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Patriei mele
Iar dacă îți devin străină
Și cântecu-mi de început
Grăirea n-a ales, divină,
A plaiului ce m-a născut.

Seninul dulce grai în care
Lin, ruga, buzele-mi șoptesc,
O, patrie, putea-vei oare
Să-mi ierți păcatul meu firesc?

Lua-vei viersul meu în seamă,
Grea munca-mi binecuvântând,
Cum își blagoslovește-o mamă
Copiii mâine-n luptă stând ?

„Mult e dulce şi frumoasă...”

	 De	 puţină	 vreme,	 la	 31	 august,	 am	 sărbătorit	
Ziua	Limbii	Române,	acea	limbă	despre	care	Timotei	Ci-
pariu	spunea	că	este	„un	 tezaur	mai	scump	decât	viaţa,	
tezaur	 care	 de	 l-am	fi	 pierdut,	 de	 l-am	 pierde,	 de	 vom	
suferi	vreodată	ca	cineva,	cu	puterea	au	cu	momele	să	ni-l	
răpească	din	mâinile	noastre,	atunci	mai	bine,	mai	bine	să	
ne	înghită	pământul	de	vii...”	Este	mai	degrabă	o	sărbă-
toare	complementară	celei	de	la	Chişinău,	Limba	Noastră	
cea	Română,	cu	semnificaţii	şi	rezonanţe	mult	mai	puter-
nice,	generate	de	condiţiile	istorice	şi	politice	nu	totdeau-
na	 favorabile	afirmării	 spiritului	 românesc.	Fraţii	noştri	
din	Basarabia	au	sărbătorit-o	şi	o	sărbătoresc	după	cum	
bat	anotimpurile	politice,	dinspre	Est	sau	dinspre	Vest.
												De-a	dreapta	Prutului,	dă	minunat	să	ne	amintim	că	
este	limba	noastră	maternă,	că	ne	defineşte	ca	popor	de-a	
lungul	istoriei	noastre.	Se	întâmplă	atunci	să	ne	acoperim	
cu	câteva	straie	populare,	să	pomenim	numele	unor	po-
eţi	care	au	preamărit	limba	română,	precum	Gh.	Sion,	V.	
Alecsandri,	M.	Eminescu,	G.	Coşbuc,	Alexei	Mateevici.	
Mai	mult,	fluturăm	un	 tricolor	 şi	ducem	mâna	 la	piept,	
plini	de	cucernicie,	acolo	unde	credem	că	ar	trebui	să	fie	

inima	sau	sufletul	(lat.	anima	=	suflet),	ascultând	versurile	
lui	Andrei	Mureşanu.	Şi	cam	la	atât	credem	că	este	destul	să	
se	rezume	tot	ceea	ce	datorăm	limbii	române.	Reintrăm	apoi	
fără	nicio	 jenă	 în	cotidianul	 în	care,	alături	de	cei	pe	care	
i-am	ales	 să	ne	conducă,	contribuim	 la	măcelărirea	 limbii	
noastre	aşa	cum	nu	au	reuşit	să	o	facă	slavonismele	care	ne-
au	asuprit	vreme	de	secole,	nici	franţuzismele	coanei	Chi-
riţa.	Omul	simplu,	care	mai	foloseşte	limba	moştenită	de	la	
înaintaşi,	 ar	putea	crede	că	este	 într-o	 ţară	 străină.	 În	 faţa	
unei	instituţii	de	cultură,	vede	o	tarabă	pe	care	scrie	„Shop	
my	closet”	şi	nu	înţelege	cine	i-a	lăsat	pe	oamenii	aceea	să	
pună	closetul	taman	acolo.	Ba	se	mai	adaugă	inscripţiei	şi	
un	„Vă	aşteptăm	cu	drag!”	Nu	mai	are	lumea	pic	de	ruşine!	
Mai	încolo,	o	prăvălie	vrea	să-i	vândă	mâncare	atrăgându-l	
cu	 inscripţia	 „Tasty	 heart	 –	melting	 street”.	Cam	greu	 de	
mâncat	streetul!	Ar	alege	ceva	care	îl	lămureşte,	fie	doar	de	
jumătate	(quessadila	de	pui),	dar	nu	ştie	care	parte	a	puiului	
o	 va	 găsi	 în	 farfurie.	 Preferă	 să	 citească	 un	 anunţ	 care	 îl	
asigură	că	mintea	îi	va	merge	mai	bine	dacă	se	joacă	„board	
games”.	Slabe	şanse!	Deschide	un	ziar	şi	află	că	o	anumită	
autoritate	a	lansat	un	„hub”.	Poate	un	hulub!	Atracţiile	pa-
ronimice	devin	singura	şansă	ca	să	încerci	să	înţelegi	ceva.	

