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FOTO CASA DIN ARACI

Casa Memorială „Romulus Cioflec”, Araci, aprilie 2018

MOTTO: „ Basarabenii totuși, în atâtea momente hotărâtoare, s-au dovedit mai presus 

de cultura lor națională ca și de creșterea vitregă ce le-o strecurase Împărăția...”

Romulus Cioflec, Pe urmele Basarabiei ... note și impresii din revoluția rusească, 

București, Institutul de Editură și Arte Grafice Cultura românească, 1927,

SIGLA CENTENAR

Convorbiri duhovnicești cu

Convorbiri duhovnicești cu †Ioan al Banatului

„ Doamne, șterge lacrima de pe obrazul iubitei noastre surori Basarabia!”

L.C.: Înaltpreasfințite Părinte, prin salutul „Hristos a înviat!” ne mărturisim credința în 

Învierea lui Hristos. Vă rog să insistați asupra acestei idei.

Îps. Ioan: Rostirea cuvintelor: „Hristos a înviat!” nu este o simplă formulă de salut, ci 

poartă în ea o mărturisire de credință, o mărturisire a unui adevăr care a schimbat drumul omului 

în istorie și în veșnicie. Ferice de omul care răspunde din adâncul inimii: „Adevărat a înviat”!

MOTTO:
 Basarabenii totuși, în atâtea momente hotărâtoare, s-au dovedit 
mai presus de cultura lor națională ca și de creșterea vitregă ce le-o 
strecurase Împărăția...”

 
Romulus Cioflec, Pe urmele Basarabiei ... note și impresii  

din revoluția rusească, București, Institutul de Editură și Arte 
Grafice Cultura românească, 1927.

Casa Memorială „Romulus Cioflec”, Araci, iunie 2018
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Convorbiri duhovnicești cu

„Doamne, şterge lacrima de pe obrazul 
iubitei noastre surori Basarabia!”

L.C.: Înaltpreasfințite Părinte, prin salutul „Hris-
tos a înviat!” ne mărturisim credința în Învierea lui 
Hristos. Vă rog să insistați asupra acestei idei. 

Îps. Ioan: Rostirea cuvintelor: „Hristos a învi-
at!” nu este o simplă formulă de salut, ci poartă în 
ea o mărturisire de credință, o mărturisire a unui 
adevăr care a schimbat drumul omului în istorie și 
în veșnicie. Ferice de omul care răspunde din adân-
cul inimii: „Adevărat a înviat”! 

Când ai răspuns: „Adevărat a înviat!”, mărturi-
sești că ți-ai asumat și tu învierea ta și veșnicia ta. 
Învierea noastră va fi la fel pentru toți și în același 
timp, însă veșnicia noastră va fi după cum ne-o pre-
gătim fiecare încă de aici, din această viață pămân-
tească. Azi, mărturisind: „Adevărat a înviat!”, ne 
asumăm povara sau bucuria veșniciei. Hristos spu-
ne despre Sine: „Eu sunt Învierea și Viața” (In. 11, 
25). Iată, s-a dovedit că într-adevăr El este Învierea, 
adică și pe noi ne va învia, iar apoi ne va da viața 
veșnică. Dar, înainte de a pleca din lume, Hristos 
ne-a lăsat o poruncă și anume pe ce cale trebuie să 
călătorim în această viață. El a mers pe calea Crucii, 
iar nouă ne spune: „Voi să umblați pe calea iubirii. 
Aceasta este porunca Mea: „Să vă iubiți unul pe 
altul, precum v-am iubit Eu” (In. 15, 12). 

Viața ne-a dovedit că această cale a iubirii este 
grea. Pentru unii este mai ușor a urî decât a iubi. Iz-
vorul iubirii este Dumnezeu, aşadar să mergem tot 
mai des la acest izvor, să ne umplem inima de iubire 
și s-o împărtășim și semenilor noștri. 

Hristos este icoana vie care se află în inimile 
noastre. Mărturisirea credinței în Înviere devine lu-
crătoare în noi prin faptele noastre bune, căci „cre-
dința fără fapte este moartă” (Iacov 2, 26). Învierea 
Domnului dă lumină și „luminează pe tot omul” (In. 
1, 9). Această lumină pătrunde în ființa noastră oda-
tă cu Botezul. 

Martirii, prin viaţa lor, au ars ca nişte torţe vii 
şi, chiar dacă nu toţi au fost arşi, faptele lor au fost 

făclii de lumină în lume. Prin Înviere, i se dă omului 
lumină și primește o nouă poruncă de la Hristos și 
anume să devină și el un om nou, un om-lumină: 
„Fiți fii ai Luminii” (In. 12, 36). Prin cuvânt, prin 
purtare și prin faptele noastre, să fim cum ne porun-
cește Hristos: „Așa să lumineze lumina voastră îna-
intea oamenilor, ca oamenii să vadă faptele voastre 
cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din 
Ceruri” (Mt. 5, 16).                    

 Ce ne-a lăsat Hristos după Învierea Sa?! Pâinea 
Vieții, Lumină și Pace. Aceste valori sunt veșnice și 
noi trebuie să le experiem încă din viață noastră pă-
mântească. Prin Înviere, Hristos ne-a arătat că viața 
este darul lui Dumnezeu și că ea este veșnică. Viața 
nu poate fi arsă, căci darul lui Dumnezeu nu poate 
fi cuprins de nicio flacără pământească. Lumina În-
vierii nu poate fi stinsă de niciun curent de gândire 
din lume. Toți cei care se luptă cu Lumina vor cădea 
în întuneric. Toți cei care vor încerca să răstignească 
pacea vor pieri de sabie. Viața, Lumina și Pacea, 
acestea sunt daruri lăsate nouă de Hristos, pe care 
să le păstrăm și să le cultivăm în inimile noastre și 
ale semenilor noștri.  
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Anul acesta, 2018, țara întreagă sărbătorește Cen-
tenarul Marii Uniri. La 1 Decembrie 1918, prin vo-
ința tuturor românilor, s-a realizat reîntregirea țării 
și a neamului nostru românesc. S-a înfăptuit un stat 
național unitar, visul de veacuri al românilor. Să-i 
cinstim acum pe marii bărbați ai neamului, făuritori 
de țară românească și pe feciorii români căzuți pe 
front! Cu sângele lor s-au trasat granițele României. 
Acestea sunt sfinte și nu pot fi atinse. 

Dar iată că mai avem azi o Soră basarabă care 
nu s-a întors acasă. Doamne, șterge lacrima de pe 
obrazul iubitei noastre surori Basarabia! Doamne, 
deschide-i poarta să intre iar în marea familie româ-
nească! Dorul de țară este cel mai greu dor pe care îl 
simte românul când este departe de țară. Mi-am pus 
de multe ori această întrebare: De ce acest dor este 

așa de greu și nu se poate stinge din inima omului 
cât trăiește? Răspunsul cred că ar fi aceasta: Româ-
nia este o țară zidită din dor.     

Cu flacăra credinței în Înviere luminând în ini-
mile noastre, vă îndemn să umblați în această viață 
călăuziți mereu de Lumina Învierii lui Hristos. Să 
fiți voi înșivă făclii aprinse în sfeșnicul țării și al 
Bisericii noastre strămoșești. Așa cum ne spune 
și Înviatul din Nazaret: „Să vadă oamenii faptele 
voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru 
Cel din Ceruri” (Mt. 5, 16). Doamne, nu îngădui 
să lipsească niciodată Viața, Lumina și Pacea din 
Țara românilor!

A consemnat Luminița CORNEA

La cei cu „orientație românească” ori „românofi-
lă”, diagnosticul îl putem face noi, „românii de din-
colo de brazdă” (zic „noi”, căci curând după mine 
a sosit Onisifor Ghibu și, mai târzior, G. Aslan). 
Când dă întâi cu ochii de noi și ne cunoaște rostul 
și așezarea așa-zicând statornică, moldovanul ori că 
e cuprins de o bucurie sinceră ori simplu de curio-
zitate pentru „români”, de care auzise vorbindu-se, 
din care, însă, în cele mai multe cazuri, nu cunos-
cuse nici un exemplar – ori chiar de un simțământ 
de stinghereală. La aflarea însă a amănuntului că 
exemplarele de probă nu sunt din România – căci 
Aslan se amestecă mai rar în viața lor (Aslan era 
din Muntenia, n. n) – curiozitatea crește și mai mult, 
iar cei „stingheriți” se simt întrucâtva ușurați, deși 
împrejurarea că și ei îți zic „români” este jenantă 
pentru quasi-rusificați. Deși ardeleni, prin simpla 
prezența noastră, înfățișăm totuși ideea de unire. O 
înfățișam întrucât reiese din atitudine și păreri ori 
datorită împrejurării că războiul României se poartă 
pentru Ardeal. Acestea toate ne obligă să ne ținem 
pe cât mai rezerveți – se înțelege, nu față de toți ba-
sarabenii – și astfel te primesc fie ca pe un refugiat 

RESTITUIRI
Romulus Cioflec

Pe urmele Basarabiei 
(fragment din capitolul Slujitori ai cauzei moldovenești)
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de compătimit, care, până când să-i sosească ceasul 
„să-și revadă căminul”, având „învățătura româ-
nească”, poate să fie acum de un folos... Către dân-
șii prea mult de România încă nu e cuminte să vor-
bești și deloc de idealuri generale românești! Simți, 
în schimb, însă o plăcere deosebită să le vorbești 
de vrednicia polonilor, ucrainienilor și albanezilor... 

Dar față de ceilalți – de așa-zișii „români” basa-
rabeni – se înțelege, te simți altfel. Așa am făcut 
noi prietenie, din cea dintâi clipă și fără rezerve, 
cu părintele stareț al mânăstirii Suruceni, Dionisie  
Erhan. Cum a aflat de „români”, singur i-a căutat, 
s-a făcut cunoscut cu ei și vorbește așa ca și când de-
acum treaba moldovenească nu se mai poate pune la 
cale fără de ei ... Deși scrie la Cuvânt Moldovenesc, 
în politica activă nu ia parte, însă toți părinții la Su-
ruceni știu de mult carte românească cu buchi latini, 
iar starețul, de multe ori venind la Chișinău, lasă 
câteva sute de ruble din rodul vestitelor vii, pentru 
cauza oropsiților moldoveni. 

Prietenie „românească” mai poți să legi cu unul 
ca părintele, din belșug zidit, Andrei Murafa de la 
Costiugeni, care te sărută când îți face cunoștință, 
cu părintele Parfeniev (Partenie), neîntrecut în mă-
rime și greutate de vreun alt cleric și mereu cicălitor 
pentru moldoveni, că nu se organizează... 

Se mai arată la consfăturile de seară ale moldo-
venilor, dintru început, cu graiul românesc stricat, 
cu teamă și cu dorință mare de a-l vorbi, domni-
șoara Antonina Gavriliță, umbra lui Emanuil Gav-
riliță pentru revoluția a doua... Mai apoi se ivi, cam 
neliniștită de întârziere, altă reprezentantă a națio-
nalismului moldovenesc, școlită și „românizată” 
complet la Iași și „militantă” fără rival: doamna dr. 
Elena Alistar, cea cu prisos de vervă și curaj. Apoi 
doctorul Daniel Ciugureanu, de câte ori își poate 
face drum de la Hâncești. Iar fiindcă se apropie va-
canța Paștilor, e vremea să vină și puținii profesori 
pe care pot să-i aibă moldovenii pentru dânșii... 
Căci în ce privește profesorii, Basarabia stă mai rău. 

Redacția „Cuvânt moldovenesc” (1917):
Rândul din față, pe scaune: pr. Andrei Murafa, George Tofan, pr. Constantin Partenie, Octavian Ghibu, Elena Alistar; 

în picioare, persoană neidentificată, Romulus Cioflec, Antonia Gavriliță; persoană neidentificată, 
Ernest Rabener, Ovid Țopa.
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Dacă cineva dintre dânșii a fost prea fățiș alipit la... 
moldovenie, e ținut departe de Chișinău și departe 
de Basarabia, pe unde sunt numai ruși ori alte nea-
muri, pe care să se învețe a le asupri... Unii, mai 
norocoși, mai prudenți ori mai îmbrobodiți au putut 
să rămâie pe acasă. Nu mai pomenesc de acei ce 
deveniseră „ruși” ori chiar „adevărați ruși”. 

