana se simţea tot mai rău. Su-
ferinţa îi istovise trupul şi doar blân-
da alinare ce o găsea în rugăciunile 
necontenite adresate lui Dumnezeu o 
mai ţineau în viaţă.

Pe când Sânziana se stingea vă-
zând cu ochii, în căsuţă intră o fe-
meie bătrână cu chipul luminos şi 
blând, Sfânta Vineri, care cu glas cald 
şi duios precum o mângâiere îi spuse-
se Sânzienei:

-  Frumoasă şi blândă ai fost ca 
o floare, floare gingaşă să fii de-acum 
înainte; alungată şi dispreţuită ai fost, 
de acum vei fi căutată şi îndrăgită, 
vei fi pusă la icoane că tu le vei alina 
oamenilor multe suferinţe şi vei avea 
puteri tămăduitoare.

Astfel îi vorbi Sfânta Vineri şi-n 
clipa următoare frumoasa fată cu pă-
rul bălai se transforma într-o zveltă 
floare de culoare galbenă, ale cărei 
patru petale încrucişate aminteau 
de binecuvântarea Sfintei Vineri, de 
Crucea Credinţei în Dumnezeu şi 
în îndreptarea celor răi. Parfumul ei 
neasămuit plutea în jur răspândind 
parcă din bunătatea, credinţa şi mi-
lostenia copilei bălaie, de odinioară.

Sânziana e acum iubită şi îngri-
jită, soarele o mângâie, vântul o lea-
găna, iar pământul bun şi primitor 
îi este casă primitoare pe care mereu 
şi-a dorit-o [13]. 

Deci, florile cu numele de Sân-
zienele  reprezintă unul dintre sim-
bolurile verii, pentru că perioada 
lor de înflorire coincide cu perioada 
de maximă strălucire a soarelui, in 
preajma solstiţiului de vară. În unele 
zone etnografice Sânzienele mai sunt 
numite şi Drăgaice, fiind celebrate la 
24 iunie, concomitent cu sărbătoarea 
creştină a Naşterii Sfântului Ioan Bo-
tezătorul.

Din punct de vedere terapeutic, 
se crede că Sânzienele sunt plante 
miraculoase potrivit proprietăţilor 

lor vindecătoare, de înfrumuseţare si 
de imunizare faţă de boală. 

3) Numele sărbătorii populare, 
închinate Sfântului Ioan Botezătorul, 
care însă păstrează numeroase ele-
mente precreştine şi e însoţită de di-
ferite acte magice, legate mai ales de 
magia premaritală [12, p. 368-369]. 

Potrivit mitologiei româneşti, 
Sânzienele sunt zâne bune şi fac par-
te din clasa ielelor. Dar atunci când 
sărbătoarea lor nu este respectată de-
vin surate cu Rusaliile care sunt zâne 
rele. De exemplu, uneori Sânzienele 
sunt sinonime cu Drăgaicele, mani-
festându-se, potrivit superstiţiei, în 
ziua sf. Ioan Botezătorul - 24 iunie. 
Fiind nişte făpturi suprafireşti, Sân-
zienele, concomitent cu manifestări-
le tipice făpturilor supranaturale din 
clasa  ielelor practică şi manifestări 
vizuale, cum ar fi: flori de scăieţi care 
fiind tunse de puf, sunt atârnate peste 
noapte de streaşină şi, după cât creşte 
puful dimineaţa, se stabileşte norocul 
celor care înfăptuiesc datina.[14, p. 
647].

Sânzienele sunt o pluralitate 
anonimă, dar există şi o zână bună: 
Iana Sânziana, care face parte din 
mitologia românească folclorică – 
sora Soarelui, iubită de el, de care ea 
fuge, temându-se de săvârşirea inces-
tului. Ea locuieşte în prundul mării 
(sau în ostrovul mării), la Mânăstirea 
Albă (identificată ipotetic cu un tem-
plu apolinic din insula pontică Leu-
ke), zidită pentru ea, ca dar de nun-
tă, de Sfântul Soare, care a căutat-o 
îndelungat prin lună şi prin stele. În 
altă variantă, într-o epocă arhaică, 
Soarele era un împărat terestru cu 
capul de aur, iar sora sa - o fată cu 
cap de argint; nunta plănuită e îm-
piedicată de răpirea fetei (intr-o va-
riantă de  Dumnezeu  - dar cu alură 
de zeu păgân) şi metamorfozarea  ei 
în Lună, apoi situarea ei într-o po-
ziţie de unde Soarele n-o mai poate 
zări [15]. 

Tracii şi dacii considerau că 
Sânzienele şi Rusaliile sunt preotese-
le Soarelui şi aveau aceleaşi funcţii. 
Ele erau asemănătoare cu Soarele. O 
traducere aproximativa ar fi Ale Soa-
relui sau Ca Soarele de Strălucitoa-
re. Iar Sânzienele, preotesele ce la-u 
prins pe Sent Ion (Sfântul Ioan Bo-
tezătorul) sunt legate de ziua naşterii 
Sf. Ioan Botezătorul, sărbătorita po-
trivit Calendarului creştin-ortodox 
tot pe 24 iunie.

În China antică, solstiţiul de 
vară era asociat cu energiile femini-
ne – yin. Atunci se celebra Pămân-
tul, feminitatea, fiind o sărbătoare 
complementară solstiţiului de iarnă, 
asociat cu raiul, masculinitatea şi 
energiile yang.

În vechea Galie se sărbătorea 
Eponea, zeiţa fertilităţii şi protectoa-
rea cailor, în timp ce în zonele po-
pulate de triburile germane, slave şi 
celtice se aprindeau focuri uriaşe. 

Băştinaşii Americii de Nord 
aveau diverse ritualuri prin care săr-
bătoreau Soarele, cu dansuri şi post 
alimentar.

În zone din Scandinavia, solsti-
ţiul de vară a fost în continuare săr-
bătorit sub forma Midsommar sau 
ziua mijlocului verii.

În folclorul nostru, Sânziene-
le asemenea Rusaliilor, aşa cum am 
menţionat anterior, sunt considerate 
ca: 
− femei ce folosesc plante pentru 

a vindeca;
− zâne frumoase ce zboară prin 

văzduh si ii schilodesc pe cei 
care muncesc în această zi şi pe 
cei care le văd dansul lor.
Marele cărturar D. Cantemir a 

constatat în Descrierea Moldovei că: 
altminteri norodul – şi la noi în Mol-
dova, ca şi în  alte ţări pe care ştiin-
ţa nu le-a luminat încă – este foarte 
plecat spre ras şi încă nu s-a curăţat 
desăvârşit de necurăţia cea veche, 
încât se mai închină şi acum în po-
ezii şi cântece, la nunţi, îngropăciuni 
şi alte întâmplări ştiute, la câţiva zei 
necunoscuţi şi care se vede că se trag 
din idolii cei vechi ai dacilor. Aşa sunt 
Lado şi Mano […], Sânzienele, […] şi 
multe asemenea. […]. Ei le socot pe 
acestea nimfe ale văzduhului, care în-
drăgesc adesea pe feciorii cei tineri şi 
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frumoşi. Când pe un flăcău îl loveşte 
deodată slăbănogirea sau damblaua, 
ei dau vina pentru boalele acestea pe 
Frumoase şi zic că în chipul acesta ele 
se răzbună atunci când dragostea li 
s-a schimbat în ură şi furie, fiindcă 
cel ce le era drag nu le-a dat ascultare 
[16, p. 199]. 

În popor se mai zice că în noap-
tea de Sânziene (23 spre 24 iunie), se 
deschid porţile cerului şi lumea de 
dincolo se întâlneşte cu lumea pă-
mântească.

Până în prezent, noi cunoaştem 
doar două nopţi magice când porţile 
cerului se deschid, unde fenomenele 
paranormale îşi fac mai simţite pre-
zenţa de cât în zilele şi nopţile obiş-
nuite. În aceste nopţi ies Strigoii, Ie-
lele, Sânzienele, duhurile rele, au loc 
lucruri stranii, iar oamenii practicau 
diverse metode de precauţie împo-
triva lor. Deci, aceste două nopţi în 
care se deschid cerurile sunt: 

1. Noapte de Sânziene care în-
cepe de la apusul soarelui din ziua de 
23 iunie şi ţine până în dimineaţa zi-
lei de 24 iunie. În noaptea respectivă 
vrăjitorii culeg plante magice, pen-
tru că anume în acest timp le cresc 
puterile lor. Numai în această noapte 
se întâlnesc plantele cu semnificative 
puteri miraculoase: Iarba Şarpelui, 
Mătrăguna sau Iarba Fiarelor etc.

 Iarba Şarpelui         Mătrăguna 

Iarba Fiarelor  

De exemplu, Iarba Fiarelor este 
planta care te face să înţelegi limba 
animalelor. Este culeasă cu totul adi-
că cu rădăcină şi pusă într-un reci-

pient cu apă. Firele de iarbă care se 
aşează pe fundul vasului sunt consi-
derate adevăratele fire de Iarba Fia-
relor. Una din forţele miraculoase 
ale plantei respective este deschide-
rea oricărui lucru închis, încuiat.

Credinţele populare ne poves-
tesc că în noaptea de Sânziene se 
deschid cerurile. Folosindu-se de 
această ocazie ele îşi dansează jocul 
lor în locuri ferite de ochii lumii, as-
cunse sau retrase. Dansul lor nu poa-
te fi observat de către oameni. În caz 
contrar, cel sau cea care va îndrăzni 
să-l privească se va îmbolnăvi şi nu 
se va mai putea vindeca.

Din alt punct de vedere şi potri-
vit legendelor constatăm că Sânzie-
nele în noaptea de Sânziene cântă şi 
dansează hora. Ele apără holdele de 
grindină. Aduc rod semănăturilor. 
Ursesc fetele de măritat. Contagiază 
de fecunditate femeile căsătorite. În-
mulţesc animalele şi păsările. Umplu 
de leac şi miros florile. Tămăduiesc 
bolile şi suferinţele oamenilor. 

Sânzienele este obiceiul direct 
asociat cu Lumina, cu Focul şi Soa-
rele, cu Sacrul şi Profanul, cu Cerul 
şi Pământul, cu viaţa însăşi. De Sân-
ziene se celebrează unirea Naturii şi 
Viaţa. În tradiţia populară se crede că 
după această sărbătoare, plantele dau 
înapoi, iarna îşi înteţeşte tot mai mult 
pregătirile, soarele din ce în ce câte 
puţin scade. Pe vremea strămoşilor 
noştri activităţile agrare erau legate 
de Soare, de creşterile şi descreşterile 
lui. Aşa dar, sărbătoarea de Sânziene 
este consacrată exclusiv Soarelui.

În unele localităţi, în preajma 
Sânzienelor, fetele tinere doritoa-
re de a se mărita în anul respectiv 
aruncau o coroniţă împletită din 
flori de sânziene pe acoperişul casei. 
Dacă coroniţa rămânea pe acoperiş, 
se credea că fata se va mărita în anul 
acesta. În caz contrar coroniţa putea 
fi aruncată de mai multe ori până 
se opera pe acoperiş. Numărul de 
aruncări prevestea peste câţi ani va 
avea loc măritişul fetei. 

Tot în această noapte, unele fete, 
pun sub pernă flori de sânziene ca 
să-şi viseze ursitul. Femeile căsăto-
rite îşi înfăşurau mijlocul cu flori de 
sânziene, pentru a nu avea dureri la 
muncile câmpului.

2. Noaptea de Sfântul Andrei, 
care începe de la lăsarea întunericu-
lui din data de 29 noiembrie şi fini-
sează în zorii zilei de 30 noiembrie.

Credinţele poporului nostru ne 
comunică că în Noapte de Sânziene 
sau în Noaptea de Sfântul Andrei 
oamenii se apără de aceste fiinţe un-
gând încheieturile uşilor şi a feres-
trelor cu usturoi în momentul când 
se îngână ziua cu noapte, pentru că 
atunci cerurile sunt deschise. Deci, 
usturoiul este socotit cel mai bun 
leac împotriva apariţiei acestor cre-
aturi fantastice.

Fiind cel mai practicat condi-
ment antibiotic, usturoiul este şi un 
reglator al tensiunii arteriale, al co-
lesterolului, creşte vigoarea, susţine 
sistemul imunitar. Tradiţional este 
utilizat la combaterea infecţiilor res-
piratorii, dilată vasele de sânge, pre-
cum şi prin deschiderea şi relaxarea 
circulaţiei, îmbunătăţeşte funcţia fi-
catului, etc.

Are şi o aură legendară, spu-
nându-se ca usturoiul ar ţine depar-
te vampirii, spiritele  rele şi energiile 
negative. Este utilizat la combaterea 
dăunătorilor atât la animalele de 
casă, cât şi pentru casă, prin frecarea 
căţeilor de usturoi de pielea anima-
lului.

Noaptea solstiţiului fiind magi-
că era specifică festivalurilor focului 
şi magiei de dragoste, oracolelor iu-
birii şi divinaţiei. Se credea că lanu-
rile de cereale vor creşte până la înăl-
ţimea la care săreau peste foc cuplu-
rile de îndrăgostiţi. Prin intermediul 
puterilor magice ale focului, fetele 
îşi ghiceau viitorii soţi şi, în acelaşi 
timp, flăcările alungau demonii şi 
spiritele rele.

Biserica Ortodoxă serbează, de 
obicei, ziua morţii sfinţilor, ca ziua 
lor de naştere. Numai Maica Dom-
nului şi Sfântul Ioan Botezătorul fac 
excepţie de la această regulă; ei au 
privilegiul de a li se sărbători atât ză-
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mislirea (23 septembrie, 9 decembrie) 
şi naşterea (8 septembrie, 24 iunie), 
cât şi alte evenimente din viaţa lor (ca 
Bunavestire, Aflarea capului Sfântului 
Ioan Botezătorul). 

Temeiul Sărbătorii Naşterii Sfân-
tului Ioan Botezătorul este biblic de-
monstrată de către Sfântul Evanghe-
list Luca în Evanghelia Sa. 

Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul  

Aici constatăm că Naşterea re-
spectivă a avut loc cu şase luni înainte 
de cea a Domnului lisus Hristos, iar 
sărbătoarea despre care amintim a 
fost certificată încă în secolele IV-V, 
atunci când a fost îndătinat în toată 
plinătatea sa Crăciunul. 

Potrivit unor cercetători, Sărbă-
toarea Naşterii Sfântului Ioan Bote-
zătorul (la 24 iunie) se presupune că 
a fost instituită cu scopul de a înlocui 
unele sărbători păgâne, cu caracter 
agricol sau naturist, din epoca sols-
tiţiului de vară (22-23 iunie). Tot în 
acest timp are loc şi Ziua Mondială 
a Soarelui.

 Sărbătoarea Ziua Mondială a 
Soarelui este instituită de Societatea 
Internaţională pentru Energie Solară 
în scopul popularizării posibilităţi-
lor de utilizare a energiei solare.

 21 iunie – Ziua Mondială a Soarelui 

Ştiinţa astronomică a demon-
strate că Soarele este o sferă gazoasă 
gigantică A stabilit că vârsta lui este 
aproximativ de peste patru miliarde 
şi jumătate de ani, diametrul lui este 
de 139.000.000 km şi are o masă de 
2 miliarde de tone, iar temperatura 
de aproximativ 5.500 grade Celsius 
şi în centrul său sunt 15 milioane 
de grade Celsius. De asemenea, este 
steaua care împreună cu alte stele 
pluteşte pe un braţ spiralat al Căii 
Lactee etc.