Îmi	 cer	 iertare,	 dar,	 dacă	 ar	 fi	 să	 continuăm,	 am	 putea	
umple	volume	întregi.	
												Cum	s-a	ajuns	la	o	asemenea	stricare	al	limbii	
produsă	 chiar	 de	 vorbitorii	 ei	 nativi?	 Prin	 promovare!	
Avem	în	societatea	românească,	în	poziţii	înalte	ale	ad-
ministraţiei,	acolo	unde	lumea	de	rând	priveşte	pentru	a	
lua	modele,	oameni	lipsiţi	de	educaţie,	fără	pic	de	zestre	
culturală,	indivizi	care	nu	cunosc	mai	mult	de	câteva	sute	
de	cuvinte	din	limba	română,	care	au	nevoie	să	pară	elite	
şi	care	 recurg	 la	barbarisme	(neologisme	de	care	 limba	
română	nu	are	nevoie),	de	multe	ori	folosite	greşit,	pentru	
a-şi	camunfla	vidul	de	personalitate.	De	acolo	se	dă	to-
nul,	prin	multitudinea	de	mijloace	de	care	dispun.	Marile	
valori	ale	neamului	devin	pentru	ei	pigmenţi	 fără	 fond,	
meniţi	doar	să	coloreze	şi	să	 impresioneze	propriile	 lor	
imagini.	„A	turna	în	formă	nouă	limba	veche	şi-nţeleap-
tă”	nu	există	pentru	ei	decât	la	modul	declamativ.	Acolo	
este	miezul	 epidemiei	 care	 cuprinde	 azi	 limba	 română.	
Se	înţelege,	aceiaşi	oameni	îşi	vor	aminti	de	fiecare	dată,	
la	31	august,	că	„mult	e	dulce	şi	frumoasă...”,	vor	duce	
mâna	dreaptă	la	veston	şi,	nu	fără	ipocrizie,	vor	ofta.

Andrei Moldovan

Elena Văcărescu



VIAȚA CĂRȚILORRăsunetul cultural 4 Septembrie 2019

Povestiri fabuloase de citit la orice vârstă
 Remarcam, într-un text anterior, 
faptul că în cazul Andrei Hedeș, cronica de 
carte este însoțită în permanență de un flux 
creator, de o perspectivă ce conferă literari-
tate analizei înseși. Andrea Hedeș nu este, 
cu alte cuvinte, o cititoare ale cărei comen-
tarii să fie construite pe un tipar rigid, cu un 
anume tip de limbaj iar textele ce iau naștere 
în urma lecturii cărților sunt adeseori îmbo-
gățite de fantezie și aplomb artistic.
 Iar calitatea de 
fin și imaginativ cititor se 
revelă în mare măsură 
și în proza scriitoarei. 
Volumul de proză scur-
tă, „Povestiri de pe ma-
lul celălalt” (Cuvânt îna-
inte de Mircea Muthu, 
Editura Neuma, Apa-
hida, 2019) este subtil 
întrețesut cu un vast sis-
tem de trimiteri la texte 
din marea literatură și 
din istoria culturii. Acest 
aspect, semnificativ, din 
punctul meu de vedere, 
adaugă la acele multe 
chei interpretative și pe 
acesta al referențialității 
și al metaficțiunii, a po-
veștii care continuă, se 
suprapune și oferă noi 
perspective tuturor ce-
lorlalte povești.
 Există un 
eclectism seducător în 
acest volum, care spo-
rește și dă savoare actu-
lui lecturii. Șeherezade, 
profeți, împărați, ființe nenumite și incerte, 
oameni din lumea noastră, toate contribuie 
la crearea unui farmec aparte al narațiunii; și 
toate iau parte la povești luate parcă, de cele 
mai multe ori – ca ritm, tonalitate și curgere – 
din vechile cărți de basme ce se deschid în 
fața ochilor curioși și fascinați ai copilului. 
 Numai că – și acesta mi se pare un 
lucru asupra căruia trebuie insistat – „Poves-
tiri de pe malul celălalt” nu este o carte (doar) 
pentru copii. Remarcă lucrul acesta și prefa-
țatorul cărții: „Adevărate parabole cu irizări 
de epos oriental sunt aceste istorisiri doar în 
aparență genuine pe care aproape că le și 
ascultăm în timp ce le citim. (...) Mai mult, 
nașterile ciudate, fauna pestriță, picarescul 
vizionarilor și întâmplările nemaivăzute se 
adresează adulților dar poate și celorlalte 
vârste fermecate de ingredientul fantastic.” 
(p. 7) Astfel că povestirile din acest volum 
se revelă a fi potrivite lecturii specifice orică-
rei vârste sau culturi literare. Acest lucru se 
datorează faptului că ele sunt abil constru-
ite, permisive din punct de vedere tematic 
și imagistic, încât lectorul să poată extrage 
ceea ce îl seduce și pasionează cu adevă-
rat. 
 Trebuie spus că, în ciuda acestui 
vast și fin irigat sistem referențial care vas-
cularizează fiecare proză în parte, la care 
am făcut deja referire, este la îndemâna 
oricui să le parcurgă fără a se apleca înde-
osebi asupra acestor trimiteri și fără a căuta 
în permanență să le identifice, să le inventa-
rieze și să fixeze conexiuni între ele și masa 
narativă a textului sau mesajul său profund.
Oricum ar fi, cartea Andrei Hedeș este ne-
maipomenit de ofertantă din perspectiva in-

