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_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Biroul scriitorului Romulus Cioflec,  muzeul din Araci, judeţul Covasna 

_______________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
LUMINIȚA CORNEA  
 

 
 
Prin apariția numărului patru al 

revistei „Caietele de la Araci”, continuăm să 
aprindem o lumină, în loc să blamăm 
întunericul. Nu lăsăm să piară entuziasmul 
ce ne caracterizează. 

Primele numere ale revistei 
evidențiază preocupările noastre privind 
cercetările de istorie literară, în principal 

cercetarea din toate punctele de vedere a 
itinerariului fizic și creator al scriitorului 
Romulus Cioflec și al mitropolitului Nicolae 
Colan, ambii fii ai localității Araci. Ne 
preocupă receptarea, reevaluarea, 
recuperarea imaginii scriitorului Romulus 
Cioflec, în special. De aceea ne bucurăm în 
mod deosebit de colaborarea distinsului 
istoric și cercetător literar Nicolae Scurtu din 
București. Cunoscându-i prodigioasa 
activitate de cercetător literar și de 
colecționar a unor importante documente 
literare, suntem convinși că descoperirile → 
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domniei sale vor contribui esențial la 
încadrarea scriitorului Romulus Cioflec, prin 
opera sa, între scriitorii români importanți 
plecați de pe meleagurile Transilvaniei de 
sud-est. 

Pe lângă studii de istorie și critică 
literară, în revista „Caietele de la Araci”, 
publicăm creații literare valoroase – poezie, 
proză, teatru – ale unor scriitori de prestigiu 
trăitori pe meleagurile din interiorul 
Carpaților de Curbură. Avem bucuria ca la 
acest număr să colaboreze români din afara 
granițelor, artiști plastici care, prin operele 
lor, fac cunoscut numele României în alte 
țări. Nu-i uităm pe vechii noștri colaboratori, 
scriitori din Filiala Brașov a Uniunii 
Scriitorilor. Din suflet, mulțumiri tuturor! 

De la început, am cultivat opera 
creatoare a spiritului, nepreocupându-ne de 
generoasa difuzare a culturii, care 
recunoaștem că este o întreprindere 
lăudabilă și democratică, dar pentru noi, 
acum, o preocupare secundară. 

Această idee ne amintește de teoria 
localismului creator lansată de criticul și 
istoricului literar Alexandru Dima (1905-
1979), pe la mijlocul deceniului patru al sec. 
al XX-lea*. Teoria a pornit de la 
nemulțumirea intelectualilor ardeleni, care 
încep să renunțe treptat la ideea polarizării 
în jurul centrului reprezentat de capitală. Nu 
mai este valabilă cunoscuta sintagmă a lui 
Ioan Slavici (1848-1925) că pentru români 
„soarele la București răsare.” 

Localismul creator sintetizat de Al. 
Dima se baza pe „cunoașterea realităților 
imediate și valorificarea lor în creații 
specifice și pitorești, pentru constituirea 
unei imagini reale a ființei naționale”. Mai 
mult, „localismul creator a existat în mod 
dominant în cuprinsul culturii românești 
mai totdeauna, în orice caz, cantitativ și 
calitativ, mișcările literare localiste au 
întrecut cu mult pe cele centraliste” (p.7). 

Programul revistei noastre este unul 
localist, propunându-și a promova, în 
continuare, o operă de reflectare a 
specificului literar local – de cercetare și 
valorificare a scriitorilor ce au plecat în 
lumea literelor de pe aceste meleaguri și de 
cunoaștere a operei scriitorilor contemporani 
din zona noastră, de a menține viu interesul 

 
Celălalt eu - ulei pe hârtie - Dalila Ozbay 
____________________________________
pentru valorile spiritului creator sau, cum se 
exprima Al. Dima, „de a întreține cu devo-
țiune cultul etern al Ideii, flăcările albăstrii 
ale purității spirituale, de a pregăti ascen-
siunea sufletului către cele mai impresio-
nante culmi ale creației universale” (p.5). 

Ne propunem prea mult? Poate, dar 
este necesar, având în vedere că întotdeauna 
cultura a reprezentat o valoare în societatea 
românească. Bine-ar fi ca revista să apară în 
mai multe pagini tocmai pentru a demonstra 
că existăm, că literatura a existat și există pe 
meleagurile atât de apropiate de Brașovul lui 
Coresi, al lui Anton Pann, al lui George 
Barițiu, de Brașovul cărturarilor Mureșeni, 
de Brașovul lui Șt.O. Iosif, al lui Sextil 
Pușcariu etc.  

Acestea fiind spuse, considerăm că lo-
calismul creator e actual și astăzi. Reînvie-
rea acestei teorii determină provincia să se 
manifeste în forță, constituind o premisă 
pentru dezvoltarea producției literare 
românești. 
______ 

*Al. Dima, Localismul creator. Defini-
rea și justificarea lui, în „Familia”, seria a 
III-a, anul II, nr. 2, aprilie-mai 1935, p. 3-8 
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IONEL SIMOTA 
 
Mărturisire în decembrie 
 
Iubesc a ningere şi în oase 
Îmi tremură de emoţie 
Măduva cuvântului, 
Îmi pocnesc tendoanele 
Strângerii în braţe,  
Ca nişte arderi mistuite de dor, 
La focul cuminte al iernii… 
Iubesc la lumina zăpezii 
Trupul tău ca o icoană, 
Tandru şi mistuitor… 
Ca şi cum secunda  
Pe veci s-ar sfârşi, 
Liniştea s-ar frânge în goană, 
Şi niciodată n-aş mai iubi… 
Iubesc cu puterea pământului, 
Cu puterea copacului, adânc înfipt el, 
Iubesc, Doamne, şi-n sufletul meu 
E cel mai frumos măcel … 
Am dat foc mestecenilor, 
Le-am ars lumina întru lumină 

Şi-am presărat paşilor 
Poveste divină… 
Iubesc, e atât de uşor 
Încât pasărea, fără zbor, 
Ar putea în văzduh să se ţină… 
 
A nins sublim 
 
A nins sub tălpile gândului, 
Peste sărutul alb 
Al mestecenilor 
Şi mi s-a făcut iarnă 
În ochiul cuminte al visării 
Ce e gata să cearnă. ..  
Cu dor arzând a nins 
Până la gura sobei, 
Unde îndrăgostite şoapte 
Se contopesc în poem,  
Se aruncă în noapte… 
A nins sublim 
Până la margini de drum,  
Până în foşnetul sângelui meu, 
Acolo, încă strigându-te, 
Ninge şi-n strigăt mereu… 
 

____________________________________________________________________________________________________________________    
 

VALENTIN MARICA                
 
AICI, la Bilbor 
 

„Note” de reporter, 
 la Colocviile “Octavian Codru 
Tăslăuanu”,  
Bilbor-Harghita 

 
 
I. 
 
Ninge peste urme sfinte 
Veste albă să alinte, 
Ninge pe creștet, pe umeri, în rai, 
Ninge să vii, ninge să stai. 
Ninge-n crucea zilei, ninge-n seară, 
Ram dulce se face frunza amară. 
Cărările își lasă obrajii-n potir. 
Din veșnicie, Doamne, dă-mi un fir, 
Să leg și ochi și buze și morminte, 
Când ninge, la Bilbor, peste urme sfinte! 
 
 
 

 
 
II. 
Doamne, AICI mi-ai arătat, tămâiet, 
Cum se naște Îngerul din omăt, 
Cum se sapă fântânile în cer, 
Cum lăcrimează tainele în ger. 
Doamne, AICI mi-ai prelins în fire 
Ochiul tău și pasul tău, subțire, 
În sarea din pâini surâzând. 
Doamne, AICI fă-mă să fiu blând! 
Lângă uscior de biserică și timpul din om, 
Doamne, AICI fă-mă iarnă și fă-mă pom! 
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Convorbiri duhovnicești cu 

 
 „Hristos este în același timp și lumina și 
izvorul vieții” 

 L.C.: Înaltpreasfințite Părinte 
Mitropolit, aș vrea mai întâi să pun în fața 
Înaltpreasfinției Voastre replica unui 
personaj-profesor din comedia „Moarte cu 
bocluc” de Romulus Cioflec: „Popoarele ce 
nu cred în El și nu se adapă din inima Lui – 
chiar dacă-L socotesc un simplu pământean 
– n-au nici pedagogi adevărați, n-au nici 
învățători! N-au nici profesori! Ele n-au nici 
oameni de stat, nici oameni de știință, n-au 
nici eroi! Au destui oameni de nimic! Fără 
iubirea Acestui mare Învățător, din care să 
izvorească truda și jertfa, nu se poate 
construi nimic.” Rugămintea mea este să ne 
vorbiți despre lumina și iubirea transmisă de 
dascăli elevilor săi. 

 Î.P.S. Ioan: O cercetare științifică 
făcută fără lumina de la candela credinței nu 
va putea înțelege sensul profund al luminii. 
Lumina studiată doar sub aspect fotonic nu 
va putea explica niciodată taina luminii de 
pe Tabor, taina luminii celei dumnezeiești. 
„Eu sunt Lumina lumii; cel care Îmi 
urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va 
avea lumina vieții.“ (Ioan 8, 12). 

Sfinții Apostoli au văzut umbra luminii 
lui Dumnezeu. Ce fel de lumină pun astăzi 
dascălii în mintea tinerilor?! Lumină de 
esență fotonică sau lumina lui Hristos, Care 
este Lumina luminii? 