Tot potrivit ştiinţei astronomi-
ce Soarele constituie soluţia cea mai 
sigură şi mai la îndemână pentru 
depăşirea crizei energetice. Scopul 
primordial rămâne: 
1) perfecţionarea tehnologiilor de 

captare, conversie şi stocare în 
instalaţii adecvate;

2)  utilizarea durabilă a resurselor 
regenerabile şi neregenerabile 
ale planetei.
În ţara noastră, Ziua Mondială a 

Soarelui nu a fost marcată nici o data 
şi nici nu întră lista sărbătorilor naţi-
onale aprobate oficial de către Statul 
Republica Moldova. De exemplu în 
România şi în alte ţări se sărbătoreş-
te anual începând cu anul 1997. 

 Ziua soarelui este considerate – 
Solstiţiul de vară – ziua când soarele 
stă – 21 iunie. 

În tradiţia populară Soarele este 
considerat cea mai norocoasă stea, 
care pluteşte pe un braţ spiralat al 
Căii Lactee, printre alte miliarde de 
stele, care fără energia ei viaţa nu ar 
fi posibilă pe Pământ.

Vârsta Soarelui este de circa 
4,6 miliarde de ani şi se află doar la 
jumătatea ciclului principal de evo-
luţie. Este demonstrat ştiinţific că 
Soarele este inepuizabile de energie. 
Aceasta ne-o demonstrează şi faptul 
că doar într-o singură oră Soarele 
dă Pământului aceeaşi cantitate de 
energie cât consumă întreaga plane-
tă într-un an.

De asemenea, influenţează sta-
rea atmosferei şi determină clima. În 
lipsa Soarelui, aerul atmosferic s-ar 
transforma într-un ocean de azot li-
chid, iar apele mărilor şi oceanelor 
în gheţari.

Solstiţiul de vară, sau Ziua Mon-
dială a Soarelui este celebrată de mai 

multe popoare potrivit enormelor 
beneficii ale astrului zilei apreciate 
din timpuri străvechi, când Soarele 
era în multe culturi celebrat ca o ze-
itate, iar ziua solstiţiului de vară era 
asociată cu energiile pozitive, ferti-
litatea şi vitalitatea, cu optimismul 
şi creativitatea. Şi astăzi, în cultura 
multor popoare, Soarele este celebrat 
în jurul datei solstiţiului de vară.

De pildă în estul Europei, săr-
bătoarea respectivă are şi conotaţii 
romantice, de exemplu slavii o nu-
mesc Kupala, iar în ţările din nordul 
continentului o numesc Litha sau 
Midsummer, Ziua miezului de vară, 
şi o celebrează prin ospeţe în păduri, 
jocuri şi mari focuri de tabără.

Bulgarii, în ziua de 24 iunie, ce-
lebrează Soarele iar sărbătoarea re-
spective este numită Enyovden. Una 
din legendele bulgăreşte povesteşte 
că în dimineaţa acestei zile, răsărind 
Soarele face cu ochiul oamenilor, le 
zâmbeşte şi dansează pe cer. În po-
por se crede că omul care va vedea 
răsăritul Soarelui în această zi se va 
bucura de sănătate tot anul.

În această zi, fetele din Polonia 
şi cele din Ucraina practică un stră-
vechi obicei, aruncă în râu coroniţe 
de flori, iar flăcăii să încerce să le 
culeagă, iar împletitura de flori îi va 
lega şi vor deveni un cuplu. În noap-
tea respective se aprind şi focuri, iar 
cuplurile îndrăgostite sar peste ele 
împreună şi dacă nu-şi dau drumul 
la mâini, iubirea lor va dura.

În Croaţia, la 23 iunie, se ţine 
sărbătoarea cu numele Ivanje. Ivan 
în traducere din limba slavă înseam-
nă Ion. Potrivit tradiţiei lor, pe ma-
lurile apelor se fac focuri de tabără, 
iar tinerii se întrec în a sări peste ele. 
Iniţial, aceste focuri se făceau pentru 
a alunga spiritele şi duhurile rele.

Finlandezii, pe timpuri, sărbă-
toreau la 24 iunie Ukon juhla pentru 
a-l celebra pe Ukko, zeul cerului şi 
al vremii, în mitologia finlandeză. 
După aceea sărbătoarea s-a trans-
format într-una creştină, numită 
Juhannus (Ioan în finlandeză). Ac-
tualmente are loc în sâmbăta din 
săptămâna 20-26 iunie. Pentru a 
îndepărta spiritele întunericului, 
noaptea, fac focuri pe lacuri sau pe 
mare. 
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Recomand cărțile
În această perioadă de epidemie eu, ca și mai multă lume, 

îmi fac timp pentru lectură. Am lecturat cu mult drag cartea 
Dulce infern semnată de Vladi-
mir Mânăscurtă. Și lecturând-o, 
încă odată am realizat că bărba-
ții, întocmai ca și femeile, suferă 
enorm din cauza unei despărțiri 
de persoana iubită. Uneori, poa-
te chiar și mai mult decât feme-
ile. Când am ajuns cu cititul mai 
aproape de jumătatea cărții, 
mi-au apărut niște semne de 
întrebare: Oare de ce cineva care 
însemna TOTUL, la un anumit mo-
ment devine un/o...străin/ă? De ce 
se întâmplă asta când se vorbește 
despre o dragoste adevărată? Dar 
poate nu e dragoste adevărată? Care este motivul despărțirii, iar 
cei doi devin străini? Distanța? Certurile? Gelozia? Egoismul? Sau 
neiertarea? Durerea? Suferința provocată de cuvintele jignitoare? 
Dar iată că în a doua jumătate a cărții am aflat răspunsurile la 
aceste și la multe alte întrebări. Sper, să le aflați și voi, dragi 
cititori!

A doua carte pe care doresc să o recomand este Străina 
de la Hollywood  de Aurelian Silvestru. Este un roman inte-
resant despre și pentru adolescenți. E scris la persoana întâia, 
ceea ce îl face pe cititor să treacă prin toate sentimentele și 
emoțiile personajelor descrise de autor. Este scrisă prin viziu-

nea unui băiat, pe nume Maxim 
și a unor fete, pe nume Felicia, 
Floridana etc. Astfel aflăm prin 
ceea ce trece fiecare din ei. Sunt 
abordate teme sociale actuale: 
plecarea părinților peste hotare 
și impactul acestora asupra co-
piilor, corupția și altele. Iubirea 
este tratată ca un parfum de tai-
nă între noi, oamenii. Fiind îndră-
gostit(ă) este să-ți dai întâlnire cu 
îngerii în al nouălea cer, să atingi 
norii cu mâna, să zbori frumos pe 
aripile dragostei eterne, căci ea e 
în stare să miște chiar și soarele 
și celelalte stele. Nici nu mai spun că atunci, când iubești auzi 
cum îngerii cântă.

Cartea nu e numai pentru adolescenți, dar e și pentru 
adulți, căci fiecare poate să-și aducă aminte de anii tinereții. 
Este o intercalare frumoasă între dragoste și filozofie, singură-
tate și amintiri, despărțire și întâlnire, dezamăgire și speranță... 
Și oricine renunță la iubire se sinucide ca artist. Nu este o lectură 
oarecare a acestei cărți. În timpul lecturii, te oprești, meditezi, 
îți pui întrebări și răspunzi la ele. Iar asta îmi place foarte mult.

Aceste cărți le-am citit cu pixul și foița pentru însemnări 
în mână. 

Puține romane m-au impresionat atât de mult! 
Le recomand tuturor să le citească!

Suedezii, cu ocazia celebrării 
acestei zile organizează serbări câm-
peneşti.

Conform tradiţiei româneşti, 
sărbătoarea păgână a solstiţiul de 
vară se serbează prin focurile de 
Sânziene sau Drăgaica pe 24 iunie 
când Biserica Ortodoxă face pome-
nirea Naşterii Sfântului Ioan Boteză-
torul. Dincolo de tradiţii si obiceiuri 
soarele rămâne steaua fără de care 
viaţa nu ar fi posibila pe Terra.

Când soarele sclipeşte, face 
mai mult decât să dea stră-
lucire zilei; el ne iluminează 
sufletul, curăţând mohoreala 
adusă de întunericul nopţii.

Tista Ray
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Ca determinantă interioară la 
Eminescu, timpul se circumscrie (în 
opinia subsemnatului) nu atât preo-
cupărilor de ordin ştiinţific ale Poe-
tului (evident, reale şi ele), cât, mai 
cu seamă, demersurilor sale de abor-
dare filosofică a problemelor majore 
ale existenţei umane. Ca toţi genialii 
poeţi şi alţi mari gânditori ai lumii te-
restre, Mihai Eminescu e obsedat de 
„fatalul monstru orb”, care e Timpul, 
adevărată „piatră de încercare” şi una 
dintre problemele cele mai spinoase 
pentru orice creator autentic. La un 
atare artist, modalitatea de expri-
mare şi abordare a timpului devine 
pe bune o componentă valoroasă a 
fizionomiei sale specifice, „unul din 
mijloacele sale mai potrivite pentru 
a-i caracteriza simţirea, orizontul şi 
forma (D. Caracostea). Şi la M. Emi-
nescu ne întâmpină (definitoriu şi 
semnificativ) un număr impunător 
de termeni, desemnând durata: timp, 
vreme, secol/veac, an, zi, oră/ceas, 
clipă; sau instrumente ale măsurării 
duratei: ceasornic, ornic, orologiu.

Să ne amintim de nuvela Sărma-
nul Dionis (1872), în care monolo-
gul interior al personajului titular li 
s-a părut junimiştilor (însă nu şi lui 
T. Maiorescu) o „elucubraţiune fi-
losofică” (a se vedea relatarea lui G. 
Panu), el (monologul), reprezentând, 
în fond, variaţiuni pe tema timpului 
şi a spaţiului ca forme pure de sen-
sibilitate, aşa cum le concepuse şi le 
formulase Immanuil Kant, unul din 
maitres à penser recunoscuţi de că-
tre Mihai Eminescu (a se vedea Kant 
– cel mai profund dintre muritori), 
pe care-l aprofundase, indiscutabil, 
încă de la Viena unde, în semestrul 
de vară 1872, optase pentru trei cur-
suri ţinute de către K. von Arntds, Th. 
Vogt şi R. Zimmerman.

Chiar dacă Eminescu îşi permi-
te/îngăduie (potrivit obiceiului său) 
varii libertăţi faţă de textul „înţelep-
tului de la Königsberg”, punctul de 
plecare (sau pista de lansare), ori-
cum, îl aflăm în Critica raţiunii pure, 
cum se poate lesne observa prin jux-
tapunerea unor pasaje din opera kan-
tiană, tradusă fragmentar de către M. 
Eminescu (e vorba de prima ei parte, 
„cea mai grea şi cea mai adâncă”, după 
C. Noica) şi a unor rânduri din priza 
acestuia, cum ar fi Sărmanul Dionis 
şi Archaeus. Nu arareori, textul emi-
nescian (drept exemplu: „În faptă lu-
mea-i visul sufletului nostru. Nu exis-
tă timp, nici spaţiu – ele sunt numai 
în sufletul nostru”) pare o parafrază 
la Im. Kant („Dinafară timpul nu 
poate fi intuit, tot aşa de puţin spaţiul, 
ci numai în noi...). Alăturarea texte-
lor şi compararea lor indică modul în 
care genialul nostru poet înţelege să 
utilizeze o serie de teorii filosofice cu-
rente drept premise a prozei sale fan-
tastice, de o factură personală, insoli-
tă, chiar „revoluţionară” în epocă. Cu 
intuiţie sigură, Eminescu apelează la 
Kant, a cărui filosofie, după I. Petro-
vici, „alcătuieşte Noul Testament al 
cugetării moderne, venit să continue, 
dar şi să modifice Vechiul Testament 
cartesian”. În multiple locuri, Mihai 
Eminescu porneşte de la Immanuil 
Kant din care, în versiuni ale Scrisorii 
I, face prototipul „bătrânului dascăl”. 
Dar cosmogonia din celebrul poem e 
tributară (cum au observat exegeţii) 
nu numai textului vedic, dar şi celui 
kantian, (mai aproape de „substanţi-
onalismul” lui Newton), de care Poe-
tul nu e străin.

Interpretarea liberă a lui Kant, 
însă, într-un eclectism specific şi 
necesar textului, văzută ca o „trăda-
re” a filosofului afin german, a dus 

la un mare „scandal de cuvinte”, în 
care sunt distinse câteva poziţii mai 
evidente: 1) Poetul înaintează, ex-
clusiv, „pe aripile teoriilor lui Kant” 
(Rădulescu-Pogoneanu) ; 2) „Ba nu, 
e curat schopenhauerian”, după D. 
Murăraşu şi Al. Piru; 3) „Dar Scho-
penhauer însuşi e în esenţă kantian 
prin preluarea teoriei apriorităţii 
timpului şi spaţiului”, cum a observat 
T. Maiorescu în Prelegerile de filoso-
fie; 4) Utilizându-l pe Kant ca pistă 
de lansare, Eminescu va construi, la 
o adică, „în spirit schopenhauerian” 
(G. Călinescu, T. Vianu); 5) „Dim-
potrivă, o nuvelă ca Archaeus indică 
momentul eliberării autorului ei de 
„mirajul” schopenhauerian şi reve-
nirea la Kant şi Hegel” (D. Vatama-
niuc); 6) „Această revenire, notează 
C. Noica, înseamnă şi o confruntare 
din perspectivă proprie cu Kant, pe 
care poetul îl ştia foarte bine: dar în 
creaţie se simţea liber să pună ce-i 
place, artisticeşte”; 7) „În Archaeus, 
nu e Kant, ci mai degrabă un admi-
rator al acestuia, Fichte” (I. Bolea); 
8) După S.P. Dan şi A. Bhose, proza 
lui Eminescu vădeşte indiscutabi-
le influenţe ale cugetării indiene, în 
special din Upanişade, unde timpul 
este integrabil principiului identităţii 
Tot/Unu – tat twam asi; 9) Nu sunt 
de neglijat nici posibile surse pro-
venind de la alchimistul „magician” 
Paracelsus (C. Barbu); 10) Aceiaşi 
proză „ilustrează idei prekantiene, în 
primul rând din G. Leibniz, întrucât 
deduce existenţa din posibilitatea pe 
care omul o cugetă, dar şi din post-
kantienii, care au împins idealitatea 
timpului spre un subiectivism ex-
trem” (E. Tudoran). E o poziţie, de 
altfel, care îşi are un suport în textele 
lui Leibniz (corespondenţa cu Clar-
ke) şi, de asemenea, ale lui Berkeley, 
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în primul rând, Principiile cunoaşterii 
omeneşti: „Deci, dat fiind că timpul 
nu este nimic dacă facem abstrac-
ţie de succesiunea ideilor în sufletul 
nostru, înseamnă că durata unui spi-
rit limitat trebuie judecată după nu-
mărul ideilor sau al acţiunilor care se 
succed una după alta în acelaşi spirit 
sau suflet”, fragment care pare să-şi fi 
găsit corespondenţe în meditaţiile lui 
Dionis. Pe de altă parte, cugetările, 
în cugetările bătrânului din Archaeus 
regăsim idei ale unui alt prekantian, 
J. Locke, între ele, aceea a dispariţi-
ei duratei în timpul somnului (vezi 
Eseu asupra intelectului). Apropo, 
menţionăm, printre altele, că filoso-
fia lui Locke este expusă de A.D. Xe-
nopol într-o prelecţiune, rezumată 
de către Eminescu în Curierul de Iaşi 
din 13 septembrie 1877.

