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Casa memorială „Romulus Cioflec”, din Araci, judeţul Covasna 

_______________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
 
„Caietele de la Araci” – o publicație realizată ca 

urmare a evenimentelor cultural-literare ce au avut 
loc la Casa memorială „Romulus Cioflec” din Araci, 
de la înființare, din anul 1998, până în prezent.  

Totuși nu ne propunem elaborarea unei cronici a 
multiplelor manifestări de la muzeul din Araci. 
Unele dintre acestea au fost cunoscute la nivel 
național, precum cele sub genericul „Rotonda de la 
Araci”, cu participarea unor cunoscuți cercetători de 
la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. 

Călinescu” din București – Andrei Nestorescu, 
Carmen Brăgaru – ori cercetători din Republica 
Moldova – Iurie Colesnic, Maria Vieru-Ișaev, Dinu 
Poștarencu, Maria Poștarencu. Alte evenimente au 
devenit cunoscute și tradiționale în zona culturală a 
Transilvaniei de sud-est, precum „Acasă la familia 
Cioflec”, „La aniversarea scriitorului” „Toamna, 
acasă la Romulus Cioflec”, „La umbra nucului 
bătrân”, cu invitați scriitori, membri ai Uniunii  
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Scriitorilor, din Brașov (Ion Popescu-Topolog, 
Daniel Drăgan, Doru Munteanu, Adrian Munteanu, 
Laurențiu - Ciprian Tudor), din București (Nicolae 
Scurtu), din Covasna (Anthonia Amatti), din 
Miercurea-Ciuc (Ionel Simota), din Târgu Mureș 
(Nicolae Băciuț, Valentin Marica), la care s-au 
adăugat alți importanți mânuitori ai condeiului 
Mihaela Aionesei (Tg. Secuiesc), Doina Dobreanu, 
Valeria Pop, pr. Emil Pop, Angela Bârsan, Ștefan 
Danciu, Gheorghe Filip (Harghita), Cella-Delia Pop, 
George Echim, Viorica Popescu, Stelian Răducanu 
(Brașov).  

La toate manifestările cultural-literare de la 
Araci, organizate sub egida Muzeului Național al 
Carpaților Răsăriteni (MNCR) din Sfântul 
Gheorghe, o contribuție deosebită și-au adus 
dascălii, oameni cu har, din Sf. Gheorghe, în mod 
deosebit de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” și 
de la Școala Gimnazială „Váradi József” – Maria 
Stoica, Ligia-Dalila Ghinea, Cristina Vișan, Mioara 
Minculete, Marinela Brezeanu-Ujvárosi, Mona 
Pethő, Violeta Taftă, Rodica Pârvan, Rădița Palela, 
Emilia Filon, Valeria Păcală, Doina Gheorghincă, 
Camelia Onofrei, Stela Matei, Mona Macovei, ori 
dascăli de la şcolile din Araci şi Vâlcele, precum 
Violeta Buftea, pr. Ioan Tămaş Delavâlcele, Vasile 
Tămaş Delavâlcele și alții. Semnalăm, în mod 
special, activitatea unor cercetători locali ai 
activității și operei cărturarilor născuți la Araci și pe 
meleaguri covăsnene, precum Ioan Lăcătușu, 
Nicolae Moldovan, Ioan Negulici, Horia Deliu, 
Marianne Iliescu, Radu Macrinici, Petre Străchinaru, 
Dan Manolăchescu, Nicu Vrabie, Maria Stoica, 
Ligia Ghinea, semnatara rândurilor de faţă. 

O serie de actori ai Teatrului „Andrei 
Mureșanu” din Sf. Gheorghe s-au numărat printre 
colaboratorii Muzeului Național al Carpaților 
Răsăriteni în organizarea evenimentelor literare de 
la Araci. Prima deschidere spre dramaturgia lui 
Romulus Cioflec a fost punerea în scenă a comediei 
„Moarte cu bocluc”, cu elevi de la Liceul „Mihai 
Viteazul”, sub îndrumarea și regia actorului Dan 
Turbatu – premiera, în aprilie 1995, la sala Studio a 
Teatrului din Sf. Gheorghe. La inaugurarea Casei 
memoriale „Romulus Cioflec” (18 decembrie 1998), 
în prezența actorului Ion Caramitru, ministrul 
Culturii în acea perioadă, elevi din Sf. Gheorghe, 
îndrumați de actorul Dan Turbatu, au interpretat 
fragmente din comedia „Cupa Domeniilor” de 
Romulus Cioflec. La evenimente mai recente, au 
fost alături de noi, la muzeul din Araci, actorii 
Sergiu Aliuș și Duța Guruianu.  