terpretării (de orice natură). Ea pare conce-
pută precum o luxuriantă invitație la exerciții 
de imaginație adresate cititorului, avizat sau 
nu. Este la îndemâna oricărui tip de cititor să 
observe finețea și naturalețea cu care sunt 
asociate lumina și umbra, apusul cu răsări-
tul (Estul și Vestul, orientalul și occidentalul 
etc.), binele și răul, frumosul și urâtul, fără 
a se suprapune sau anula reciproc. Penum-
brei din peștera (lui Platon?) din prima istori-

sire din volum, bunăoa-
ră, – „Îngeri” – îi este 
asociată lumina indicibi-
lă, insinuată și senină a 
îngerilor. Este un joc al 
luminilor și al umbrelor 
ce devine un specta-
col imagistic în sine ce 
se mulează cumva pe 
narațiune, sporindu-i 
înțelesurile. „Toată lu-
mea avea câte un colț, 
acolo în peșteră, iar în 
mijloc era un foc. Focul 
era al tuturor. La lumina 
lui aflau cum a pornit să 
curgă începutul. Cel mai 
mult îi plăcea să audă 
despre îngeri. Bătrânii 
știau cel mai bine. Niște 
ființe  cu aripi minuna-
te și mute, care zburau 
mereu, mereu, dincolo, 
așa erau îngerii. Muți și 
minunați.” (p. 9)
  Toată această 
complexitate cu care 
sunt construite prozele 
nu face însă ca mesa-

jul profund, de cele mai multe ori de factură 
morală, să fie scăpat din vedere. Construite 
sub forma unor parabole, în marea lor majo-
ritate, povestirile își conduc invariabil citito-
rul către un mesaj limpede, de sine stătător, 
iscat parcă din fabulosul personajelor și a 
acțiunii. Lăsând frâu liber imaginației, autoa-
rea își redirecționează în cele din urmă isto-
risirea înspre mesajul căutat, nu de puține 
ori aducând tristețe în sufletul lectorului prin 
vreun detaliu inserat parcă la întâmplare.
 Elocventă din acest punct de ve-
dere mi s-a părut povestirea „Frica”. O suită 
fără final de izgoniri din tărâmuri tot mai fru-
moase ale unor ființe ce nu făceau parte de 
ele, este curmată de crima oribilă din final. 
Pasajele repetate în mod periodic în text, fac 
finalul cu atât mai încărcat de tristețe. „Se 
răspândise vestea în toată țara despre fapta 
hidoasă ce se petrecuse în acel tărâm fier-
binte și rotund, cea mai frumoasă țară din 
lume. Nu știa nimeni cum apăruse acolo, ce 
pedeapsă mai presus de înțelegerea lor îi 
urmărea. Nu făceau decât să asculte cânte-
cul păsărilor și al oamenilor. De ce?” (p. 27)
 Una dintre multele semnificații ale 
titlului volumului o constituie fără doar și 
poate faptul că textele acestea sunt conce-
pute din partea ceastălaltă, a celor care con-
sumăm literatură înainte de orice, urmând 
apoi, după imaginația, talentul și priceperea 
fiecăruia să o reutilizăm într-un demers cre-
ator, la rândul nostru. Oricum ar fi, Andrea 
Hedeș se vădește o scriitoare prolifică, con-
secventă, cel puțin la fel de atentă și serioa-
să cu statutul acesta precum e cu cel de fină 
și pasionată cititoare.