Mihai Eminescu, aşadar, este pe 
deplin familiarizat cu teoriile filoso-
fice curente relative la timp pe care, 
valorificându-le în proza din tinere-
ţe, îşi îngăduie „abateri şi dezvoltări” 
proprii, dar şi în linia unui „idealism 
magic” (specific romanticilor ger-
mani), cerute de logica internă a tex-
tului literar, vizibile şi-n aplicaţiile la 
atât de discutatul apriorism kantian. 
Şi, dacă în concepţia acestuia, timpul 
e o reprezentare, o „formă a stării 
interne”, la Eminescu el devine un 
conţinut, o substanţă asupra căreia 
putem acţiona. Din „izvoare de cu-
noaştere” şi „judecăţi sintetice” gene-
ralizate, la Im. Kant, timpul şi spaţiul 
devin generatoare de experienţă, de 
retrăiri particulare, la M. Eminescu. 

Din „atribute” ale obiectului, obiec-
tul însuşi, din „condiţie formală” a 
fenomenului, chiar fenomenul, adică 
Totul, prin forţa magică a slovei. E 
forţa care generează zborul uranic şi 
întoarcerea în timp a lui Dionis, evi-
dent, prin depăşirea imposibilei bari-
ere de viteză a luminii...

Oricum, revenim la preocupări-
le de ordin ştiinţific ale lui Eminescu, 
de care am amintit la începutul mo-
destelor noastre însăilări. George 
Călinescu, cu părere de rău, vedea 
în Mihai Eminescu doar un „dile-
tant în ale ştiinţelor”, dar lucrurile nu 
stau chiar aşa, ci, dimpotrivă, Mihai 
Eminescu s-a dovedit a fi un verita-
bil „laborator ştiinţific”, începând cu 
perioada vieneză (hotărâtoare), pusă 
sub semnul marelui fizician şi filosof 
austriac Ludwig Boltzmann, ale cărui 
cursuri erau frecventate, iar cărţile-i 
de popularizare lecturate de către tâ-
nărul nostru student.

De fapt, experţii în materie, 
începând cu academicianul Aurel 
Avrămescu, în 1981 (în virtutea unui 
interes timpuriu şi prelungit pentru 
ştiinţe) au pus în evidenţă intuiţii, 
priorităţi şi anticipări ale unor teo-
rii moderne în opera eminesciană. 
De mare ecou, între acestea, ideea 
devansării cu o jumătate de secol în 
urmă a teoriei lui Albert Einstein, 
susţinută constant de către împătimi-
tul eminescolog Theodor Codreanu 
(cunoscut şi din paginile săptămâna-
lului Literatura şi Arta). Teza revine 
cu argumente de cunoscuta „lecţie 
de relativitate” oferită de Luceafărul, 

urmată apoi de o lungă şi ameţitoa-
re suită de anticipări (în metaforă) 
ale unor teorii ultramoderne de des-
cendenţă einsteiniană: a „aproape 
nimicului” (avansată de către SUA 
în 2002), a „stingerii sorilor” (pen-
tru care H.A. Berthe primeşte No-
belul în 1967), a „nesimultaneităţii 
evenimentelor”/”spaţiului-timp” (alt 
Nobel, pentru Richard Feynman, în 
1965), a infiniturilor mare şi mic, a 
„Marii Explozii” (Big-Band), argu-
mentată de St. Hawking şi St. Wein-
berg (din nou Nobel, în 1979), dar şi 
a „Marii Implozii”... Savantul Petru 
Osiceanu, doctor în fizica atomică şi 
nucleară, în studiul său comparat (a 
se vedea Internetul), Eminescu şi pro-
blemele fundamentale ale fizicii mo-
derne: timp, spaţiu, univers, vorbind 
despre Poet (net superior în materie 
de ştiinţă a Universului „infantili-
lor”), îl propune drept „leader al unui 
grup restrâns de mari poeţi şi gândi-
tori vizionari, adevărate enciclopedii 
ale cunoaşterii universului timpului 
lor”. Mihai Eminescu, am adăuga noi, 
deşi nu s-a învrednicit (dar l-a me-
ritat) de acest premiu, cu siguranţă, 
poate fi numit cel mai Nobil Nobel 
dintre Nobeli. 

Aşadar, multe dintre teoriile lan-
sate de Eminescu au în centrul lor 
problematica timpului, bineînţeles, 
a timpului fizic, universal, care „face 
parte, după academicianul Solomon 
Marcus, matematician şi logician ro-
mân cu renume mondial, din acea 
stranie categorie de entităţi pe cât de 
familiare, pe atât de impenetrabile”.
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La Centrul Academic Internaţional Eminescu de pe bulevar-
dul Dacia din Chişinău, în data de 15 iunie 2020, a fost comemo-
rat Poetul Naţional Mihai Eminescu. Evenimentul cultural s-a 
desfăşurat sub genericul: Epoca Eminescu. Mihai Eminescu - 
131 de ani de eternitate (15 iunie 1889 – 15 iunie 2020).

Din cauza pandemiei de Co-
rona Virus la eveniment au partici-
pat un număr restrâns de persoane: 
acad. Mihai Cimpoi, acad. Valeriu 
Matei, acad. Nicolae Dabija, dr. Iu-
lian Filip, dr. Mariana Harjevschi şi 
Elena Dabija, directoarea Centrului 
Academic Internaţional Eminescu, 
împreună cu colectivul pe care îl 
conduce. Programul a început la ora 
9:00 şi a durat pe parcursul zilei..

Ţinând cont de recomandările 
medicilor şi a autorităţilor, eveni-
mentul s-a desfăşurat fără spectatori 
şi a fost transmis online, toţi cei pre-
zenţi purtând măşti de protecţie. Aşa 
ceva n-a mai fost până acum. Folclo-
ristul Iulian Filip a zis la început cui-
va în glumă: Mască, mască, undeva 
te-am mai văzut!

Programul a fost consistent cu 
mai multe activităţi, transmise online:

Ora 9:00. Prezentare video Emi-
nescu peste vreme: materiale cu per-
sonalităţi ale culturii naţionale din 
arhiva Centrului Academic Interna-
ţional Eminescu;

Ora 10:00. Recital Mihai Emi-
nescu în interpretări celebre: difu-
zare pe parcursul zilei.

Ora 10:30. Expoziţie virtuală de 
documente Mihai Eminescu al vre-
mii noastre.

Ora 11:00. Depunere de flori la 
monumentul lui Mihai Eminescu 
din scuarul Centrului Academic 
Internaţional Eminescu.

Ora 11:10. Relatare Centrul 
Academic Internaţional Eminescu: 
20 de ani în serviciul comunităţii, 
de către directoarea Elena Dabija.

Ora 11:30. Moment poetic şi 
comentarii live şi video Eminescu – 
gând şi cânt în evocarea scriitorilor 
şi admiratorilor: Traianus (În zadar 
în colbul şcolii de Mihai Eminescu 
şi Dorul de Eminescu de Traianus); 
Ştefan Sofronovici (Dintre sute de 
catarge, Şi dacă, La steaua, Rugăciu-
ne de Mihai Eminescu şi Un Lucea-
făr străluceşte şi Eminescu de Ştefan 
Sofronovici); Miroslava Metleaeva 
(Hermeneutica traducerii şi cosmo-
gonia Luceafărului şi recital în limba 

rusă); Dumitru Păsat (Mihai Emi-
nescu şi Veronica Micle); Victoria Fo-
nari (Acad. Mihai Cimpoi: cuantifi-
carea nivelurilor de haos şi cosmos în 
creaţia eminesciană şi poezia O rază 
te înalţă); Ana Sîrbu (Eleganţa geni-
ală a cuantelor eminesciene);Violeta 
Ţîra (Legământ, de Grigore Vieru).

Punctul culminant al eveni-
mentului au fost prelegerile live ale 
academicianului Mihai Cimpoi şi 
invitaţii săi, cu începere de la ora 
12:30, care au fost filmate de către 
echipa de la TVM-1, fapt pentru 
care le mulţumim.

În calitate de moderator, aca-
demicianul Mihai Cimpoi, filosof 
al culturii şi distins eminescolog, 
şi-a început alocuţiunea cu aluzie la 
măştile pe care le aveau toţi: Mi-am 
scos masca pe care Eminescu o con-
sidera un atribut al comediei umane. 
Domnia Sa a menţionat că Centrul 
Academic Internaţional Eminescu şi 
ICR „Mihai Eminescu” comemorea-
ză astăzi pe poetul Mihai Eminescu 
şi că în acest an, 2020, cultura ro-
mânească consemnează două ani-
versări: 170 de ani de la naşterea lui 
Mihai Eminescu şi 180 de ani de la 
naşterea lui Titu Maiorescu. Printre 
altele, Domnia Sa a menţionat: Titu 
Maiorescu l-a consacrat pe Eminescu, 

ŞTEFAN SOFRONOVICI, CENTRUL ACADEMIC INTERNAŢIONAL EMINESCU

Epoca Eminescu
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vorbind primul despre personalitatea 
europeană a lui Eminescu în articolul 
Eminescu şi poeziile lui, articol, care 
pune baza eminescologiei… Ca de 
obicei, Domnia Sa a venit cu două 
cărţi noi, pe care le-a prezentat şi le-a 
donat Centrului Eminescu, cu auto-
grafe: Maiorescu, Titu. Epoca Emi-
nescu. Ediţie coordonată de acad. 
Mihai Cimpoi – Iaşi: Junimea, 2020, 
Colecţia Eminesciana, vol. 100; 
Cimpoi, Mihai. Titu Maiorescu şi 
lumea noastră postmodernă – Târ-
govişte: Biblioteca, Chişinău: Cartdi-
dact, 2020.

Poetul-academician Valeriu 
Matei, directorul ICR Mihai Emi-
nescu din Chişinău a venit cu apreci-
eri originale despre Eminescu şi Titu 
Maiorescu, despre punctele lor de 
vedere comune, dar şi despre diver-
genţele de opinie ale lor asupra unor 
probleme, despre eminescianism şi 
maiorescianism, despre întemeierea 
şcolii noi de la Convorbiri Literare, 
referindu-se şi la discursurile parla-
mentare ale lui Titu Maiorescu. Apoi 
a prezentat două cărţi noi, care vin 
să îmbogăţească Eminesciana: Câr-
lugea, Zinovie. Mihai Eminescu- 
Dicţionar monografic – Oameni din 
viaţa lui Eminescu. Iaşi: Tipomol-
dova 2019; şi Cimpoi, Mihai. Titu 
Maiorescu şi lumea noastră post-
modernă, carte menţionată mai sus.

Prin telefon a vorbit şi academi-
cianul Eugen Simion de la Bucureşti, 
care a salutat cu drag participanţii 
evenimentului cultural de la Chi-
şinău ,vorbind despre rolul lui Titu 
Maiorescu şi al lui Mihai Eminescu 
în dezvoltarea culturii române. Îi 
mulţumim Domniei Sale pentru 
tot ce a făcut şi îndeosebi pentru 
editarea celor 38 de caiete ale lui 
Eminescu, care este lada de zestre a 
poporului român şi pe care ni le-a 
donat şi le avem spre studiere şi la 
Chişinău.

Poetul-academician Nicolae 
Dabija a menţionat: Eminescu este 
un poet nu doar al zilei de azi , ci şi 
al zilei de mâine. Toate timpurile se 
recunosc în creaţia sa. Şi ceea ce trăim 
noi astăzi. Zice Eminescu: Alte măşti, 
aceeaşi piesă… Deci este foarte actual 
şi în aceste timpuri de pandemie. Eu 
aşi vrea foarte mult ca după această 
pandemie de viruşi să se instaleze o 
altă pandemie, a culturii, a bunătăţii, 
o pandemie eminesciană, de cunoaş-
tere a literaturii noastre clasice… În 
această perioadă foarte mulţi s-au 
regăsit în cărţi şi în primul rând în 
creaţia eminesciană.

Eminescu nu îmbătrâneşte, aşa 
cum afirmă unii. Cum poate să îm-
bătrânească Sara pe deal sau Odă în 
metru antic sau Scrisoarea a III-a? 
Eminescu este pururi tânărul voie-

vod al limbii române, a concluzionat 
Domnia Sa.

Poetul-folclorist, dr. Iulian Filip, 
referindu-se la mesajul adânc filoso-
fic din poezia Odă în metru antic, a 
remarcat că acest motiv l-a găsit şi la 
alţi filosofi, unul dintre ei fiind fran-
cezul Michele Montane de la Croi, 
care a trăit în secolul XVI şi care spu-
nea că a filosofa înseamnă a învăţa să 
mori şi că eu însumi sunt tema cărţii 
mele. Într-o cheie originală Domnia 
Sa a abordat două motive esenţia-
le: motivul devenirii lui Eminescu 
şi descrierea devenirii, afirmând 
în concluzie că Eminescu e spus de 
opera Sa. În final poetul a recitat o 
poezie din anii de studenţie de la 
Bălţi, din anul 1970 – La somnul lui 
Mihai Eminescu: Ştiu sicriul tău de 
tei, / Pe din părţi purtând izvoare/ În 
ghirlande sunătoare, / Aripi umerilor 
tăi, / Căci visând în iarbă verde / La o 
gură de cişmea, / Prind din zbor aripa 
ta, / Ce mă-nalţă şi mă pierde.

A avut loc vernisajul de pictu-
ră live şi video a pictoriţei Cecoltan 
Maria-Eola Planeta Eminescu, s-au 
mai întâmplat şi alte lucruri frumoa-
se, despre care vom scrie altă dată, 
căci acum nu ne permite nici timpul 
şi nici spaţiul.

Mulţumim tuturor pentru par-
ticipare şi pentru donaţii: 5 cărţi, un 
tablou şi 10 cărţi poştale. 

ABONAREA LA REVISTA 
„REALITĂȚI CULTURALE”
poate fi făcută începând cu orice lună  
la toate oficiile poștale din republică.

Indice abonare „Poșta Moldovei”:  PM32118

Abonament pentru o lună — 25 lei

Abonament pentru 6 luni — 150 lei
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„Oamenii oneşti şi devotaţi 
binelui public nu au loc în soci-
etatea noastră“ 
Ion C. Brătianu (1821-1891)

      
  Una din personalităţile de in-

egalabilă şi irepetabilă frumuseţe 
morală şi intelectuală a epocii a fost 
Petru Soltan (29 iunie 1931, Coşniţa, 
Dubăsari – 15 iulie 2016) - sa-
vant, moralist, publicist, eseist, 
om de stat, profesor şi polihis-
tor – un sultan de sorginte so-
cratiană transnistreană, mem-
bru de onoare al Academiei 
Române (2003), parlamentar 
(1990–1994), creator de şcoală 
ştiinţifică în domeniul matema-
ticii aplicate...

Veşnicul neobosit ne-a pă-
răsit şi a revenit în Ţara sa ro-
mânească sufletească, deoarece 
cea pământească mai e încă 
muscălească păgânească. 

Admiram şi invidiam ar-
monia interioară şi exterioară 
a dumisale totală, integritatea 
dânsului etico-estetică, mări-
nimia şi  bonomia erau tăria şi 
măreţia - un model moral edu-
caţional naţional. Nu ştia ce-i 
duşmănia, viclenia şi invidia. 
Părea artizanul unei epoci cti-
torite din valori, comori şi su-
blime splendori – ocârmuite de 
o punctualitate perfectă româneas-
că, asistată de cea nemţească. 

Nu voi greşi dacă afirm că era in-
egalabilul lider camaradier al gene-
raţiei sale, avea prieteni, discipoli şi 
admiratori infiniţi. Poate numai Gr. 
Vieru îl surclasa. De la începuturi, 
devenise vârful de lance a pleiadei 
iluştrilor transnistreni – A. Mari-
nat, D. Darienco, C. Constantinov, 
V. Ioviţă, A. Codru, V. Chiriac, V. 