În anul 2012, elevi și actori au lucrat împreună, 
la Casa memorială „Romulus Cioflec”, în cadrul  

 
proiectului „Patrimoniul – o scenă pentru tineri”, cu 
Asociația Transcena, sub îndrumarea regizorului 
Mihaela Săsărman, în încercarea de a recrea câteva 
fragmente din viața scriitorului, pornind de la datele 
biografice și operele acestuia. După ce i-au citit cele 
mai importante opere și i-au parcurs atent biografia, 
au încercat să-l cunoască mai îndeaproape și să-l 
facă cunoscut publicului, nu doar ca scriitor, ci în 
primul rând ca om.  

Un proiect deosebit elaborat de Asociația 
Cultural-Științifică „Carpații Răsăriteni” a fost, tot 
în anul 2012, expoziția Simte Literatura – Casa lui 
Romulus Cioflec (implementat de Asociația 
ART&Co din București), prima de acest fel 
accesibilă pentru persoane nevăzătoare din România 
(probabil și singura). 

În ultimii an, s-au bucurat de succes 
evenimentele literare organizate în parteneriat cu 
Radio România Tg. Mureș (senior editor Valentin 
Marica) și revista „Vatra veche” (redactor-șef 
Nicolae Băciuț) prilejuite de aniversările marilor 
poeți Mihai Eminescu și Grigore Vieru. 

Pentru elaborarea și buna desfășurare a 
tuturor proiectelor ce au avut loc, de-a lungul anilor, 
la Casa memorială „Romulus Cioflec” din Araci, se 
cuvine să menționăm aportul conducerii Muzeului 
Național al Carpaților Răsăriteni, al domnului 
director dr. Valerii Kavruk și al muzeografilor care 
s-au implicat activ în realizarea manifestărilor 
cultural-artistice, Andrea Chiricescu, Adela Kovacs, 
Dan Buzea, Cristina Felea, custodele muzeului 
memorial Marcel Cucuiat. 

În cele afirmate mai sus, am evidențiat ce a 
fost până în prezent la Casa memorială din Araci. → 
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O parte din contribuțiile participanților la 
evenimentele desfășurate până în anul 2007 au fost 
cuprinse în volumul „Romulus Cioflec – un ardelean 
pe drumurile lumii”, Editura Arcuș, 2007. Celelalte, 
plus alte contribuții și cercetări elaborate în alte 
localităţi, dar cu referire la cărturarii de pe 
meleagurile covăsnene, este necesar a fi cunoscute. 
Așa s-a născut ideea editării revistei „Caietele de la 
Araci”, ca publicație literară a MNCR, în cadrul 
căruia se află Casa memorială „Romulus Cioflec”.  

Ce va cuprinde revista „Caietele de la 
Araci”? Ne dorim să evidențieze activitatea 
cărturarilor care au înnobilat cultural localitatea 
Araci, prin restituirea operei, prin completări la 
biobibliografia lor, prin corelații cu opera altor 
cărturari, prin contribuții originale referitoare la 
activitatea literară a acestora. În primul număr, ne 
oprim la cei mai reprezentativi, mitropolitul Nicolae 
Colan și scriitorul Romulus Cioflec. În același timp, 
vom avea în vedere actualitatea, prin publicarea unor 
creații literare inedite ale făuritorilor de frumos care 
au trecut pragul muzeului memorial din Araci, 
participând la acte culturale, fiind interesați de lumea 
operei lui Romulus Cioflec, de literatura română în 
general. 

Nu se poate să nu avem în vedere, în 
cuprinsul revistei, pagini pentru elevi, știut fiind că 
ei au fost prezenți la activitățile sus-menționate fie 
ca public, fie ca participanți activi la diverse 
concursuri și programe.  

Pagina pentru copii are scopul de a-l 
promova pe scriitorul Romulus Cioflec și opera sa 
(inclusiv pe alți scriitori) în rândul unui public de 
multe ori neglijat în astfel de publicații, prin jocuri, 
concursuri, texte adresate lor și chiar scrise de ei. Le 
va trezi gustul pentru lectură și dorința de 
cunoaștere, prin implicare activă. Astfel „Caietele de 
la Araci” nu va fi o publicație literară clasică, așa 
cum nici activitățile de la Casa Memorială 
„Romulus Cioflec” nu se înscriu în tiparele clasice, 
întâlnite în general la casele memoriale. 