Dascălul care predă Religia creștină tre-
buie să semene lumina lui Hristos în mintea 
ucenicilor săi. Hristos este în același timp și 
lumina și izvorul vieții. De aceea, Hristos 
trebuie împărtășit tinerilor dacă voim să a-
vem o generație a luminii, care să se îndrep-
te spre veșnicia luminii celei neînserate. 
Hristos ne-a lăsat o candelă aprinsă, din care 
să luăm și noi lumină. Această candelă va 
arde până la sfârșitul veacurilor, căci El a 
pus în ea Sângele Său. 

Evanghelia lui Hristos este nimbul 
acestei lumini. De aici au luat lumină Sfinții 
Apostoli, ucenicii și apoi mulțimea sfinților  

 
La Biserica Mehala, Timişoara 

____________________________________
care au ars ca niște torțe vii în fața lumii, 
nemistuindu-se.  

Când se seamănă lumina?!  
Unii zic că doar după ce omul trage opt-

sprezece brazde din viața sa. Ce ar fi dacă, 
tot atunci, Dumnezeu i-ar da omului suflet? 
Până atunci omul ar fi doar o țărână 
verticală. Întrucât Dumnezeu seamănă sufle-
tul în țărână încă de la zămislire, de ce nu i 
s-ar semăna în minte și lumina Evangheliei 
lui Hristos, chiar din fragedă pruncie? 

Există astăzi o legislație internațională 
care are ca obiect de studiu drepturile 
copilului încă nenăscut. Dreptul la viață al 
celui zămislit. De ce n-am avea dreptul de a 
semăna lumina în mintea unui copil, chiar 
din zorii dimineții vieții sale? 

Sunt tot mai mulți psihologi care vorbesc 
despre educația mamei și a copilului încă de 
la geneza fătului. Deci teoria celor optspr-
ezece brazde nu poate fi luată în seamă.  

De ce nu doresc unii a se împărtăși din 
lumină? 

Soarele își revarsă lumina și peste 
trandafirul îmbobocit și peste cel care își 
arată frumusețea sa grădinarului. Societatea 
de astăzi trebuie să-și pună întrebarea: ce fel 
de om dorește să lase în urma ei? Un om al 
fatalismului sau o societate care privește 
dincolo de asfințitul soarelui? Societatea 
contemporană este responsabilă de viitorul 
ființei umane și al acestei minunate planete 
albastre, de unde Dumnezeu Își ia sfinți 
pentru Raiul bucuriei Sale. 

 A consemnat LUMINIȚA CORNEA  
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Tableta de adevăr: 

 
    Episodul I 

 
Chişinău, Sala Eparhială 
 

În 1992, pe când editam jurnalul 
basarabean al lui Romulus Cioflec, întitulat 
Pe urmele Basarabiei, am fost invitat în 
judeţul Covasna să fac o lansare de carte. Cu 
acea ocazie am ajuns şi în localitatea Araci, 
unde s-a născut viitorul prozator şi publicist. 
Mi-a fost dat să văd casa părintească, şcoala 
unde el a învăţat, dealurile aride care 
aminteau mult un peisaj tipic american şi 
atunci am înţeles că dorul lui de a colinda 
lumea i-a răsărit în suflet încă din copilărie. 

Pornind de acea frumoasă amintire mi-
am zis că trebuie să mai cercetăm o temă: 
Romulus Cioflec și Chișinăul. Și nu orașul 
nostru contemporan, ci așa cum arăta el pe 
vremea când aici a poposit scriitorul  
ardelean. 

Într-o noapte târzie, pe la orele trei, a 
primăverii anului 1917, el poposește în gara 
Chișinău. Pe atunci gara arăta altfel decât 
cea de astăzi. Gara veche a fost distrusă de 
bombardamente din iunie 1941, dar pozele 
au păstrat imaginea de odinioară. 

A doua clădire pe care a cunoscut-o, dar 
în care n-a fost lăsat să găzduiască, a fost 
cea a hotelului Național. Acest hotel a rămas 
doar în fotografii, căci, în iulie 1941, o 
grupă de comando al NKVD-eului, condusă 
de căpitanul Muhin a aruncat clădirea în aer. 

După mai multe peripeții cu găzduirea, 
Romulus Ciofelec a fost servit cu ceai într-o 
ceainărie unde a și stat până în zori, când 
fața Chișinăului i s-a deschis în toată 
frumusețea: „Orașul e bine rânduit, croit în 
felii pătrate, cu străzi largi, drepte, zidit 
solid, din larg și pe pantă, să fie curat și plin 
de soare...Merg pe ulița cea mare, spre 
centru: Alexandrovskaia ulița...Clădirile tot 
mai arătoase, mai întâiu pe stânga,, apoi și 
pe dreapta... 

...O grădină mare, în dreapta, cu crengile 
copacilor îmbrobodite albe, cu o mare 
biserică rusească, albă la mijloc, iar în față 
cea mai mândră clădire...”(Pe urmele 
Basarabiei, Chișinău, 1992, pag. 204). 

Biserica mare  despre care scrie autorul e 
Catedrala Mitropolitană a Chișinăului, zidită 
între anii 1830-1836, iar mândra clădire 
despre care autorul pomenește, dar nu o 
descrie este clădirea Mitropoliei Basarabiei, 
construită începând cu anul 1813. 

Și tot acolo mai era un monument dis-
părut în 1918: „Iată „monumentul desrobirii 
Basarabiei”. La picioarele „desrobitorului” 
impozant, două femei: una, Rusia îmbrăți-
șează ocrotitor, cealaltă îi cade la sân, leși-
nată de fericire, recunoscătoare că a fost, în 
sfârșit, luată subt scutul pravoslaviei a toate 
încăpătoare... „Basarabia recunoscătoare”!..” 
(pag.204) 

În fața Mitropoliei, a fost inaugurat, în 
mai 1914, monumentul împăratului 
Alexandru I și pe seama acestui monument 
Romulus Cioflec împroașcă cu ironie. Două 
clădiri importante care au rămas nedescrise, 
dar pe care le-a văzut scriitorul din Araci 
sunt Primăria Chișinău și Sala Eparhială, cea 
mai bună sală de concert din Chișinău, 
construită în 1911. 

IURIE COLESNIC 
________  
Fotografiile vechi din Chișinău, din perioada 
când Romulus Cioflec a locuit în Chișinău, le-
am primit de la scriitorul Iurie Colesnic. 
Mulţumiri. 
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Inscripții 

   
     

Bibliografia receptării 
critice a operei lui Romulus 
Cioflec (1882–1955) se impune 
a fi recercetată, recitită și, 
desigur, integrată într-o amplă 
și temeinică monografie la care 
lucrează, de un deceniu, cu 
răbdare și rigoare, Luminița 
Cornea1, una dintre cele mai 
bune cunoscătoare a creației 
acestui scriitor așa de puțin 
vizibil astăzi. 

Opera sa de narator și 
publicist a stimulat interesul 
criticii și istoriei literare. Unii 
dintre reprezentanții săi 
arhicunoscuți au publicat, în 
timp, note, cronici, recenzii, 
studii și microexegeze ce au 
contribuit, esențial, la 
cunoașterea universului epic al 
scriitorului de la Araci. 

Un exeget excelent al 
operei lui Romulus Cioflec 
este, firește, istoricul și criticul 
literar Perpessicius care i-a citit 
și comentat2 câteva dintre 
cărțile sale. 

Un eseu revelator e și cro-
nica radiofonică3 privitoare la 
romanul Vârtejul, cronică ce nu 
a fost, încă, introdusă în seria 
de opere a lui Perpessicius. 

În această cronică, extrem 
de valoroasă, Perpessicius 
remarcă noutatea discursului 
epic, vigoarea scriiturii, ce 
descinde direct din Ioan Slavici  
și Liviu Rebreanu și, mai ales,  
 

portretele celor două personaje 
centrale ale romanului. 

Accentul este pus, în chip 
special, pe capacitatea de 
plăsmuire și inventivitate a 
naratorului, care izbutește, 
astfel, să se individualizeze în 
spațiul epicii interbelice. 

Restituirea operei lui 
Romulus Cioflec, într-o ediție 
critică, este un deziderat ce se 
poate concretiza cât mai curând 
cu putință. 

* 
Romulus Cioflec – Vârtejul 
 
Un roman ce se distinge, 

prin puternica lui originalitate, 
din marea masă a romanelor 
contemporane, este Vârtejul4 
de d[omnul] Romulus Cioflec. 

Cunoscut mai mult din note 
de călătorie şi îndeosebi din 
senzaţionala şi distractiva 
relaţiune a unui cvasinaufragiu 
polar, d[omnul] Romulus 
Cioflec dă cu acest întâi roman 
al dumisale un excelent 
examen de epică. Cunoscător al 
vieţii ardeleneşti, ca şi al 
sufletului şi expresiei celor de 
peste munţi, domnia sa 
izbuteşte să dea fiinţă 
geografică şi biografică unui 
sat în care-şi situează acţiunea 
romanului şi unor eroi din 
mediul de ţară ardelenesc, cu 
puţin înaintea izbucnirii 
războiului cel mare. 

Este, de bună seamă, 
însuşirea cea mai preţioasă, 

această putere de a crea viaţa, 
şi este semnul după care se 

Romulus Cioflec, profesor la 
Timişoara 

_________________________ 
recunoaşte romancierul. 
Constatarea este cu atât mai 
valoroasă cu cât Ardealul a dat 
şi înainte de război povestitori 
însemnaţi, precum un Slavici, 
iar după război, începând cu 
d[omnul] Liviu Rebreanu şi cu 
Ion al dumisale, romanul de 
amploare rurală şi de dramatic 
realism a cunoscut o meritată 
consacrare.  