Printre cei dintâi – dacă nu chiar cel dintâi, și ne-
chemat, înaintea profesorilor chemați – a sosit de 
departe, din fundul Rusiei europene, Frățiman (Ius-
tin Stepanovici Frațman), cu graiul românesc lite-
rar, chiar cu neologisme, al cărților noastre. 

Într-o duminică dimineață – la Florii – mai intră 
pe ușă un preot tânăr de statură mijlocie, cu un cioc 
blond-roșcat, cu ochii și mișcările vii, cu o privire 
prietenoasă, atentă și cu distincție în felul de a se 
prezenta. Grăiește o prea frumoasă moldovenească, 
în vorbe alese dar necăutate, nestricate nici de in-
fluență rusească, nici de exagerările noastre neolo-
giste neolatine. Cam așa cum va fi grăit Creangă și 
alți cărturari moldoveni, acum o jumătate de veac și 
mai bine: Părintele Alexei Mateevici, poetul cel mai 
prețuit și mai iubit al basarabenilor.

Veniți de departe, într-o atmosferă nouă, își poartă 
acum cu neastâmpăr ochii pe fețele celor găsiți în re-

dacție, ca și cum e mai larg cuprinsul și are aerul că 
așteaptă să-i spună toți că e mai bine azi și că va fi încă 
mai bine... Pusese și el o piatră la temelia Cuvântu-
lui Moldovenesc, cu Pantelimon Halippa, cu Simeon 
Murafa, Gh. Stârcea, Vladimir Chiorescul și alții. 

A trecut numai ca o arătare pe la noi, căci s-a îna-
poiat curând la frontul Moldovei, de unde îl îngădui-
se, pentru câteva zile, un polc rusesc. Apoi răzeșul cu 
temei sănătos în judecată cât un cărturar nefalsificat, 
cu măsură și cumpăt în toate, moș Ion Codreanu, no-
bilul gospodar din Ștefăneștii Sorocii, în cinste și la 
prostime și la cărturari. Alt țăran, Minciună, cu mai 
puțină măsură și cumpăt, pasionat, îndărătnic, încre-
zător și vorbăreț. Apucat din primele zile ale revolu-
ției de un fel de furor agraricus, nu mai vede afară 
de pământ nimic înaintea ochilor. De aceea privește 
cu milă România, unde știe că „treaba pământului” 
sta prost, cu țărani cu tot, iar ciocoii nu se dau... Și 
în treaba aceasta, în „treaba pământului”, Minciună 
e predestinat să facă multă vorbă, ca și în alte câteva 
„întrebări” sau „voprosuri”, pe care le ridicase revo-
luția. Vine agronomul Pavel Grosu, cooperatist activ, 
teoretician marxist și naționalist totodată.

    
(Text ales şi transcris de Luminița Cornea)

Inscripții:
Nicolae Scurtu

Câteva ştiri despre Romulus Cioflec 

O sursă credibilă despre itinerarul cultural al pro-
zatorului, dramaturgului și publicistului Romulus 
Cioflec (1882–1955) o constituie, desigur, literatu-
ra sa epistolară, precum și epistolele unor confrați 
care s-au aflat, un timp, în conexiuni cu autorul ro-
manului Vârtejul. În perioada cât a fost angajat al 
Bibliotecii Academiei Române (1905–1910) a avut 
o relație specială cu Ioan Bianu și Nicolae Iorga care 
l-a și publicat în revista Sămănătorul. O anumită pe-
rioadă a fost bibliotecar al Bibliotecii Ligii Cultura-
le, pe care o conducea, cu autoritate, Nicolae Iorga. 
Istoricul literar Remus Caracaș în notele pe care le 
face la unele dintre epistolele primite de la Nicolae 
Iorga menționează pe Romulus Cioflec și pe Zaharia 
Florian, contabil și secretar general al Ligii Cultura-
le, în care profesorul avea o desăvârșită încredere.

În două epistole* ale lui N. Iorga trimise fostului 
său student, Remus Caracaş e menționat și, totodată, 
e solicitat Romulus Cioflec să controleze unele infor-
mații privitoare la cărțile pe care profesorul le folo-
sise sau îi erau necesare la elaborarea unor cercetări.

Și în epistola, inedită, a lui Zaharia Florian, tri-
misă profesorului N. Iorga, pe care o transcriu aici, 
e amintit Romulus Cioflec care a semnat un docu-
ment administrativ privitor la Biblioteca Ligii Cul-
turale ce se afla în sediul central al acestei prestigi-
oase instituții de educație, învățământ și cultură.

*

*   N. Iorga ~ Corespondență. Vol[umul] 1. Ediție, note și indici 
de Ecaterina Vaum. București, Editura Minerva, 1984, p. 272 
[Epistola din Vălenii de Munte, 2 iulie 1908] și p. 276 [Epis-
tola din Vălenii de Munte, 29 august 1908].
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București, 4 august 1912

Stimate domnule profesor,

În urma telegramei ce mi-ați dat din Băicoi și con-
form celor ce mi-ați spus încă din Văleni, am făcut în 
persoană timp de trei zile inventarul Bibliotecii Ligii 
Culturale în cele mai bune condițiuni în care am putut.

Scăzând cărțile lipsă la venirea mea ca bibliotecar 
și pe care le-am consemnat într-un proces-verbal is-
călit de mine și de d[omnu]l Cioflec, precum și cărți-
le împrumutate de mine și de Beldiceanu* d[umnea]
voastră, am găsit lipsă următoarele trei cărți: Le traité 
de Paris du 30 mars; Ségur ~ Vie du compte Rostop-
chine; Lagarde compte: Voyage de Moscou à Vienne.

*   Angela Brediceanu, funcționară în cadrul Ligii Culturale din 
București, apoi s-a căsătorit cu Zaharia Florian.

Despre prima, Beldiceanu bănuiește că ar fi ne-
glijat s-o însemne când v-a dat-o d[umnea]v[oa]
s[tră]. Celelalte au figurat la expoziția basarabea-
nă. D[oam]na Șirianu spune că ar fi posibil să fie la 
d[umnea]v[oa]s[tră], căci ați spus că veți lua o parte 
din cărțile ce s-au expus.

D[omnu]l V[irgil] Arion nu e în București și cum 
nu e nici P[rea] C[uviosul] Arhim[andrit] Scriban, 
nici d[omnu]l Onciul, n-are cine-mi iscăli hârtii ca 
președinte.

În privința reducerii pe C[ăile] F[erate] R[omâne] 
și a acordării Parcului n-au văzut nici o hârtie. D[om-
nu]l Gheorghiu Putna, însă, spune că e ca și sigur.

Rămân al d[umnea]v[oa]s[tră] devotat,
Zah[aria] Florian

Fațada Librăriei „Cioflec” în Cluj Napoca

• Originalul acestei epistole, necunoscute, se află la Biblioteca Academiei Române. 
Corespondență primită de Nicolae Iorga. Volumul 201, f. 439r–440r.

Pagini de istorie literară:
 Luminița Cornea

Editura şi librăriile „REMUS CIOFLEC”  
în perioada interbelică

În perioada interbelică, Editura „Remus Cioflec” 
și librăriile cu același nume aveau o faimă deosebită. 
Remus Cioflec (Araci, 1880?– București, 1952?), un 
important și apreciat editor al perioadei interbelice, a 
fost văr primar cu scriitorul Romulus Cioflec (1882–
1955). Editura „Remus Cioflec” a tipărit atât cărți ale 
literaturii naționale, ex. romanul Pe urmele destinului 
(1943) de Romulus Cioflec, cât și foarte multe tradu-
ceri din autori străini consacrați, precum: A. J. Cro-
ning, Castelul pălărierului, traducere de Jul. Giur-
gea (1941); Francis Stuart, Stăpânul din Baravore, 
roman, traducere de Josefina Schiefer (1943); Pearl 
S. Bruck, Dinţii balaurului, traducere de Jul. Giurgea 
(1944); W. Somerset Maugham, Spre ziuă, traducere 
de Jul. Giurgea (1946); W. Somerset Maugham, Tăiş 
de briciu, traducere de Jul. Giurgea (1946). Astăzi, în 
anticariatele românești, volumele apărute la Editura 
„Remus Cioflec” reprezintă valori, cu un cert renume.

De curând ne-au fost semnalate trei fotografii, 
două din București și una din Cluj-Napoca cu imagi-

nea Librăriei „Remus Cioflec”. Mulțumiri scrii toarei 
și editoarei Carmen Mușat Coman pentru semnalarea 
unei fotografii din București și doamnei muzeograf 
dr. Adela Kovacs din Botoșani pentru semnalarea a 
două fotografii, una din București și alta din Cluj-Na-
poca. Fotografiile sunt foarte valoroase în cadrul 
cercetărilor de istorie literară privind activitatea și 
opera scriitorului Romulus Cioflec și a tot ceea ce 
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înseamnă familia Cioflec in istoria literaturii române. 
În București, Librăria „Remus Cioflec” s-a aflat în 
centrul capitalei, la parterul impunătorului pe atunci 
Grand Hotel du Bulevard, azi recent renovat (Bd. 
Elisabeta), vizavi de Cercul Militar. Cele două fo-
tografii cu imaginea Librăriei „Remus Cioflec” din 
București aparțin aproximativ aceleiași perioade, 
anilor 1940–1941.

Fotografia cu Librăria „Remus Cioflec” din Cluj, 
datează de prin anii *30. În perioada comunistă, lo-

calul respectiv a devenit Librăria „Cartea rusă”, 
iar mai târziu (și astăzi) este „Librăria Universită-
ții”. Se afla în chiar centrul Clujului... 

După investigațiile noastre, existau librării „Re-
mus Cioflec”, în mod sigur, în Brașov și Timișoara, 
dar deocamdată nu avem dovada certă. Cine știe, 
poate ne vor fi semnalate fotografii cu această li-
brărie și din aceste orașe importante cu care edito-
rul Remus Cioflec avea, în primul rând, legături de 
familie.

Librăria „Remus Cioflec” din București

Dalila Özbay: Migrația, gravură în lemn, 2017

Cosmina Marcela Oltean: Rădăcini, grafică (stânga)

Elena Graure Manta: Portret, 
desen pe sticlă topită, 2017 (dreapta)
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Romulus Cioflec a debutat în Gazeta Transilvani-
ei în anul 1904*, apoi, până în 1910, a colaborat la o 
serie de publicații importante ale vremii, precum Lu-
ceafărul, Sămănătorul, Tribuna, Viața literară, Lite-
ratură și artă română, Revista noastră, Ramuri, Nea-
mul românesc literar. În perioada 1905–1910, Romu-
lus Cioflec este bibliotecar la Academia Română, iar 
în anul 1910, se hotărăște să-și finalizeze studiile și 
se înscrie la Facultatea de Litere și Filosofie din Bu-
curești. Totuși între 1911–1912, este prim-redactor la 
publicația Românul din Arad, solicitat chiar de direc-
torul Vasile Goldiș (1862–1934). Deși unii cercetători 
afirmă că a lucrat doi ani la Românul, adevărul este că 
s-a aflat la conducerea ziarului arădean șase luni, din 
data de 1 decembrie 1911** până în mai 1912***.În nr. 
115 al ziarului Românul, din 27 mai / 9 iunie 1912, 
la rubrica „Informațiuni redacționale”, cititorii sunt 
anunțați că prim-redactorul Romulus Cioflec a pă-
răsit redacția pentru a se întoarce la București, spre 
a-și finaliza studiile. În continuarea anunțului, este 
redată scrisoarea de mulțumire a directorului Vasile 
Goldiș care apreciază faptul că i-a fost „credincios și 
bun tovarăș”, în perioada cea mai grea pentru Româ-
nul, acceptând să conducă redactarea lui, luptând cu 
ardoare „pentru cauza cea bună”. Redăm textul din 
ziarul Românul nr. 115 / 1912, rubrica „Informațiuni 
redacționale”:

„Arad, 8 iunie 1912
Redacțional.
Domnul Romulus Cioflec, prim redactorul nos-

tru, cu ziua de azi a părăsit redacția „Românului”, 
întorcându-se la București spre a-și continua și ter-
mina studiile sale la facultatea de litere. Cu acest 
prilej d. Vasile Goldiș, directorul nostru i-a adresat 