Iacovlev, apoi V. Beşleagă, E. Doga 
etc. Întreaga viaţă a elogiat, divinizat 
şi protejat sfânta dumisale provincie 
– Nistrenia tiranizată, recolonizată, 
decimată draconic şi cosmopolitiza-
tă diabolic etnospiritual.

 Prin 1998, întrebând direct şi 
discret, cine ar putea constitui şi 
construi un partid naţional salva-

tor? - răspunsul m-a şocat: Numai 
mamele noastre cu nemărginita lor 
dragoste faţă de copii... 

 Probabil, nimeni n-a predicat 
atât de sublim-inocent şi captivant 
la ecranul televiziunii naţionale des-
pre sfinţenii şi milostenii - iubire, 
dragoste, nobleţe, omenie, prietenie, 
arte, ştiinţă etc. - dialogând admira-
bil de captivant şi intrigant cu scrii-
torul A. Gromov. 

Destinul dumisale era profetis-
mul intelectual şi etnospiritual na-
ţional, avea harul prorociei consec-
vente şi decente, chiar inocente. Ion 
Dediu remarca inspirat (parafrazat): 
„Era prodigios şi afectuos că dl Pe-
tru Soltan credea că pământul se 
roteşte în jurul lui”. Decenii la rând 
a salahorit sacrificial să întrunească 

înalta noastră intelectualitate 
- elita meritocratică – într-un 
Consiliu naţional (Agoră) ana-
litic pe lângă Uniunea Scriito-
rilor – care să rostească marile 
adevăruri poporului său, însă 
preşedintele USM, dl Mihai 
Cimpoi, orgoliosul iluzionist, 
l-a subminat şi tergiversat non-
diplomatic. Astfel, aidoma unui 
Don Quijote lupta (haiducea), 
culturaliza, lumina şi profeti-
za neobosit, lansând predicţii 
şi soluţii în cele mai dramatice 
probleme naţionale ca ultimul 
spartan şi mohican moralist al 
veacului.

  Incontestabil, dl Petru Sol-
tan urma să fie cel mai bun pre-
şedinte al Academiei de Ştiinţe. 
În vara anului 1989 se anunţase 
concurs la funcţia respectivă, 
am ticluit operativ o adresa-
re-recomandare, semnată de 
profesorii V. Banaru, P. Tar-
hon, I. Dediu,  I. Golban etc., a 

fost publicată în ziarul „Învăţămân-
tul public”. Desigur, romantismul 
ori naivitatea politică era evidentă. 
Dumnealui nu făcea parte din siste-
mul nomenclaturist sovietic satanist. 
Dacă se realiza minunea, noi aveam 
altă Academie şi altă republică... Nu 
ştim cât şi cum au câştigat matema-
ticile, dar literatura a pierdut în per-
soana soltaniană o pană măiastră, 
auriferă. Avea darul şi harul povesti-

GRIGORE GRIGORESCU

Saga soltaniană socratiană 

transnistreană
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torului nativ, memoria excepţională 
îl asista şi stimula facultăţile narati-
ve. Ion Druţă l-a încurajat să scrie, 
dar raţionamentele pragmatice l-au 
consacrat matematicilor (decizie 
lesne de înţeles, dar greu de accep-
tat…). Cu siguranţă, simţea în foru-
rile interioare că-i un literat (auto)
convertit (capturat) la matematici. 
Precum recunoştea şi I. Ungureanu 
„rătăcirile” sale regizorale-actoriale 
în detrimentul celor literare.

Desigur, la funerarii oratorii erau 
profund evlavioşi, generoşi şi elogi-
oşi: „P. Soltan a fost cavalerul refor-
melor, a restructurării radicale a sis-
temului sovietic educaţional, legife-
rând studierea istoriei românilor, a 
iniţiat trimiterea tinerilor la studii 
în România, a contribuit la apariţia 
învăţământului privat: ULIM, Lice-
ul „Prometeu”, a remarcat prof. Ion 
Buga. „Dl  P. Soltan este un mare 
necunoscut, un Socrate ori P. Ţuţea 
al nostru, unul din cei mai înţelepţi 
contemporani. Am stat împreună la 
spital, întreţineam polemici infinite. 
Odată a glumit:  dac-ar veni cea cu 
coasa şi ar auzi ce şi cum discutăm, 
ar lăsa coasa, s-ar aşeza lângă noi să 
asculte”,  evoca nostalgic şi judicios 
Ion Ungureanu. „Marele dispărut 
a făcut istorie şi va rămâne în isto-
rie”, lapidar aprecia personalitatea 
soltaniană rectorul ASEM, dl Gr. 
Belostecinic. N. Dabija  elogia-evo-
ca valoarea cărţilor scrise, în special 
cea intitulată „Transnistria, lacrima 
mea”, nuvela de excepţie „Etrele”, 

apoi volumele „La porţile Babilonu-
lui”, „Între Scylla şi Charybda” etc. 
Unică soluţie pentru viitorul Basa-
rabiei, dar şi al Transnistriei sale, 
este Reunirea  - iată care a fost tes-
tamentul marelui savant şi gânditor 
(„LA”, 21 iulie 2016). „Petru Soltan 
a fost mentorul şi părintele meu su-
fletesc (dr. Andrei Iuri-Apostol). In-
discutabil, se poate considera un om 
fericit şi mântuit adresatul acestor 
aprecieri superlative: „Profesorul a 
fost un Model în toate, un Veritabil 

Academician, un Titan prin corec-
titudinea, cultura, omenia, compe-
tenţa, cumsecădenia deosebită, care, 
însumate, formează şi înseamnă 
DEMNITATE DE OM” (dr. Ion An-
dronic).

 Un deceniu în urmă, vizitând 
baştina regretatului - am ţinut să trec 
neapărat pe la Parohia comunei, şti-
am că a fost reparată graţie osârdiei 
şi aportului financiar al familiei Sol-
tan - încă în primii ani ai democra-
ţiei, am fotografiat turlele tânguios 
de frumoase, precum era şi restaura-
torul lor. Biserica este cetatea româ-
nească zidită în piatră la o margine 
de ţară, alături de cea culturală, inte-
lectuală şi ştiinţifică ctitorite pentru 
întreaga ţară. 

  Una din marile mele delectări 
spirituale erau să provoc polemici 
fascinante între B. Matiencu şi P. Sol-
tan, pe care le amplificam cu aşchii 
incendiate, precizând de ce omit ti-
tulatura de academicieni: în colonii 
nu pot exista academicieni statutari, 
numai (semi)tributari).

  De multe ori şi mulţi ani reluam 
sugestia să scrie cel mai captivant şi 
intrigant roman al vieţii: prietenia, 
polemicile, epopeea relaţională ce a 
durat peste şase decenii cu Ion Dru-
ţă. Anume dumnealui a cunoscut 
cele mai subtile, sensibile şi abisale 
taine druţiene, ştia domniţa pe care a 
iubit-o toată viaţa Ion Druţă. Ea, de-
cenii în şir, tot îl întreba ce mai face 
Ion Druţă? Probabil, romanul dru-
ţian îl va scrie în biblioteca cerească 
sub lumina Luceafărului.

  Inutil a mai hamletiza şi decan-
ta: de ce a lipsit conducerea republi-
cii, preşedintele Academiei, Rectorul 
USM  etc. de la funeraliile unui in-
telectual elitar şi aristocrat naţional? 
Zadarnic rostim cele mai frumoase 
cuvinte, dacă nu rostim adevărul po-
căitor purificator curăţitor de păca-
te (I. Ungureanu) pentru intrare în 
moralitate şi posteritate. 

Duminică, 17 iulie 2016; ianuarie 
2018; iunie 2020.    

PS: După difuzarea prezentelor 
evocări, am primit un răvaş răvăşitor: 

„Dragă domnule Grigorescu, Mul-
ţumesc mult pentru elogiul adus celui 
plecat, dar şi sărmanului pământ al 
Transnistriei... Noi, cei amintiţi de 
Domnia Ta, pare să fim ultimele ex-
plozii de lumină în acel spaţiu, după 
care se va aşterne întunericul. Dar, 
poate, dă bunul Dumnezeu şi crapă 
balaurul din răsărit şi se înseninează 
cerul şi peste acea parte de pământ 
românesc...”. 

Vladimir Beşleagă, 20 iulie 2016.
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Personalitate binecunoscută în 
viaţa intelectuală a republicii. Du-
mitru Păsat şi-a adus aportul la va-
lorificarea patrimoniului nostru 
spiritual prin formularea de axiome, 
postulate teoretice, principii estetice 
în domeniul filosofiei, prin sintetiza-
rea experienţei milenare a gândirii 
omeneşti. Dovadă incontestabilă a 
aportului Domniei Sale în cerceta-
rea experienţei creatoare a universu-
lui uman constituie cartea La vatra 
slovelor cu tâlc, apărută în 2018, sub 
auspiciile Editurii Pontos şi care, pe 
bună dreptate, ar putea fi apreciată 
drept o lucrare de referinţă în pro-
blema dialogismului cultural.

Cartea se prezintă drept o sinte-
ză a unui bogat material factologic, 
unde prin dialog are loc orientarea 
spre o complexitate de probleme de 
semnificaţie cognitivă, filozofică, on-
tologică, arhetipală. D. Păsat a găsit o 
modalitate relevantă de a realiza niş-
te interviuri inspirate cu diferite per-
sonalităţi din filozofie, cultură, isto-
rie, literatură, folcloristică, pentru a 
aprofunda ideea de artă în înţelesul 
deplin al cuvântului, spre cunoaşte-
rea unui vast cerc de probleme ale 
vieţii spirituale de epocă, în corela-
ţie cu ideile progresiste ale timpului. 
Dialogurile sunt intuite la anumite 
niveluri gnoseologice, de percepţie 
a realităţii estetice curente, de apro-
fundare a valorilor în dependenţă de 
mesajul comunicat, ceea ce ne face 
să intuim în persoana autorului, aşa 
cum sublinia acad. M. Cimpoi, un 
om dialogal, un angajator de conver-
saţie [1, p.7], dar în acelaşi timp un 
recuperator al adevărului ştiinţific şi 
estetic, al valorilor incontestabile ale 
spiritualităţii româneşti. D. Păsat se 
aventurează în nişte pelerinaje peri-
patetice [1. p.6] pentru a se încadra 
în discuţii pertinente cu personali-
tăţi notorii din artă, cultură, critică 

literară, spre cunoaşterea celor mai 
importante realizări din domeniul 
ştiinţelor socio-umane. Putem evi-
denţia prezenţa mai multor texte, 
studii, materiale de investigaţie şi 
cercetare marcate de profunzime şi 
spirit creator, unde sub o formă sau 
alta sunt esenţializate anumite di-
mensiuni gnoseologice ale cunoaş-
terii umane, în acelaşi timp, fiind 
concretizate nişte pledoarii pentru 

omenie, spiritualitate, revigorare su-
fletească. Cu alte cuvinte, se face o 
retrospecţie analitică a itinerarului 
spiritual traversat de omenire, de la 
„memorie la istorie”, iar de aici au-
torul purcede spre contemplarea 
lăuntrică a unor rosturi esenţiale 
multiple, dezvăluie valorile gene-
ral-umane ale poporului, constituite 
de secole şi perpetuate prin timpuri 
şi generaţii. Metaforic vorbind, D. 
Păsat parcurge cu demnitate „mun-
ţii albaştri ai filosofiei”, pentru a se 
menţine în exigenţele spirituale ale 
contemporaneităţii, a promova va-
lori şi semnificaţii din arsenalul gân-
dirii naţionale şi universale. 

Sfera preocupărilor de cercetare 
în interviurile iniţiate de D. Păsat 
este vastă şi se manifestă în depen-
denţă de problematica abordată, 
pornind de la anumite postulate 
teoretice sau interpretări critice cu 
caracter generalizator, cu deschidere 
spre recuperarea unor valori estetice 
fundamentale ale universului uman. 
Impresionează, în mod special, dia-
logurile axate pe concepţiile filosofi-
ce ale lui D. Cantemir, B.P. Haşdeu, 
M. Eminescu, M. Eliade, L. Blaga, A. 
Mateevici, privite la diferite niveluri 
de abordare, unde legătura cu filo-
sofia transpare dintr-o perspectivă 
hermeneutică. Merită atenţie, în ace-
laşi timp, interconexiunile cu marii 
cugetători ai lumii I. Cant, M. Hei-
degger, C. Noica, care au exercitat 
o influenţă benefică asupra gândirii 
româneşti. Este vorba despre nişte 
orizonturi şi dimensiuni ale cunoaş-
terii condensate în bagajul intelectu-
al al omenirii, într-o sferă complexă 
al noţiunii, meditaţii, principii de 
interpretare la nivelul unor exigen-
ţe filosofice. Discursurile şi opiniile 
expuse, în această ordine de idei, 
capătă semnificaţia de integrare în-
tr-o lume a misterelor, a resorturilor 
mitice, dar în acelaşi timp este evi-
denţiată şi valoarea lor formativa, 
de modelare a personalităţii umane 
în conformitate cu un ideal estetic, 
spiritual, filosofic amplu preconizat. 

Un loc aparte în cartea semnată 
de D. Păsat îi revine anumitor aspec-
te filosofice ce ţin de domeniul cul-
turii populare exteriorizat printr-un 
ansamblu al datinilor şi tradiţiilor 
autohtone, diferite credinţe, obiceie, 
superstiţii din imaginaţia poporului. 
În această ordine de idei, şi-a găsit 
expresie un univers de o profundă 
semnificaţie, unde diferite categorii 
estetice din arsenalul creaţiei folclo-
rice sunt raportate la dimensiunile 

TATIANA BUTNARU, DOCTOR ÎN FILOLOGIE

„La vatra slovelor cu tâlc”,  
o vatră a înțelepciunii populare
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estetice ale sufletului popular, fiind 
relevată o „matrice stilistică” con-
stituite de secole şi perpetuată prin 
timpuri şi generaţii. Merită atenţie 
exegezele despre spiritualitatea ge-
to-dacică, precum şi intuirea unor 
noţiuni valorice din filosofia credin-
ţelor, constituirea lor etnică, estetică, 
socială pe parcursul istoriei, prin 
stratificarea lor precreştină şi creşti-
nă. Este vorba despre un tezaur spi-
ritual, cu orientare pentru a dezvălui 
o ambianţă arhetipală, marcată de 
ritmurile primare ale vieţii omeneşti, 
unde persistă „o lume creată pentru 
om, determinată de rangul acestu-
ia înaintea demiurgului” [2, p.333]. 
Or, aşa cum încearcă să ne convin-
gă, interlocutorii, dialogurilor rea-
lizate de D. Păsat, iniţierea în actele 
ritualice fundamentale ale existenţei 
omeneşti se manifestă prin suprapu-
nerea diferitor niveluri de percepţie 
mitico-folclorică şi se realizează în 
măsura în care gândirea populară 
le desacralizează pentru a le ampla-

sa în nişte situaţii concrete de viaţă. 
Conotaţia creştină a sensurilor pre-
vede delimitarea diferitor tărâmuri 
esenţiale şi înclină spre miezul fi-
losofiei populare, lărgeşte şi apro-
fundează dimensiunile cunoaşterii 
printr-un joc al spiritului însoţit de 
contrastele izbitoare ale unor situaţii 
existenţiale de limită, unde legătura 
dintre om şi univers se prefigurează 
dintr-o perspectivă astrală, absolută, 
desăvârşită. 