Într-un plan, prin definiţie 
mai mic, Vârtejul d[omnu]lui 
Romulus Cioflec reeditează, cu 
mijloace proprii şi într-un stil 
de puternică savoare rustică, 
psihologia vieţii ardeleneşti, 
cunoscută nouă din Ion.  

Mitrea Căuş, nefericitul 
erou din Vârtejul, dârz şi 
îndărătnic în încercările lui de a 
se ridica peste treapta stării lui 
sociale şi care sfârşeşte în chip 
de plâns, e din aceeaşi familie 
de suflete cu eroul d[omnu]ui 
Liviu Rebreanu. → 

NICOLAE SCURTU  
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Şi apropierea aceasta 
spune îndeajuns. Vârtejul 
povesteşte viaţa a doi fraţi de 
cruce, Mitrea Căuş şi Ghiţă 
Haidamai, din satul Târna, de 
la anii din preajma recrutării, ai 
serviciului militar, ai 
negustoriei lor cu cai de furat şi 
contrabandă, cu insuccesul lui 
Mitrea Căuş, prins şi 
condamnat, dar care se 
răscumpără cu vitejia lui pe 
câmpul de luptă, şi sfârşeşte cu 
revenirea lor la vatră, 
Haidamai, invalid de un picior 
şi izbutind să se aciuiască la 
cooperativa din sat, iar Mitrea 
Căuş, coborând tot mai mult, 
cu sufletul întristat şi 
hotărându-se să se 
călugărească, dar căzând sub 
gloanţele jandarmilor care-l 
socoteau un răufăcător. 

Precum se vede, este o 
poveste de întinse proporţii, pe 
care, dacă d[omnul] Romulus 
Cioflec izbuteşte să le 
împlinească cu prisosinţă 
într-un singur volum, totul se 
datoreşte acelui caracter de 
densitate epică, pe care l-a 
imprimat romanului. 

Trecând din eveniment 
în eveniment, autorul alege 
îndeosebi acele amănunte ce 
caracterizează sufletele, încât, 
fără să se urmărească anume, 
romanul d[omnu]lui Cioflec 
este unul psihologic, de o 
autentică psihologie rurală. 

Cuplul celor doi eroi, 
care aşa de mult se 

completează, complexitatea lor 
sufletească şi atmosfera de 
fatalitate ce-l urmăreşte pe unul 
din ei, amestecul de 
religiozitate şi realism, studiul 
prefacerilor aduse de război 
chiar într-un sat pierdut în 
umbra munţilor, ca şi stilul, 
aforistic şi imitând sfătoşenia şi 
topica ardelenească, ilustrat în 
trecut de un Ioan Slavici, iată 
câteva din caracteristicile 
acestei cărţi de aspră şi 
emoţionantă poezie rustică. 
_________________________  
 

 
Miracol uman – sticlă,   

de Elena Graure-Manta 

Note 
 Această cronică se reproduce, 
aici, din arhiva Radiodifuziunii 
Române, București. A fost, 
inclusă, de curând în cartea – 
Perpessicius – Cărți noi. 
Cronici radiofonice 1929–
1947. Ediție critică, note și 
variante de Valeriu Râpeanu și 
Sanda Râpeanu. Studiu 
introductiv de Valeriu 
Râpeanu. [București], Editura 
Casa Radio, 2015, p. 584–585 
(Colecția „Biblioteca Radio“. 
Seria Magister). 
1. Romulus Cioflec – un 
ardelean pe drumurile lumii. 
Ediție îngrijită de Luminița 
Cornea. [Sfântu Gheorghe], 
Editura Arcuș, 2007, 85 pagini 
+ 15 pagini cu iconografie 
(Ministerul Culturii și Cultelor. 
Centrul de cultură Arcuș. 
Muzeul Național al Carpaților 
Răsăriteni). 
2. Perpessicius – Romulus 
Cioflec – Sub soarele polar în 
Opere. [Volumul] 4. Mențiuni 
critice. București, Editura 
Minerva, 1971, p. 129–131 și 
Pe urmele destinului. O goană 
în jur de sine însuși în Opere. 
[Volumul] 10. Mențiuni critice. 
București, Editura Minerva, 
1979, p. 282–291. 
3. Rostită în ziua de 16 iulie 
1937, la ora 2115 (Cărți și 
reviste). 
4. Romulus Cioflec – Vârtejul. 
București, Editura Adevărul, 
1937, 284 pagini. 
 

 



 8 

Dezvăluiri: 

 
LUMINIȚA CORNEA 
 

Cei doi scriitori, Panait Istrati (1884-
1935) și Romulus Cioflec (1882-1955), ce s-
au cunoscut la Paris, în anul 1929, s-au legat 
sufletește printr-o strânsă prietenie, ce va 
dura până la moartea autorului Chirei 
Chiralina (1).  

Panait Istrati a venit, în vara anului 
1929, în România. Îl vizitează pe Romulus 
Cioflec la Timișoara și merg împreună la 
Lupeni, ca să cerceteze consecințele grevei 
muncitorești, fără gândul de a se amesteca 
„în haosul fără lumină al gazetăriei”. A 
aflat că la Timișoara avea să se judece un 
proces al comuniștilor, că la Lupeni avusese 
loc un asasinat în masă și afirma că nu 
exagera când pretindea că între Timișoara și 
Lupeni „se joacă destinele guvernului 
național –țărănesc” Totul face dintr-o 
„pornire absolut dezinteresată, dintr-un 
simțământ de datorie cetățenească. De trei 
săptămâni alerg ziua și noaptea ca să mă 
încredințez de cele ce se petrec între 
Timișoara și Lupeni. Am văzut, am pipăit 
lucruri dureros de triste” (2) 

Romulus Cioflec, în acea perioadă, 
profesor la Timișoara, membru al Partidului 
Național-Țărănesc, a obținut autorizația de a 
întreprinde o vastă anchetă (interzicându-li-
se totuși accesul la uzina electrică, locul 
masacrelor) de la ministrul de Interne din 
acea vreme, Al. Vaida-Voievod, pe care-l 
cunoscuse din activitatea de gazetar al anilor 
1911-1912, la ziarul „Românul” din Arad. 

Cei doi scriitori, cu profunde vederi 
democratice, au investigat urmările grevei 
pe cont propriu. Amândoi au avut experiențe 
inedite și interesante. Într-o scrisoare din 1 
ian. 1930, către Camil Petrescu (1894-1957), 

Panait Istrati face mărturisiri revelatoare: 
„Lupenii mi-au servit un exemplu dureros: 
în timp ce eu riscam să fiu ciomăgit și de 
către ai mei și de către cei ai tuturor 
chilipirurilor politice, nu s-au găsit trei 
oameni de frunte printre scriitorii noștri 
care să considere cauza minerilor din Valea 
Jiului ca o cauză de o înaltă umanitate, deci 
și a omului de condei, oricât acest condei ar 
fi azi inferior târnăcopului. Un singur om a 
fost mișcat, a riscat și m-a susținut cu 
prilejul acesta, din toate puterile lui – 
Romulus Cioflec. N-am reușit însă amândoi 
decât să ne facem urâți de pungășimea 
intelectuală de la noi, care s-a năpustit să 
ne sfâșie.” (3)   

Revoltat de realitățile descoperite, 
Romulus Cioflec își dă demisia din Partidul 
Național Țărănesc, după cum declară Panait 
Istrati „cu scandal în presă, deoarece se 
convinsese, ca și mine, de vinovăția 
guvernului. În afară de asta, am publicat opt 
articole în ziarul „Lupta”, de pe urma 
cărora am fost huiduit de studențime și 
imediat expulzat din țară”, (4). Informații 
despre anchetă găsim în articolele scrise de 
Panait Istrati (5). 

Romulus Cioflec, convins de 
culpabilitatea guvernului, declară cu 
deosebit curaj în demisia publicată în ziarele 
„Adevărul” și „Dimineața”: „Nu pot accepta 
schingiuirile nesancționate față de 
muncitorii de la Timișoara, din 7 aprilie, 
unde un membru al guvernului decorează în 
plin proces pe polițiștii executori ai 
schingiuirilor de la căminul muncitoresc și 
de la beciuri, și nu pot, fiind în guvern, să 
îndur coșmarul ororilor de la Lupeni” (6)   

Ca urmare a demisiei lui Romulus 
Cioflec din Partidul Naţional – Ţărănesc, 
ziarul Adevărul  din 28 septembrie 1929 
(sâmbătă), anul 42, nr. 14040, publică, pe 
prima pagină, articolul „Tâlcul unei 
retrageri” (5). Semnatarul  Em. Socor 
realizează un extraordinar portret al 
profesorului-scriitor, „om de idei” corect și 



 9 

cinstit, încercând să explice semnificația 
retragerii acestuia, deoarece a fost 
deziluzionat de manifestările conducătorilor 
partidului în aspirațiile căruia a crezut. 
Redăm, în întregime, articolul: 

„D. Romulus Cioflec, profesor din 
Timişoara, s-a retras din partidul naţional-
țărănist al cărui membru era. 

 Veţi zice: un fapt divers. D. Cioflec nu e 
în politică o figură proeminentă şi nici 
partizani nu are. Ieşirea d-sale din partid, 
dintr-un partid mare şi popular, n-are 
importanţă. Putem trece deci peste acest 
fapt mărunt, de care nu face să ne ocupăm.  

 De acord. D. Cioflec nu e nici mânuitor 
de mase, nici organizator de agenţii 
electorale, nici n-a jucat vreun rol important 
în politica ţării. E un simplu cetăţean, deşi 
nu simplu, care intrând în partidul naţional-
ţărănist mânat de o idee, îl părăseşte, ca să 
nu-şi nesocotească ideea. 