Vasile Vidican

Daniel Moșoiu și arta dialogului
 Toate cronicile apărute până 
acum la cartea lui Daniel Moșoiu Acordul 
fin. Convorbiri cu Alexandru Vlad (Școa-
la Ardeleană, 2019) sunt pozitive. Nici nu 
aveau cum să nu fie de vreme ce în ea 
este vorba de regretatul prozator, tradu-
cător, jurnalist, eseist și poet Alexandru 
Vlad.
 Daniel Moșoiu este redactor la 
Radio Cluj, unde a făcut și face emisiuni 
culturale excelente. Fascinat de opera 
scriitorului, dar și de omul Alexandru Vlad, 
a realizat, cum era și firesc, - fiind el însuși 
poet și prozator -, mai multe convorbiri cu 
autorul Ploilor amare, unul din cei mai ini-
țiați teoreticieni în prozastica românească, 
care știa să desfacă și să refacă la filigran 
resorturile unei cărți mai cu seamă de pro-
ză. Poate că nu întâmplător îl provoacă, 
nu o dată, cu întrebări referitoare la struc-
tura și tehnicile textelor sale, la modelele 
de scriitori, la atelierul de creație, la stilis-
tica sa redutabilă, la rafinamentul frazelor 
sale, la cele mai recente lecturi. Răspun-
surile prozatorului, retras pentru a scrie 
în Mihăiești, satul în care i-au trăit bunicii 
materni, fără telefon, televizor și radio, în 
speranța că acolo își va regăsi calmul și 
sănătatea, „ceva din căldura copilăriei care 
refuză să se dezvăluie”, sunt sincere și inte-
resante. Din păcate, satul cu liniștea căutată 
nu mai exista, mediul paradiziac al copilăriei 
dispăruse, și, din cauza asta l-a privit cu un 
ochi critic în Curcubeul dublu, dar, cu toate 
acestea, a rezistat și a creat acolo.
 Cea mai gravă boală de care a su-
ferit Vlad a fost singurătatea în ciuda apa-
renței joviale și a bonomiei sale proverbiale. 
Până și textele din care răzbat situații nosti-
me sau amuzante (dar asta se întâmplă rar) 
sunt scrise pentru a-și ascunde solitudinea, 
urâtul cu sensul său ascuns, sau cum zice 
Moșoiu „există un fir nostalgic, melancolic 
care străbate aproape toate prozele lui Ale-
xandru Vlad”. Vorbele sale de duh, replicile 
ascuțite și acide, au fost, de fapt, arme de 
apărare, de defulare sau refulare în fața 
problemelor existențiale, mai mult neplă-
cute decât plăcute. Dincolo de amănuntele 
referitoare la biografia romancierului, cele 
mai multe întrebări se referă la cărțile de 
referință: Curcubeul dublu, Ploile amare, ro-
man-parabolă al colectivizării a cărui intrigă 
este povestită cu bună dispoziție de Alexan-
dru Vlad, înainte de publicarea sa (într-un 
alt interviu, din 5 martie 2012, avea să-și 
prezinte și câteva personaje), dar și despre 
cartea de proză scurtă Măsline aproape gra-
tis. Proze asortate, care ar fi trebuit să intre 
în Curcubeul dublu, după spusele autorului. 
Precizăm că romanul Ploile amare  a fost 
premiat de Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor, 
de Uniunea Scriitorilor din România în 2011, 
de revista Observator cultural și de revista 
Poesis. Bineînțeles că se discută și despre 
celelalte cărți: Frigul verii, Atena, Atena!, 
Cenușă în buzunare, fără, însă, a se insista 
prea mult asupra lor.
Deseori, în discuțiile celor doi intervin un 
Ion Mureșan, prietenul său de o viață, un 
Ion Bogdan Lefter sau un Victor Cubleșan, 
cu toții apreciindu-i migala și stilul fin în con-
strucțiile sale laborioase și complexe, „o artă 
vădit pritocită și exersată”, cum s-a exprimat 
Victor Cubleșan în cronica sa din Steaua.
În partea a doua a acestei cărți, cea mai sa-
vuroasă și mai interesantă, Daniel Moșoiu îi 
are ca invitați, în tandem, pe înșiși Alexandru 