Volumul La vatra slovelor cu 
tâlc precum şi alte realizări tema-
tice semnate de D. Păsat se carac-
terizează prin nişte calităţi notorii, 
argumentare ştiinţifică, sensibilitate 
şi discernământ. Invitaţia în lumea 
lecturilor filosofice indică un proces 
de devenire spirituală, dar şi alese 
virtuţi de scriitor şi eseist, de analist 
inspirat într-un univers existenţial 
specific, cu orientare spre un spec-
tru de probleme marcate de opti-
mism şi dragoste de viaţă, credinţă 
în Dumnezeu, acestea fiind trecute 

prin filiera erudiţiei sale intelectua-
le, a vocaţiei şi dorinţei supreme de 
a atinge dimensiunile adevărului. 
Diapazonul empiric al cunoaşterii 
umane este fără limită şi capătă sem-
nificaţia de sărbătoare spirituală [3, 
p. 200], a cugetului uman, sărbătoa-
re care în permanenţă se dovedeşte 
a fi în preajma noastră, este sinteza 
unor îndelungi eforturi creatoare pe 
tărâmul unor ample preocupări de 
cercetare în contextul resorturilor 
filosofice.
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Pontos, 1989.

LIUSEA URSACHI, DIRECTOR B.P. CETIRENI

Bibliotecile — puncte de informare a alegătorilor
Din luna februarie, majoritatea bibliotecarilor din raion 

am fost implicați  în proiectul Bibliotecile – puncte de infor-
mare a alegătorilor, care face parte din programul Demo-
crația se învață prestat de 
CICDE (Centru de Instru-
ire Continuă în Dome-
niul Electoral).  De altfel, 
CICDE este ferm convins 
că democrația se învață. 
Astfel toate bibliotecile 
participante au avut ca 
sarcină să instruiască în 
jur de 30 de persoane 
(maturi și copii ) în acest 
domeniul. Activitățile au 
fost preconizate  pentru 
luna martie. Din cauza 
pandemiei de coronavi-
rus aceste instruiri s-au amânat până la scoaterea restricțiilor 
și în loc de 2 activități am fost nevoiți să desfășurăm 6, cu 
câte 4-5 persoane, adică să respectăm regimul de securitate 
– măști, dezinfectant, distanțare ș.a.

 E dificil, ori ușor  să iei o decizie? Vrem noi ori nu, viața 
ne impune să facem diferite alegeri, să luăm diferite decizii.  
De acest lucru s-au convins copiii – participanți la instruirile 

desfășurate la Biblioteca Publică Cetireni.  Dacă cei maturi 
(cu ei tot s-au organizat instruiri) cunosc deja procedura de 
vot, despre procesul decizional în general, apoi pentru copii 

activitățile au fost surpri-
ze totale.  Curioși din fire, 
copiii au fost foarte entu-
ziasmați de desfășurarea 
atractivă și dinamică a ac-
tivităților . Cu plăcere au 
mimat procedura de vot  
din antichitate, cea  din 
sec. XIX și  cea  prezentă.  
Cu satisfacție întrau în 
rolul de operator, mem-
bru a comisiei, alegător 
ș.a. Fiecare a avut buletin  
de identitate  cu ajutorul 
căruia au mers la  votare 

. Apoi au făcu cunoștință cu urnele de vot , cu cabina, au nu-
mărat voturile , le-au anulat pe cele nevalabile au asistat la 
înregistrarea rezultatelor alegerilor ș.a.

 Ne pare rău de restricțiile impuse de pandemie pentru că 
copiii (chiar și maturii) cu drag au participat la activitățile de 
acest gen , ba au solicitat desfășurarea lor  și în continuare în 
perioada post-pandemică. 
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Literatura anilor 1960-1980 re-
prezintă în esenţă momentul de rea-
bilitare a cursului firesc de dezvoltare 
a procesului artistic din Basarabia. 
Izolat de contextul literar românesc 
şi în acest mod lipsit şi de orientările 
literare europene, fenomenul artistic 
dintre Prut şi Nistru, intrat în impas 
din cauza condiţiilor politico-istorice 
totalitariste, iniţiază restabilirea ma-
tricei stilistice, revenind, în primul 
rând, la folclor şi la tradiţia litera-
ră clasică. Primele realizări creative 
au fost evaluate de critica literară 
contemporană ca fiind rudimenta-
re, simpliste şi dăunătoare pentru 
imaginea literară de atunci. Prin 
urmare, reconsiderarea evoluţiei şi 
a valorilor beletristicii a plasat pei-
sajul artistic al anilor 1960-1980, pe 
de o parte, „în contextul totalitaris-
mului, al izolării de matricea fireas-
că a literaturii române, al anihilării 
memoriei, tendinţa de reconstruire 
a eului identitar traducându-se la 
nivelul imaginarului liric printr-un 
procedeu al interiorizării” [1, p. 11], 
iar, pe de altă parte, a supus unei 
noi viziuni redresante manifestarea 
modernismului pornind, nemijlocit, 
de la noile canoane estetice ale po-
eticii contemporane care facilitează 
procesul de identificare şi analiză a 
operelor artistice care se eschivau de 
la ideologicul comunist. În acest fel, 
modernismul literaturii din Basara-
bia (anii 1960-1980) prezintă simi-
litudini cu cel european promovat 
la începutul sec. al XX-lea de T. S. 
Eliot şi care viza o modernitate scăl-
dată în valorile trecutului: „Tradiţia 
[...] presupune, în primul rând, un 
simţ al istoriei [...]; iar simţul istori-
ei presupune perceperea trecutului 

nu numai ca trecut, dar şi ca prezent; 
simţul istoriei te obligă să scrii având 
nu numai generaţia ta în sânge, dar 
şi sentimentul că întreaga literatură 
europeană de la Homer şi, în cuprin-
sul ei, întreaga literatură a ţării tale 
au o existenţă simultană şi alcătuiesc 
o ordine simultană. Acest simţ al is-
toriei – care este simţul atemporalu-
lui şi al temporalului totodată şi, de 
asemenea, al temporalului şi al atem-
poralului în unitatea lor – este ceea 
ce îl face pe un scriitor să fie legat de 
tradiţie. Şi ceea ce face, totodată, ca 
scriitorul să fie pe deplin conştient 
de locul lui în timp, de propria lui 
contemporaneitate” [2, p. 35]. Iată de 
ce, revenirea la tradiţie, la sursele şi 
experienţa spirituală, motivează, în 
cea mai mare parte, tendinţa litera-
turii sau a artei spre universal, spre 
generalitate şi totodată „alternativa la 
uitare şi scufundarea într-un prezent 
perpetuu” [3]. Fenomenul respectiv 
îi va determina pe exegeţii contem-
porani (M. Cimpoi, N. Bileţchi, A. 
Bantoş, E. Botezatu, T. Butnaru, A. 
Ghilaş etc.) să reinterpreteze peisa-
jul literar din Basarabia, în contextul 
deschiderii spre universalism, din 
perspectiva recuperării zonelor ce ţin 
de sacralitate, a folclorului (ca feno-
men viu, peren) şi a literaturii clasice. 
Ajungând la concluzia că procesului 
literar pruto-nistrean postbelic îi este 
specifică spre sfârşitul anilor ’50 ten-
dinţa de reabilitare a esteticului şi a 
eticului, se pune accentul pe lirism, 
ca ipostază preponderent acaparan-
tă, realizată prin „interiorizarea vizi-
unii” şi prin necesitatea de redobân-
dire „a mijloacelor artistice de care, 
din cauza ideologizării, literatura se 
lipsise o vreme” [1, p. 37]. 

În evoluţia literaturii române 
au mai fost consemnate perioade de 
stagnare şi impas, iar atunci când 
lipsea o tradiţie literară a fost relevat 
fenomenul preluării modelului din 
folclor. Fenomenul respectiv, aflat în 
centrul investigaţiilor lui Constantin 
Ciopraga în studiul Personalitatea li-
teraturii române, este fructificat prin 
extinderea terminologică caracterul 
clasicizant al folclorului: „În esenţă, 
folclorul a generat la români un stil 
cu un pronunţat caracter de clasici-
tate, verificându-se astfel opinia lui 
Lessing (din Laocoon) că popoare-
le, în fazele culturii tinere, urmea-
ză spontan principiile frumosului 
clasic” [4, p. 18.], deoarece viziunea 
clasicismului antic şi viziunea folclo-
rică au aceeaşi rădăcină [5, p. 181]. 
La stilul clasic al literaturii populare 
s-a referit şi Dumitru Caracostea în 
studiul Clasicismul stilisticei popora-
ne, dezvăluind în patrimoniul cultu-
ral imaterial formule deja cristalizate 
artistic care în „clasicismul de pretu-
tindeni, au devenit tipare de univer-
salizare” [6, p. 423]. 

Revenirea ciclică la modalită-
ţile arhetipale de creaţie şi inspira-
ţie reface mitul „eternei întoarceri” 
sau mitul „Vârstei de aur”, care re-
prezintă, în fond, prin nostalgia 
„primordialului” şi întoarcerii la 
origini, rezistenţa în faţa istoriei şi 
a atacurilor violente din partea ide-
ologiilor presupuse a fi revoluţio-
nare ce intenţionau să construiască 
„o cultură cu adevărat populară” 
şi care mizau, de fapt, să impună 
„o cultură socialistă în conţinut şi 
naţională în formă”. Prin urmare, 
orientările sau căutările scriitorilor 
de a revigora, resuscita mediul li-

Interesul sporit al 
individualităților creatoare 
pentru valorile memoriei 
populare: argument MARIANA COCIERU
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terar, sufocat de dogmele metodei 
de creaţie a realismului socialist, 
trebuiau să pornească de la nişte 
modele fundamentale consolidate. 
„Alături de folclor, literatura clasică 
a constituit acel reper indicator, de 
care apropiindu-se şi cu care identi-
ficându-se spiritual ori, dimpotrivă, 
îndepărtându-se şi înstrăinându-se, 
procesul literar din deceniile ur-
mătoare a marcat salturi calitative, 
realizări valorice importante sau a 
bătut pasul pe loc în lâncezeală şi 
rătăcire estetică” [7, p. 233].

În perioada postbelică, în pro-
cesul de revitalizare a fenomenului 
literar românesc, în momentul unei 
anume destinderi/liberalizări a sis-
temului socialist, se observă o antre-
nare catalizatoare continuă a creaţiei 
populare şi a mitologiei autohtone, 
cu atât mai mult că apariţia şi evo-
luţia literaturii scrise au fost puse 
întotdeauna pe seama prezenţei sub-
stratului folcloric. Perioada contem-
porană, în pofida tuturor anacronis-
melor şi sincronismelor identificate 
de critica literară, a devenit etapa 
catalitică de transfigurare estetică a 
valorilor, miturilor, simbolurilor şi 
motivelor patrimoniului cultural in-
tangibil, în acest fel susţinând şi latu-
ra de modernizare prin reintegrarea 
tradiţiei în cotidian.

Descoperirea folclorului ca mo-
del de inspiraţie pentru literatura 
de autor a generat şi apariţia unor 
accepţii teoretice de definire a fuzi-
unii/interferenţei creaţiei popula-
re cu opera cultă. Sintetizând toate 
încercările de taxonomizare ale cri-
ticii şi teoriei literare, am reuşit să 
identificăm o serie de modalităţi de 
intertextualizare a folclorului: citare, 
împrumut, copiere, imitaţie, stili-
zare, asimilare organică, prelucra-
re, preluare, absorbţie, modificare, 
analogie, personanţă, simil folcloric, 
mutaţie funcţional-estetică, mutaţie 
ontologică, transfigurare estetică, 
utilizare a folclorului ca paradigmă 
pentru dezvoltarea literaturii de au-
tor, valorificare, transformare, recep-
tare, restilizare, recreare, nuanţare, 
mimare, decorativitate, detaşare de 
modele şi creare pe cont propriu în 
spiritul lor etc.

În reliefarea impactului produs 
de către constituentele etnofolclorice 
asupra prozei literare se cere adop-
tarea unei viziuni duble de interpre-
tare, urmărind sincronic şi diacronic 
raportarea unor scriitori la anumiţi 
predecesori, prin evidenţierea unor 
modele deja consemnate de critica 
literară, dar şi a mutaţiilor surveni-
te în noul context artistic. Viziunea 
cercetării este una interdisciplinară, 
deoarece, investigarea unui fapt de 
cultură populară, text folcloric, ne 
obligă să recurgem la sprijinul mai 
multor discipline: folcloristică, etno-
logie, antropologie culturală, mito-
logie, istoria religiei, teoria literaturii 
etc.

Atât modelele consolidate, cât şi 
noile mutaţii estetice au demonstrat 
că folclorul întotdeauna „nutreşte, 
fecundează, este punct de pornire, 
izvor artistic, fond autohton, model 
de artă, înrâurire, tradiţie şi izvor de 
înviere, modernizează creaţia litera-
ră prin forţa spirituală interioară a 
poporului” [8, p. 32], iar spaţiul de 
sorginte folclorică al satului româ-
nesc devine prolific în conturarea 
unor reprezentări lirice şi epice a 
mediilor ţărăneşti în care se află con-
servată esenţa morală şi spirituală a 
neamului.

Începând cu anii ‘60, procesul 
literar cunoaşte o mutaţie esenţială 
în încercarea de a revigora şi mo-
derniza lirismul românesc. Căută-
rile sunt puse pe seama reabilitării 
tradiţiei clasice interbelice de valo-
rificare estetică cultă a folclorului. 
În acest sens, criticul Andrei Ţurca-
nu va sublinia tendinţa scriitorilor 
de a depăşi concepţia vulgarizatoa-
re a folclorului şi a caracterului po-
pular: „De la mimarea superficială 
a unor ritmuri şi versificări folclo-
rice accentul s-a deplasat spre pro-
funzimile unei mitopoezii popu-
lare, spre sugestia muzicală a unor 
ritmuri fundamentale şi a unor 
imagini esenţiale. E de constatat 
şi efervescenţa unor forme literare 
insolite pentru un spaţiu literar ri-
gid şi anchilozat, a unor structuri şi 
modalităţi artistice necunoscute în 
cadrul limitat al metodei de creaţie 
totalitariste (proza lirică, balada şi 

baladescul, romanţa, monologul 
interior, viziunea antropomorfică 
etc.)” [7, p. 246]. 

Scopul esenţial al demersului 
constă în identificarea şi cerceta-
rea funcţionalităţii constituentelor 
etnofolclorice intertextualizate în 
structura prozei scriitorilor români 
din Basarabia în perioada anilor 
1960-1980 şi evaluarea nivelurilor 
de asimilare, sublimare, transfigura-
re estetică a motivelor, simbolurilor 
şi imaginilor mitico-folclorice din 
creaţia populară în operele artisti-
ce ale prozatorilor: G. Meniuc, I. C. 
Ciobanu, V. Beşleagă, V. Vasilache, 
I. Druţă, D. Matcovschi, V. Ioviţă, S. 
Vangheli etc.

Prin urmare, investigarea iniţia-
tă a mizat să răspundă la următoare-
le obiective:
— reconsiderarea valorică a feno-

menului relaţionării folclorului 
cu literatura cultă;

— identificarea formelor interfe-
renţei creaţiei populare cu lite-
ratura română cultă;

— ilustrarea specificului concep-
tual al constituentelor etnofol-
clorice, sintetizând studiile ce 
abordează acest subiect;

— prezentarea repertoriului variat 
al constituentelor etnofolclorice 
operat în studiile moderne;

— interpretarea şi examinarea co-
rectă a fenomenului de folclo-
rism, stabilind dimensiunile au-
tentice ale procesului analizat;

— determinarea şi sistematizarea 
avantajelor transfigurării ele-
mentelor etnofolclorice în pro-
za din Basarabia, luând în vizor 
atât contextul literar, dar şi so-
cio-cultural, politic al perioadei 
investigate;

— evaluarea fenomenului asimilă-
rii organice a constituentelor et-
nofolclorice în proza scriitorilor 
din Basarabia (anii 1960-1980);

— interpretarea rolului intertextu-
alizării folclorului în literatura 
română din Basarabia cu refe-
rinţă la perioada investigată;

— identificarea şi examinarea 
funcţionalităţii motivelor, sim-
bolurilor, imaginilor folclorice 
în textele narative analizate;
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— decodificarea mesajului recon-
textualizant al elementelor et-
nofolclorice transfigurate prin 
raportarea la tradiţia populară.