Considerăm că este important și oportun să 
facem această revistă în așa fel încât să apropiem 
oamenii de litere de publicul mai puțin avizat. Să 
aibă cititori din toate sferele, nu doar specialiști. Este 
o șansa de a o ține în viață. Prin copii, sperăm să 
reușim să atragem și alți cititori! O vom face mai 
atractivă, atât pentru elevi, cât și pentru părinți, care 
cu siguranță o vor răsfoi!   

Ne propunem ca revista „Caietele de la 
Araci”, prin colaboratorii săi, să devină o grupare 
literară în care cititorul iubitor de literatură să fie 
primit cu căldură și dragoste. Cu dragoste de om și 
de țară, așa cum învățăm de la Romulus Cioflec. 
Pretutindeni unde se afla, în torida Spanie ori în 
înghețatul Pol, Romulus Cioflec se gândea la 
meleagurile natale, realizând corelații cu oameni, cu  

 
Casa Memorială “Romulus Cioflec”, interior 
 

 
Cu fiica şi nepotul lui R. Cioflec, la Araci  2012 

 

 
Casa Memorială “Romulus Cioflec”, Sala 

Multimedia 
__________________________________________________________ 

 
peisaje, cu diferite întâmplări, evocându-le. 
Niciodată acestea nu sunt acuzatoare, ci eventual 
umbrite de ironie. Explicația? Dragostea. Dragostea 
este pretutindeni prezentă în filele cărților lui 
Romulus Cioflec, este sentimentul care pare să-l lege 
pe autor de cititor. Dragostea este sentimentul care 
luminează și înfrumusețează sufletul. 
Doamne, ajută-ne să călătorim pe cărarea literaturii 
și a iubirii! 
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Istorie literară  
 

     
Întregiri la biobibliografia lui 

Romulus Cioflec 
 
Biografia şi opera nuvelistului, 

romancierului, dramaturgului şi 
memorialistului Romulus Cioflec 
(1882–1955) continuă să 
stimuleze şi să intereseze pe unii 
dintre cercetătorii şi istoricii 
literari din generaţiile mai noi. 

Remarcabilă sub multiple as-
pecte este, în acest sens, şi cartea 
Romulus Cioflec – un ardelean pe 
drumurile lumii1, coordonată de 
excelenta cercetătoare literară 
Luminiţa Cornea (n. 1949), 
crestomaţie ce cuprinde câteva 
studii, articole şi note privitoare la 
destinul acestui scriitor neglijat, 
uitat şi intrat, parcă, într-un imens 
con de umbră. 

Restituirea tuturor informaţii-
lor şi datelor privitoare la bio-
grafia fizică şi la cea intelectuală,  
a însemnărilor,  a notelor 
memorialistice,  a evocărilor şi, 
evident, a epistolelor trimise şi 
primite de Romulus Cioflec, în 
timp, contribuie la apropierea 
acestui narator de spiritul şi 
mentalitatea lectorului de astăzi. 

Un rol extrem de important în 
itinerariul unui scriitor îl are, 
desigur, şi receptarea critică, 
care, de fapt, orientează 
preferinţele şi pasiunile pentru 
lectura unei cărţi sau a alteia. 

Revelatoare pentru modul cum 
au fost receptate unele dintre 
cărţile sale este şi microrecenzia 
lui Const. Şaban Făgeţel (1884–
1947), publicist şi critic literar, 
director şi proprietar al prestigioa-
sei reviste Ramuri, care, încă din-
tru începuturi, a subliniat talentul, 
limbajul şi, mai ales, universul ru-
ral pe care îl evocă, cu distincţie, 
prozatorul Romulus Cioflec. 

Această cronică literară de 
întâmpinare a marcat, desigur, 
întâia prezenţă în volum al unui 

tânăr nuvelist ce a debutat în 
revista Sămănătorul sub privirile 
scrutătoare ale lui Nicolae Iorga. 

Întrucât această microrecenzie 
nu a fost semnalată, până acum, în 
vreo exegeză sau biobibliografie a 
lui Romulus Cioflec, o restitui2 
integral, aici, din revista Ramuri. 

* 
D[omnu]l Romulus Cioflec e 

un tânăr care a început să scrie de 
curând. A publicat în 
Sămănătorul 3  şi... în Viaţa 
literară. Acum ne dă volumul, 
Doamne, ajută-ne! 4  care cuprinde 
încercările talentului său fraged. 