Atât. Dar tocmai asta e important. Omul 
se retrage pentru că a pierdut iluzia ce avea 
despre partidul din care făcea parte. Şi par-
tidul acesta a provocat atâtea iluzii, încât nu 
cred că s-ar simţi bine, dacă toţi deziluzi-
onaţii ar imita gestul domnului Cioflec.  

 Nu ştiu dacă d-sa, care era înainte 
vreme în Basarabia, s-a înscris la naţional-
ţărănişti pentru că o brută de jandarm l-a 
pălmuit pe d. Pan Halippa; dar ne asigură 
că a plecat din acelaşi partid, pentru că a 
constatat că, sub administraţia democratică  
a dlui Vaida, se bate. Se bate la poliţie, se 
bate la siguranţă, se bate la jandarmerie. Şi 
d. Cioflec n-a putut protesta altfel, decât 
salvându-şi conştiinţa. S-a retras din partid. 

 N-am avut naivitatea să cred că venirea 
la guvern a naţional-ţărăniştilor va 
dezrădăcina în 48 de ore un vechi obicei al 
pământului, după cum nu mi-am putut opri 
zâmbetul, când am luat cunoştinţă, acum 5-6 
luni, de circulara dlui ministru de interne 
prin care se interzicea bătaia la poliţie. Dar 
nici nu mi-aş fi închipuit că totul va rămâne 
neclintit, ca în alte vremuri, şi că, după zece 

luni de guvernare, nu vom înregistra nici un 
fel de prefacere a moravurilor 
administrative. 

 Şi iată că un om de idei, care a dat 
afilierii lui la partidul naţional-ţărănesc alt 
înţeles decât pofta de afaceri, când „va veni 
vremea”, îl părăseşte motivat, pe chestiunea 
bătăii. 

 Dispar iluziile întocmai cum cad, 
toamna, frunzele îngălbenite. Dispar şi se 
risipesc bătute de cele patru vânturi, 
împrăştiind şi bruma de capital moral şi 
politic acumulat, timp de zece ani, cu multă 
trudă onestă. 

E un simptom care ar trebui să-i pună în 
grijă pe conducătorii partidului, mai ales că 
nici o altă nădejde nu se înfiripează pe tot 
întinsul mocirlos al politicii româneşti.” (7) 

         Note:      
1. Panait Istrati – scrisori către Romulus 

Cioflec, prezentate de Al. Oprea, în revista 
Manuscriptum, an I, nr.1, 1970, p. 83-96    

2. Panait Istrati, Între Timișoara și 
Lupeni, reportaj apărut în ziarul „Lupta”, 24 
sept. 1929 

3. „Scrisori către Camil Petrescu”, vol. 
II, Ediție îngrijită, prefață, note și indici de 
Florica Ichim, colecția „Documente 
literare”, Editura Minerva, București, 1981, 
p. 43                                                                                           

4. Panait Istrati, Trei decenii de 
publicistică, vol 3, Scrisoare deschisă oricui 
1930-1935, ediție îngrijită de Ion Ursulescu, 
Humanitas, București, 2006, p. 423 

5. Panait Istrati, Trei decenii de 
publicistică, vol. 2, Între banchet și 
ciomăgeală 1919-1929, ediție îngrijită de 
Ion Ursulescu, Humanitas, București, 2005, 
p. 423-447 

6. Camil Baltazar, Evocări și dialoguri 
literare, Editura Minerva, București, 1974, 
p. 96 

7. Em. Socor, Tâlcul unei retrageri, în 
Adevărul  din 28 septembrie 1929 
(sâmbătă), anul 42, nr. 14040, prima pagină
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Inscripții: 
NICOLAE SCURTU 

 

 
Bibliografia nuvelistului, romancierului 

și jurnalistului Romulus Cioflec (1882–
1955) nu este lesne de elaborat întrucât acest 
narator a colaborat, timp de cinci decenii, la 
cele mai neașteptate publicații literare și 
nonliterare din spațiul românesc. 

Numele său îl întâlnim în presa din 
Transilvania, Banat, Basarabia, Moldova și 
Țara Românească, în cele mai prestigioase 
ziare și reviste, precum Gazeta 
Transilvaniei, Românul, Viața Românească, 
Sămănătorul, Viața literară și artistică, 
Sburătorul, Convorbiri literare, Luceafărul, 
Ramuri, Adevărul literar și artistic, Neamul 
românesc literar, Sfatul Țării, Revista 
noastră, Cuvânt moldovenesc și, desigur, 
multe altele. 

Una dintre reviste, care nu a fost 
semnalată până acum și la care a colaborat 
doar de două ori, este și Lamura (1919–
1928), publicație culturală, literară și 
pedagogică înființată de Alexandru Vlahuță. 

Romulus Cioflec, în povestirea La 
cumpănă1, evocă cu pasiune și o anume 
duioșie drama psihologică a maiorului 
Ștefan Brănişteanu, medic într-o unitate 
militară, care se reîntoarce în satul natal, 
spre a-și revedea familia și cu gândul unei 
despărțiri definitive neștiind ce surprize 
poate dezlănţui războiul european. 

Remarcabil este finalul acestei bijuterii 
epice în care tăcerea devine traumatizantă: 
„Se potoliră... Și se lăsă deodată o tăcere 
lungă și grozavă – și atunci din ochii 
Brănișteanului, din ochii bătrânului tăcut 
lunecă cea dintâi lacrimă... Și tăcea și el mai 
departe – tăceau toți așa ca și cum cineva 
mai avea încă să răspundă... Tăceau ca și 
când se auziseră bătăile în ușă și așteptau... 

Însă îmbrățișările înfrigurate ale lui 
Ștefan le făceau să creadă că hotărârea 
aceasta îl tulbura, că îl durea, că ea era 
nestrămutată... 

Și, totuși, poate le-ar fi căzut credința, 
dacă i-ar fi putut vedea ochii, când, de la o 
aruncătură de piatră, a mai privit o dată 
ograda părintească“. 

Impresionează prin călătoria hibernală şi 
descrierile de natură, care amplifică drama 
psihologică a unui intelectual indecis de a 
mai reveni la unitatea militară. În cele din 
urmă învinge rațiunea.  

„– Pentru un doctor e și mai greu. Patria 
lui e acolo unde cad bolnavii“. 

A doua colaborare a lui Romulus Cioflec 
are un caracter teoretic și programatic, Din 
reforma învățământului în Austria, în care 
face o radiografie a învățământului primar și 
secundar din Austria, după întâiul cataclism 
european. 

Se observă implicarea întregii societăți 
austriece în redresarea, reformarea și 
eficiența educației și instrucției. 

Referindu-se, aluziv, la noi, constată cu 
o imensă tristețe: „Acolo munca e mai grea, 
căci muncitorii sunt mai puțini, iar lumina 
nu se prea caută. Ba sunt ceasuri grele când 
nici nu se primește bucuros. Ceea ce 
înseamnă că trebuie să fie cu atât mai mare 
datoria și graba de a o răspândi“. 

Contribuțiile acestea au menirea de a 
întregi bibliografia unui scriitor așa de puțin 
citit şi recitit, astăzi, chiar de specialiști. Se 
impune, așadar, depistarea unor punți de 
legătură cu universul epic și jurnalistic al lui 
Romulus Cioflec. 

Note: 
1. Romulus Cioflec – La cumpănă. 

Memoriei învățătorului-locotenent C. 
Fedeleș în Lamura, 1, nr. 10–11, iulie–
august 1920, p. 893–898. 

2. Romulus Cioflec – Din reforma 
învățământului în Austria în Lamura 
pedagogică, 3, nr. 5, februarie 1922, p. 317–
323. 
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Colțul anticarului:  
 

 
 
De curând, într-un anticariat, mi-a 

atras atenția o carte mai deosebită, aș spune 
uitată de vreme, pentru că din nefericire, 
astăzi, nu mai are căutare. Este vorba, mai 
bine zis, de un caiet practic intitulat: „Curs 
metodic de caligrafie”, întocmit „conform 
programei în vigoare pentru usul școalelor 
secundare și profesionale” de C.I. 
Ștefănescu, profesor la Școala Comercială 
Superioară, apărut la „Cultura românească, 
institut de editură, arte grafice și confecțiuni 
din hârtie”, București. Anul apariției este 
1927, după data „taxei timbrului plătită 
direct Casei Corpului Didactic, conform 
deciziunei no. 6310/927”. De remarcat că 
această metodică de caligrafie a fost 
aprobată de „Onor Minister al Instrucțiunii 
Publice cu ord. No. 200 din 27 Maiu 1920”. 
 În perioada interbelică, se preda în 
școli, în ore speciale, obiectul de învățământ 
numit Caligrafie. Se studia Caligrafia până 
în cursul superior, deci opt ani de școală. 
Pentru pregătirea dascălilor și continua lor 
perfecționare, se tipăreau cursuri și caiete 
metodice. Astfel, autorul, prof.  
C.I.Ștefănescu, a editat și un „Caiet de 
caligrafie”, în anul 1927, apoi o altă 
metodică: „Cum se învață a desena după 
natură – pentru începători”. 
 Cursul metodic menționat mai sus 
___________________________________  
 

 