— evidenţierea unor particularităţi 
individualizante, stileme litera-
re în valorificarea elementelor 
folclorice în proză.
Esenţială pentru demersul iniţi-

at este reliefarea conceptelor de con-
stituente etnofolclorice, prin preci-
zarea statutului lor teoretic în cadrul 
evoluţiei actuale a studiilor de fol-
cloristică şi etnologie, bazate exclu-
siv pe redimensionarea influenţelor 
dintre patrimoniul cultural imaterial 
şi literatura scrisă, pe reconsiderarea 
fenomenului de folclorism literar. 
Actualitatea temei este demonstra-
tă de caracterul ei interdisciplinar 
(folclor-literatură), prin relaţiona-
rea folclorului cu procesul literar, 
aparţinând atât ştiinţei care studiază 
cultura populară, cât şi teoriei lite-
raturii, ceea ce a solicitat o revizuire 
exigentă în vederea stabilirii unor 
noi direcţii de investigare. În cores-
pundere cu orientările actuale ale 
cercetării faptelor de folclor, prezen-
ta lucrare tinde să contribuie la re-
considerarea mai multor aspecte ale 
subiectului luat în discuţie. Prin ur-
mare, s-a ţinut cont de reconstituirea 
diacronică a percepţiei constituente-
lor de folclor şi a evoluţiei conexiunii 
dintre creaţia populară colectivă şi 
cea individuală scrisă, prin reliefarea 
mecanismelor de recontextualizare a 
componentelor tezaurului imaterial 
în substanţa operelor literare a pro-
zatorilor români din Basarabia.

Aplicarea viziunii folcloristice 
asupra identificării şi interpretării 
imaginilor, motivelor, simbolurilor, 
mitemelor, structurilor prozodice, 
secvenţelor lirice, convenţiilor nara-
tive etc., intertextualizate în operele 
literare ale scriitorilor prin raporta-
rea la manifestarea acestora în men-
talitatea populară constituie o per-
spectivă nouă adoptată cu referire 
la investigarea prozei din Basarabia, 
studiată preponderent sub aspect li-
terar.

Canalizarea acestui demers pe 
viziunea de cercetare folcloristică 
permite identificarea modalităţilor 

folclorice de creaţie, a componen-
telor de substanţă ale creaţiei popu-
lare asimilate în mod plastic. Prin 
urmare, sunt relevate mecanismele 
de transfigurare a elementelor fol-
clorice în operele literare, în funcţie 
de orientările literare ale prozatori-
lor.

Valorificarea constituentelor et-
nofolclorice şi mitopoetice în proza 
din Basarabia demonstrează feno-
menul mutaţional al imaginilor sta-
tice în cele dinamice, consolidate ca 
principiu de gândire artistică şi pro-
cedeu de creare a imaginii plastice 
naţionale a lumii.

Evidenţiind latura subversivă 
a unor opere artistice, stabilim im-
portanţa recontextualizării consti-
tuentelor etnofolclorice în creaţia 
artistică a scriitorilor ca fenomen 
general tipologic de rezistenţă în faţa 
vitregiilor istorico-literare. Pentru 
basarabeni, folclorul a fost, proba-
bil, unicul limbaj care exprimă sub-
til, subliminal, sufletul, atunci când 
era supusă cenzurii chiar şi creaţia 
populară. Crezul naţional s-a mani-
festat prin diverse forme şi mijloace, 
menţinând vie conştiinţa româneas-
că pe segmentul unităţii şi integri-
tăţii culturii, al tezaurului spiritual 
al moldovenilor de la est de Prut cu 
întreaga naţiune română: limbă, is-
torie, tradiţie, obiceiuri şi durând 
opere care să reprezinte o expresie 
autentică a vieţii poporului, în ciuda 
procesului de deznaţionalizare parti-
nică, de formare a unei noi, false, na-
ţiuni, cea „sovietică moldovenească”, 
diferită de cea românească.

Studierea sub aspect sincretic şi 
analitic a unui număr considerabil 
de constituente etnofolclorice va-
lorificate literar, argumentează in-
teresului sporit al individualităţilor 
creatoare pentru valorile memoriei 
populare, percepute ca mecanism 
generator şi alternativă importantă 
în dezvoltarea culturii naţionale în 
condiţii de criză identitară.

Investigarea elementelor etn-
ofolclorice în proza contemporană 
face posibilă nu doar constatarea 
unui produs estetic al aspectului 
folclorico-etnografic obiectiv sau 
al transfigurării conştiente a com-

ponentelor respective din câmpul 
semantic al patrimoniului cultural 
imaterial, dar şi perceperea acesto-
ra ca pe un fundament catalizator 
funcţional (generator de forme şi 
emiţător de semnificaţii), un sis-
tem creativ universal, o posibilitate 
conceptuală de percepere a lumii, o 
capacitate spirituală şi estetică con-
tinuă şi un mijloc de constituire a 
imaginii poetice.

Prin urmare, reevaluarea is-
torico-teoretică a modalităţilor de 
preluare, recontextualizare, asimila-
re organică şi transfigurare estetică 
a componentelor etnofolclorice în 
proza scriitorilor români din Basa-
rabia (1960-1980) contribuie la for-
mularea unei originale perspective 
etnofolclorice de abordare a inter-
ferenţelor folclorico-literare având 
ca efect reconceptualizarea noţiu-
nilor fundamentale de folclorism şi 
constituente etnofolclorice în vederea 
reinterpretării şi aprecierii valorice 
obiective a prozei din perioada in-
dicată.
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Personaje:
Eva, Elisabeth, Loren, Catherine, 

Petra, Aslaksen, Barbara, Billing, Mor-
ten, Ejlif, Căpitanul Horster, Cetățenii 
oraşului, Curierul dnei primar

ACTUL 1
Scena 

E seară. Locuința doctorului Stock-
man, modestă şi amenajată cu gust. La 
intrare, un cuier cu o comodă mică. În 
centru, o canapea cu o măsuță în față. Pe 
măsuță, o fructieră şi o lampă. Alături 
două fotolii, amplasate opus unul față de 
altul. Uşa din stânga duce la bucătărie, 
iar cea din spate, dă în odaia de lucru a 
doctorului. Se deschide cortina, mai apoi 
se aude soneria de la întrare. Catherine 
iese din bucătărie şi deschide uşa. În prag 
apare Elisabeth .

Catherine: Elisabeth? Ce surpriză!
Elisabeth: Bună seara, Catherine.
Catherine: Bună, Elisabeth. 
Elisabeth: Cu ce ocazie la familia 

Stockman?
Catherine:Fratele m-a rugat să-mi 

ajut cumnata până când se întoarce din 
deplasare. Ştii că Eva e ocupată la stați-
une din zori şi până în noapte.

Elisabeth:Da, se rupe muncind. E 
acasă?

Catherine: Nu. S-a dus cu copiii la 
plimbare.

Elisabeth:La ora asta? (Se aude so-
neria) Se pare că a venit.(Catherine des-
chide uşa, intră Loren).

Catherine: Loren?
Loren: Da.
Catherine: Catherine, cumnata 

Evei. Intră, Eva m-a preîntâmpinat că o 
să treci pe la ea.

Loren: (surprinsă) Bună seara 
doamnă primar.

Elisabeth (rece): Loren? Bună. Bă-
nuiesc că ai venit cu treabă...

Loren: Da. E vorba de un articol la 
ziar...

Elisabeth (sarcastic): Nu mă îndo-
iesc. Înțeleg că sora mea a devenit un 
colaborator prolific la... cum se chea-
mă?... 

Loren (râzând strâmb): ”Mesagerul 
Poporului”. Doctorul ne face onoarea să 
publice la noi când are ceva important 
de spus.

Elisabeth: Ceva important... Înțe-
leg. Să nu crezi că mă deranjează că Eva 
colaborează la ziarul tău.

Loren: Vă referiți, desigur, la artico-
lele despre băile balneare.

Elisabeth: Exact! La băile noastre, 
doamnă Loren. Avem acum cea mai 
modernă stațiune balneară din țară. 
Asta va schimba total şi definitiv oraşul. 
Ne va pune pe harta Europei. Ține min-
te vorbele mele, doamnă Loren!

Catherine: Aşa zice şi Eva.
Elisabeth: Ne merge din ce în ce 

mai bine. Prețurile terenurilor şi imo-
bilelor au început să crească, afacerile 
înfloresc, apar investitori. Bugetul ora-
şului n-o să mai fie ținut doar din taxele 
şi impozitele localnicilor.

Loren: Minunat! In cazul ăsta, arti-
colul doctorului pică la fix.

Elisabeth: A scris ceva despre asta?
Loren: E un articol scris în care re-

comandă băile noastre.
Catherine: Eva are o mulțime de 

idei legate de stațiunea balneară. În fi-
ecare zi...

Loren: Orice s-ar zice, dna Stock-
man a creat stațiunea balneară.

Elisabeth: Serios? Am mai auzit 
asta, chiar recent. Şi care credeam că 
avusem şi eu o mică contribuție...

Catherine: Eva a susținut asta me-
reu. (Către Loren) Nu vreți să mâncați 
ceva, doamnă Loren? Eva trebuie să 
apară imediat...

Loren: Mulțumesc... o să iau ceva... 
Catherine: Atunci, treceți la bucătă-

rie. Acolo e şi domnul Billing. (Loren se 
duce la bucătărie)

Elisabeth: (şoptind): Incredibil! Cât 
poate fi lipsită de respect, cretina!

Catherine: Nu-ți mai face sânge 
rău.(Se aude cineva la uşă )Trebuie să 
fie Eva.(Intră Mortin şi Ejlif, mai apoi 
Eva cu căpitanul Horster. Copii se salu-
tă cu doamna primar, pe urmă se duc în 
odaia lor).

Copiii: Bună seara, doamnă primar.
Elisabeth: Bună, dragii mei.
Eva: Hei, Catherine! Avem un mu-

safir. Fă cunoştință. Căpitanul Horster.
Catherine: Catherine, cumnata 

Evei.
Eva: Căpitane, pune-ți haina în cu-

ier şi la masă. Cred că eşti mort de foa-
me. (Se îndreaptă spre bucătărie)

Catherine: Eva...Eva... (Îi face semn 
, Eva o vede pe Elisabeth)

Eva:Elisabeth... (Se îndreaptă spre 
ea,Catherine cu Horster se duc la bucă-
tărie) Mă bucur să te văd Elisabet!

Elisabeth: Tocmai plecam...
Eva: Nici un fel de plecare. Catheri-

ne, ai pregătit surpriza?
Catherine (din bucătărie): Desigur!
Eva: La cină avem friptură de vită. 

Hai să iei o gură, te rog.
Elisabeth: Nu, mulțumesc. Nu in-

sista.
Eva: Hai Elisabeth să stăm un pic la 

masă, să ne trăim viața din plin, să mai 
stăm de vorbă... că avem despre ce vor-
bi. Doar nu suntem străine.

Elisabeth: Nu mulțumesc. Ai cu cine 
vorbi. La bucătărie te aşteaptă Loren.

Eva: Loren deja e aici?
Elisabeth: Mi-a spus că o să publice 

un articol de-al tău.
Eva: Nu, nu vreau să-l mai public. 

Nu e momentul cel mai potrivit.
Elisabeth: De ce nu e momentul cel 

mai potrivit?
Eva: Deocamdată nu-ți pot spune 

nimic, Elisabeth.
Elisabeth: Îmi ascunzi ceva Eva? 

Îmi ascunzi ceva? Sper că n-ai uitat că 
sunt preşedintele consiliului de admi-
nistrație al stațiunii.

Eva: Eu sper ca tu să nu uiți asta. 
Uite ce e, hai să nu ne mai certăm.

Elisabeth: Nu vreau să mă cert cu 
nimeni, dar vreau să-ți atrag atenția că 
stațiunea balneară este o super-afacere, 
şi orice se întâmplă acolo trebuie tra-
tat prin mijloace specifice, de către cei 
autorizați să o facă. Nu permit să mi se 
ascundă nimic sau să se acționeze după 
ureche.

L. CEBOTARI

Un dușman al poporului  
Variantă adaptată după piesa cu același nume de H. Ibsen
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Eva: Ți-am ascuns eu vreodată ceva, 
Elisabeth?Ți-am ascuns eu ceva?

Elisabeth: Da, mi-ai ascuns. Mi-ai 
ascuns. Eşti tentată mereu să faci lu-
crurile în felul tău, Eva. Şi asta nu se 
poate admite la nivelul ăsta. Ar trebui 
să ai mare grijă, da, da, să ai mare grijă, 
pentru că într-o zi s-ar putea să plăteşti 
scump pentru asta. Să nu spui că nu ți-
am zis. La revedere!

Eva: Vorbeşti prostii, Elisabeth, vor-
beşti prostii !

Elisabeth:Ba nu, nu vorbesc pros-
tii, Eva, . nu vorbesc prostii! Ştiu foar-
te bine ce spun! Şi acum, te rog să mă 
scuzi. La revedere Catherine, (Iese).

Eva: Elisabeth, stai, opreşte-te, 
opreşte-te să vorbim. (Apare Catherine)

Catherine: A plecat?
Eva: Furioasă rău.
Catherine: Ce i-ai mai făcut?
Eva: Nimic.
Catherine:Atunci, de ce a plecat 

mânioasă?
Eva: Fiindcă nu-i raportez când 

mă culc, când mă scol, când mănânc... 
M-am săturat Catherine, m-am săturat 
de mofturile ei. Până în gât m-am sătu-
rat. Nu pot, nu pot să-i dau socoteală 
pentru tot ce fac în fiecare secundă, nu 
pot. 

Catherine:Gata, gata, linişteşte-te, 
linişteşte-te. (Eva se linişteşte)

Eva:Apropo, poşta a venit azi?
Catherine: Încă nu. (Apar Loren, 

Billing, Horster).
Loren: Dna Primar nu era în apele 

ei în seara asta.
Eva: Are probleme cu stomacul.
Toți: Ha-ha-ha!
Loren: Cred că şi ”Mesagerul Popo-

rului” a contribuit la asta. La cât l-am 
tocat... Eva: Catherine, ne aduci câte o 
cafea?

Catherine: Imediat!
Eva: Stai lângă mine, căpitane... vii 

atât de rar pe la noi... stați jos, prieteni.
(Billing şi Loren iau loc).

Horster: Mult timp nu mi-a făcut 
plăcere să vin. Dar acum lucrurile s-au 
schimbat. (Catherine intră cu o tavă cu 
serviri)

Catherine: Aveți aici de toate. Ser-
viți-vă cu ce vă place. (Lasă tava şi pleacă)

Eva: Mulțumesc, Catherine.
Intră Petra. Poartă pălărie şi haină, 

cărând cu ea caiete şi manuale. E o per-
soană foarte directă şi determinată care 
crede sincer că munca este un dar pe pă-
mânt.

Petra: Bună seara!
Eva: (cald): Bună seara, Petra!

Billing:Căpitane, uite ce minune de 
fată are doamna doctor. Eu dacă aş fi în 
locul dumitale, zău, aş intra mai des pe 
la familia Stockman. Bună seara fru-
moaso.

Petra: Bună seara.
(Petra îşi dă jos haina şi pălăria. 