*   Luminița Cornea, Debutul lui Romulus Cioflec în „Gazeta 
Transilvaniei”, în „Caietele de la Araci”, anul V, nr. 1(7) iunie 
2017, p. 3-5; vezi și „Revista literară Libris”, anul I, nr. 2, 
iulie 2017, p. 65-67.
**   Vasile Goldiș, Corespondența, vol. I, Scrisori trimise (1888-
1934), ediție îngrijită, studiu introductiv, note și comentarii de 
Gheorghe Șora, cuvânt înainte de Ștefan Pascu, Cluj-Napoca, 
Ed. Dacia, 1992, p. 81-86.
***   Victor Durnea, Contribuții la cunoașterea vieții și activității 
scriitorului Romulus Cioflec (III), în revista „Vatra veche”, lu-
nar de cultură, anul VIII, nr. 4 (88), aprilie 2016, p. 51.

dlui R. Cioflec următoarea scrisoare:
Iubite domnule Cioflec!
Cu regret am luat la cunoștință hotărârea nestră-

mutată a Dtale de a Te reîntoarce la București pentru 
întemeierea carierei pentru care Te-ai pregătit. Sim-
țesc datoria a constata cu acest prilej, că Dta în tim-
pul cel mai greu pentru „Românul” ai primit sarcina 
de a conduce redactarea lui și în această chemare ai 
dezvoltat acel zel, care nu-și poate avea alt izvor, 
decât însuflețirea curată pentru cauza cea bună. În 
lupta ce a trebuit să port, Dta mi-ai fost credincios și 
bun tovarăș. Primește mulțumita și asigurarea celor 
mai osebite considerațiuni

de la iubitorul Dtale amic
Vasile Goldiș, Directorul ziarului „Românul”

Experiența acumulată la ziarul Românul a con-
stituit pentru Romulus Cioflec o școală de ucenicie 
în gazetărie, mai mult, în gazetăria cu caracter mili-
tant, alături de intelectuali ardeleni luptători pentru 
drepturile românilor în Transilvania și pentru Uni-
rea cea Mare, știut fiind că orașul Arad este conside-
rat prima capitală politică a Marii Uniri.

Luminița Cornea
Romulus Cioflec şi ziarul Românul din Arad
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RESTITUIRI
Nicolae Scurtu

 Noi contribuţii la biografia poetului Radu Teculescu
Biografia și bibliografia poetului, eseistului, tra-

ducătorului și memorialistului Radu Teculescu (n. 
2 iulie 1924, Alba Iulia – m. 27 ianuarie 1953, Bra-
șov) nu sunt cunoscute, în detaliu, nici de cercetă-
torii și istoricii literari ai literaturii contemporane.

Se știe, cu exactitate, că a publicat poezii și ese-
uri în revistele Universul literar, Claviaturi, Revista 
Fundațiilor Regale, Revista Tineretului, Caietele 
de poezie ale Revistei Fundațiilor Regale, Kalende, 
Pământul românesc, Fapta, Drum nou, Flacăra și 
Almanahul literar.

E posibil să fie identificate și alte colaborări, în 
presa literară și nonliterară din răstimpul 1941–
1953, ale talentatului și foarte instruitului poet și 
eseist. Printr-o întâmplare fericită am găsit o epis-
tolă și două sonete trimise de Radu Teculescu, în 
mai 1941, din Sighișoara, poetului, prozatorului 
și memorialistului I. Valerian (1895–1980), care a 
condus revista Viața literară (1926–1938, 1941), 
publicație ce avea o largă deschidere spre tinerii 
scriitori.

Poeziile Sonet marin și Grădina veche, scrise de 
un adolescent de șaptesprezece ani, impresionează 
prin cuvinte, sintagme şi imagini din cele mai emo-
ționante. În ambele sonete apar, obsedant, cuvintele 
visuri și visele care au menirea de a accentua efe-
meritatea vieții în contrast cu „vremuri legendare“.

Tema esențială a operei poetice a lui Radu Tecu-
lescu este visul, așa cum a demonstrat-o și criticul 
literar Ion Pop în substanțialul studiu publicat* de 
curând.

Poetul Radu Teculescu nu a fost publicat în revis-
ta Viața literară deoarece în iunie 1941 publicația 
încetează să mai apară. Resursele materiale precare 
ale directorului, războiul și alte împrejurări au con-
dus la amânarea unui debut.

*

*   Ion Pop – Un visător de redescoperit: Radu Teculescu în Poeme.  
Ediţie concepută şi îngrijită de Tudor Teculescu. Bucureşti, Editu-
ra Ars Docendi, 2017, p. 5-25.

Sighișoara, 28 mai 1941
Mult stimate domnule Valerian, 
Trimit spre publicare, în cazul când găsiţi de cu-

viinţă, două sonete, la revista dumneavoastră. Dacă 
le găsiţi vrednice de publicat, aş vrea să contribui 
săptămânal cu versuri la această revistă, pe care o 
socotesc printre cele mai de seamă de la noi.

Cu deosebit respect, al d[umnea]voastră,
Radu Teculescu

Sonet marin

În zări se stinge-amurgul... ca un mort 
În radă totul e pustiu şi gol, 
Din larg se-apropii vânturile, stol, 
Şi-ncet coboară seara peste port.

Un goeland bătrân, în zbor domol 
Se depărtează, lopătând, spre Nord, 
Cu el tristeţea gândurilor port, 
Pe-ntinderea de ape, tainic sol.

Un ultim vas se pierde-n depărtări... 
Şi, poate-n drumul lui, spre ţări nălucă, 
Cu buze roz, săruturi de coral

Vor vinde trupul greu adâncii mări 
Şi valurile-n înserări, la mal, 
Epavele de visuri or s-aducă...
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Grădina veche

Pustiul parc podoaba şi-o resfiră
Sub asfinţitul razelor de soare,
Şi toamna-apare-n haină de-ntristare
Pe-aleea-n care visele-mi muriră.

Lângă un Faun, cu îngândurare 
În piatr-a-ncremenit Orpheu cu-o liră 
Şi peisagiu-acesta, trist, mi-nspiră, 
Grădini elene-n vremuri legendare.

Pe-o bancă-n colţ, o roză ca un flutur,
Pe piatra rece, ofilită moare,
Ca şi iubirea noastră trecătoare.

Când triste frunzele din pom se scutur, 
Privesc zădărnicia lumii toată, 
Şi-o văd, mai mare azi, ca niciodată.

Un adevăr unanim recunoscut din cele mai vechi 
timpuri, călătoria a exercitat o fascinaţie irezistibilă 
asupra spiritului uman tinzând spre noi orizonturi 
de cunoaştere. Este curiozitatea firească a omului 
dornic să atingă destinaţii noi, ori foarte cunoscute, 
cu necesitatea organică de a interveni asupra unei 
imagini preexistente. Dorinţa legitimă a „explora-
torului”, de a opera cu mijloace proprii de inves-
tigare, completând imaginea, sau doar modificând 
unghiul de observaţie. Călători pasionaţi au lăsat 
mărturii scrise despre teritoriile străbătute, în ceea 
ce a devenit Însemnare a călătoriei (vezi Dinicu 
Golescu), ori scrisoare (vezi Scrisorile persane ale 
lui Montesquieu.), Impresii de călătorie, Jurnal, 
Note de drum etc.etc.- şi ne-au lăsat- nu doar „im-
presii” despre locurile vizitate şi oamenii întâlniţi, 
ci au construit un întreg univers, incluzând cultu-
ra şi civilizaţia unor popoare aflate în vecinătate 
sau mai departe de cititor. A luat astfel naştere o 
întreagă literatură de gen, prin promovarea speciei 
literare situate într-o zonă de interferenţă care face 

posibilă fuziunea dintre istorie (mărturie/document 
al epocii), psihologie, sociologie, etnografie şi be-
letristică, la reuşita demersului literar stând capa-
citatea scriitorului de a da viaţă lumii de care se 
apropie subiectiv şi se distanţează totodată obiec-
tiv. Şi astfel se ajunge la obţinerea imaginii veridi-
ce a lumii trecute prin filtrul sensibilităţii artistice a 
călătorului-memorialist.

În această îndrăgită tradiţie literară se înscriu 
şi impresiile de călătorie ale scriitorului Romulus 
Cioflec, originar din Araci / Covasna; ele vin să 
completeze o imagine a lumii prin care a peregrinat 
încă din tinereţe, de la Dunăre până în Turcia, Gre-
cia şi Italia, cum aflăm din actualul volum, dar şi 
în Spania şi Basarabia, mergând până în regiunile 
arctice, cum aflăm din volumele publicate antum. 
Călător pasionat, poetul, nuvelistul, romancierul 
şi publicistul Romulus Cioflec (1882-1955) a adu-
nat în cărţile sale date importante despre istoria, 
cultura şi civilizaţia popoarelor în ale căror ţinu-
turi a călătorit, fiind susţinut, de bună seamă, de 

Maria Monica Stoica
Călătoria, orizont al cunoaşterii la Romulus Cioflec (I)

• Originalele celor două poezii şi a epistolei se află în biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din București.
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ceea ce vechii greci au numit „ananghia”: termen 
tradus aici prin nevoia de cunoaştere şi setea de a 
şti, exprimând o irepresibilă, omenească nevoie a 
spiritului dornic să se îmbogăţească. Şi ce poate fi 
mai benefic, pe plan spiritual, decât acest mod spe-
cial de cunoaştere asigurat de călătoria care hră-
neşte deopotrivă mintea, inima şi sufletul uman; ce 
poate fi mai captivant pentru lectorul modern decât 
chiar aceste „impresii de călătorie”? Ele, „impre-
siile”, ne ajută să cunoaştem mai bine o realitate 
faptică specifică începutului de secol XX şi tot ele 
ne ajută să „călătorim cu ochii minţii”, deschizând 
orizonturi de cunoaştere valoroase pentru noi. Nu 
vorbim aici doar despre teritoriile străine, unde a 
ajuns călătorul-memorialist, ci şi despre personali-
tatea, psihologia şi sensibilitatea artistică a memo-
rialistului însuşi, care construieşte imaginea lumii 
colindate, prin raportarea la datele proprii de per-
sonalitate. Deseori se instituie un punct de vedere 
colectiv, specific lumii din care provine autorul, şi 
astfel avem de-a face cu o dublă optică: cea a auto-
rului şi cea colectivă, a poporului reprezentat de el, 
tributar unor norme de viaţă specifice, mentalităţi, 
şi, mai ales, unei istorii anumite.

Este şi cazul volumului De la Dunăre... care ne 
ajută să cunoaştem realităţile specifice începutului 
de secol XX ale ţinuturilor din Peninsula Balca-
nică şi Italică vizitate de transilvăneanul Romulus 
Cioflec în anul 1911, cu cinci ani înainte de înfăptu-
irea Marii Uniri, care a adăugat Ardealul Regatului 
României. Istoria recentă şi întâmplările trecutului 
lăsaseră urme adânci în gândirea şi conştiinţa tână-
rului scriitor, în mentalul colectiv al românilor, de 
aceea şi „impresiile de călătorie” sunt subordonate 
unei optici pe care o împărtăşeşte cu admirabilă sin-
ceritate cititorilor. Dincolo de teritoriile străbătute, 
prilej de reflecţii pe marginea istoriei şi a culturii 
universale, scriitorul Romulus Cioflec rămâne mai 
presus de toate un ardelean care-şi revendică salu-
tar obârşia, ceea ce dă nota de autenticitate, de uni-
citate, unor memorii cu valoare istorică şi literară 
deopotrivă.

Din Prefaţa şi Notele explicative, semnate de 
prof. dr. Luminiţa Cornea, editor al volumului, 
aflăm că această călătorie a fost realizată sub for-
ma unei excursii de studii organizate de profesorul 
Iosif Blaga de la Liceul greco-oriental din Braşov, 

cu elevi ai penultimei clase de liceu, la care s-au 
adăugat 10 adulţi, profesori şi familiile lor. Alături 
de unchiul său, profesorul din Braşov, a participat 
şi Lucian Blaga, copil pe atunci (un amănunt inte-
resant, care sporeşte valoarea documentară a cărţii). 

