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E semnificativ titlul operei care ni-l aduce pe 

bătrînul tat ă, ajuns în toamna vie Ńii sale, ca 

personaj principal. El simte sfîr şitul vie Ńii sale 

şi hot ăr ăşte ca înaintea mor Ńii s ă mai vad ă înc ă o 

dat ă zestrea sufleteasc ă a celor şase copii risipi Ńi 

prin lume. O face anume toamna. E semificativ Ńi 

timpul ales. E vorba nu numai de b ătrîne Ńea eroului, 

ci toamna e şi vremea musafirilor în Moldova. 

Pornirea nu e îtîmpl ătoare. E o prob ă a valorilor 

eterne. Copii nu au venit la izvorul vie Ńii lor şi 

pe b ătrîn îl fr ămînt ă, dac ă nu cumva şi-au pierdut 

esen Ńele cultivate de veacuri de c ătre neam? Din 

aceast ă simpl ă pornire desprindem frumoasa idee – 

rostul omului pe p ămînt. 

Tata socoate opera vie Ńii sale împlinit ăşi e 

firesc s ă fie a şa, c ăci a tr ăit o via Ńă lung ă. De 

copii a îngrijit şi pomi s ădi, şi o fîntîn ă a s ăpat. 

A lucrat mult Ńi cu sufletul, ca la b ătrîne Ńe s ă 

obâin ă toate culorile în Ńelepciunii Ńi ale 

spiritului uman, al poporului s ău. A ştiut cum şi 

pentru ce se r ăstoarn ă brazda, a ştiut s ă rosteasc ă 

o vorb ă frumoas ă la închinarea unui pahar cu vin, a 

jucat copiii pe genunchii osteni Ńi, şi acum uite nu 

mai vin. 



Cu acest ă întrebare mistuitoare b ătrînul porne şte 

la drum. Pe la Marinca nu mai trece, fiindc ă 

traie şte aproape şi vine la p ărin Ńi mai des. 

Bătrînul tat ă se îgrijoreaz ă cum a dus cu sine 

Marinca s ămînŃa neamului? Ea nu poate prinde 

r ădăcini la locul nou. Ea n-a putut s ă- şi creeze o 

atmosfer ă spiritual ă proprie. Via Ńa ei e o jertv ă pe 

care tata nu o prime şte. „Lipsa de demnitate e un 

păcat pe care b ătrînul nu-l iart ă nim ănui ”. pentru 

el demnitatea vine din con ştientizarea propriului 

eu. Demnitatea este pivotul spiritual al 

personalit ăŃii, e calitatea dominant ă a celor mai 

multe personaje din întreaga oper ă dru Ńian ă. 

Prima vizit ă o face la Andrei, apoi la Nicolae. 

Doi feciori diferi Ńi. De primul tata e mul Ńumit, 

deoarece acesta a men Ńinut toate valorile etice 

general– umane. Al doilea se pretinde doar un fecio r 

demn al neamului, dar în realitate e un om mu şcat de 

egoism, l ăcomie şi zgîrcenie. Tata se întristeaz ă c ă 

Nicolae e str ăin printre ai s ăi. Urm ătorul popas îl 

face la Anton „cel mai cinstit şi cel mai ciudat 

dintre noi”. Anton a pierdut încrederea în oameni 

înc ă de tin ăr. A fost în şelat în dragoste. Unicul 

său sprijin în via Ńă a r ămas p ădurea, Anton degrab ă 

e un simbol decît o natur ă vie. Se întristeaz ă tata 

că e singur, dar se bucur ă c ă r ădăcinile feciorului 

sînt împlîntate adînc în spa Ńiul naturii. Destinul 

lui Anton e destinul unui martor spiritual al 



întergului neam. El e o jertf ă a neamului. A şa 

încearc ă b ătrînul tat ă tr ăinicia r ădăcinilor morale 

ale copiilor s ăi, verific ă destinul fiec ăruia cu 

măsura vie Ńii sale. Dup ă vizita f ăcut ă, lui Anton 

„Dintr-un b ătrîn n ăcăjit de drumuri, fr ămîntat de 

griji se desprinde un om mîndru şi voinic”. 

Spre deosebire de ceilalâi tata nu-l judec ă pe 

Serafim cu categorii ve şnice. El e mezinul, viitorul 

lui abea se contureaz ă prin jocurile tinere Ńii. Ba 

chiar tata se prinde în acest joc. În zburdalnica 

tinere Ńe a fiului se vede pe sine. 

Ultimul copil pe care îl are a vizita b ătrînul e 

autorul – narator. Aici tata e un doar un narator 

plin de nedumerire al ve Ńii feciorului – scriitor, 

căci literatura e o alt ă realitate, nu cea 

Ńăr ăneasc ă. Tata se vrea împ ăcat cu via Ńa pe care o 

duce feciorul. Autorul îi ofer ă acest ă posibilitate. 

Şi nuvela se încheie cu scene de un lirism 

îduio şător (scena cu merele, scena cu coc şul). 

Autorul îl poart ă pe personajul principal prin toate 

locurile de care-l leag ă via Ńa. Dup ă cele-a mai 

tr ăit o dat ă, el vrea s ă-l conving ă c ăcele care 

trebueau s ă se schimbe, s-au schimbat, iar cele care 

nu trebuiau  s ă se schimbe – a şa şi au r ămas 

neschimbate. Autorul îl ridic ă în înaltul cerului, 

dîndu-i posibilitatea s ă priveasc ă la lumea sa de la 

distan Ńă. Prin procedeul distan Ńării b ătrînul se 



convinge c ă portretul destinului s ău a fost 

împlinit. 

Nuvela e construit ă compozi Ńional din şase 

micronuvele. Fiecare din aceasta fiind consacrate 

unui din cei şase copii. Folosind un vocabular 

adecvat omului simplu, nuvela î şi afl ă locul cuvenit 

în rîndul cuvenit în rîndul cititorilor. 

Mă despart de text şi nu-mi pot alunga triste Ńea 

provocat ă de constatarea eroului: „ – Poate mai ai 

pe cineva? Tata coboar ă fruntea jos, înfruntînd o 

mare durere pe care n-o cunoscuse pîn ă atuni; d ă 

moale şi trist din cap în semn c ă nu mai are acum pe 

nimeni”.  

 