Vlad și Ion Mureșan, - „autori încercați exis-
tențial”, deveniți repere solide pentru tânăra 
generație de prozatori și poeți -, fiecare cu 
trăirile, viciile și capriciile sale, și îi provoacă 
să vorbească unul despre celălalt, despre 
copilăria fiecăruia, idealurile, meseriile prac-
ticate, debuturile mult amânate și așteptate, 
creațiile lor, gusturile lor muzicale, cronicile 
și remarcile elogioase, realitățile de după 
evenimentele din decembrie 1989, politică și 
apolitică, proiectele lor, sau despre celebra 
cafenea Arizona, botezată așa de un prieten 
comun, Virgil (Bill) Stanciu, unul din cei mai 
importanți traducători în limba română ai li-
teraturii engleze și americane, aproape des-
pre tot ce ține de existența unui intelectual 
român care a trăit atât înainte de decembrie 
1989, în plin regim comunist, cât și în perioa-
da postdecembristă, stabilit în Clujul de ne-
despărțit al fiecăruia; acest interviu datează 
din 5 februarie 1998 și se cuplează bine cu 
cel din decembrie 2011, de la sediul revis-
tei Tribuna, unde se discută despre cartea 
Alcool a lui Ion Mureșan și din nou despre 
Ploile amare a lui Alexandru Vlad, amândo-
uă tipărite la editura Charmides a lui Gavril 
Țărmure, de la Bistrița. 
 În secțiunea a treia Daniel Moșo-
iu a introdus câteva gânduri ale lui Al. Vlad 
despre  „…vraja și mirosul cărților, primele 
cărți citite”, „…autorii și cărțile care i-au mar-
cat existența”, „… profesorul Mircea Zaciu”, 
„…romanul Ploile amare”, „…lecturile publi-
ce”, „…Mihai Eminescu” și „…cel mai frumos 
roman de dragoste din literatura română”.
 În „Epilog” vom găsi una din cele 
mai cutremurătoare și delicate amintiri a lui 
Ion Mureșan despre prietenul său, Alexan-
dru Vlad. 
 Această carte, pe care v-o reco-
mand cu căldură, are, la final, fotografii cu 
reputatul prozator, de la anii săi de liceu, 
până la cele în care apare alături de: Ion 
Mureșan, Alexandru Cistelecan, Gheorghe 
Crăciun, Vasile Gogea, Florin Iaru, Mircea 
Cărtărescu, Alexandru Păsat, Irina Petraș, 
Ion Pop, Petru Poantă, Vasile George Dân-
cu, Vasile Sebastian Dâncu, Horea Poenar, 
Ștefan Baghiu și Gavril Țărmure.

Icu Crăciun



ȘANTIER LITERAR 5Răsunetul cultural 
Septembrie 2019

Virgil RAȚIU: Fabule fastuoase

Fabula Lili*
Haaaaiii!... Haaaaiiii!
Frunzulița frunzulíi 
Unde, mamă, te grăbíi?
Ce, mana naibii, făclíi?
Trece mândra pe colnic,
Răsucind la borangic,
De trei zile răsucește,
Dar pe fuse nu sporește.
Trece iubi peste deal,
Firu-i-se-ncâlcește-n mal.

Haida, Lili...
Lilioara lui nenicu,
Mânca-i-ar tata burică,
Lilioara lu’ Tripon,
N-o poți ține în pripon.
Sărutata de trei stele, 
Lilișoara lu’ Pandele,
Vezi, la fire răsucește,
Da’ pe fus nu mai porește,
Măăăiii...
Omule, nevasta ta
Șade-n cârciumă și bea,
Uite-așa și iar așa!...
Vai, bărbate, nu mă bate,
Hai, să dăm cânepa-n parte
Și-oi merge la București
Și-oi toarce-o la Grăzăvești.

Face focu’ mare, mare,
Se-ncălzește la picioare,
Pune jar la subțioare,
Cade omu’ în lingoare
Din puzderii și foscăi...
Zi-le, măi! Zi-le măi!

MORALA
Haida, Lili! Haida, hăi!
Cade oama-n libovie,
Răscolește-n colivie...
Și merge la București
Că se toarce mai cu pești.
Merge-apoi și la Obor
Că se toarce mai cu spor!
__________
*) După un cântec oltenesc cules (prin 
1937)  de Constantin Brăiloiu.

Fabula Securii Hacker
Topoarele de multe feluri sunt:
De pădure, cadastru, pentru lemn,
Toporiști pentru kinderi de unt, 
Cu coadă scurtă de emblem,
Securi, baltage cu cozi lungi,
Până la cer să te ajungi.
Lănci cu arici la cap și cu țepușe
Și barda care-i cea mai jucăușe.

Dar azi este toporul din IT,
Adică hacker-ul, meșterul fin,
Al manevrării în rețele DIN,
Lunecătoare pe siliciul clean,
Lucind sub ochii zeilor, un Spart,
Ce-a ordonat să fie toate smart.

MORALA
De hacker să te temi ca de tâlhar,
De pișcă-lume, cu aură de best,
Lucrează mai ales în Est, Est-Vest,
E lider, șáman, star, solomonar!

E bestial să nu te temi de hecker,
Dacă ești liber, gol, stăpân de ștecher
Să-i faci în ciudă cât îl vezi de acru,
Unic stăpân pe gândul din șperaclu.

Fabula Cristi
La mese lungi, sorbesc Fabula Cristi,
Licoarea lui Ovidius și a Tomii.
La țărmuri, toți visează mistic
Să fie-nmormântați precum atomii
În fusiuni cu Cosmos și Noroi,
Crezându-se fii vrednici și balșoi.
 Refren:
 Hei rup! Hei rup! Noi sus sărim,
 Suntem o țară fără țintirim.
 Hei rup! Hei rup! Noi tot brodăm,
 Vrem emisfera s-o controlăm!