Impresiile de călătorie au fost publicate de Romu-
lus Cioflec în cursul aceluiaşi an 1911, din luna apri-
lie (mai) până în septembrie (octombrie), în paginile 
ziarului Românul din Arad, într-o serie de articole 
care au asigurat suportul pentru actualul volum, re-
zultat al muncii de cercetare întreprinse de editor. Şi 
astfel avem de-a face cu o necesară restituire literară, 
o carte interesantă şi atractivă, cu deosebită valoa-
re documentară, pentru care editorul merită felicitat. 
În anul Centenarului Unirii, volumul lui Romulus 
Cioflec. „De la Dunăre prin Peninsula Balcanică şi 
Italia, la Dunăre. 1911”, realizat cu sprijinul Muzeu-
lui Naţional al Carpaţilor Răsăriteni şi apărut la Sf. 
Gheorghe (2017), este o pagină importantă de istorie 
literară, cu impact considerabil asupra istoriei naţio-
nale a românilor din Ardeal.

Coperta cărții „De la Dunăre – în jurul Peninsulei 
Balcanice...”
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În postfața romanului Örvényben (Vârtejul), tradu-
cătorul Dávid Gyula îl situează pe Romulus Cioflec 
între Slavici și Rebreanu, căutându-i acele cracteris-
tici care îl apropie pe scriitorul romanului Örvényben 
(Vârtejul) de universurile semnate de cei doi seniori 
amintiți ai literaturii române. Fără dubii, Cioflec este 
rudă spirituală a celor doi, dar ca origini pare a avea 
sorgintea în lumea lui Agîrbiceanu – acea lume a po-
pilor Man (vezi Popa Man) și a hoților simpatici, care 
împletesc benign toată literatura rusticului românesc.

Personajul principal, Mitrea Căuș – numit de supe-
riorii săi din armata imperială Kaus Demeter – nu-și 
găsește locul în satul natal, cedând ispitei de a fura cai 
și a-i trece ilegal peste graniță, spre Țara Românescă. 
Hoția, ca atare, nu are greutate prea mare în familia sa 
și în cercul de prieteni, considerând-o ca ceva haidu-
cesc, nicicum o „activitate” demoralizatoare.

Arivismul codificat în galben din Arhangelii lui 
Agîrbiceanu, respectiv negru din Aurul negru al lui 
Cezar Petrescu, ia dimensiuni mult mai simple în 
Vârtejul, deoarece Mitrea Căuș nu are puterea de a-și 
netezi singur soarta, creând în cititor sentimentul, că 
ar deveni hoț – la propriu și la figurat – în orice mediu.

Interesante sunt aspectele maghiare ale romanu-
lui, începând cu nobilii maghiari – vezi furtul cailor 
lui Füredi – sau uimirea lui Mitrea pe care o simte, 
intrând cu trenul soldaților în gara din Budapesta, 
acoperită și gălăgioasă (ca și acum altminteri).

Deși Cioflec era bun prieten cu Panait Istrati – în 
operele căruia hoția în sine devine un joc simpatic 
cu puterea – Mitrea Căuș din Örvényben (Vârtejul) 
este un personaj incolor, situîndu-se departe de lu-
mea acelor personaje principale, care trezesc în ci-
titor simpatie. Hoții din operele lui Zaharia Stancu 
sau Eugen Barbu – vezi A gödör (Groapa) – prezin-
tă o anumită aură bărbătească, obligând cititorii să 
țină pumnii pentru ei. Mitrea Căuș însă nu face par-
te din această „echipă”, fiind înzestrat de autor cu o 
fire molcom-neutră, cu vise mici și planuri mari... 
ușor realizabile (furtul cailor).

Ceea ce face însă din acest roman o capodoperă în 
miniatură este descrierea de tip filmat a satului tran-
silvan din Imperiul Austro-Ungar (din acest punct 

de vedere prezentând clar rudenie cu Rebreanu, re-
spectiv romanul Ion – un sat care își trăiește viața 
molcom, fără mari sentimente patriotice. 

Traducătorul – care s-a născut tot la Araci (Ára-
patak), ca și autorul – chiar notează în postfață, că în 
romanele lui Cioflec nu prea se găsesc trimiteri spre 
conflictele româno-maghiare din acea epocă a sfâr-
șitului Primului Război Mondial. Această cale a ob-
servării anti-pathos a evenimentelor din tranșee – ca 
metodă de comunicație cu cititorul – a fost perfecțio-
nată mai târziu de Laurențiu Fulga, care, în Alexandra 
și infernul, face din război (la el e vorba de Al Doilea 
Război Mondial) o simplă scenă a vieții cotidiene.

Ergo: romanul lui Romulus Cioflec este unul care 
merită a fi citit, ba mai mult, comparat cu „vecinii” 
de pe eșichierul literar românesc: Slavici, Rebreanu, 
Istrati și Agîrbiceanu. Ba mai mult, romanul ar putea 
fi un exemplu bun pentru a exemplifica cele spuse 
de Eugen Lovinescu (Istoria civilizaţiei române mo-
derne) despre matrixul specific românesc așezat între 
Vest și Est, având ca și coordonate ortodoxismul și 
atașarea de temperamentele „estului chirilic”.

Csaba Szabó
Despre Romulus Cioflec, Kaus Demeter 

şi „Örvényben” („Vârtejul”)
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Recurs la memorie
Luminița Cornea

Academicianul Mihai Şora, la 101 ani, 
vorbeşte despre profesorii Cioflec 

Duminică 21 ianuarie 2018, la Teatrul Națio-
nal București – eveniment cultural unic, în cadrul 
conferințelor tradiționale (inaugurate de Victor Ion 
Popa în perioada interbelică) organizate și modera-
te, astăzi, de Ion Caramitru. 

A conferențiat academicianul Mihai Șora – la, cu 
adevărat, memorabila, aproape incredibila, vârstă 
de 101ani. În locul unei conferințe propriu-zise, a 
fost prezentat spectatorilor un film (trei ecrane mari, 
în Sala Studio, transformată într-o arenă antică) 
cu Mihai Șora, film realizat de soția domniei sale, 
doamna Luiza Șora. Scopul filmului: de a introduce 
publicul pe teritoriul atât de complex, de neobișnuit 
și atipic al acestui „filosof tăcut, pătrunzător, smerit 
pe care numai după ani, zile, ore întregi de vecinăta-
te răbdătoare și atentă începi să-l cunoști” (progra-
mul de sală Conferințele Teatrului Național). 

Filmul – foarte bine realizat – a avut câteva ima-
gini-simbol. Una, amintirea din copilărie, când, copil 
fiind, stătea trântit pe spate, în iarbă, pe câmp, a simțit, 
pentru prima dată, că întreg universul „e în mine”, o 
imagine de înfrățire cu universul. De-a lungul vieții a 
încercat să transmită mereu ceva din acea îngemănare. 

După filmul de 45 minute, spectatorii au pus în-
trebări. Mihai Șora răspundea clar și înțelept la fie-
care. Uneori, când nu înțelegea clar întrebarea, ruga 
să-i fie repetată. Redăm câteva răspunsuri, întrebă-
rile se pot subînțelege.

Mihai Șora simte bătrânețea ca pe un dar care i-a 
fost dat. Nu stă cu moartea în față – când o să vină, 
o să vină. Are conștiință intelectuală că odată nu 
va mai fi, că va rămâne în amintirea celor ce l-au 
cunoscut. 

Prin mărturisirea că „divinitatea este o perma-
nență a vieții mele” realizează legătura cu acea 
amintire din copilărie, o amintire fondatoare, când 
copil (prin clasa a II-a ori a III-a primară), culcat 
pe câmp, a simțit atmosfera care vibra. Prin acea 
vibrație a simțit imensitatea universului. S-a simțit 
topit în universul din care făcea parte, fără însă să-și 
piardă personalitatea „eram eu și un univers imens 

în jurul meu”. Prin urmare, l-a perceput pe Dumne-
zeu ca pe o imensitate, dar a sesizat faptul de a fi o 
persoană. Persoana este culmea creației divine. 

Tatăl său, preot originar din zona Beiușului, a fă-
cut patru clase primare în sat; era al șaselea copil al 
familiei. Învățătorul i-a spus bunicului: „pe pruncul 
ista dă-l la școală mai departe!” A făcut Liceul „S. 
Vulcan” din Beiuș, cu întreținere proprie, apoi, Teo-
logia, ajungând preot și profesor de religie la Liceul 
Pedagogic din Timișoara. 

La întrebarea „cum ați simțit de-a lungul vieții influ-
ența profesorilor din Timișoara despre care ați vorbit 
într-un interviu, profesorii Cioflec?”, academicianul 
Mihai Șora răspunde: „Profesorii mei erau răbdători, 
foarte buni pedagogi, dispuși să-și asiste elevii, nu să 
treacă cele 60 de minute; nu-i interesa soneria. Îi in-
teresa ca elevii să fi înțeles cele auzite. Am imaginea 
multora dintre ei – se plimbau printre bănci și vedeau 
ce scriau /lucrau elevii: tu așa crezi cum ai scris aici? 
Cu mare dăruire și răbdare, se aflau întotdeauna lân-
gă elevi și elevii simțeau aceasta.” 

Răspunsul la întrebarea: „care sunt cele mai im-
portante întâlniri din viață care i-au influențat deve-
nirea?”, a fost clar referitor la modelele sale: la Liceul 
„Loga” din Timișoara, profesorul de limbi clasice și 
filosofie Constantin Cioflec, apoi de-a lungul studii-
lor din țară, profesorul Nae Ionescu și Mircea Elia-
de, asistentul său (de care-i despărțeau zece ani) care 
conducea seminariile, cu care rămânea și discuta, în 
termeni prietenești comentariile profesorului – toate 
se bazau pe lecturi numeroase și substanțiale.

Poeta Nora Iuga amintește că au lucrat împreună la 
Editura Enciclopedică și mărturisește că Mihai Șora 
este „omul cel mai liber și cel mai natural pe care l-am 
întâlnit vreodată pe acest pământ”. Crede că aceste 
calități îi vin de la legătura extraordinară cu univer-
sul. Domniei sale i-a plăcut enorm scena cu acel copil 
întins pe spate, pe un câmp, care vedea asupra lui ce-
rul imens albastru. Consideră că este o amintire dintr- 
însul, o celulă a lui. A derutat-o afirmația că va rămâ-
ne în amintirea celor care l-au iubit, întrebându-l (își 
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spuneau pe nume, au fost colegi, plus că și dumneaei 
are o vârstă respectabilă): „Tu nu crezi că ești un mare 
călător în acel spațiu imens?” Filosoful Șora spune, 
adresându-i-se: „La întrebarea pusă, răspund: Da”. 

La întrebarea „ce elemente definesc identitatea 
românească?”, academicianul Șora a insistat asupra 
limbii române ca element definitoriu – „este o limbă 
în care se scrie de mai bine de jumătate de mileniu”, 
este „bogăția de care nu trebuie să ne desprindem 
niciodată, ea ne menține ca români, e un patrimo-
niu de care trebuie să avem grijă – e obligatoriu să 
avem puteri pentru aceasta.” 

Referitor la mișcările de protest (toate replicile 
au fost aplaudate): „Trebuie să ne impunem voința 
colectivă prin formele legale care există. Trebuie să 
mergem la vot. Te dezgustă politica? Du-te la vot, 
ca s-o schimbi! Nu-i lăsa să doarmă niciodată!” 

O doamnă din sală afirmă hotărât: „prima lecție 
de nonconformism a venit de la dumneavoastră”; își 
amintește că, studentă fiind, îl vedea cum se plim-
ba seara (prin Cișmigiu) desculț, în sandale roma-
ne, împreună cu Ion Frunzetti. Astfel l-a urmărit în 
neconformismul său. Se referă, în continuare, la o 
altă imagine-simbol din film, înfrățirea cu falnicul 
brad, spunând că bradul (un copac uriaș) ar putea 
fi comparat cu această țară, în care cu toții locuim. 
Astăzi este hăcuit acest copac. Cum să avem mai 

multă grijă de acest copac terfelit de niște oameni 
care nu iubesc natura? Mihai Șora răspunde: „Cu 
acești oameni trebuie să ne răfuim. Noi, toți împre-
ună formăm țara. Ei trebuie să servească interesele 
celor pe care îi reprezintă; să ne descotorosim de ei 
într-un mod civilizat! Să nu plecăm capul!