____________________________________
este dedicat scrierii ronde, care este un fel de 
scriere cu litere rotunde, groase și drepte. 
Litera astfel realizată este litera rondă. 
Există și peniță rondă, o peniță specială cu 
vârful lat, cu care se pot scrie literele ronde. 
Spre deosebire, scrisul cursiv este aplecat 
spre dreapta, italic, fluent. Scrierea batardă 
este intermediară, între scrierea rondă și 
cea cursivă. Scrierea gotică are niște 
caractere ascuțite, născută din stilul gotic 
caracterizat prin forme înalte și zvelte, prin 
arcuri și bolți ogivale. Scrierea lapidară 
evocă, prin concizie și vigoare, stilul 
inscripțiilor latine, laconice, scurte, concise. 
 În prima parte a cursului metodic, se 
precizează, printre altele, importanța poziției 
mâinii și a peniței, condiție principală, 
pentru a obține o scriere frumoasă și ... 
ușoară. O mențiune general valabilă: „corpul 
se ține drept, având pieptul paralel cu masa, 
fără a o atinge, iar coatele pe masă”.  
 Oare astăzi, când nu se mai strudiază 
în școală caligrafia, câți dintre noi mai 
suntem preocupați de o scriere frumoasă, ce 
de fapt ne onorează?! Câți, astăzi, suntem 
preocupați de distanțele dintre litere, de 
lărgimea și înclinarea buclelor literelor, de 
scrierea mai specială a literelor mari?! Câți 
știm ce înseamnă scriere cursivă, rondă, 
batardă, gotică, lapidară? 
 În zilele noastre, admirăm 
documente, scrisori autografe, nu numai 
pentru conținut, dar și pentru frumusețea 
scrierii, inclusiv a semnăturilor. Să spunem, 
ca mulți, din păcate, că ce este vechi este 
depășit?! Frumusețea „celor vechi” a rămas 
și va rămâne în istoria culturii. 

LUMINIȚA CORNEA  
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Daniel Drăgan 
 

 
- Uite-l pe Lae! Vorbeam 

de lup şi lupul la poartă. Lae, 
hai pe la noi. Ea e Maria 
Suru,colega şi surioara mea. Îi 
povesteam cum m-ai băgat tu 
în partid. Mai ţii minte? Ziceai 
că va fi lumea comuniştilor şi 
că, dacă nu intru, am să văd pe 
dracu’. Eu ziceam că n-am să 
văd niciun drac şi că nu mă 
interesează comuniştii cu 
carnetul lor. Lae Ceaun, zurliul 
ăsta, ca să mă ispitească, zice: 
Şi când o sosi o stofă faină la 
magazin, sau pantofi Guban, 
vânzătorul o să zică pe şleau: 
n-am decât trei perechi, să 
poftească în faţă membrii de 
partid. Sau: trebuie să duci 
copilul la şcoală. Învăţătoarea îl 
trimite în fundul clasei cu 
codaşii. Învaţă copilul tău carte 
cum învaţă bufniţa mea să 
scrie. Are o bufniţă, mai ştii? 
Vino cu Maria s-o vadă şi ea. 
Vrei s-o bagi şi pe ea în partid? 
Pe cine, pe Maria? Nu, bufniţa. 
N-o bag. Se zice că este 
pasărea înţelepciunii. Tocmai 
d-aia. E prea deşteaptă. Mi-e 
teamă că se prosteşte. Dar m-a 
băgat pe mine, Mioaro, şi zice 
că are să-mi meargă bine. 
Băieţelul tău, mă vrăjea Lae 
Ceaun, va fi repede adus în 
banca întâia şi, la sfârşitul 
anului, cine primeşte coroniţă? 
Cine? Băiatul membrei de 
partid, adică al tău. Adică al 
meu. 

- Sau, preia povestea Lae, 
te duci la cinema. Nu mai sunt 
bilete. Îi faci semn plasatorului 
şi îi şopteşti: Ştii tu cine sunt 
eu? Uite ici carnetul. Şi-i arăţi  

un colţ de carnet. Băiatul 
imediat decolează: Scuzaţi, 
pardon, poftiţi! Apare un scaun 
tapiţat, sau dacă nu există, 
scoală o loază de pe scaun şi-i 
zice să stea rezemată de pereţi, 
scoală un rând întreg dacă este 
cazul pentru tovarăşa de la 
partid. Nu ştiţi voi, fetelor, nu 
ştiţi ce câmp imens de afirmare 
deschide carneţelul acela cât 
palma. Mergi, să zicem, la 
grădină, că e chermeză şi 
sfârâie mititeii pe grătar. Zece 
mici! comanzi tu  şi grătaragiul 
repede se orientează: Zece am, 
ai dumneavoastră sunt. Cu 
muştar? Şi în timp ce ţi-i pune 
_________________________  

 

Meditaţie in duet, sticlă 
Elena Graure – Manta 

în farfurie, un amărât care 
aşteptase cuminte să i se 
prăjească comanda încearcă să 
mârâie şi înghite în sec. 
Grătaragiul îi dă un ghiont şi-l 
face atent: tovarăşa e de la 
partid! Cuvântul magic când se 
rosteşte, tot ce e crud se 
rumeneşte, ce e rău se 
primeneşte. Până şi coitul, că şi 
la coit sunt avantaje 
fundamentale. Hââm! Dar asta 
nu e frumos s-o discutăm 
acum. 

Râdeam cu Mioara cum nu 
mai râsesem decât acu’trei ani, 
la pension, când a fost o mică 
agapă cu băieţii de la liceul 
agrar. 

– Dar ziceam de coit, 
pledează cu aplomb politic 
tovarăşul Lae Ceaun, actor 
amator într-o trupă de teatru, 
care încearcă să se constituie 
încă din toamna trecută. 
Ziceam de coit. Aici e treabă 
importantă şi de cursă lungă. 
Stau pretendentele înşirate la 
marginea horei şi flăcăul voinic 
încă nu ştie cu care să se arunce 
în dans. Priveşte-n dreapta, 
priveşte-n stânga, şi, deodată, 
Zizi sare la el şi îl apucă de 
ştromeleag. Flăcăul voinic 
încearcă să se elibereze, dar nu 
e chip. Zizi îl ţine zdravăn de 
unde trebuie. E dreptul ei, e 
membră de partid. Şi dansează 
cu el. Şi se mărită cu el. Dacă 
vrea ea. Dacă nu vrea ea, 
găseşte altul. Proastele satului 
aşteaptă pe margine, îşi ronţăie 
colţurile de la basmale şi 
aşteaptă. Aşteaptă până se 
ofilesc şi îmbătrânesc şi mor în 
calitate de nemembre de partid, 
adică fete bătrâne. 

________ 
*Fragment din voloumul Miţa – 

jurnalul intim, secret şi adevărat al 
Mariei Suru 
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MIHAELA AIONESEI 
 
speranța  
 
Crăciunul se apropie în galop 
aburul se transformă în țurțuri 
prin ei respir și mă las îmbrățișată  
de armura de foc a zăpezii. 
 
îndur și tac. în sărbătoarea cu miros de 
cozonac  
hoinăream cândva fericită 
chiar dacă prin cizme un deget îmi ieșea  
și la haină aveam nasturii lipsă, 
seara eram toți la masă adunați 
în jurul unui boț de mămăligă 
și o coajă de răbdare friptă. 
 
pe vremea aceea toate erau altfel 
până și gerurile aveau miros de sâni calzi 
ulițele se pierdeau în zâmbetul ei 
pe care-l desenam cu șinele de la săniuță 
în timp ce din urmă veghea Grivei. 
 
acum nici el nu mai e. 
zâmbetul e doar o schiță pe-o coală neagră 
încerc să-l împart doar că de câte ori o fac 
îmi dă întotdeauna un rest de tristețe 
din care oamenii fug  
în fiecare an tot mai departe  
de bradul sub care aștept o stea, 
 
darurile sigur umblă prin lume 
și pentru inimile orfane 
vine cineva... 
 
Dumnezeu adormit în odaie 
 
La urma urmei nu-i chiar așa greu de trăit 
trebuie să-ți amintești clipa zămislirii 
brațele vânjoase 
brațele de aer 
și topoganul din care te-ai aruncat 
însetat de lumină 
umerii ei moi care te-au ridicat 
până la sânul copt 
pregătit să îndure spaima gurii 
agățată precum mâna unui înecat 
 
apoi ziua aceea când îți creșteau dinți 
și erai silit să te desprinzi singur 
de parcă asta ar fi fost de ajuns  
să-ți rozi întunericul pe întuneric pe urmă 
din ce în ce mai multe ploi și ninsori 
te-au învățat cât de anevoios este drumul 

 
Portret, gravură de Dalila Ozbay 

________________________________ 
cârpit 
cu tine însuți până la soarele răsare 
și te-au încredințat că pentru a trece podul 
este nevoie să zidești în tine o mănăstire 
cu o măicuță primitoare și blândă 
doar una 
 
ce nevoie ar avea toma necredinciosul de 
două 
când nu știi nici în tine 
să intri tiptil 
să nu-L trezești pe Dumnezeu 
adormit în odaie... 
 
ANTHONIA AMATTI 
 
Aur pierdut – poem inedit 
 
De veghe în lanuri secerate ningea cu frunze 
aurii în părul meu alintat de tine 
Acum agrafele rămân mate și calpe 
Aleile lungi și curate nu mai intonează 
romanțe, ci recviemul  premonitoriu. 
Parfumul covorului pestriț de frunze uscate 
Răspândește aroma moartă a sfârșitului. 
Pocnesc între crengi cenușii castane pipăite 
de vânt și cad cu zgomot printre tufele încă 
vii. 
O agudă răscoaptă îmi lasă între dinți gustul 
fad al ultimului fruct. 
Focul obișnuit al artificiilor toamnei a 
înnegrit poteca așteptând prima ninsoare 
E aceeași toamnă complet alta. 



