
Titlul acesta parafrazează, 
fireşte, un celebru vers emi-
nescian: „O oră şi să mor” 
(din nu mai puţin celebra Pe 
lîngă plopii fără soţ: „O oră să 
fi fost amici, / Să ne iubim cu 
dor, / S-ascult de glasul gurii 
mici / O oră şi să mor”). 

Dar între „glasul gurii 
mici” şi... glasul literei de 
tipar, între eros şi aestheti-
cus, între libovul conachian şi 
dulcea zăbavă cronicărească 
(a lecturii, pentru cine nu-şi 
mai aminteşte) există imens 
de multă afinitate: întreaga 

istorie a literaturii, din toate 
timpurile şi de pretutindeni, 
chiar din faza ei sincretică, stă 
drept temeinică şi imparabilă 
dovadă. Literatura (arta, în ge-
nere) derivă, cum bine se ştie, 
din sentiment, se aglutinează 
în jurul unei emoţii funda-
mentale, e ancorată adînc în 
fiziologie; astfel că, în cele 
din urmă, la capătul unei 
lungi linii sinonimice, a iubi 
şi a citi desemnează procese 
complementare – avers şi 
revers ale aceleiaşi entităţi 
creatoare. Iubirea este, de 

fapt, iertaţi banalitatea 
observaţiei, creaţie, acesta 
nefiind conceptibilă în lipsa 
celei dintîi: semn perfect şi 
absolut de egalitate între doi 
termeni esenţial identici.

Cam acesta ar fi tîlcul, sub-
til şi nelipsit de o anume miză 
pedagogică, al opţiunii pentru  
o oră literară drept mod de a 
marca, în cadrul bibliotecii 
noastre, ziua de 15 ianuarie; 
oră moderată de către doam-
na Tatiana Cataraga sub ge-
nericul: „Eminescu, poetul 
nostru de azi şi de mîine”. 

Participanţii – elevi de la li-
ceele Mihai Eminescu, Vasile 
Alecsandri, Gheorghe Asachi şi  
şcoala primară Spiridon Vang-
heli  - au ascultat o prelegere 
bine documentată asupra 
vieţii şi creaţiei eminesciene, 
susţinută de profesoara Lar-
isa Zugravu, au apreciat vo-
cea colegei noastre Nadejda 
Budeanu, care a interpretat 
un cîntec de mult regretatul 
Ion Aldea-Teodorovici, Emi-
nescu, şi au recitat ei înşişi 
fragmente din creaţia mare-
lui autor.

O oră... literară
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