Personal, am fost încântată de faptul că filosoful Mi-
hai Șora nu i-a uitat pe profesorii Cioflec de la Liceul 
„C.D. Loga” din Timișoara anilor 1920–1940. Dintre 
cei doi frați profesori, Constantin Cioflec (1880–1978) 
și Silvestru Cioflec (1889–1969), a avut o admirație 
deosebită față de Constantin Cioflec, așa cum mărturi-
sește și în interviul realizat de Adriana Babeți, intitulat 
Un cer unic la marginea Timișoarei, interviu cu acad. 
Mihai Șora, în revista Orizont, nr. 6/2005.

Profesorii Cioflec, celălat frate, juristul Victor 
Cioflec (1887–1972), născuți în satul Araci din Co-
vasna și stabiliți în Timișoara sunt prezentați în vo-
lumul nostru despre scriitorul din familia Cioflec: 
Romulus Cioflec – o viață în imagini, (Prefața Ico-
nografia – un prețios auxiliar al istoriei literare de 
Nicolae Scurtu), Centrul Cultural Județean Covas-
na, Sf. Gheorghe, 2016. Cu bucurie, am dăruit un 
exemplar din această carte academicianului filosof 
Mihai Șora. Sper că i-au trezit plăcute aduceri-amin-
te fotografiile care reproduc chipurile profesorilor 
domniei sale din Timișoara.

POEZIE

Adrian Munteanu
Braşov, biblioteca George Bariţiu

Atingi o carte, îi admiri înscrisul
Şi intuieşti conturul celui care
Se zbuciumă să scape de uitare,
Umplând cu duh pustia şi abisul.

E între oameni rodnică lucrare
Zvârlind în bezna frunţilor plictisul
Şi înălţând nădejdile spre visul
Ce vrea să-şi afle poarta de intrare.

În sală ochi înţelenesc prinosul
De chibzuinţă, descifrând supus
Mişcate umbre prelungite-n josul

Căderilor dintr-un abrupt apus.
M-aşez la masă, intuiesc folosul
Şi lupt să spun ce-a mai rămas de spus.
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Braşov, Bastionul Ţesătorilor

Să fie trâmbiţi cele ce îşi poartă
Ritmul solemn în viguroase ziduri,
Viori măiestre fermecând cu liduri
Cetatea-n care mi-am croit o soartă?

Privirea vie, fruntea prinsă-n riduri,
Pulsează dens, dar vremea curge moartă
Şi ia străjeri împlătoşaţi de toartă
Ca să azvârle ulii-n sumbre viduri.

Fast şi tăcere. Suliţi şi armură.
Mai poate-nvinge-n noi un falnic rost?
Secunda mea de-atâta timp îndură

Un azi sleit şi un fecund “a fost”.
Mă-nving poveri şi-abia găsesc măsură
Să mai rămân cu ochiul treaz la post.

Ionel Simota
Elegie mamei

Casa mea cea mult îmbătrânită, 
Eu la tine mă întorc și tac, 
Maică bună, maica mea iubită, 
Sufletu-ți miroase-a cozonac...
Gardurile toate-s dărâmate, 
Numai casa mai respiră greu, 
Maica mea cu mâinile curate 
Cum te ține-n palme Dumnezeu...
Plâng salcâmii ca niște fecioare, 
Tu mă dori a nu știu câta oară, 
Când văd iarba cum stă în picioare 
Iar lumina ție-ți stă să moară...
Bucură-te mamă că sunt bine, 
Deși îmi e rău fiindcă mi-e dor, 
Când va fi să mă întorc la tine 

N-am să plec și nici n-am să mai mor...
Tinda, mamă, să o lași deschisă, 
Să-ți sărut al inimii pridvor...

Rugare întru iertare

Cât de pură poate fi Învierea, 
Câtă iubire e, acolo, pe ce cruce, 
Cum simt că dragostea noastră 
Față de jertfa supremă 
Și față de Domnul se duce...
Iar noi ne înfășurăm în credință 
Ca și cum nu am fi păcătoși, 
Doamne, dacă am fi cuprinși de căință, 
Și de rugăciunea iertării 
Cât am fi de frumoși...
Iartă-ne, nouă, Iisuse 
Neputința de-a fi credincioși!

Poveste

Era seară sau poate se însera 
Și în inima ta 
Doar înflorirea sfânt respira 
Într-o albastră liniște... 
Cuvântul din mine 
Ca într-o nefăurită statuie îngenunchea, 
În brațele somnului tău 
Păsări se frângeau spre a înnopta, 
Iar tu surâdeai 
Ca-ntr-un poem abia zămislit 
Despre prea mult iubit... 
În trupul tău tăcere era 
Și a liliac înflorit mirosea.
Era seară sau poate se însera 
În cea mai frumoasă poveste a mea...

Anthonia Amatti
Trecut viu

Încă sângele tău îmi circulă prin corp
Căldura, parcă translucidă îmi umezește pielea
Te-mbrățișez real, fără efort
Vibrez și îmi doresc săruturile-acelea
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Ce-mi umpleau viața, astăzi fără rost,
Călcând sub tălpi greoaie bucuria
Și noaptea-i lungă, ca o zi de post,
Devine catastrofă veșnicia.

Nu știu nimic despre trupul dorit
Ce mătăsos și moale pătrunde.
În fibrele trăind extazul împlinit
Și-n rugăciune de oriunde

Oare mă porți și tu în drumu-ți greu?
Sau m-ai pierdut în noaptea din tunel?
Și-atunci când mă rugam la BUNUL
Simțit-ai oare-al inimii apel?

Există înc-o mică licărire
Speranța firavă a re-ntregirii
Căci umblu șchiopătând, în amorțire
În cârja care ține locul azi iubirii.

Istorie
Mă uit cum „ninge Decembre”
Lanurile toate-s secerate
Nicio tufă nu mai poartă numele trandafirului
În pustie rugul s-a stins
Moise a plecat definitiv
A rămas doar „iarna vrajbei noastre”
La catedrală bat prea demult clopotele
Aurul inelelor mele s-a transformat în plumb
„Copacul vieții mele a rămas fără pădure”
(din volumul Răstignirea cuvintelor, 
Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2018)

Valentin Marica
Versuri închinate lui GRIGORE VIERU
Întrupare
Se răsfiră noapte-n iederi,
creanga-i grea de preamărire,
ochi de pâine doarme-n cântec,
rană
în nemărginire.
Mal de îndurare-i focul,
foșnet
gurile luminii,
roata care naște lumea
peste marmorele cinei.

Poetul către fiul său

Când se clătinau zidurile,
cetăţile,
lovite furibund,
unde, unde,
era să ajung,
cu tălpile, cu palmele, 
cu genele?
Pe uscioare coborau
ielele...
M-am legat
în cele mai simple veşminte,
m-am închis în cuvinte,
pornind
în surghium.
Numai iarba îmi era cetate,
numai iarba îmi era drum.

Temelii de cer

Să fii în cer, aşa ca pe pământ,
aşteptând să te cuprindă trupul 
apei,
să te atingă legănarea frunzei,
ştiind că ai loc unde să mori;
să meargă în urma ta dealul,
să se ghemuiască 
în curgerea lunii
pragul,
să ningă 
peste crucea din vârful casei
suspinul mamei.

Jocul de-a urcatul muntelui

Poţi să urci muntele
dacă-i simţi somnul,
dacă îi auzi Învierea.
Poţi să urci muntele 
să-ţi vindeci ochiul şi vina.
Muntele acela 
va dezveli gurile potirelor
şi cer se va prelinge
sub fulgerele mâinii.
Poţi să urci muntele, 
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dacă îi simţi 
spinările de apă,
umerii de aur,
trăgându-ţi răsuflarea
în locul în care
îngerul a îngropat 
târâşul melcului.

În iarba departelui
N-am în mâini 
decât o carte,
ochiul de viață
pregătit de moarte.
Cartea începe să doară.
Marginea drumului
o împresoară.
Las mărul
să măsoare
vidul pleoapei,
ziua cade în genunchi
cu fața 
spre murmurul apei.
Se-ntind mâini răstignite
din carte
peste tăcutul departe,
rătăcind
peste arbori de vânt,
rătăcind
în mormânt.

Mihaela Aionesei
Tăcerea
Tăcerea este o artă, spun unii înțelepți.
În fiecare zi încerc să o desăvîrșesc,
rup părți din mine și ele se rostogolesc -
firimituri de pîine pentru cerul de păsări
nevăzut, neștiut, nebănuit. În sufletul lor 
stau îngenuncheate iubirile proscrise.
Un simplu fîlfîit ar sparge luna de piatră
gleznele ei s-ar urni din fîntîna
unde șoaptele se ucid în liniște.
Se-nserează. Secundele se năpustesc, 
se răzvrătesc – vipere cu corn aurii mușcă.
Tac. Mut bolta răsturnată. Și boabele 
de nisip din clepsidră le mut într-o altă viață.
Îmi dă întotdeuna un plus pe care abia îl pot duce.

Îngeri somnoroși se agață de încheietura mîinii.
Noaptea leagănă păcate. Dimineața 
sunt un păianjen prins în propria lui plasă.
În bătaia inimii – munții doborîți în somn
și tu...

Nicolae Băciuţ
Moartea când devine moarte
Caut pentru ochi orbite, 
pentru tine caut rai – 
cine oare-o să ne vadă,
când ni-s verile alai?

Caut pentru braţe mări, 
care-şi rătăcesc nisipul – 
la tăceri le-aduc chemări,
umbrelor le caut chipul.

Caut pentru gură răni, 
ca să sângere pe buze – 
toamnelor le caut vămi, 
sterpelor le-aduc lehuze.

Caut să ne dai o parte, 
moartea când devine moarte.

Ultima clipă
Ţine-mă, Doamne, 
cât mă mai ţii,
dar lasă-mă verde,
ca iarba-n câmpii,
dar lasă-mă-albastru
în umbră de cer,
pe aer să pot înflori,
dar lasă-mă limpede,
ca apa-n fântâni,
lasă-mi lumină, 
în ochi şi în mâini,
să pot să te pipăi, 
Doamne,
clipa s-amâni,
să pot spune,
când ochii mi-s trişti:
te-am atins, Doamne,
exişti!
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În monografia comunei Berislăvești-Argeș (acum 
Vâlcea) sunt consemnaţi 300 de eroi din Războiul de 
Independenţă (1977), Războiul de Reîntregire (1918–
1918) şi Războiul Sfânt, cum a fost, iniţial, numit Al 
Doilea Război Mondial, din punctul de vedere al Ro-
mâniei, devenită participantă în Campania din Răsă-
rit, pentru recuperarea teritoriilor invadate de Uniunea 
Sovietică în 1940, respectiv Basarabia, Bucovina şi 
Moldova de Nord.  Cifra de 300 de morţi şi consemna-
rea lor în lucrarea pomenită am reconstituit-o pe baza 
evidenţelor (registrului) pentru morţi, aflat în arhivele 
primăriei, evidenţă atâta cât a fost ţinută, fiindcă destui 
n-au fost înregistraţi, ei apar la dispăruţi, adică doar 
în evidenţa lui Dumnezeu şi – destul de relativ – în 
memoria urmaşilor. Evidenţa atât de precară din tot 
teritoriul nostru vine dintr-o cunoscută – din păcate – 
delăsare a factorilor responsabili, în primul rând ad-
ministrativi, dar şi militari, faţă de cea germană, cu ci-
mitirele existente pe teritoriul nostru – sau cea rusă, la 
fel. Să dau un exemplu: în localitatea Boişoara – o co-
mună din Ţinutul Loviştea, chiar în spatele Munţilor 
Cozia, pe o înălţime unde s-au dat lupte grele în prima 
parte a Primului Război Mondial e un cimitir german 
cu morţii lor; am şi fotografiat, fiindcă acolo, în incinta 
cimitirului german sunt şi câteva – puţine – morminte 
cu eroi români, între care, mai bine întreţinut, cu cruce 
şi candelă, e cel al poetului-erou Constantin T. Stoica, 
căzut acolo. Mai anii trecuţi, cancelarul Schroeder a 
făcut o vizită în România pentru că a aflat că tatăl său 
a murit în luptele de pe teritoriul României din Al Doi-
lea Război Mondial. Şi l-a descoperit. Deci: evidenţa 
eroilor, de pe oriunde se află ei. 