 14 

Actualitate – Teatru 

 
– Dramă în 3 acte şi un epilog – - fragment - 

Actul II 
(Continuare din numărul trecut) 

I. Măcelariu: No, bun, fie după voia ta. 
Vii la catedrală pentru Te-Deum, şi ce-om 
mai pune la cale, apoi mâine îl întronăm pe 
Şuluţ. E de nădejde. No, te aştept, n-o să le 
spun că eşti aici. Va fi o surpriză. Vin după 
tine acolo în Câmp? 

Iancu: Nu, nu e nevoie, o să apar acolo 
şi eu, la un moment dat. 

(Se despart şi de îndată decorul îl arată 
pe Iancu pe Câmpia Libertăţii, în faţa 
monumentului cu cruce. Pe măsură ce se 
apropie, se aude crescând un vuiet ca de 
mulţime, s-aud voci şi discursuri: Români, 
fraţilor, ne-am adunat aici, în Ierusalimul 
românesc, în acest mai al vieţii... Se aud 
urale, dar tot mai estompat. Iancu se aşează 
în genunchi în faţa monumentului, pune 
fluierul şi geanta de piele ce-a avut-o de gât, 
jos, se descoperă şi pune şi pălăria lângă 
celelalte obiecte, apoi face trei cruci şi-
ncepe a rosti rugăciunea, oftând adânc:) Ai 
milă de mine, Dumnezeul meu, Dumnezeul 
meu! Şterge fărădelegile mele şi curăţeşte-
mă de păcatul meu. Căci îmi cunosc bine 
greşelile mele şi păcatul meu stă înaintea 
mea. Fii drept, o, Dumnezeul meu, şi 
judecă-mă după cum ştii Tu adevărul, ca să 
pătrundă înţelepciunea înăuntrul meu. 
Curăţă-mă cu isop, spală-mă şi mai alb decât 
zăpada voi fi. Fă-mă să aud judecata Ta, 
întoarce-Ţi privirea spre mine şi zideşte în 
mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi bucuria 
mântuirii Tale şi sprijină-mă în neputinţa 
mea. Învaţă-mă căile Tale, iar pe cei ce le 
calcă, întoarce-i la Tine, şi stinge în mine 
ura şi răzbunarea împotriva lor. (intens) 
Scapă-mă de vina sângelui vărsat, Doamne, 
şi fă ca limba mea să laude îndurarea Ta. 
Deschide-mi buzele şi gura mea, să pot 
striga: N-am vrut, Doamne, n-am vrut decât 
dreptate pentru ai mei. Nu mândria cea 
cumplită m-a aşezat în fruntea lor, Doamne, 
ci dorinţa de a-i vedea ridicaţi din căderea în 
care-i ţin răii, pentru libertatea şi demnitatea 
lor şi-a copiilor lor. Că un băieţandru am 
fost şi eu, Doamne, şi lupta şi jertfa pentru ei 

mi le-am asumat, şi jertfa lor Ţie Ţi-o 
încredinţez, că lor încă nu le-a adus nici un 
bine. Iar inima mea zdrobită şi mâhnită, 
alină-mi-o, Doamne, stinge focul din pieptul 
meu, iar nelegiuirea celui rău spulber-o din 
ochii mei, fă-mă să uit cuvintele mincinoase 
şi înşelătoare din gura lui şi-nvaţă-l şi pe el 
dreptatea Ta, sprijineşte oamenii şi 
vieţuitoarele de lângă el, aşează bunătatea Ta 
peste toţi, să găsească fiii oamenilor adăpost 
sub aripile Tale, căci Tu eşti izvorul vieţii şi 
şuvoiul bucuriilor de la Tine vine, şi lumina 
Ta ne-ntăreşte şi ne veseleşte pe toţi. Iar pe 
mine, Doamne, fă-mă să nu m-ajungă 
piciorul celui mândru, să nu mă pună pe fugă 
mâna celor răi. Întăreşte-mă, Doamne, să fac 
binele pentru toţi cei ce sunt în bună credinţa 
Ta, atâta cât îl mai pot face, căci numai întru 
acest gând am trăit şi am luptat, Doamne, şi 
palmelor Tale am încredinţat soarta mea, şi 
fă, Doamne, să nu fie întru totul nenorocită, 
iar dreptatea pentru poporul meu, fă, 
Doamne, să strălucească precum soarele la 
amiază, iar pe mine mânia şi furia să mă 
părăsească, să fiu blând ca păstorul Tău, căci 
ştiu, Doamne, că încă puţin şi cel rău nu va 
mai fi. Şi veghează zilele mele, Doamne, fă-
mi-le uşoare şi binecuvântate, iar în ceasul 
cel de pe urmă, Doamne, stai lângă mine şi 
ajută-mă să-l trec uşor, doar într-un suspin. 
Ţie mă încredinţez încă o dată aici şi-n ceasul 
de pe urmă al meu. Amin! (Face trei cruci şi 
se ridică oftând adânc. Tocmai în acest 
moment se apropie de el silueta feminină 
care, în umbră, apăruse încă de pe la 
mijlocul rugăciunii. Această femeie nu e alta 
decât unguroaica Hanya Farcaş, fiica 
protopopului reformat din Abrud, care, 
atunci când a năvălit Hatvany, i-a salvat 
viaţa strigându-i: „Ianc, fugi!” şi-a deschis 
fereastra. Buteanu şi Dobra se încrezuseră 
în neîncălcarea conven-ţiei făcute prin 
deputatul Dragoş şi căzuseră în capcana 
întinsă chiar de Kossuth, care-i po-runcise 
maiorului Hatvany să atace prin surprin-
dere Abrudul, chiar în timpul tratativelor, şi 
să-i prindă pe fruntaşii revoluţionari 
români. Fata era îndrăgostită de Iancu şi-l 
veghea din umbră. Aşa apare şi-acum.) 

Hanya:Ţi-am ascultat rugăciunea. 
Doamne, ce chin e în sufletul tău, → 

ION POPESCU-TOPOLOG  
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TATIANA SCURTU-MUNTEANU 
 
Îmi creşte-n piept vioara 
 
Îmi creşte-n piept vioara ca o iarnă, 
Întroienindu-mă cu note sidefii, 
Balade ceruite să-mi aştearnă 
Prin fulgii îmbibaţi cu poezii. 
 
Vâltori stârnite-n mâinile firave 
Cuprinse de frenetice zăpezi, 
Înlănţuiesc acordurile grave 
Şi se îmbujorează în amiezi. 
 
Îmi concertează fiecare clipă 
Lăsată peste umărul rotund 
Şi-mi creşte din vioară o aripă 
Pe care-n sânul iernii o ascund… 
 
Noaptea-şi plânge pomii peste mine 
 
Noaptea-şi plânge pomii peste mine 
Ca o mamă gândul nerostit, 
Eu îmi cânt tăcerea în suspine, 
Tu prin toamna când vei fi venit? 
 
Noaptea-mi cruţă visele-ntomnate, 
Pâlpâind în mine încă dor, 
Carele prin ceruri răsturnate 
Mi te-aşază-n calea stelelor. 
 
Noaptea-şi frânge orele cărunte, 
Unde timpul morilor de vânt 

Stoluri de lumină îmi ascunde 
Şi mi le încheagă în cuvânt. 
 
Noaptea se pogoară ca un sfânt. 
 
VADIM BACINSCHI 
 
Amintire în ziua de 31  
 
Nu va mai ninge niciodată ca acasă, 
 cu fulgi senini, de-un alb-nevinovat, 
 când mama ne punea colac pe masă 
 și răcituri din casa mare, de mâncat. 
Și tata, bietul, închina pahare, 
 veneau bunicii, albi, de peste drum 
și totu-n jur era o sărbătoare 
 cu iz de lemne arse și de fum...  
        Odesa, 31 decembrie, 2015 
 
Sfârșit de an  
 
 Sfârșit de an, sfârșit de așteptări 
 și începutul altor speranțe, la fel de incerte... 
 Mai am foi nescrise, cerneală - în călimări, 
 iar în față-- același monumental perete. 
 Am așteptat stingerea soarelui, sus, 
 am așteptat, jos, cataclisme purificatoare, 
 dar nu s-a întâmplat nimic și m-am dus 
 zilnic, dezamăgit, la culcare. 
 Mă tot scol, diminețile, ca să văd, precis, 
 că toate stau cum au fost puse odată: 
 copacul, casa, masa de scris 
 și poezia asta neterminată. 

 
_____________________________________________________________________________  
 

→Crăiuţul meu drag! Te uiţi lung şi trist 
la mine, nu mă mai ţii minte? (Iancu o 
priveşte, totuşi, nerecunoscând-o. Ea-i sare 
de gât) Ianc’, Crăiuţule, sunt Hanya din 
Abrud! Nu ţii minte, când am strigat: Ianc, 
fugi! şi-am deschis fereastra? Şi te-aşteptam 
cu calul, şi nu m-ai luat lângă tine şi-am 
alergat spre Câmpeni, de unde-ai venit cu 
cetele să-i scapi pe Buteanu şi Dobra? 
Numa’ c-o fost prea târziu? Ioi, ioi, ce de-ai 
mai plâns după ei! Da’ nu te-ai răzbunat pe 
ungurii din Abrud, pe unii, care-or ştiut de 
Hatvany. Hanya, unguroaica îndrăgostită de 
tine, uite cum îţi vine în cale. Am aflat de 
înscăunarea episcopului vost’ aici la Blaj, şi-
am zis că nu se poate să nu fii şi tu. Şi-ntâi 
am fost aici şi-am aflat că eşti în Sibii. Sunt 
doar cu verişoara mea, Enikő, şi cu soţul ei. 