La mese lungi, Fabula Cristi sorb,
Văd toate-ndoliate, înjúrul este orb.
Vorbesc de genii și înalte spițe,
Stirpe din lacrimi, din victorii frânte,
Nu are nimeni darul să-i înfrunte,
Iar pacea searbădă îi lepădă pe vițe.

MORALA
O, veșnicia s-a născut la mare,
Dar moartea-i ca lăuta, scrípcă* tare!
_____
*) În sens de „sună”, „zornăie”, „vibrea-
ză”, „pișcă”.

Fabula Homerilor
Respectul, astăzi, este clinciu’
Prin care poți răzbi, învinge viciu’
Aliura de ținută, țoalele, dichisul
Prezența mimată, „manuscrisul”.

Distinsa liricii a Poeziei,
Chiar Dânsa pe fuștelul freneziei,
Demonizează tumultul dichis,
Că nu-i de publicat în Paradis,
Și-ți „face zbor” spre altul, Insul,
Supervizorul liric, zis, Liriciu.
Amirosind nisna-i-kul indiciu.
Scapă din buze, fluturând,
Că nu e vremea bună nici în gând
Că Poezii nu publică, vai!, Dânsul,
Și-ți „face zbor” spre altul, fistichiu,
Lírică de vaxuri, viitor sălciu!

Brusc, din Neunde, fluturând perdele,
Ivi-s-a și blondina lu’ Pandele.
Purta-ntre buze, clătinând, cinci file,
Scrise mărunt, acum câteva zile.

Când Dânsul, Dânsa nu-s de față,
Când Dânsa-i delir, Dânsu-i o sumă,
Împerecheați sunt ambii, nu-i a glumă,
Iar poiezelele le-nșiruiesc pe ață.

Salutul, vorba, gestul, mult-implică,
Pot înclina orice, ades complică,
Dânsa se scoală, Dânsul se culcă,
Leu de bancnote, bănet ce te spurcă.
Iar Dânșii, nu, nu! nicio clipită
Nu scapără din ochi fără obidă.
Versuri, ce chestii, cu șepci și cu fuste
Râme cernute prin site vetuste!

MORALA...
O, Inșii, cei nímea-ciubucu’,
Portarii troheilor și-ai rímii,
Drogul, halucinul mulțimii...
Chiar Dânșii, Liriciul, haiducu’
Impersonal, neștiut, eunucu’!...
Vai, iambilor, preoțimii,
Homerilor, pierduții știmii!

Fabula Cuplu
De zici Antonio și Cleopatra,
De zici Stela, Arșinel și ceata,
Romeo, Julieta, Dulcineea,
Hidalgo cel nebun din Hispaneea, 
Toți par cutremurați sub inimi
De imnurile sutelor de mínimi.

Ecou, mister înseamnă cuplul,
Un cod, un acord, un act suplu
Un trigonomic, subtil multiplu,
O-nvolburare ca o mare chestie,
Concordul zeiței c-o bestie.

Ce duo! Ce ochi! Ce pereche!
Din nări se resorb când e clipa,
Când simt că-n vintre au streche
Și-n omoplați le mișcă aripa.

MORALA
Nu toți de pe lume au pereche, Hero!
Nici când doi sunt unu, nici când unu e 
zero!
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Noi contribuţii documentare la biografia 
Veronicăi Micle

            Profesorul Gheorghe Pleş, preocupat de personalitatea poetei Veronica Micle, marea iubire a lui Mihai Eminescu, s-a angajat într-o muncă de 
documentare menită să limpezească o serie de perioade mai puţin clarificate sau uneori superficial tratate din biografia năsăudencei, mai cu seamă 
prin consultarea protocoalelor de la bisericile din târgul Năsăudului, dar nu numai. Redăm mai jos câteva fragmente dintr-un studiu mai amplu, pe 
care îl pregăteşte pentru apariţie în volum. Din pricina spaţiului limitat de care dispunem, am renunţat la numeroasele note şi trimiteri, în favoarea 
fluidităţii textului.

R. C.

 Anna Moldovan Mischinger (1810 - după 1869) - bunica 
Veronicăi Micle 

  Protocolul nou născuților și botezaților de la Parohia 
greco-catolică din Năsăud ne oferă cu precizie infor-
mația că în 1810 s-a născut Anna Moldovan, care 
după aproape un sfert de veac avea să devină 
cea de-a doua soție a lui Johann Mischinger - 
responsabilul sanitar (unterarzt) al regimentului 
năsăudean. De asemenea din Protocolul bote-
zaților de le Parohia romano-catolică din ace-
lași opid, rezultă că Anna Mischinger dă și ea 
viață la 1835 unei fetițe, botezată Anna Antonia. 
Consemnarea s-a făcut la romano catolici deoa-
rece tatăl, Johann Mischinger, născut la Guns/
Köszeg în Ungaria, aparținea acestei confesiuni, 
oficială a Imperiului habsburgic.