Citind acest volum, oricine va 
observa, că are înaintea sa roadele 
unui suflet îndeajuns de simţitor, 
de impresionabil, un suflet însă 
care încă nu s-a cristalizat într-o 
individualitate bine definită şi că 
acest volum e mai mult o dibuire 
pe câmpul inspiraţiei, din care 
desprinde icoane şterse, 
neconturate. 

D[omnu]l Romulus Cioflec nu 
posedă încă mijloacele artistice cu 
care să dea viaţă tablourilor pe 
care le zugrăveşte, definindu-le 
lămurit. 

Nuvela din frunte, Doamne, 
ajută-ne!, în care se dă viaţa 
nenorocită a unui student, 
cuprinde multe pagini duioase, 
totul însă se întunecă la sfârşit, 
când autorul introduce viziunile 
incoerente şi bizare ale lui 

 

  

Serafim, aşa încât cititorul rămâne 
nemulţumit. 

Tot aşa de nebulos şi de bizar e 
sfârşitul nuvelei Suflete fără 
noroc. 

Ceea ce caracterizează pe autor 
e larga simpatie pentru cei 
nenorociţi, o simpatie învăluită de 
multe ori într-un colorit romantic 
şi cu multă putere de a înduioşa. 
Aşa sunt schiţele Doi prieteni şi 
Dragul mamii, care desigur sunt 
cu mult mai reuşite. 

Autorul, însă, e fecior de ţară şi 
gândul său de multe ori îi 
recheamă icoane din acea viaţă a 
satului rămasă în urmă, în 
zugrăvirea cărora autorul 
dovedeşte mai multă îndemănare 
şi mai multă putere, numai dacă n-
ar căuta să le învăluie într-o 
uşoară nuanţă de tristeţe şi dacă ar 
căuta să fie cât se poate de precis 
şi lămurit. Schiţele La moară şi 
Dascălul Irimie sunt bine prinse. 

Volumul se citeşte cu oarecare 
încătuşare, deoarece cititorul află 
într-însul pagini de durere 
adevărată. Limba e simplă, 
frumoasă şi îngrijită. 

D[omnu]l Cioflec e desigur un 
talent, un talent care n-a ieşit din 
faza dibuirii, din faza 
nepreciziunii. 

C.Ş. Făgeţel 
NICOLAE SCURTU 

_____  
Note 
1. Romulus Cioflec – un ardelean 

pe drumurile lumii. Ediţie îngrijită de 
Luminiţa Cornea. [Sfântul 
Gheorghe], Editura Arcuş, 2007, 85 
pagini + 15 pagini cu iconografie. 
(Ministerul Culturii şi Cultelor. 
Centrul de cultură Arcuş. Muzeul 
Naţional al Carpaţilor Răsăriteni). 

2. Const. Şaban-Făgeţel – 
Romulus Cioflec – Doamne, ajută-ne! 
în Ramuri, 2, nr. 5, aprilie 1907, p. 
147-148 (Dare de seamă). 

3. Romulus Cioflec – Un gând în 
Sămănătorul, 4, nr. 11, 13 martie 
1905, p. 169-173. (Proză). 

4. Romulus Cioflec – Doamne, 
ajută-ne!... [Nuvele]. Bucureşti, 
Tipografia Regală, 1907, 247 pagini. 
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 Perioada petrecută de către 

Nicolae Colan la Cluj, ca 
întâistătător al eparhiei de aici a 
fost incontestabil, una deosebit de 
importantă, atât pentru el, cât și 
pentru cei pe care i-a păstorit. 
Dovada acestui fapt o constituie, 
între altele, volumele părinților 
profesori Alexandru Moraru1, 
Dorel Man2, sau mai recenta operă 
a domnului Alexandru Surdu3, în 
care sunt valorificate diferite 
aspecte ale vieții și activității 
desfășurate de ierarh la Cluj.  

 Dată fiind complexitatea 
acestei activități, care s-a răsfrânt 
asupra sectoarelor: cultural, 
social-filantropic, religios sau 
administrativ, precum și spațiul 
alocat acestei lucrări, ne vom opri 
în rândurile următoare asupra 
aspectelor principale ale celei 
culturale4.  