Lasă caietele şi cărțile pe comodă.)
Petra: Voi stați aici tolăniți ca nişte 

reptile şi eu muncesc din greu.
Eva: Vino şi tu între reptile. Vino 

lângă mine, Petra.
Petra: Mamă, am o scrisoare pentru 

tine. 
Eva (în alertă): De la cine?
Petra: M-am întâlnit cu poştaşul 

în drum spre şcoală şi mi-a dat-o mie. 
N-am mai avut timp să mă întorc s-o 
las acasă.

(Eva ia scrisoarea de la Petra)
Petra: E ceea ce aşteptai?
Eva:Vă rog să mă iertați o clipă. 

(Pleacă spre biroul ei)
Petra: Ce-o fi?
Petra: Nu ştiu. De câteva zile întrea-

bă întruna dacă a venit poşta.
Billing: Probabil e vorba de vreun 

pacient din alt oraş.
Petra: Are prea multe pe cap.
Loren: Apropo, mai traduci roma-

nul cela din engleză pentru noi? 
Petra: L-am început, dar eram foar-

te ocupată...
Loren: Predai din nou la seral?
Petra: Doar două ore.
Billing: Plus patru ore ziua, la şcoa-

lă.
Petra (aşezându-se pe canapea): 

Da, şase ore pe zi. Şi în fiecare seară am 
foarte multe teste de corectat. Dar e mi-
nunat, îmi place.

(Apare Eva cu scrisoarea deschisă în 
mână)

Eva:Catherine, vino la noi. Vreau să 
auzi şi tu noutatea pe care am primt-o. 
(Intră Catherine)

Eva: Domnilor, am o veste care va 
cutremura oraşul! O descoperire îngro-
zitoare!

Loren: Vorbeşti serios?
Petra: Ce s-a întâmplat, mamă?
Eva: Ah, mi-ar fi plăcut ca Elisabeth 

să fie aici!
Loren: Ce s-a întâmplat, doctore?
Eva: Băile noastre celebre, cu toate 

instalațiile lor care ne-au costat mili-
oane, toată stațiunea balneară, nu sunt 
decât un focar de infecție!

Petra: Băile?
Catherine: Stațiunea?
Billing: Nu pot să cred!
Eva: Ştiți depozitul de deşeuri , de 

sus din Valea Morii? Mizeriile alea care 
miros îngrozitor? Toate alea infectează 
apa care vine de sus din munte şi pă-
trunde în rețeaua de alimentare a băi-
lor. Practic toată apa care se presupune 
că ar trebui să-i vindece pe oameni e 
otrăvită. Şi otrava asta se scurge până 
în mare. 

Horster: Vrei să spui că şi plajele 
sunt infectate?

Eva: Exact!
Loren: Eşti sigur de toate astea, 

doctore?
Eva: Am început să am suspiciuni 

anul trecut. Erau prea multe cazuri de 
febră tifoidă şi tulburări gastrice printre 
turiştii de la băi. La vremea aia am cre-
zut că e vre-un virus adus de turişti, dar 
mai târziu, astă iarnă, mi-a venit o idee 
şi am început să fac analize de apă. Am 
trimis mostre de apă la Universitate, 
pentru analize chimice mai detaliate...

Loren: Şi acum ai primit rezultate-
le?

Eva: (agitând scrisoarea în aer) Am 
dovada! Dovada că apa e infectată şi 
că nu poate fi întrebuințată nici intern, 
nici extern.

Catherine: Slavă Domnului că ai 
descoperit asta la timp!

Loren: Şi ce-ai de gând să faci, doc-
tore?

Eva: Să îndrept lucrurile.
Loren: Şi crezi că e posibil?
Eva: Sper. Altfel toată instalația de 

apă a băilor e inutilizabilă. Dar nu vă 
faceți griji, ştiu exact ce e de făcut.

Catherine: Ce?
Eva:Luați loc. Întregul sistem de 

alimentare cu apă al stațiunii trebuie 
schimbat. Conductele de apă sunt aşe-
zate prea jos, trebuiesc mutate mai sus. 
Practic tot sistemul trebuie înlocuit.

Petra: Cel puțin acum poți să le do-
vedeşti că ar fi trebuit să te asculte când 
i-ai avertizat.

Eva: Când au început lucrările le-
am spus că greşesc, că nu pot pune 
conductele atât de jos. Dar cine sunt 
eu, un rahat de profesor. Oare poate un 
doctor să-i învețe pe politicieni cum să 
construiască o instalație de apă pentru 
o stațiune balneară. Acum o să le iasă 
pe nas.

Billing: E fantastic! 
Eva: E mai mult decât fantastic. Şi 

ştiți de ce? Că am depistat totul înainte 
să se declanşeze o epidemie. Să auzim 
ce vor zice când vor vedea asta! Petra, 
raportul meu e pe birou. (Petra intră 
în biroul ei) Catherine, adu-mi un plic. 
(Catherine iese după plic). 
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Loren: Mi-ar plăcea să scriu la ziar 
despre asta.

Eva: Chiar ți-aş fi recunoscătoare. 
Oraşul trebuie să ştie cât mai repede 
despre acest lucru!

Horster: Doctore, sper că o să te 
alegi cu ceva pentru informația care 
ne-ai comunicat-o! (Apar Petra şi Cha-
terine)

Petra: Poftim raportul.
Chaterine: Şi plicul.
Eva: Domnilor, această dovadă ve-

nită de la Universitate şi raportul meu – 
5 pagini solide, explozive vor ajunge di-
rect pe masa Consiliului de administra-
ție al stațiunii. Petra, ai grijă ca raportul 
să ajungă pe masa primarului, azi.

Petra: Bine mamă.
Billing: Trăiască doctorul!
Toți: Trăiască! Trăiască! Trăiască!
Eva: Căpitane, vreau să dansez.
Horster: Sunt la dispoziția dumita-

le, dna doctor.
Eva: Atunci să sune muzica.
Toți: Să sune!!! ( O ia de mână pe 

Eva şi începe s-o învârtească. Toți stri-
gă de bucurie, e o emoție generală. Eva 
dansând ia vorba).

Eva: Dacă ai şti căpitane, dacă ai şti, 
cât mă simt de împlinită că am depistat 
focarul, sursa de infecție a apei din oraş.

Horster: Toți locuitorii vor aprecia 
acest lucru doamnă doctor! Sunt sigur.

Eva: Sper că aşa va fi căpitane. 
Acum să uităm de apă şi să dansăm, să 
dansăm cu toții, prieteni, fiindcă sunt 
cea mai fericită din oraşul nostru. (Toa-
tă lumea se avântă în dans, toți sunt în 
al nouălea cer de euforie, e o splendoare 
fantastică. Pe fundalul veseliei şi a dan-
sului se stinge lumina.)

Scena 2
Acelaşi decor, dimineața următoare. 

Se aude soneria. Catherine iese şi deschi-
de. În prag apare o domnişoară.

Curierul: Bună dimineața doamnă.
Catherine: Bună.
Curierul: Sunt curierul doamnei 

Primar. Am un plic pentru doamna 
doctor. Vă rog să îl transmiteți.

Catherine: Numaidecât.
Curierul: La revedere.
Catherine: O zi bună. (Apare Eva.)
Eva: Catherine, cine-i?
Catherine: Curierul lui Elisabeth. A 

adus un plic.
Eva: Dă-mi să văd. (Deschide plicul 

şi citeşte) Vă trimit înapoi raportul pe 
care l-ați înaintat... (Continuă să citeas-
că fără voce)

Catherine: Ce zice?

Eva: (punând scrisoarea în buzu-
nar): Că o să treacă pe aici după amiază.

Catherine: Mor de curiozitate să 
văd ce-o să zică.

Eva: În sufletul ei cred că se bucură. 
E geloasă doar că mai există cineva care 
face bine oraşului, în afară de ea.

Val, vârtej intră bucuroasă Barbara. 
Se uită în jur căutând ceva şi zâmbind 
complice. Va zâmbi aşa până va ieşi din 
casă. E arhetipul personajului viclean 
atât de des găsit în dramaturgia lui Ib-
sen. Pare că zâmbetul îi e înghețat pe 
față. E cel care face mereu jocurile mur-
dare. Dar, uneori e simpatic pentru că nu 
are scrupule şi o spune pe față, râzând. 

Barbara: Eva, Eva! E adevărat, e 
adevărat ce-am aflat?

Catherine: Bună dimineața, mamă.
Barbara: Bună, Catherine, tu cu ce 

ocazie aici?
Eva: Mă ajută pe mine până când se 

întoarce Peter din deplasare.
Barbara: Păi până la urmă e adevă-

rat sau sunt numai vorbe goale. Pentru 
Dumnezeu, spuneți-mi odată şi plec.

Catherine: La ce te referi?
Barbara: La nebunia asta cu siste-

mul de apă. E adevărat?
Eva: E adevărat. Cum ai aflat?
Barbara: Petra a trecut pe la mine 

în drum spre şcoală. Nu mi-am închi-
puit niciodată că o să-o ataci pe soră-ta 
în halul ăsta. Sora ta a tras sfoarele să 
fiu exclusă din consiliul local şi m-au 
dat afară ca pe-un câine. Foarte bine, 
trage-le-o cretinilor, Eva, trage-le-o! 
Catherine fă-ne câte o cafeluță.(Cathe-
rine iese)

Barbara: Nu mai sunt o jucătoare 
în politică, dar dacă reuşeşti să i-o tragi 
primarului şi găştii ei cu chestia asta cu 
gângăniile...

Eva: Nu sunt gângănii, ci bacterii.
Barbara: Mă rog, nişte mizerii în 

conductele de apă, dar nimeni nu le 
vede în afară de tine.

Eva: Oricine poate să le vadă la mi-
croscop.

Barbara: Crezi că soră-ta e nebună 
să creadă toate astea... (Intră Loren)

Loren: Bună dimineața. Oh, scu-
zați-mă... Uşa era deschisă...

Barbara (bucurându-se, văzând în 
Loren, o confirmare): Deci e şi presa bă-
gată în chestia asta. O să apară totul în 
ziare, nu? În sfârşit, în sfârşit s-a găsit 
ac de cojoc şi pentru dna Primar. Dați-i 
zor dragele mele, dați-i zor. Făceți-o cu 
ou şi oțet, să nu rămână nici praf din ea. 
Eva, eşti atât de bravo, atât de bravo că 
zău te-aş pune la icoană. Dacă o mântui 

pe soră-ta, să ştii că jumătate din patri-
moniul meu îl trec în custodia ta. Dar, 
trebuie să plec. (Iese, Eva încearcă s-o 
oprească)

Eva: Stai, stai Barbara, lasă-mă să-
ți explic. Bătrâna nu crede povestea cu 
apa. Crede că vreau să i-o trag surorii 
mele...

Loren: Ai vreo veste de la primar?
Eva: Mi-a transmis că o să treacă pe 

aici.
Loren: De aseară, mă tot gândesc la 

oraşul ăsta, Eva, care e condus de o gaş-
că de mafioți. 

Eva: Nu toți...
Loren: Ba toți Eva, toți. Sunt respec-

tabili, sunt bogați, au maşini, vile, case 
luxoase, iahturi, conturi în bănci, sunt 
influențați şi au reuşit să concentreze 
în mâinile lor toate resursele oraşului. 
Ei conduc totul, justiția, bussines-ul, 
transportul, construcția, fac ce vor. Au 
demonstrat asta când au instalat con-
ductele acolo unde le-au instalat?

Eva: Nu. A fost o greşeală pe care o 
vom îndrepta.

Loren: Nu, n-a fost o greşeală, Eva. 
A fost o indiferență totală față de ceea 
ce au făcut, ce fac şi ce vor face. Şi ştii de 
ce? Fiindcă cunosc foarte bine că n-au 
să răspundă nici pentru un păcat. De 
aia trebuie să-o terminăm cu rezultatele 
apei infectate. Când am preluat ”Me-
sagerul Poporului” am jurat să distrug 
toată gaşca din primărie, în frunte cu 
primarul.

Eva: Totuşi, ei îi datorăm stațiunea 
balneară.

Loren: Nu numai ei, dar şi ție, Eva. 
Ştiu că eşti sora primarului, dar sunt 
sigură că asta nu te împiedică să vezi 
adevărul...

Eva: Sigur, dar... (Bate cineva la uşă) 
Intră! (Intră tipograful Aslaksen. E îm-
brăcat simplu dar îngrijit. Poartă mă-
nuşi şi ține în mână pălăria şi o umbrelă. 
E complet caracterizat, nu mai e nimic 
de spus)

Aslaksen: Iertați-mă, doamnă doc-
tor, nu vreau să deranjez...

Loren: Pe mine mă cauți, Aslaksen?
Aslaksen: Nu, nu ştiam că eşti aici. 

Pe doamna doctor o caut.
Eva: Pot să te ajut cu ceva?
Aslaksen: E adevărat, doamnă doc-

tor, e adevărat ce am auzit de la Billing, 
că vreți să porniți o campanie pentru 
refacerea sistemului de apă al stațiunii?

Eva: Da, dar nu e vorba de o cam-
panie.

Aslaksen: Am vrut doar să ştiți că 
noi, micii întreprinzători, suntem ală-
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turi de dumneavoastră.
Eva: Îți mulțumesc, domnule Aslak-

sen, dar ştiți...
Aslaksen: Chestiunea apei e impor-

tantă pentru noi. Stațiunea balneară e o 
mină de aur pentru oraş şi pentru micii 
afacerişti. Eu, în calitate de preşedinte 
al asociației de proprietari... mai mult 
decât atât, ca reprezentant al Societății 
Moderaților... am o oarecare influență 
în oraş...

Eva: Ştiu asta foarte bine, domnule 
Aslaksen.

Aslaksen: Vă dați seama că pentru 
mine ar fi floare la ureche să vă aranjez 
o manifestație de stradă.

Eva: O manifestație? Cu ce scop?
Aslaksen: Cetățenii oraşului ar 

putea ieşi pe străzi să vă mulțumeas-
că pentru că ați descoperit şi ați făcut 
publică o chestiune atât de importantă. 
Evident, totul s-ar face într-un mod ci-
vilizat, fără să jignim autoritățile.

Eva: (strângându-i mâna) Nu pot 
să-ți spun, domnule Aslaksen, cât de 
mult mă bucură acest tip de sprijin.

Aslaksen: Aveți o majoritate solidă 
de partea dumneavoastră, d-na doctor. 
La revedere şi nu uitați că sunt lângă 
dvs..! Zid!(Pleacă)

Eva: (în urma lui) Mulțumesc pen-
tru tot, dle Aslaksen! O zi bună! 

Loren: Ce zici de personaj?
Eva: Cred că domnul Aslaksen e un 

om bine intenționat.
Loren: Greşeala asta cu conductele 

de apă trebuie adusă la cunoştință fiecă-
rui om. Lasă-mă să public raportul tău.

Eva: Nu, până nu vorbesc cu sora 
mea.

Loren: Şi dacă dna Primar nu va fi 
de partea noastră...

Eva: Sunt sigură că va fi, şi apoi o 
să poți să publici tot raportul, literă cu 
literă.

Loren: Am cuvântul tău?
Eva: Desigur. (Îi întinde raportul) 

Poftim raportul.
Eva: O zi bună, dna doctor! Anun-

ță-mă când ai veşti de la primar! (Iese,a-
pare Catherine cu o tavă cu două ceşcuțe 
de cafea)

Catherine: Dar unde-i mama?
Eva: A plecat
Catherine: Şi atunci cu cine ai vor-

bit? De la bucătărie am auzit că vorbeai 
cu cineva. Nu cumva a fost Elisabeth?