  Revenid la Protocolul greco-catolic, consta-
tăm că Anna Antonia Mischinger a devenit mămică 

(primipară) la 22 aprilie 1850 aducând pe lume tot o 
fetiță, botezată și ea Ana, și înregistrată ca fiică a ciz 

marului Ilie Campan. La naștere a participat cu emoții și        
noua moașă districtuală a Regimentului, tocmai Anna Mis-

chinger care devine astfel bunica micuței Ana Campan.
 Descendentă a familiilor năsăudene înstărite Moldovan și Istrate,  care includeau 
soldați și subofițeri activi ai regimentului, Anna fusese singura fetiță  cu acest prenume 
consemnată în Protocolul local al nou născuților greco - catolici pe durata anului 1810. 
S-a căsătorit în jurul anului 1832 cu austriacul Johann Mischinger, născut la Guns/Köszeg, 
responsabil medical al Regimentului pe timp de pace între anii 1820 - 1847, rămas văduv. 
Cuplul a avut 4 copii: băieții Ioan - 1832, Franz - 1840 și Augustin - 1856, respectiv Ana 
Antonia în 1835 (viitoarea Ana Câmpan – mama.   
 Anna Moldovan, aparținând  păturii de mijloc a comunității năsăudene a avut șan-
sa de a învăța la Școala de fetițe cu limba de predare germană înființată în Năsăud din 
ordin imperial în 1826, pentru fetele cadrelor militare. Avea ca învățătoare pe Terezia Weber 
transferată de Comanda militară de la Sibiu și plătită din bugetul Regimentului grăniceresc. 
Cunoștințele de limbă și cultură germană i-au facilitat mai târ-
ziu calificarea de cadru sanitar, și probabil apropierea de viito-
rul său soț. După parcurgerea unui curs de pregătire la Cluj  și 
promovarea examenului de absolvire, a obținut calificativul de  
moașă comunală.
 În decembrie 1849, după decesul moașei districtuale 
Agnes Ganz, pe care o găsim consemnată în documente în-
cepând cu 1820, Anna -  soția sanitarului Mischinger - a fost 
promovată pe acel post la Năsăud, începând cu 8 martie 1850, 
când împlinise 40 de ani. A funcționat până la desființarea Re-
gimentului ultima sa acțiune ca moașă fiind înregistrată  la 15 
mai 1851, activând direct la 28 de nașteri de copii greco-cato-
lici în  perioada 8 martie-12 august 1850 și pe parcursul lunilor 
ianuarie și mai 1851. Preoții locali romano - catolic și cel greco 
- catolic au continuat și după 1 iunie 1851 să consemneze 
nașterile din parohii în Matricole lor fără însă a mai preciza numele moașelor (care însă nu 
mai puteau avea rangul de districtuale).
 Anna Mischinger reușea să mai obțină o dată funcția de moașă districtuală , dar de 
această dată pentru districtul civil al Năsăudului, în urma câștigării unui concurs organizat 
în 1863. Și de această dată a reușit să reziste pe post până la transformarea acestui district 
în Comitatul Bistrița - Năsăud din 1876. Este interesant de precizat că după intrarea Năsă-
udului în componența Ungariei, își menține în 1869 confesiunea romano-catolică semnând 
astfel fișa familiei sale la recensământul din acel an. A fost „recuperată„ la religia unită cu 
Roma de vicarul Grigore Moisil, cu prilejul prohodului său din la 12 martie 1886
  La un anumit moment, între 1851 și 1869 familia sanitarului profită de o sesiune de 
privatizare a fostelor imobile grănicerești și cumpără casa cu nr. 267 de pe strada Dindărăpt, 
ceea ce revela un statut financiar solid: numai 37 din totalul de 125 amploaiați locali își per-
miseseră să operaționalizeze acest gen de oportunitate.

 Anna Antonia Mischinger (7 octombrie 1835 - după 1882…,  căs. Campan), mama 
Veronicăi Micle
 Sub acest prenume este înregistrată în documentele Parohiei romano-catolice din 