Am văzut în revista Historia un lucru bun: la iniţi-
ativa ambasadei române la Moscova, cu sprijinul au-
torităţilor ruseşti, a fost inaugurat un cimitir al eroilor 
români căzuţi în cunoscutele bătălii de la Cotul Do-
nului. E ceva, dar ceilalţi din atâtea locuri? Asociația 
Militarilor în Rezervă „Cultul Eroilor” se străduiește 
să umple lacunele, dar e foarte mult de lucru aici şi, şi 
mai mult la capitolul Educaţie şcolară. Ar trebui să se 
ţină în fiecare şcoală un ciclu de ore de istorie locală, 
cu subiect exact: Eroii din satul (comuna, oraşul) nos-
tru. Profesorii de istorie – sau alţi cercetători – să întoc-
mească fişe biografice, care apoi să fie strânse într-un 

fel de manual tipărit, şi-acesta să rămână permanent în 
dotarea şcolilor respective, pentru autorităţile locale şi 
mai ales pentru directorii de şcoli. Ministerul Educa-
ţiei Naţionale să dea un ordin în acest sens, cu carac-
ter obligatoriu pentru instituţiile şcolare. Că pe oasele 
acelor eroi stă existenţa şi continuitatea noastră.

 Şi ideea preţuirii jertfei lor să fie sădită în sufle-
tele copiilor, în familie şi mai ales în şcoală. De-aici 
trebuie pornit. Şi extins şi la personalităţile din alte 
domenii, pe care le-a dat localitatea respectivă. Există 
monumente ale eroilor aproape în fiecare localitate. 
A fost o iniţiativă mai anii trecuţi – tot de la Cultul 
Eroilor – de a fi ridicat în fiecare localitate un monu-
ment al eroilor. Şi s-a făcut mult, încât vezi aproape 
în fiecare localitate, în centrul ei, lângă biserică sau 
şcoală, obeliscurile cu Vulturul Carpaţilor în vârf şi cu 
numele eroilor scrise pe soclu. Şi e frumos şi educativ. 
La aceste monumente, se ţin serbările şcolare de Ziua 
Eroilor, respectiv Ziua Înălţării lui Iisus la Cer. A in-
trat în tradiţie, dar nu e destul, e nevoie de o informare 
mai amplă a copiilor localităţii respective, o sădire de 
suflet mai profundă. Nu trebuie uitat nimic, căci uita-
rea e stingere, mai ales azi, când ne pleacă atâţia tineri 
şi copiii lor devin cetăţeni ai altor state, adică intră în 
procesul pierderii memoriei neamului lor. 

 Se va zice: Şi? Păi, nu e şi, căci o apă şi-un pământ 
ale neamurilor (limbilor) n-au cum să piară decât prin 
cotropire şi deznaţionalizare sau printr-un cataclism 
general-distrugător. Chiar şi în procesul globalizării, 
care, evident, va fi de lungă durată. Până atunci şi chiar 
şi atunci, să ne cinstim eroii. Pentru aceasta trebuie 
să-i cunoaştem, noi şi copiii noştri. Şi tot aşa cu fieca-
re generaţie. Există un moment în desfăşurarea acelui 
timp de Mare Unire petrecut în Parlamentul Români-
ei, când Delegaţia Transilvănenilor vine la Bucureşti 
în frunte cu episcopul greco-catolic Iuliu Hossu şi-i 
înmânează lui I.I.C. Brătianu – primul ministru – De-
claraţia de Unire. Acesta o primeşte şi rosteşte me-
morabilele cuvinte: „Vă aşteptam, părinte, de o mie 
de ani şi-aţi venit să nu ne mai despărţim niciodată!” 
Pentru clipa aceea astrală, însă, s-au jertfit fiii satelor şi 
oraşelor de pe cuprinsul acestui pământ strămoşesc. Ei 
trebuie mereu pomeniţi şi cunoscuţi. E o datorie sfântă 
a noastră, a urmaşilor. Mai ales în acest An Centenar.

PROZĂ
Ion Popescu-Topolog: Gânduri la Marea Unire – să ne cinstim eroii!
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Școala lui Matei participă, alături de alte școli, la 
un așa-numit „curs de curaj civic”. Două zile, sâm-
bătă și duminică, de curs intensiv, cu diriginți, psi-
hologi, părinți și polițiști. Un proiect amplu, derulat 
de vreo opt ani încoace, cu fonduri de la Noua Uniu-
ne, pentru combaterea violenței în școli și nu numai. 
Sunt invitată și eu, ca părinte. Personajul principal, 
un psiholog criminalist din occident, ne ține lecții. 
E un fel de Șvarțenegăr scăpătat și, observ destul de 
repede, cam mitocan, pentru că, la intrare, nu dă prio-
ritate cursantelor. Arogant, cu un zâmbet superior pe 
chip, dumnealui are pretenția că vine dintr-o lume 
mai civilizată decât a noastră. Așa o fi. În prima zi ne 
prezintă un slide-show, cu statistici de profil, făcute 
de specialiștii din țara lui. Notez conștiincios, că am 
primit și caiete speciale la curs. Îmi sare în ochi ce 
spune statistica: în ultimii ani, violența n-a crescut 
cantitativ, ci calitativ (în traducere liberă: agresorii 
nu-s mai mulți, sunt mai dați naibii) și se propagă 
dinspre vest spre est. Avem voie să punem întrebări.

 Ridic mâna:
– Îmi permiteți? În legătură cu statistica... Dacă vi-

olența vine dinspre vest spre est, de ce ne țineți dum-
neavoastră cursuri nouă, când nu puteți face ordine în 
propria ogradă? De ce nu veniți să învățați de la noi 
cum se poate menține mai bine violența sub control? 

Lectorul se încruntă, nu se aștepta la asemenea 
întrebare, zâmbetul îi piere, dar se redresează repe-
de și răspunde fără să răspundă:

– Să știți că, de atâția ani de când predau aici, am 
avut și eu multe de învățat. Alte întrebări?

 Nu sunt alte întrebări. Lectorul ne vorbește despre 
necesitatea ocrotirii psihicului fragil al copiilor, des-
pre cât de mare este riscul ca, un copil traumatizat de 
o palmă primită de la un coleg, sau de la un profesor, 
sau de la părinte, peste ani să devină criminal... Dacă 
s-a produs trauma, trebuie dus micuțul la psiholog. 
Face o comparație: când era el copil, se bătea uneori, 
ca băieții, prin curtea școlii sau pe stradă. Dacă venea 
acasă smiorcăind, cu mâneca ruptă sau cu vreun cu-
cui, îl mai certa și mama, îi dădea o scatoalcă în plus, 
că s-a lăsat bătut. Ridic iarăși mâna:

– Cu toate astea, văd că sunteți o persoană pu-
ternică, aveți o carieră..., nu păreți traumatizat de 

experiențele din copilărie. Nu cumva atitudinea ma-
mei v-a pregătit mai bine pentru viață? Nu se exage-
rează acum, cu hai fuguța la psiholog pentru orice 
fleac și nu cumva așa îi vulnerabilizăm pe copii în 
fața dificultăților vieții?

– Erau alte vremuri, alte optici, lumea se schimbă...
 Din nou răspunde fără să răspundă, zâmbetul i se 

transformă în grimasă și mă săgetează cu o privire 
întunecată... Câțiva cursanți zâmbesc, gândesc și ei 
ca mine, le pare bine că l-am luat la întrebări, dar 
nimeni nu intervine.

 Se trece, a doua zi, la partea... practică. Jocuri 
menite să încurajeze comunicarea, să prevină mar-
ginalizarea, că marginalizații pot evolua spre vio-
lență, să dezvolte curajul civic, spiritul de întrajuto-
rare... Fiecare joc are un nume: vânătoarea de ele-
fanți, furtuna, insula etc. Sub multe dintre numele 
care sună interesant, descopăr jocuri de pe vremea 
când... eram eu la grădiniță! Deci... mai nimic nou 
(de) pe frontul de vest! Mă miră entuziasmul ne-
motivat al unora dintre cursanți și apatia altora. La 
unul dintre jocuri (Cum să oprești un infractor care 
te urmărește? Te întorci cu fața spre el, cu mâna în-
tinsă drept înainte, cu palma ridicată la 90* și-i spui 
Stop!), polițiștii râd, unul nu mai rabdă aberațiile, se 
ridică și pleacă bombănind: „de-aia nu scăpați de vi-
olență, fi-v-ar lecțiile de râs!” Șvarțenegărul vestic 
e profund jignit de plecarea intempestivă a polițis-
tului estic, se interesează cum îl cheamă, amenință 
că-i va face raport la comandant și va cere sancțiuni.

Insula este jocul dedicat întrajutorării. Recunosc, 
pe ăsta nu-l știam. Participarea fiind benevolă, pre-
fer să asist. Se face o insulă punând, unul lângă al-
tul, scaunele din clasă. Pe fiecare scaun stă, în pi-
cioare, un cursant. Vine o inundație mare și amenin-
ță insula. Scaunele din exterior sunt luate, lumea se 
înghesuie spre centru, apoi alt rând de scaune este 
luat... insula se micșorează, apele cresc, insula se 
tot micșorează, cursanții se tot înghesuie, se agață 
unii de alții, imporant e să rămână pe insulă. Când 
nu mai ține figura cu înghesuiala, lectorul ordonă: 

– Stop joc! Aveți întrebări? 
Ridic mâna, dar mă ocolește cu privirea. Nu mai 

vrea nici măcar să simuleze că-mi răspunde. Ridic 

Mihaela Malea Stroe
Cursul de curaj civic



20

mâna mai sus și agit palma, ca elevii care vor neapă-
rat să fie ascultați. Criminalistul se uită în altă parte. 
I-aș fi spus că jocul lui ne învață cum să ne înghesuim, 
dar într-o situație reală, natura nu spune „stop joc!” la 
țanc și ar începe lupta pentru supraviețuire: îmbrân-
ceala, violența, scapă cine poate! Care este, de fapt, 
mesajul? Jocul nu are nici o regulă care să protejeze 
femeile sau copiii de pe insulă, nu prevede ca, atunci 
când insula s-ar micșora mult de tot, cei vânjoși să se 
arunce în apă și să înoate. Pe scurt, jocul ignoră total 
și realitatea, și un eventual spirit de sacrificiu. Luni 
dimineața, îi povestesc lui Sebastian despre curs:

– Uite cu ce mi-am pierdut sâmbăta și duminica!
El trage concluziile:
– Deci vine vestul cu dovada că infracțiunile sunt 

mai grave la ei decât la noi, că se propagă de la ei la 

noi, totuși ei ne dau nouă lecții, multe deja cunoscu-
te, altele ilare, marea masă ascultă cu entuziasm sau 
cu apatie, nu există decât două reacții, dialogul este 
simulat, iar când apar reacții care nu-i convin, ves-
tul fie începe să le ignore, fie amenință și cere sanc-
țiuni. Interesant! Ai participat la un curs-parabolă!

– Da, dacă o iei așa, n-a fost totală pierderea de 
vreme. 

– Ai primit și diplomă? râde Sebastian.
– Bineînțeleees..., se putea fără?! Diplomă de 

participare, ornată cu o sumedenie de sigle ale in-
stituțiilor organizatoare. Noi cu diplomele, organi-
zatorii cu banii. Am deja atâtea diplome găunoase 
că nu știu ce să fac cu ele... Unde-o fi un centru 
de colectare a hârtiei? Le-aș duce acolo, la schimb, 
poate or valora cât un sul de hârtie igienică...

Corneliu Dimovici (Germania)
 Reîntoarcerea

În 1956, după revoluția din Ungaria, Mircea a fost 
arestat cu mii de studenți, pentru agitație capitalistă și 
condamnat la 8 ani pușcărie. După ce a fost amnisti-
at, în 1964, câteva zile înainte de ispășirea pedepsei, 
a lucrat la munca câmpului într-o gospodărie de stat, 
până când a primit dreptul să-și continue studiile. Cu 
„marea Amnistie politică” din 1964, au fost eliberați 
și foști studenți care au primit dreptul să-și continue 
studiile. Așa l-a cunoscut pe Dan, care fusese deja în 
1940 condamnat, ca participant la „Rebeliunea legio-
nară” și când fusese amnistiat, după 24 de ani de puș-
cărie, împlinise 44 de ani. Își „continua” și el studiile 
de filologie în grupă cu Mircea, ei erau cei mai bă-
trâni în anul lor, cumva izolați, și așa, cei doi „pușcă-
riași” s-au apropiat și au devenit prieteni. Petreceau 
timpul liber împreună, discutau despre literatură și 
artă, despre politică și istorie. Încercau să-și descar-
ce tristețea și neîmplinirea în poezii, citeau enorm, 
setoși, se stimulau reciproc și începuseră să publice 
discret poezii, eseuri și schițe în revista studențească 
„Ara”. Treptat s-a format o grupă de literați condusă 
de Dan și încet, încet, favorizați de dezghețul anilor 
60, au reușit să iasă din umbră. 