Ei m-acoperă. Pas cu pas, m-am ţinut după 
tine. Am aflat că te-or închis şi te-or 
schingiuit, c-ai fost bolnav, da’ acu’ eşti 
bine. Hai, Ianc, vom fi iarăşi cum am fost. 
Tata nu mă opreşte să mă mărit cu tine. S-
avem doi copii, să călătorim mult şi să ne 
bucurăm... (Hanya observă tăcerea lui, 
totala neînsufleţire, chiar prăbuşire a lui 
Iancu, care, în cele din urmă, zice:) 
Iancu: Ce de bucurie mi-ai adus în suflet, 
fata mea de demult! Şi tocmai aici. 
Salvatoarea mea, îngerul meu (o ţine la 
piept), dar Ianc de-atunci nu mai e, drag 
copil. E numai umbra lui. Aici e baiul. Ce 
viitor poţi să ai lângă un om bolnav şi 
zdrobit? 
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 Tabletă: 

 
 
 ȘERBAN TECULESCU 

 
La îndemnul doamnei Luminița 

Cornea – care spune că acest subiect i-ar fi 
plăcut lui Romulus Cioflec - va propun o 
cugetare („cogito ergo sum”) despre relațiile 
dintre România și Franța în timpul Primului 
Război Mondial.  

Pentru România, începutul fusese 
defavorabil: după doi ani de ezitare, 
ofensiva pornită pe 27 august 1916 a fost 
respinsă de trupe germane și austriece, care 
au ocupat Bucureștiul pe 6 decembrie 1916. 
Peste un milion de români s-au retras în 
Moldova, unde epidemiile de tifos și gripa 
spaniolă au făcut circa 400.000 de victime 
(din care 100.000 militari). 

Dar cum s-a făcut că, așa cum știm, 
la sfârșitul războiului, România și-a dublat 
suprafața?  E drept că cele trei imperii, 
otoman, austriac și rus, care, lacome, ne 
amenințau deja de 200 de ani s-au prăbușit 
toate trei; totuși, cum a fost posibil să „iasă 
atât de bine”?     

Istoria este greu de explicat căci, deși 
urmarea este cunoscută, ea este rezultatul a 
mii și mii de evenimente. Care sunt cele 
decisive? Din fericire, exista și faptele clare, 
documentate, pe baza cărora ne putem face 
singuri o părere. Să reamintim cateva, care 
nu trebui uitate. 

Generalul Henri Mathias Berthelot, 
comandant al unui corp de armata la 
Verdun, însoțit de misiunea militară 
franceză (care a ajuns, mai târziu, la câteva 
sute de persoane), sosește la București, pe 
16 octombrie 2016. Va fi sfătuitorul direct al 
regelui Ferdinand, alături de care se va 
retrage la Iași. La cererea lui, aliații, dar în 
primul rând Franța, vor trimite, în România, 
119.000 de tone de material militar (180 de 
avioane, 300 tunuri, 413.000 de pusti), cât și 
89 de medici militari, trei echipe de 
infirmiere etc. etc. 

In vara anului 1917, generalul von 
Mackensen avea misiunea de a lichida 

rezistența de pe frontul german de est, căci 
armatele ruse, după detronarea țarului, în 
februarie, luptau din ce în ce mai puțin. In 
bătălia, pe care o numim „de la  Mărășești”, 
pornită de germani și care a durat 50 de zile, 
armata română a combătut eroic, în timp ce 
corpurile de armată rusești, staționate în 
Moldova, n-au luptat aproape deloc. Unul 
din aviatorii francezi, locotenentul Chambe, 
care a fost rănit la Mărășești, confirma acest 
fapt în cartea pe care a scris-o (vezi nota). 

Mulți reproșează românilor așa zisa 
pace de la București, text catastrofal, semnat 
de guvern pe data 7 mai 1918, dar care nu a 
fost ratificat de rege, conditie necesara, 
prevazuta in constitutie. Astfel se explica 
faptul ca generalul von Mackensen, cu 
170.000 de combatanti germano-austrieci se 
gasea tot pe linia frontului romanesc la 11 
noiembrie 1918, data armistitiului intre 
Germania si Franta. Aceste trupe ar fi trebuit 
sa fie trimise pe frontul de vest, dar, nevoite 
sa faca fata romanilor, n-au participat la 
marea ofensiva germana impotriva Franței, 
din martie - iunie 1918. Generalul Berthelot 
își îndeplinise misiunea: ca românii să  
reziste și să mențină existența frontului 
german de est. 

Iată de ce România a fost favorizată 
de tratatele de pace care au urmat!  

Și iată de ce Berthelot a întreprins, la 
sfârșitul lui decembrie 1918 și începutul lui 
ianuarie 1919, un turneu triumfal prin 
Transilvania! Îl vedem, de exemplu, pe 
fotografiile păstrate la Academia Română (și 
la ACCJT Covasna) în fața unei mulțimi 
entuziaste, în gara Alba Iulia, pe al cărei 
acoperiș e scris cu ramuri: VIVE LA 
FRANCE.  

Găsiți informații interesante în 
cărțile: La Roumanie de la Triplice a 
l’Entente de Jean-Noel Grandhomme, Ed 
Soteca 2009; La Roumanie dans la Guerre 
Mondiale de Constantin Kiritesco, Ed Payot 
1935;  Sur les traces du general Berthelot de 
Michel Roussin, Ed Guena-Barley 2013; 
Route sans horizon de Gral Chambe, Ed 
Plon, 1981. 

 
Paris, 14/11/2015 
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 Un scriitor uitat –  

( 1 martie 1860 – 3 septembrie 
1927 ) 

 După proze publicate în 
volume: „Logofătul Mateiu”-
1887, „Niţă dragă”-1888,  
„Liniştea casei”-1890, 
„Schiţe”-1893, „La târg. Din 
păţaniile unui cioban”-1893; în 
reviste: „Ţica lui Codirişte”- 
Familia, 1882, „Povestiri din 
Bărăgan. Testamentul lui moş 
Cârlig”- Gazeta de 
Transilvania, 1889, „Traian 
Globescu”- Familia, 1884, 
„Orbul din Chiriac”- Familia, 
1887, „Dedicaţie”- Glasul 
Ardealului, 1918, „La Solferino 
devale” – Glasul Ardealului, 
1918 şi traduceri din H. 
Sienkiewicz, M. Gorki, P. 
Pavarinte, scriitorul, un 
excelent economist, profesor şi 
director al Şcolii Superioare 
Comerciale din Braşov, 
editează 10 cărţi de 
contabilitate şi corespondenţă 
comercială, fiind una dintre 
cele mai autorizate voci ale 
epocii. 

Singura lucrare aflată în 
manuscris la Muzeul Primei 
Şcoli Româneşti din Şcheii 
Braşovului, este „S-aud 
tunurile la Braşov” sau „Şase 
săptămâni sub germani. 
Amintiri şi impresii de prof. 
I.C. Panţu”. Anunţată în 
Gazeta de Transilvania în nr. 
241, duminică, 16 noiembrie 
1919, va fi publicată parţial, în 
8 foiletoane, din cele 17 
promise, în numerele 
următoare. Scriitorul a încheiat 
întreg materialul pentru tipar, 
scriindu-l şi rescriindu-l de 
nenumărate ori. 

_________________________ 
Am hotărât să-l oferim 
publicului şi nu ne-a fost deloc 
uşor să reconstruim 
manuscrisul, mai ales, să 
alegem dintre variante, forma 
finală. Credem că am reuşit, 
totuşi, să adunăm tot materialul 
faptic şi vrem să-l încredinţăm 
tiparului în 2016, la o sută de 
ani de la petrecerea 
evenimentelor. 

Este interesant de 
urmărit această proză 
memorialistică, sumedenia de 
informaţii, care compun un 
tablou complet al comunităţii 
româneşti în timpul ocupaţiei 
străine. De la notaţia simplă 
până la pertinentele observaţii 
sociologice şi economice, „S-
aud tunurile la Braşov” se 
situează la graniţa dintre 
literatură şi istorie, I.C.Panţu 
având calitatea de martor 
ocular şi detaşarea ochiului 
obiectiv ce priveşte viața, 
oamenii, fenomenele, cu plusul 
de maturitate al intelectualului, 
care îşi asumă riscurile 
existenţei într-un oraş ocupat, 
înregistrează pentru memorie 
totul, dar mai ales ceea ce nu 
trebuie să se uite. 

Astfel, Panţu devine un 
martor necesar al 
evenimentului, pe care îl 
trăieşte în priză directă, reuşind 
să se sustragă subiectivismului 
şi să devină povestitor şi 
cronicar al unui timp, atunci 
când se află în faţa hârtiei. 

„S-aud tunurile la 
Braşov” nu sunt simple 
„amintiri şi impresii”, ci o 
adevărată monografie a 
oraşului în toamna anului 1916, 
care trebuie redată cititorului, 
istoriei şi literaturii, ca o 
memorie vie, nealterată şi 
extraordinar de utilă. 

Lucrarea însumând 184 
de pagini are valoarea unui 
documentar care furnizează 
foarte multe date despre o 
perioadă în care informaţia 
scrisă e deficitară. Adevărată 
frescă socială, acest opus 
memorialistic este un 
instrument preţios, atât pentru 
omul de ştiinţă, cât şi pentru 
literat, pentru că fapticul şi 
statistica nu sunt goale, ci 
însoţite de consistente 
comentarii ale autorului, ce a 
reuşit să surprindă o stare de 
spirit, comportamentul uman 
într.o situaţie limită, notând cu 
acurateţe şi obiectivitate 
mecanismul mental al unei 
comunităţi ocupate. Sub acest 
aspect al sociologicului, 
„amintirile şi impresiile” sunt o 
spovedanie insolită în peisajul 
literar românesc al epocii. 