Năsăud, de astă dată, fetița nou născută a sanitarului de regiment Johann Mischinger și a 
celei de a doua soții a acestuia, Anna. În această familie cu 6 copii educația școlară era la 
loc de cinste: Carl avea să urmeze Institutul de Educație Militară din Năsăud, ajungând loco-
tenent, Franz - Școala Normală Capitală locală, Andreas - dezavantajat de un mic handicap 
motor, învățase meseria de cizmar, iar Ana Antonia a fost eleva aceleași școli ca și mama sa 
în urmă cu două decenii.
 În aceste școli de stat predarea urmărea programa cursului primar austriac, în lim-
ba germană pentru 50 - 80 de eleve dar cu o singură învățătoare - Caterina Capaci (1829 - 
1857).  Elevele erau înmatriculate în jurul vârstei de 10 ani, însușindu-și cunoștințe și abilități 
de bază în cel mult 3 ani școlari. 
  La început „…s-a predat religiunea, limba germană, cetit, scris, calculat până la 
regula de trei, apoi scrierea caligrafică și dictando și lucruri de mână mai variate, precum  
brodăria, împletitul cu andreaua  împletitul de rețele etc”. La vârsta de 15 ani, chiar mai 
repede, fetele erau bine pregătite pentru viața de familie, astfel că nu a fost o excepție că 
Ana Câmpan a devenit mămică  la 14 ani și 5 luni, iar peste 16 ani, la rândul ei, și fiica sa, 
devenită Veronica Micle avea să o  nască pe fetița cea mai mare Valeria.
 Anna Antonia avea să debuteze la vârstă fragedă ca familistă, în condițiile dramati-
ce ale ocupării Năsăudului de către o ceată de insurgenți unguri în ziua de 2 ianuarie 1849.  
În localitate nu mai rămăseseră decât femei cu copii și nepoții lor copii și persoane înaintate 
în vârstă. Chiar și bărbații care nu erau înrolați oficial în Compania a IX-a   locală au consti-
tuit detașamente de voluntari înarmate de colonelul Urban și cantonate la Vatra Dornei până 
în iunie 1849.
 Printre aceștia se afla și cizmarul Ilie Campan, de loc din Otlaca - Arad  care își fă-
cuse un rost în Năsăud muncind alături de fratele vitreg al Anei Antonia, Andreas Mischinger, 
în atelierul de tăbăcărie al acestuia. Astfel s-a produs apropierea viitorilor părinți ai celei ce 
va deveni peste un sfert de veac Veronica, dulcea Doamnă a lui Mihai Eminescu.
 Ana Antonia Câmpan avea să rămână alături de Veronica până la sfârșitul vieții 
asigurându-i  instalarea pentru întreaga viață cu domiciliul în Iași prin mutarea de la Năsăud 
din 1855, școlarizare la cel mai valoros institut școlar pentru fete din Iași, aranjarea căsă-
toriei cu Ștefan Micle, protejarea acesteia pe parcursul procesului de imoralitate intentat lui 
Maiorescu la Iași, în 1764.
 
Tatăl Veronicăi Micle - meseriașul Ilie Campan, din Otlaca - Arad                                
  Spre deosebire de „mueria sa Ana” , există doar două documente riguroase pri-
vitoare la biografia tatălui Veronicăi Micle. Acestea menționează: numele său complet, Ilie 

Campan / Elie Kimpan și, mai ales ,meseria sa „de cismariu”şi 
calitatea de moașă practicantă la numai 14 ani și jumătate, a soției 
sale „Ana Elie Kimpan”.
 Patronimul Câmpeanu, fiind extrem de rar pe Valea Someșului 
Mare superior, ținutul natal al cizmarului Ilie este de  căutat în altă 
zonă preponderant românească, cel mai probabil tot în Transilva-
nia. Angajarea lui Ilie Campan ca cizmar în garnizoana Năsăudului 
se explică prin nevoia de forță de muncă calificată în domeniu: aici 
se confecționa și se reparau  încălțăminte și articole de pielărie 
pentru cei 3000 de soldați ai regimentului, dintre care, în perma-
nență, cel puțin un batalion dacă nu două erau dislocate în diferite 
teatre de război din teritoriul întins al Imperiului.
          Odată instalat în Năsăud, Ilie a fost nevoit să colaboreze cu 
alți cizmari locali, unul dintre aceștia fiind Andreas, fiul de 21 de 
ani al sanitarului regimentului Johann Mischinger, căruia familia i-a 

finanțat amenajarea unui atelier, probabil și de tăbăcărie - ținând seama de amplasarea de  
pe strada Valea Caselor din Jos, la nr. 97. Astfel s-au putut  cunoaște  Ilie Campan cu Ana 
Mischinger, sora după mamă a lui Andreas. Idila lor atipică s-a derulat sub spectrul crâncen 
al gloanțelor ungurești, distrugerilor materiale și amenințărilor la care erau supuși cei rămași 
în Năsăudul ocupat de honvezi. Căsnicia lor, încheiată se pare aproape simultan cu debutul 
firesc, avea însă să eșueze în vâltoarea confruntărilor româno-maghiare care au afectat dra-
matic Năsăudul între ianuarie - iunie 1849. În urma acestora,cele două Ana Câmpan aveau 
să rămână: mama - văduvă, iar fiica - orfană.

Gheorghe Pleş