Dan îl imita pe Esenin și se remarcase cu stilul re-
voluționar, revoltat și devenea din ce în ce mai cu-
noscut. El era un tip de țigan frumos, cu plete lungi 
negre, ondulate și femeile erau înnebunite după el, 

mai ales că avea o faimă de Don Juan. După termi-
narea facultății, a fost angajat la Biblioteca Universi-
tății, deoarece, ca fost deținut politic, nu avea drep-
tul să lucreze în învățământ. Directoarea Bibliotecii, 
Anca Vârtej, o tipă uscată, plină de temperament, cu 
părul vopsit într-un roșu intens, trecută de 50, s-a în-
drăgostit până peste urechi de poet și i-a organizat 
sistematic ascensiunea în elita literaților clujeni. Ea 
era redactoare pentru Cluj la „Scânteia” și la multe 
alte publicații, cunoștea toate persoanele importante 
din politică, cultură, învățământ și avea peste tot cu-
noștințe. Așa a putut să-l ajute pe Dan să publice în 
reviste, organiza seri literare, unde el citea poezii și 
influența critica literară să-l laude, în schimbul altor 
avantaje. Relațiile erau foarte importante, dominau 
în toată țara și în toate structurile sociale, fiecare se 
străduia să se pună bine cu persoanele importante și 
să servească partidul. Artiștii care s-au aranjat, adi-
că și-au vândut sufletul, concepțiile și credințele, au 
făcut carieră. Alții, chiar talentați, geniali, au fost în-
gropați, împinși la periferie de structurile fidele și cei 
care nu lăudau și nu idealizau pe „Marele conducă-
tor”, „Geniul Carpaților” erau măturați din drum și 
izolați. Existau mii de lingăi care se vindeau, unii ta-
lentați, însă lipsiți de orice urmă de demnitate umană, 
care au ajuns în pozițiile cele mai înalte și erau pregă-
tiți să mintă, să renege familia, istoria și pe ei însuși.
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 Dan era un trubadur, un talent înnăscut și putea să 
scrie orice și pentru oricine, fără nici un fel de mus-
trări de conștiință. În convorbirile cu Mircea, încerca 
să explice această ușurință de a se vinde prin anii de 
pușcărie: – Băiete, 24 de ani de închisoare rad, șterg 
din om orice scrupul. Dacă ești aruncat în ocnă, ca 
adolescent, încă naiv, fără să știi măcar prea bine pen-
tru ce plătești și nu ai nici o idee dacă mai ieși vreoda-
tă sau nu, și habar nu ai ce se întâmplă în țara ta, lângă 
tine, te schimbi! Ești aruncat într-o „libertate” relati-
vă, când mărșăluiești deja spre bătrânețe, ți-ai făcut 
cultura fără cărți, numai din povestirile camarazilor 
de închisoare, profesori, poeți, savanți, preoți, și ei 
acriți, otrăviți și fără nici o speranță. Atunci nu mai ai 
nici un fel de mustrări de conștiință și pentru puținul 
timp care ți-a mai rămas, devii bufon și joci în horă 
cu toți cei care îți dau de mâncare. Ca orice animal! 
După ce ai fost călcat în picioare și rupt în bucăți, mai 
poți oare respecta ceea ce unii numesc moral și tu ai 
constatat într-o jumătate de secol că așa ceva nu exis-
tă? Palavre! Toți se vând! Pentru o bucată de pâine, 
pentru aur sau pentru câteva momente de plăcere!

... Au urcat în Cetatea de Baltă și, de sus, contem-
plau tăcuți dealurile verzi, cu vii și pajiști care se to-
peau în infinit. Nu existau nici un fel de granițe între 
cer, nori și pământ: totul se amesteca, albastrul in-
finitului se contopea cu verdele pământului, și Ște-
fan avea impresia, că lumea asta fantastică cu aurul 
soarelui și miile de ani de istorie, curgea în arterele, 
inima și corpul lui și se amesteca metafizic cu sufle-
tul. Era o stare magică: el era din nou acasă, avea un 
loc în lumea asta, în peisajul acesta fantastic. Totul 
i se părea nou, însă era o reîntâlnire, el cărase totul 
sau măcar o parte, ascuns, inconștient într-o nișă, 
într-o crăpătură a sufletului. Ei semănau de fapt ca 
doi gemeni și comunitatea, afinitatea sufletească a 
rezistat, a supraviețuit timpului și acum se reîntâl-
neau, se reîntorceau și se căutau. Rar și ciudat. Indi-
ferența și relativitatea generală îi apăsa, îi zăpăcea 
și neputința de a se acomoda, era un semn că timpul 
lor a trecut, că au îmbătrânit și că finala se apropia. 
Mulți căutau consolare în religii, în meditație și în 
reîncarnare, încercând să uite și să ușureze obsesia 
morții, ei erau poate prea realiști și prea lucizi, ca să 
mai creadă în fantasme și să se lase furați de iluzii. 

Aici sus, în vechea fortăreață, pe bancă, admirând 
lumina acestor dealuri unice, se destăinuiau mai ușor, 

totul era liber și ar-
monios. – Eu știu 
că romanul meu nu 
este citit, pentru că 
toți se feresc de tre-
cut, se prefac că au 
uitat și pe nimeni 
nu mai interesea-
ză ce a fost: a fost 
comunismul chiar 
atât de inuman și 
revoluția noastră 
doar o farsă? S-a 
schimbat doar gar-
nitura? Cei care 
ne-au terorizat și ne-au umilit peste patruzeci de ani 
au preluat conducerea schimbând doar posturile, de-
nunțătorii au scris cărți și au criticat mizeria comunis-
tă, sunt proprietari de edituri și foștii securiști sunt azi 
în poliție sau serviciile secrete ș.a.m.d. Toți comuniștii 
din conducere au făcut carieră politică sau au devenit 
multimilionari, proprietarii firmelor de stat naționali-
zate... Când afli că cel mai bun prieten te-a denun-
țat și iubita ta s-a lăsat plătită pentru un post sau un 
examen și a inventat activitățile tale anticomuniste și 
asta, tocmai în vremurile când totul se reneagă...Eu 
simt, chiar dacă nu poți să spui totul, că tu ai suferit, 
că ai căzut nevinovat în mocirlă, însă, ceea ce am tră-
it noi, măcar o parte, în această jumătate de secol, în 
patria noastră, în casa părintească și după „Revoluțiu-
ne” este, comparat cu „Infernul” lui Dante – singurul 
despre care am informații plauzibile, de neînchipuit și 
de nedescris. Însă nimeni nu vrea să învețe nimic, toți 
privesc în viitor, nerăbdători, sperând să se integre-
ze în societatea de consum, să facă avere, egal cum... 
Toate valorile umane au dispărut, au fost șterse și, azi, 
contează doar banul... Poți să spui că sunt invidios, 
însă eu nu am nevoie de mai mult: am casa mea, gră-
dina, mașina, soția, fetele... Am încercat să descriu în 
acest roman tragedia patriei mele, pe o iubesc, știind, 
de fapt, bănuind, că nimeni nu-și va bate capul să se 
obosească să-l citească și să învețe ceva. Însă obsesia 
asta blestemată, că lumea este în esența ei naivă și ne-
vinovată, nu mă părăsește și eu pot măcar să conver-
sez cu demonii mei și să mă eliberez.

(Fragment din romanul Umbra crucilor de fier, în 
curs de apariție la Editura Eikon)
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EROdiseea lui Ștefan, eroul romanului, începe în Blaj, de unde 

încearcă, în anii ’30, să evadeze din răceala și tristețea familiei, 
intrând în Liceul de Marină din Constanța. După o călătorie 
pe bricul `Mircea” însoțindu-l pe regele Carol al II-lea, începe 
războiul... După o pedeapsă nedreaptă la carceră dezertează din 
Liceul Militar și se înscrie voluntar în trupele S.S.. Ajunge pe 
front în Rusia, este rănit ușor și doar din întâmplare, fără fap-
te eroice, este decorat de trei ori cu „Crucea de fier” germană. 
Se retrage cu Divizia „Prințul Eugen”, sub comanda generalului 
Phleps din Biertan, participă la luptele de stradă din Mannheim 
și în Aprilie 1945 este luat prizonier de americani. Evadează din 
lagăr și se ascunde în Elveția. De aici ajunge la Amsterdam, unde 
cu prietenul din liceul naval și S.S., Marcus, se angajează pe o 
balenieră, care naufragiază în apropierea Canadei. Aici trebuie 
să taie copaci în păduri, cu alți „blestemați” și este „expulzat” 
înapoi în Olanda. Cu ajutorul unui iezuit din Brașov ajunge în 
Paris, însă și aici, ca „decorat din trupele S.S.”, nu este binevenit 
și se înrolează în „Legiunea străină”, cu care ajunge în Vietnam 
și luptă împotriva partizanilor comuniști. Este luat prizonier de 
Vietnamezi, ajunge într-un lagăr sovietic din Siberia și aici, după 
ani, i se dă o șansă: „să lucreze pentru serviciul de spionaj sovie-
tic”. Acceptă și după școlarizare, în Rusia și în Berlin, este trimis 
ca „agent inactiv” în U.S.A.. Aici îl reîntâlnește pe Marcus, care 
lucra pentru C.I.A., se căsătorește, are o fată, și după 1989, se 
întoarce în Blaj, unde retrăiește în paralel, prin povestirile prie-
tenului din copilărie, Mircea, tragedia anilor din comunism. Se 
reîntoarce în America, prin Paris. Soția lui, care nu știa absolut 
nimic despre viața lui, îi propune să viziteze împreună Parisul, 
orașul speranțelor și visurilor neîmplinite, orașul, dragostei și al 
deziluziilor...

Autorul
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Iurie Colesnic (Chișinău)
Un eveniment de neuitat – prima serbare a Unirii Basarabiei

A fost o pronie a Istoriei, că anume Iașul, să fie 
locul unde s-a serbat revenirea Basarabiei la mat-
că, căci odinioară, la 1812, din turpul Moldovei a 
fost rupt teritoriul botezat Basarabia, și capitala de 
atunci, Iașul, a purtat toată povara acelui rapt.

În 30 martie 1918, serbările de la Iași încununau 
un ciclu istoric, cu o durată de mai bine de 106 ani. 
Provincia dintre Prut și Nistru fusese desprinsă dintr-o 
Moldovă care avea un domnitor, dar revenea într-un 
regat și era prima provincie care declara Unirea și pre-
gătea terenul pentru următoarele uniri care au urmat în 
scurtă vreme. Se întâmpla așa cum intuise cărturarul 
basarabean Axinte Frunză, profesor de latină la Iași, 
care, în 1915, și-a intitulat cartea „România Mare”.