Eva: Nu, a fost Loren şi Aslaksen. 
Am avut o discuție productivă cu ei. 
M-au făcut să înțeleg că sunt sprijinită 
de o majoritate solidă. Am sentimentul 
că tot oraşul e al meu. (Se aude un zgo-

mot)
Catherine: E uşa de la intrare.
Eva: Trebuie să fie Elisabeth. ( Se 

duce şi deschide. În hol intră Elisabeth)
Catherine: Bună dimineața Elisa-

beth.
Elisabeth: Bună.
Eva: Mă bucur să te văd Elisabeth. 

Intră, intră.
Elisabeth: Mulțumesc. (Intră)
Eva: Ce faci?
Elisabeth: Aşa şi aşa. (Tuşeşte de câ-

teva ori, dându-i de înțeles lui Chaterine 
că doreşte să vorbească cu Eva în patru 
ochi)

Catherine: Eu mă retrag la bucătă-
rie. Am treabă. (Iese)

Elisabeth: Am găsit ieri pe birou ra-
portul tău despre situația băilor.

Eva: Şi? L-ai citit, la-i citit?
Elisabeth: L-am citit.
Eva: Şi? 
Elisabeth: În raport spui pe undeva 

că garantăm otrăvirea turiştilor şi a vi-
zitatorilor.

Eva: Exact asta se întâmplă. Şi apa 
de băut, şi apa de tratament e infectată.

Elisabeth: Şi concluzia e că ar trebui 
să refacem tot sistemul de alimentare 
cu apă al stațiunii.

Eva: E unica soluție Elisabeth.
Elisabeth: Azi dimineață am trecut 

pe la inginerul care a proiectat instala-
ția de apă şi, aşa, în glumă, i-am zis că 
în viitor ar trebui să facem schimbările 
astea...

Eva: În viitor? Problema e urgentă...
Elisabeth: Tipul a zâmbit şi mi-a fă-

cut nişte calcule. Ai idee cât ar costa ce 
vrei tu? Bănuiesc că nu ți-ai bătut capul! 
Câteva sute de milioane.

Eva: (uluită): Atât de mult?
Elisabeth: Asta în ce priveşte banii. 

Ce e mai rău, e că lucrurile ar putea 
dura cel puțin doi ani.

Eva: Doi ani?
Elisabeth: Cel puțin. Ai cumva şi 

o idee despre ce facem cu stațiunea în 
timpul ăsta? Va trebui s-o închidem, şi 
când vestea că apa e otrăvită se va răs-
pândi, nu va mai fi picior de turist în 
oraşul ăsta. Asta e realitatea, Eva, asta e. 
Dacă nu priveşti situația în ansamblu, ai 
toate şansele să ruinezi oraşul.

Eva: Uite ce e, Elisabeth! Nu vreau 
să ruinez pe nimeni. Şi am terminat 
vorba.

Elisabeth:Stațiunea balneară e ini-
ma şi plămânul acestui oraş, Eva. Fără 
ea nu avem nici un viitor.

Eva:Dar cu apa infectată otrăvind 
orăşenii şi turiştii avem viitor?

Elisabeth: Avem, dacă n-ai să faci 
tam-tam din asta.

Eva: Şi ce ar trebui să fac, ce ar tre-
bui să fac?

Elisabeth: Creează un plan de mă-
suri preventive şi consiliul de adminis-
trație al stațiunii ar lua în considerație 
necesitatea unor îmbunătățiri, în nişte 
limite financiare, desigur.

Eva: Tu chiar crezi că aş putea fi 
complice la o asemenea înşelătorie care 
va deveni o crimă împotriva turiştilor 
şi întregii comunități? Nu, şi iarăşi nu! 
Problema e că tu şi consilierii tăi ați 
insistat, da da ați insistat în ciuda aver-
tizărilor mele ca sistemul de apă să fie 
montat aşa cum l-ați montat şi nu aveți 
curajul să recunoaşteți ce uriaşă greşea-
lă ați făcut.

Elisabeth: Bine, bine, să presupu-
nem că ai dreptate. Să zicem că îmi pasă 
de reputația mea. Eva, fără o reputație 
bună nu se poate conduce un oraş... în 
curând vin alegerile... iar eu vreau să 
fac ceea ce e mai bine pentru oraş. Iar 
ca să fac ceea ce e mai bine trebuie să 
câştig alegerile. De aia e de datoria mea 
să insist ca raportul tău să nu ajungă la 
Consiliul de administrație al stațiunii. 
Acest lucru ar putea influența asupra 
alegerilor în defavoarea mea. Mai târ-
ziu, după ce câştig alegerile, eu perso-
nal am să pun în discuție problema şi 
o să se rezolve. Până atunci însă, vreau 
să negi în mod oficial toate zvonurile 
legate de apă.

Eva: Interesant, cum îți închipui tu 
acest lucru?

Elisabeth: Spui pur şi simplu că ai 
reluat cercetările şi că ai ajuns la con-
cluzia că pericolul nu este aşa mare cum 
ai estimat inițial. Şi că ai totală încrede-
re în consiliul de administrație al stați-
unii, care va lua toate măsurile necesare 
pentru a îmbunătăți situația.

Eva: Niciodată, niciodată, Elisabe-
th, n-o să-mi schimb poziția atâta timp 
cât calitatea apei nu se va schimba.

Elisabeth: Nu mă interesează pozi-
ția ta, nu mă interesează!

Eva: Dar pe mine mă interesează.
Elisabeth: Ca persoană particulară 

te priveşte, dar ca angajat al stațiunii nu 
ai dreptul să exprimi păreri personale 
care să fie contrare consiliului de con-
ducere.

Eva: Ascultă-mă, sunt doctor, sunt 
doctor, am dreptul să-mi expun punc-
tul de vedere cu privire la orice pe lu-
mea asta.

Elisabeth: Nu şi despre sistemul de 
apă. Îți interzic categoric!
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Eva: Îmi interzici?
Elisabeth: Da îți interzic! Îți inter-

zic!
Eva: Scuip eu pe interzicerea ta.
Elisabeth:Ce, nu mi te supui?(Ten-

siunea dintre cele două ea amploare)
Eva:Da, nu mă supun, nu mă su-

pun!
Elisabeth: În calitate de preşedinte 

al Consiliului de administrație eşti obli-
gată să te supui.

Eva: Dacă n-ai fi sora mea... dacă 
n-ai fi sora mea...

Elisabeth: Atunci ce? Hai zii... Ce 
mai aştepți?

Eva: Te-aş...te-aş...scuipa în față.
Elisabeth: D-apoi pentru aşa cuvin-

te ...
Eva: Ce-ai să-mi faci?! Ce-ai să-mi 

faci?! (Sunt gata să se ia la bătaie. Inter-
vin Chaterine şi Petra cu strigăte)

Chaterine: Eva!
Petra: Mamă! Mamă, linişteşte-te! 

(Situația parcă se domoleşte) D-na Pri-
mar nu merită să suporți batjocora ei. 

Elisabeth: Ce faceți? Ascultați după 
uşi?

Catherine: Nu-i nevoie, strigați su-
ficient de tare ca să vă auziți de la bu-
cătărie.

Eva: (reluând discuția cu Elisabeth) 
Spuneai că-mi interzici...

Elisabeth: M-ai forțat să o fac.
Eva: Şi dacă nu te ascult, ce vei face?
Elisabeth: O să facem o conferință 

de presă ca să calmăm populația.
Eva: Ok. Atunci o să dau şi eu de-

clarații împotriva voastră. O să recon-
firm tot ce am spus în raport şi am să 
demonstrez că eu am dreptate şi voi 
mințiți. Şi atunci ce-o să faci?

Elisabeth: Atunci pur şi simplu o să 
fii concediată. Nu o să mai fii doctorul 
medical al stațiunii.

Eva: Ai fi în stare să faci asta? 
Elisabeth: Da, aş fi în stare, aş fi în 

stare dacă declari război stațiunii. (Lui 
Catherine) Catherine, tu eşti, probabil, 
singura persoană normală în casa asta. 
Încearcă să-i bagi mințile în cap. Fă-o 
să priceapă ce consecințe vor fi pentru 
familia ei.

Eva: Asta mă priveşte doar pe mine.
Elisabeth: Ba nu! Asta priveşte tot 

oraşul, oraşul pe care îl urăşti.
Eva: În schimb tu îl iubeşti Elisabe-

th, tu îl iubeşti adăpându-l cu apă infec-
tată. Oamenii s-au săturat de iubirea ta 
coruptă, Elisabeth! S-au săturat. Înțele-
ge odată că nu poți, nu poți crea bunăs-
tare omorând oameni nevinovați. Nu 
poți. Corupția, ucide, Elisabeth! Ucide!

Elisabeth: Ai întrecut orice limită 
cu insinuările tale, Eva. Tu nu numai că 
nu-ți iubeşti oraşul, tu... tu... îl trădezi. 
Eşti o trădătoare!

Eva: (pornind furioasă spre Elisabe-
th): Cum îndrăzneşti...

Catherine: (băgându-se între ele): 
Eva!

Petra (ținând-o pe Eva): Mamă!
Catherine: Gata-a-a!
Petra: Potoliți-vă! (Cele două se cal-

mează)
Elisabeth: (demnă) Eu te-am aver-

tizat. Gândeşte-te la tine şi la familia ta. 
O zi bună. (Iese)

Eva: M-a făcut trădătoare. Chiar as-
tăzi raportul o să ajungă pe masa consi-
liului. Tot oraşul o să vă ceară capetele. 
Asta n-o să rămână aşa!

Catherine: Te rog, mai gândeşte-te. 
Are atâta putere în oraş.

Eva: Iar eu am de partea mea ade-
vărul.

Catherine: Adevărul nu înseamnă 
nimic atunci când nu ai putere.

Petra: Cum poți să spui asta, mătu-
şă, cum poți să spui?

Eva: Am de partea mea presa inde-
pendentă şi o majoritate solidă. Asta nu 
înseamnă putere?

Catherine: Pentru Dumnezeu, Eva, 
sper că n-ai de gând să te războieşti pu-
blic cu sora ta.

Eva: Şi ce dracu ai vrea să fac? Ce... 
s-o pup undeva?

Catherine: Să renunți la preocupa-
rea ta. N-o să-ți aducă nimic războiala 
asta. Vor face oricum ceea ce vor. O să-
ți pierzi slujba. Nu e exclus că şi soțul 
tău va fi concediat. Şi atunci din ce sur-
să veți trăiți. 

Petra: Mătuşă, încetează. Îți dai sea-
ma ce vorbeşti? Îți dai seama că o în-
demni pe mama să procedeze la fel ca 
soră-sa...

Catherine: Da tu îți dai seama, îți 
dai seama din ce o să trăiți dacă mai-
că-ta şi taică-tău vor fi concediați, dacă 
n-o să aveți un ban pentru a cumpăra o 
coajă de pâine.

Eva: Gata, gata, liniştiți-vă.( Intră 
copiii)

Copiii: Bună ziua familiei Stock-
man!

Eva: Bună, dragii mei. Ce ați făcut 
azi la şcoală, copii?

Morten: Am învățat ce este o insec-
tă. Dar... ce s-a întâmplat? De ce...

Eva: Nimic, nu s-a întâmplat, nimic. 
Ştiți ce? Vreau şi eu să vă învăț ceva. 
Vreau să vă învăț ce este un om. Luați 
loc dragii mei. Petra, Catherine, aşe-

zați-vă şi voi. (Toți se aşează). Aşa dar 
ascultați-mă.

De când Dumnezeu a creat lumea şi 
cele patru colțuri ale pământului, omul 
a fost şi este esența societății. Datorită 
valorilor sale umane ce îl diferențiază 
de celelalte ființe din natură el, omul, 
este apreciat pentru discernământul 
de a distinge binele de rău, frumosul 
de urât, dragostea de ură, valoare de 
nonvaloare, într-un cuvânt ființa cea 
mai rațională din univers. Din toate su-
biectele asupra cărora se poate reflecta, 
nici unul nu suscită mai mult interes şi 
nu are o mai mare importanță decât cel 
care se numeşte om. Cu părere de rău, 
lumea de azi a devenit superficială şi 
din ce în ce mai egoistă. Nu-i pasă de 
cei din jur, de aproapele său, de cei sau 
cel pe care l-a îmblânzit. Şi dacă cine-
va dă de greu sau de durere, ea, lumea, 
adică oamenii sunt indiferenți de a în-
drepta lucrurile. Mă uit cu părere de 
rău în jurul meu şi mă doare, mă doare 
când văd aceste comportamente fățar-
nice care urmăresc doar propriile inte-
rese, fără nici un fel de remuşcare când 
cineva cade la pământ doar pentru că 
altcineva îşi doreşte mult mai mult de-
cât cel cineva. A exprima sentimentele 
şi al face pe cel cineva să simtă sprijinul 
tău fără să-i ceri ceva în loc este o artă, 
o artă care se exprimă prin ajutor, res-
pect, dragoste, iertare, apreciere, înțele-
gere, speranță etc.

Această artă la baza căreia stau pi-
lonii moralității, se numeşte om. Cam 
atât am avut a vă spune, dragii mei des-
pre ce este om. Sper că ați înțeles mesa-
jul meu.

Ejlif: Am înțeles mămică. Am înțe-
les că omul este arbitrul liber creat de 
Dumnezeu, adică acel care are dreptul 
să aleagă între bine şi rău.

Morten: Şi cel care alege binele, mă-
mică, acela este cu adevărat om.

Eva: Mă bucur mult bunii mei că 
ați înțeles ce trebuie să alegeți. Doam-
ne, dacă ați şti cât de mândră sunt de 
voi. Dacă ați şti, cât de mult vă iubesc. 
Acum, mergeți şi luați masa, La bucătă-
rie vă aşteaptă o surpriză.

Morten: Mulțumim, mămică. Noi 
nespus de mult te iubim.

Eva: Şi eu vă iubesc, scumpii mei, şi 
eu vă iubesc... Petra, du copiii la masă. 
(Petra ia copiii şi pleacă) Catherine, eu 
plec la tipografie. Mă întorc seara târziu.

Catherine: Bine Eva. (În timp ce Eva 
se îndreaptă spre tipografie cade cortina).

VA URMA
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Vasile Brescanu sa născut la 20 iulie 1940 în satul Goteşti, raionul Cantemir, Moldova. A absolvit facul-
tatea de actorie de la Institutul de Arte din Chișinău (1962) şi VGIK (atelierul lui M. Romm, 1970). 
Ca actor s-a filmat la studiouri din diferite ţări. A decedat la 3 ianuarie 2010.

Filmografia (actor):  
Aşteptaţi-ne în zori (1963) − Vlaicu,
Corida automobilistică (1964, „Mosfilm”) − ameri-
canul,
Fugit de sub escortă (1965) – soldatul Brebu,
Tunelul (1966, „Мosfilm” − România) − Petrescu,
Oaspetele de piatră (1967, „Mosfilm”) – rol epi-
sodic,
Nunta la palat (1969) − Manolache,
Duminica în mahala (1969) − mirele,
Explozie cu efect întârziat (1970) − Valentin,
Calul, puşca şi nevasta (1975) − Constantin,

Cânta o pasăre în noapte (1976) – Vasile Căruntu,
Misiune specială (1979) − Marin.

Filmografia (regizor):
Duminica în mahala (1969),
Ultimul fort (1971),
Băieţi de dobă (1972),
Toate probele sunt contra lui (1974),
Misiune specială (1979),
Greşeala lui Toni Vendis (1981), 2 episoade,
Cale întoarsă nu există (1985),
Tunul de lemn (1986).
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Site-ul conține arhiva digitală a revistei 
Realități Culturale, disponibilă gratuit.

www.casadecreatie.md



M
ân

ăs
tir

ea
 Ț

âp
ov

a


	rc coperta iulie
	rc iulie
	_GoBack

	rc coperta iulie