                                                    
1 Alexandru Moraru, La răscruce de 
vremi o viață de om: Nicolae Colan –
episcopul Vadului, Feleacului și 
Clujului 1936-1957. După 
documente, corespondență, 
însemnări, relatări, impresii, Editat 
de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a 
Vadului, Feleacului și Clujului, Cluj-
Napoca, 1989. 
2 Dorel Man, Pastoraţie şi istorie la 
episcopul Nicolae Colan în 
Transilvania ( 1940-1944), Editura 
Renașterea, Cluj-Napoca, 2007. 
3 Alexandru Surdu, Publicistica 
mitropolitului Nicolae Colan, Editura 
Renașterea, Cluj-Napoca, 2013. 
4 Unde ierarhul s-a remarcat ca 
sprijinitor al instituțiilor culturale și al 
școlilor (Andrei Andreicuț, ,,Inima 
Transilvaniei bate sărbătorește la 
împlinirea a 90 de ani de la 
reînființarea Eparhiei Clujului”, în 
vol. Eparhia Vadului, Feleacului și 
Clujului la 90 de ani (1921-2011), ed. 
Ștefan Iloaie, Bogdan Ivanov, Editura 
Renașterea, Cluj-Napoca, 2012, p. 
14), dar și ca susținător al 
românismului și al inițiativelor 
culturale. 

  Aceasta, la rândul ei, poate fi 
împărțită pe mai multe perioade, 
diferite atât ca intensitate, cât și ca 
număr de realizări. Astfel, în 
prima parte a episcopatului, între 
anii 1936-19405, el a continuat 
activitatea predecesorului său, 
Nicolae Ivan, completându-o 
acolo unde a fost cazul; în 
perioada ocupației hortyste6, el s-a 
străduit să mențină vie flacăra 
ortodoxiei și a românismului într-
o eparhie cât o țară7, iar în 
perioada comunistă, să apere 
valorile genuine ale Ortodoxiei 
transilvane. 

 În prima parte a pastorației 
sale, părintele a reușit să mențină 
cele două reviste înființate de 
către Nicolae Ivan8, respectiv 

                                                    
5 ***, Enciclopedia Ortodoxiei 
Românești, Editura Insititutului Biblic 
și de Misiune Ortodoxă, București, 
2010, p. 193.  
6 Cu privire la această parte a 
activității sale, a se vedea: Antonie 
Plămădeală, ,,Golgota Bisericii 
Române”, în vol. Biserica în mers, 
vol. II, Tipografia Eparhială, Sibiu, 
1999, p. 90; Idem, ,,Biserica și 
dictatul de la Viena”, în vol. De la 
Alecu Russo, Eminescu și Goga la 
Blaga, Stăniloae și Nicolae de la 
Rohia, Tiparul Tipografiei Eparhiale, 
Sibiu, 1997, p. 77. Despre acest 
moment tragic al istoriei 
Transilvaniei de nord, care va afecta 
și eparhia clujeană a se vedea: 
Nicolae Corneanu, Biserica 
Românească din vestul țării în timpul 
ocupației hortyste, Editura Institutului 
Biblic și de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, București, 1986, 
precum și: Mihai Fătu, Teroarea 
hortysto-fascistă în nord-vestul 
României, septembrie 1940 – 
octombrie 1944, Editura Politică, 
București, 1985. 
7 Alexandru Moraru, ,,Aspecte din 
activitatea ierarhului Nicolae Colan 
din perioada 1940-1944”, în vol. 
Omagiu mitropolitului Nicolae Colan 
(1893-1993), ed. Alexandru Moraru, 
Editura Arhidiecezana, Cluj, 1995, p. 
103. 
8 Sebastian Stanca, Episcopia 
Ortodoxă Română a Vadului, 
Feleacului și Clujului, Tipografia 
Eparhiei Ortodoxe Române, Cluj, 
1930, pp. 95-97. 

___________________________
Renașterea și Foaia bisericească, 
căreia li se va alătura apoi Viața 
Ilustrată9 (ele vor apărea și în 
perioada ocupației), a avut grijă de 
Institutul Teologic din localitate, 
ce va trece, în timpul 
ministeriatului său, în subordinea 
statului, scutind astfel eparhia de o 
serie de cheltuieli10, și va deveni 
academie, tot datorită lui; a 
publicat o serie de articole și 
volume11 deosebit de importante 
pentru teologia și cultura de mai 
târziu.  