 Profesorul de geografie Gheorghe Rașcu a notat în 
jurnalul său cum s-a serbat Unirea Basarabiei la Iași: 
„20 Martie. La Soroca a avut loc o mare manifestare 
românească, în care mii de glasuri au cerut unirea cu 
România. Au mai sosit mulţi parlamentari şi persoa-
ne particulare, români din Odesa; 24 Martie. A sosit 
Stere de la Bucureşti şi se svoneşte că va fi trimis în 
misiune la Chişinău; 24 Martie. Astăzi se face cu un 
deosebit fast inaugurarea noilor linii ferate basarabe-
ne în legătură cu cele din Moldova veche. Una pleacă 
de la Bârlad, trece Prutul la Fălciu şi ajunge în Basa-
rabia la Leipzig, de unde merge la Cetatea-Albă. O 
alta pleacă de la Huşi şi ajunge la Chişinău (cu ocol). 
Alta de la Ungheni merge la Bălţi. Toate s’au dat de 
către Sfatul Ţării în exploatarea căilor ferate române. 
Se svoneşte că Rakovschi a fost ucis chiar de oame-
nii săi; 25 Martie. Buna-Vestire. La Mitropolie, lume 

enormă. Afară soare şi cald. În oraş, zeci de prăvălii 
în care se răsfaţă pâinea albă, vinurile vechi şi toa-
te bunătăţile importate din Basarabia, dar cu preţuri 
fabuloase. Jurnalele publică că în curând se va face 
solemnitatea realipirii Basarabiei întregi, la România. 
Aceasta e Buna-Vestire pe ziua de azi; 26 Martie. De 
azi înainte oricine poate trece în Basarabia fără nici-o 
formalitate. E numai un control poliţienesc. Guvernul 
Marghiloman pleacă la Chişinău. Încep să se întoarcă 
prizonierii români de la Crefeld; 27 Martie. Conte-
le Czernin se laudă că prin pacea încheiată cu Rusia, 
Ucraina şi România, s’a terminat răsboiul pe frontul 
oriental. Rectificările de graniţă impuse României 
nu sunt anexări, ci o garanţie contra unei noi aven-
turi răsboinice. Viitorul României e în răsărit. Aşa 
trebuie să fie inspirată politica viitoare a guvernelor. 
28 Martie. La Mitropolie sună clopotele anunţând 
Unirea Basarabiei cu România. Nu mai sunt sunete 
de alarmă, ci sunete de bucurie. Pe stradă afişe mari 
anunţă marele eveniment: Basarabia se uneşte cu Pa-
tria mamă prin liberul vot al Sfatului Ţării din Chi-
şinău. Guvernul Marghiloman se întoarce triumfător. 
Regele Ferdinand vine de la Oituz; Regina Maria de 
la Sascut. Pe străzi numai steaguri tricolore. Familia 
noastră regală trimite telegrame de felicitare Sfatului 
Ţării. Orchestra simfonică sub conducerea maestrului 
George Enescu, pleacă la Chişinău să deie un concert 
de muzică populară românească. 29 Martie. Străzi-
le sunt negre de oameni. Bucuria se vede întipărită 
pe feţele tuturora. Mulţi se sărută şi plâng de emoţie. 
30 Martie. Solemnitatea alipirii Basarabiei. Te-Deum 
la Mitropolie. Clopote, muzică militară pe străzi şi la 
ora 3 se încinge o horă mare (Hora din Piaţa Unirii şi 
invitaţia făcută principeselor din casa domnitoare se 
datoresc iniţiativei d-lui Pan. Halippa, care, în acea zi, 
din balconul palatului regal a rostit şi un însufleţit dis-
curs (N.R.) în piaţa Unirii, la care ofiţerii superiori in-
vită pe principesele din casa domnitoare. Entuziasmul 
atingea delirul. În balconul fostului palat al lui Cuza, 
Regele Ferdinand priveşte vesel mulţimea înconjurat 
de miniştrii guvernului Marghiloman. Vestea unirii a 
produs şi la Bucureşti un entuziasm tot aşa de mare.”

„Să-şi amintească toată lumea că Basarabia s’a unit 
cu ţara mamă, atunci când n’avea nimic de câştigat; 

Serbările Unirii Basarabei la Iași cu participarea Regelui 
Ferdinand I, Reginei Maria, princepelui moștenitor Carol și 
Mitropolitul Pimen Georgescu al Moldovei și Sucevei, 1918 

(Arhiva Daniel Siegfriedsohn)
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de aceea pentru noi, acei care trăim la graniţa Nis-
trului şi ne hrănim din pământul ei binecuvântat, nu 
poate să existe o zi mai scumpă, mai duioasă şi mai 
aproape de inimile noastre, decât ziua de 27 Martie” 
(Gh. Raşcu, Cum a fost sărbătorită Unirea Basara-
biei la Iaşi, în revista Şcoala basarabeană, anul VI, 
nr. 4, aprilie, 1938). Cele relatate de Monitorul Ofi-
cial (nr. 1 din 1aprilie 1918, partea neoficială, p. 5) 
sunt lipsite de emoția martorului ocular, dar au în 
schimb punctualitatea de scrib a raportului oficial 
(vezi cartea lui Ștefan Ciobanu Unirea Basarabiei, 
Chișinău, 1993, pag. 280–281).

Delegația basarabeană care a mers la serbarea Unirii  
de la Iași: Ștefan Ciobanu, Ion Pelivan, Pan Halippa  

și Daniil Ciugureanu, 1918.

Tabletă
Șerban Teculescu: Scrisoare din Paris

Fragmente din traducerea cărții lui Jules Michelet, România văzută de francezii de odinioară, București, Editura ICR, 2013.

Jules Michelet (1798–1874): istoric, scriitor, specialist în fi-
lozofia istoriei, profesor la Școala Normală Superioară, șef al 
secției de istorie a Arhivelor Naționale (1831). A scris: „Istoria 
Franței” (de la origini până la moartea lui Louis XI) – 6 volu-
me, apărute între 1833 și 1844; „Istoria revoluției franceze” (7 
volume, 1847–1853) ; „Istoria Franței” (de la Louis XI la Louis 
XVI; 1865-1867)… Scrierile istorice ale lui Jules Michelet sunt 
cele ale unui artist, dublat de un prozator original, de un curaj 
remarcabil. Jurnalul său intim o dovedește în felul lui. Frag-
mentele care urmează fac parte din „Legendele democratice ale 
Nordului”, Opere complete, Flammarion p. 247-315.

România 
Popoare ale Occidentului, care, de atâta vreme, 

departe de barbarie, cultivați artele și pacea, păstrați 
mereu un gând de recunoștință față de națiunile de 
la Răsarit! Acestea, situate la granițele Europei, v-au 
ocrotit și v-au apărat de potopul tătarilor, de armatele 
turcilor și ale rușilor. Nu uitați ce datorați Ungariei, 
Poloniei, României celei fără de noroc!  Aceste po-
poare au oprit deseori barbarii, deseori i-au potolit. 
Chiar învinse, încă vă serveau, prin faptul că oste-
neau furia dușmanilor lui Dumnezeu prin suferința 
lor. Cum să numesc România, pe valahi și pe mol-
doveni? Națiunea sacrificată. Ungaria și Polonia au 
avut măcar gloria suferințelor lor. Numele lor a ră-
sunat în lumea întreagă. Popoarele de pe Dunărea de 
jos au obținut doar cu greu interesul Europei.

*
Opt milioane de oameni care au aceeași limbă, ace-

eași rasă, una din marile națiuni ale lumii, rămâneau 

neobservați! Din ce cauza? Este cauza nefericirii lor; 
loviți de valurile furioase a o sută de popoare dife-
rite, supuși mereu de alții, îți obosesc privirea prin 
aparenta lor mobilitate. Considerand că istoria lor 
provoca amețeala, precum călătorul care, de pe ma-
lul Dunării, ar privi unda ei tumultoasă și ar vrea să o 
fixeze, să numere valurile repetate și apoi își intoarce 
privirea obosit, descurajat de truda sa fără folos.

Valul se schimbă mereu, dar matca e neclintită. Ro-
mânia, de la Traian și până acum, a rămas credincioasă  
ei însăși, stabilă în geniul său cel dintâi. Popor năs-
cut pentru a suferi, natura i-a dăruit cele două lucruri 
care îl fac să dureze: răbdarea și elasticitatea (mobi-
litatea), prin care, deși încovoiat, s-a ridicat mereu. 
Nu o comparați cu drumurile romane, cu căile eterne 
care îi brăzdează teritoriul. E mai curând rezistentă, 
puternica și flexibila rezistență a digurilor de lăstari 
de care oceanul se frânge; ar fi rupt diguri de granit.

Temeiul acestei rezistențe nu este întunecata ac-
ceptare a răului, un trist fanatism al celuilalt mal al 
Dunării, acea moarte a inimii care sterilizează lumea 
musulmană: nu, este un principiu viu, dragostea stă-
ruitoare pentru trecut, dulcea dragoste față de aceas-
tă patrie fără noroc, care este iubită mai mult, cu cât 
este mai nefericită. Românul nu o lasă decât pentru 
a reveni. El păstrează, neschimbat, tot ce vine de la 
strămoși, îmbrăcămintea, moravurile, limba și, mai 
presus de toate, marele nume de ROMÂN. 

Vița nobilă este bine dovedită. Limba lor e în în-
tregime latina. Geniul harnic al legiunilor răbdătoa-
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re care au acoperit lumea cu lucrările lor trăiește din 
nou în această mare colonie a Imperiului. Colonul 
italian a luat în căsătorie pe fiica sau sora Dunării, 
dar primul element domina în acest amestec. Dacă 
valahul nu are elanul, furia ungurească, el are stabi-
litatea, perseverența legiunilor antice. Există un pro-

verb românesc (demn de Roma): Tot ce e românesc 
nu piere. Suferințele nemaiauzite îndurate de acest 
popor, schimbările dure și brusce care i-au tulburat 
soarta, nu au permis ca poezia lui să-și ia avântul. 
Arta lui sunt suspinele, melodiile emoționante, cu 
un farmec melancolic.

Cristina Vișan: Să vorbim/să scriem corect
Unul dintre obiectivele esențiale ale studierii lim-

bii române în școală este dobândirea de către elevi a 
competenței de utilizare corectă și expresivă a aces-
teia în diferite situații de comunicare. Cunoașterea 
și aplicarea normelor, a principiilor care guvernează 
limba maternă este o datorie morală a tuturor vorbi-
torilor, o necesitate reală de a comunica eficient și 
elegant cu semenii. 

În limba română contemporană, pătrunderea masi-
vă a diferitelor influențe împrumutate cu sau fără rost, 
în special din engleză, a dus la exprimări bombastice, 
chiar ridicole uneori, din dorința unor vorbitori de a 
epata pe cei din jur, de a face paradă de cultură. Ex-
trem de productive sunt anglicismele ce au intrat în 
vocabularul tehnic, comercial, cultural sau sportiv, 
foarte sensibil la inovațiile din comunicarea moder-
nă internațională. După opiniile specialiștilor, aceste 
împrumuturi au diferite avantaje: precizia sensului, 
scurtimea și simplitatea structurii, caracterul lor inter-
național ce facilitează schimbul de idei și tehnologii 
între specialiști. Nu e întâmplător că tinerii, deschiși 
la inovațiile crescânde, își însușesc primii astfel de cu-
vinte. Utilizate cu măsură, aceste împrumuturi pot nu-
anța exprimarea, demonstrând deschiderea spre sfera 
valorilor civilizației europene și occidentale.

Prezentăm câțiva termeni utilizați frecvent în 
vorbirea cotidiană:

Bodyguard / bodigard (pron. bodigard-badi-
gard)- gardă de corp personală;

business (pron. bizinis)- afacere, activitate econo-
mică, comercială, financiară; ocupație, muncă; (fam.)- 
bișniță- afacere necinstită, măruntă; (derivat fam.)- 

bișnițar- persoană care practică afacerismul, realizând 
profituri personale pe căi necinstite, meschine;

bypass (pron. baipas)- 1. conductă secundară 
care dublează o altă conductă principală; 2. operație 
de restabilire a circulației sângelui în caz de obtura-
re a unei artere; 3. deviere rutieră în caz de blocare 
a unui drum;

copyright (pron. copirait)- drept rezervat autoru-
lui sau editorului de a reproduce și a vinde operele 
artistice, literare, științifice în alte țări; drepturi le-
gate de autor;

fairplay (pron. ferplei)- joc deschis, franc; cu 
cărțile pe față; acceptare și respectare loială a regu-
lilor într-un joc, sport, în afaceri;

grant (pron. grant)- sumă de bani acordată de 
guvern unei persoane sau organizații, într-un anu-
mit scop;

high-life (pron. hailaif)- societate înaltă, monde-
nă; lume bună, aristocrație, elită;

know-how (pron. năuhau)- totalitatea informați-
ilor și a experienței privitoare la un proces tehnolo-
gic nou sau la modul de exploatare a unor noi utila-
je; transfer de tehnologie;

live (pron. laiv)- emisiune înregistrată „în direct” 
în fața unui public;

staff (pron. staf)- grup de persoane cu o anumită 
misiune (de conducere), sub direcția unui șef;

summit (pron. samit)- întâlnire între șefi de state 
pentru discutarea unei probleme importante, confe-
rință la nivel înalt;

yesman (pron. iesmen)- adept necondiționat al 
cuiva, om lingușitor, oportunist.