Acestea sunt 
considerentele pentru care ne-
am înhămat la treabă şi vom 
restitui publicului o carte 
necesară şi necunoscută a 
scriitorului I.C.Panţu. 

 DORU MUNTEANU 
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NE VERIFICĂM CUNOȘTIINȚELE 

 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
Orizontal: 
1. Răspuns afirmativ; Ansamblu de operații 
matematice, socoteală; 2. George alintat; 
Prescurtare- laborator; 3. Timp; Zoe Ola; 4. 
Alina Olaru; Ursache Leontin; Verbul a fi la 
imperfect, pers. a II-a sg.; 5. Nume dat mai 
multor specii de plante ce conțin în tulpină 
un suc lăptos; a doua notă muzicală; 6. 
Verbul a tăcea la perfect simplu, pers. a III-a 
sg.; exclamația prin care se cheamă sau se 
răspunde la telefon; 7. Elena Radu; luxat, 
scrântit; 8. Jeratic; Alin Lupșa; 9. Discipol; 
Unitate de măsură pentru teren agricol; 10. 
Liviu Ion; Numele scriitorului născut la 
Araci. 
Vertical: 
1. Numele romanului premiat de Academia 
Română în 1938; 2. Element de compunere 
însemnând-agricol; Satul în care s-a născut 
scriitorul Romulus Cioflec; 3. Elena Enciu; 
Mică ustensilă ce servește la cusut; A doua 
notă muzicală; 4. Prenumele scriitorului care 
a scris romanul Boierul; Nae Ciocan; 5. 
Alint de la Elena; gen de păsări răpitoare; 6. 
Prepoziție- arată locul; Interjecție- imită 
sunetul broaștelor; Costin Onea; 7. Orașul în 
care Romulus Cioflec a obținut o bursă de 
studii; 8. Urmuzache Leontin;  Abreviere 
Olt; Avram Laura; 9. Liceul la care a predat 
Romului Cioflec se numea Gheorghe...; 
verbul a avea la prezent, pers. a III-a, sg.; 
10.  Numele romanului postum apărut la 
Editura Dacia, din Cluj-Napoca. 

 
Primăria Chişinău 

 

 
Mitropolia Basarabiei 

 

 
Chişinău – Gara veche 

____________________________________ 
 
 

 Rezolvare: 
 
Orizontal: 
1. Da; Calcul; 2. Geo; Lab; 3. Vreme; ZO; 4. 
AO; UL; Erai; 5. Alior; Re; 6. Tăcu; Alo; 7. 
ER; Sucit; 8. Jar; AL; 9. Ucenic; Ar; 10. LI; 
Cioflec 
 
Vertical: 

1. Vârtejul; 2. Agro; Araci; 3. EE; Ac; Re; 4. Romulus; 
NC; 5. Eli; Ulii; 6. La; Oac; CO; 7. Berlin; 8. UL;  OT; 
AL; 9. Lazăr; Are; 10.  Boierul 

MONA PETHO 
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 Verbele omonime ridică uneori probleme în 
folosirea corectă a formelor flexionare. Pentru 
a evidenţia diferenţele, ne vom referi la 
formele de indicativ prezent şi conjunctiv 
prezent, persoana a III-a singular, indicând şi 
sinonimele acestor verbe. 
- a acorda = a da, a face acordul gramatical:  
Acordă / vrea să acorde un interviu 
ziaristului. Acordă / ştie să acorde predicatul 
cu subiectul.  
   = a regla un instrument: Înaintea concertului 
acordează / trebuie să acordeze instrumentele. 
- a concura = a tinde spre...: Cercetarea 
faptelor concură / trebuie să concure spre 
luarea unei  decizii. 
  = a participa la un concurs: Mihai 
concurează / vrea să concureze la mai multe 
probe sportive. 
- a degaja = a elibera, a îndepărta: Portarul 
degajează / trebuie să degajeze mingea în 
teren. 
    = a emana, a răspândi: Această substanţă 
degajă / începe să degaje un miros neplăcut. 
- a (se) îndoi = a împături: Copilul îndoaie / 
ştie să îndoaie o foaie de hârtie. 
 = a dubla, a ezita:  Îndoieşte / trebuie să  
îndoiască această cantitate de apă. Se 
îndoieşte / începe să se îndoiască de 
hotărârea luată. 
- a manifesta = a arăta un sentiment, a 
exprima o tendinţă: Copilul manifestă / începe 
să manifeste simpatie faţă de colegi. 
  = a participa la o manifestaţie: Mulţimea 
manifestează / vrea  să manifesteze în centrul 
oraşului. 
- a reflecta = a gândi: Monica reflectează / 
vrea să reflecteze înainte de a lua o decizie. 
  = a răsfrânge, a oglindi: Fotografia reflectă / 
trebuie să reflecte realitatea.   
- a turna = a vărsa, a denunţa: El toarnă / 
vrea să toarne apă în pahar. Un om corect nu 
toarnă / nu trebuie să toarne nimic 
duşmanilor. 
  = a realiza un film: Regizorul turnează / vrea 
să turneze filmul într-un sat. 
Există şi verbe în cazul cărora DOOM 2 
admite două forme corecte:  
 a dibui: El dibuie / dibuieşte / începe să 
dibuie / să dibuiască pe întuneric.; 

 a huidui: Nu huiduie / nu  huiduieşte / nu-i 
place să huiduie / să huiduiască niciodată pe    
stadion.;  
a învia: Sentimentul patriotic învie / înviază / 
începe să învie / să învieze printre tineri.. 
În cazul verbului a (se) datora (= a avea o 
datorie materială sau morală,  a avea drept 
cauză), DOOM 2 admite câte două forme 
pentru fiecare sens: Fratele său datorează / 
datoreşte nu vrea să datoreze / să datorească 
bani prietenilor. Succesul lui se datorează / se 
datoreşte / trebuie să se datoreze / să se 
datorească seriozităţii în muncă.   

 MARINELA BREZEANU-UJVÁROSI  
 

 
 

Tu rămâi azi. Dospeşte şi 
şederea 

Ca-n propria găoace 
rătăceşte  veacul. 

Tu rătăceşti cu el, însă 
averea 

Se-nfiripă  rotund, 
sucit, precum colacul 

TACESTIC
U
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L
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TUN
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S
O
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ADRIAN LESENCIUC 
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ÎNTOARCERI 
 
Să ne întoarcem, dacă vrei, în noapte, 
să ne întoarcem, dacă vrei, în vis, 
Să ne întoarcem, dacă vrei, în moarte, 
Să ne întoarcem, dacă vrei, 
În Paradis. 
 
Să ne întoarcem la-nceput,  
să ne întoarcem, dacă vrei, în Paşte, 
să ne întoarcem, dacă vrei, în lut, 
să ne întoarcem, înainte de-a ne naşte. 
 
Să ne întoarcem, într-un elizeu, 
în respirarea unui Dumnezeu. 
 
ULTIMA IARNĂ 
 
E-atâta alb că nu mai văd nimic – 
şi-n întuneric parcă e mai bine –  
e-atâta alb  
de parcă sunt la poli 
şi nici nu ştiu de unde vine: 
din largul meu 
ori din aproape? 
În jur e totul un muzeu,  
în fiecare piesă 
stă un Dumnezeu, 
ca o corabie plutind pe mări 
rămase-un anotimp fără de ape. 
 
E-atâta alb, ca într-un vis  
din care nu mai pot ieşi –  
e albul nesfârşit,  
când nu mai e nimic de scris. 
 

 
 
E alb până departe,  
când viaţa se întoarce-n moarte. 
 
SURORILE 

Nepoatelor Carina şi Emma 
 
Surorile vin, iată, peste lume, 
cu cerul peste ele tras, 
cu braţele cuprinse-n armonie 
ca limbile în ritmul unui ceas. 
 
Surorile coboară în cuvânt, 
să urce-n ele sevele luminii, 
s-adune iarăşi într-un trunchi 
toată sudoarea rădăcinii. 
 
Surorile, desigur, au venit, 
să-mi facă-apusul răsărit! 

NICOLAE BĂCIUŢ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
Revistă editată de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni (MNCR) din Sfântul Gheorghe - 
director Valerii Kavruk; coordonator revistă: Andrea Chiricescu. 
 Colaboratori: Mihaela Aionesei, Anthonia Amatti, Nicolae Băciuţ, Iurie Colesnic, Octavia 
Cornea, Daniel Drăgan, Adrian Lesenciuc, Valentin Marica, Adrian Munteanu, Doru Munteanu, 
Mona Pethő, Ionel Simota, Ion Topolog, Laurenţiu-Ciprian Tudor, Marinela Brezeanu-Ujvarosi, 
Iurie Colesnic (Chişinău), Vadim Bacinschi (Odesa), Corneliu Dimovici (Germania), Elena 
Graure-Manta (Germania), Dalila Özbay (Turcia), Nicolae Scurtu (Bucureşti), Tatiana 
Munteanu-Scurtu (Galaţi), Şerban Teculescu (Paris). 
Tehnoredactare: Nicolae Băciuţ 
____________________________________________________________________________________________________________________  
 
Tiparul executat la S.C. Intermedia Group, Târgu-Mureş, str. Cuza Vodă nr. 57, România. Nicio parte a materialelor 
nu poate fi preluată fără acordul editorului. Copyright©Luminiţa Cornea 2013. Materialele nepublicate nu se 
restituie. Responsabilitatea asupra conţinutului textelor revine autorilor. Opiniile reflectă exclusiv punctul de vedere 
al acestora.  