 În perioada 1938-1939, într-
un context politic nu tocmai 
liniștit, în paralel cu cârma 
eparhiei, vlădicul clujean va 
deține și frâiele Ministerului 
Educației, Cultelor și Artelor. 
După cum anunța încă de la alege-
rea sa, și-a menținut pe toată → 

IULIU-MARIUS MORARIU  
                                                    

9 Cea din urmă, apărută în anul 1934 
(Cf. Dorel Man, ,,Nicolae Colan, 
ierarh, cărturar și patrior”, în vol. 
Pastorație și istorie la Episcopul 
Nicolae Colan în Transilvania 1940-
1944), Editura Renașterea, Cluj-
Napoca, 2007, p. 16)  va avea, și în 
timpul ocupației apariție lunară, și va 
fi constant aprovizionată cu articole 
de înaltă ținută teologică și culturală 
de către ierarhul cărturar (Cf. Nicolae 
Colan, ,,Eroi și mucenici ai dreptei 
credințe”, în rev. Viața Ilustrată, 
Anul VII, nr. 4, Aprilie, Cluj, 1940, 
pp. 1-2). 
10  ***, ,,Plecarea P. S. Episcop 
Nicolae Colan dela Ministerul 
Cultelor”, în rev. Renașterea, Anul 
XVII, nr. 7, 12 Februarie, Cluj, 1939,  
p. 2. 
11 Ca de exemplu, cel intitulat 
Medalioane, în care prezenta portrete 
ale unor mari personalități ale culturii 
române. A se vedea: Nicolae Colan, 
Medalioane,  Tipografia Eparhială, 
Cluj, 1940. 
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durata activității ministeriale 
statutul de preot și de profesor și a 
acționat ca preot și profesor de 
fiecare dată când i s-a cerut 
părerea12. 

 Faptul că a fost un om 
vertical, devotat idealului național 
și propășirii culturale a românilor, 
a făcut din el un ministru bun, iar 
din activitatea lui politică un 
succes, dacă ne raportăm la 
cuvântarea de la finalul 
mandatului: 

Se împlineşte aproape un an de 
zile de când Majestatea Sa Regele 
m-a cinstit cu încrederea de a 
conduce departamentul cultelor şi 
artelor. Am ascultat de această 
voinţă şi am căutat să pun 
gospodărirea acestui departament 
sub semnul ideii creştine, a ideii 
naţionale şi a celei dinastice. În 
timpul ministeriatului meu am 
avut bucuria de a vedea alegerea 
şi înscăunarea episcopului 
Maramureşului13, care sunt 
convins că stă de straje 
românească şi ortodoxă la graniţa 
de nord a ţării. 

În sectorul gospodăririi artelor 
am căutat să proteguesc şi artele 
şi pe artişti. Pentru aceasta am 
întocmit legea pensionării 
artiştilor dela teatrele naţionale şi 
opere, ca şi a artiştilor 
instrumentişti ai Filarmonicei. 

S-a făcut o lege privitoare la 
premiile naţionale pentru 
literatură şi artă, pentru că cea 
veche ajunsese să banalizeze un 
scop înalt. 
Dacă aş căuta să rezum în câteva 
cuvinte criteriile după care m-am 
condus, ar trebui să spun: sunt 
lucruri care trebuesc făcute, 

                                                    
12 Nicolae Colan,  ,,Cuvinte 
pragmatice”, în rev. Renașterea, Anul 
XVI, nr. 15, 10 Aprilie, 1938, Cluj, p. 
2. 
13 Cf. Alexandru Moraru, ,,Vlădica 
Nicloae Colan (1936-1957) – 
Momente din activitatea sa la Cluj”, 
în vol. Eparhia Vadului, Feleacului și 
Clujului la 90 de ani (1921-2011), ed. 
Ștefan Iloaie, Bogdan Ivanov, Editura 
Renașterea, Cluj-Napoca, 2012, p. 
137.  

___________________________  
altele care nu trebuesc făcute şi 
iarăşi altele care trebuesc să nu 
fie făcute. Oricât aş fi stat aici, tot 
nu le-aş fi făcut. Sunt bucuros că 
pot privi cu seninătate în urma 
mea14. 

După o perioadă atât de bogată 
în realizări, va urma însă una 
marcată de tragismul ocupației 
străine, în care ierarhul clujean de 
origine covăsneană se va dovedi 
însă, un om la înălțimea 
vremurilor.  

Înainte de a vorbi despre 
activitatea sa în această perioadă, 
trebuie menționat însă că, una 
dintre primele activități, ce vizau 
biserica, desfășurate de către 
ocupanți a fost expulzarea 
ierarhilor ortodocși români din 
teritoriile anexate Ungariei. 
Inițiativa s-a materializat în cazul 
episcopului Vasile Stan al 
Maramureșului și al ierarhului 
Oradei, Nicolae Popovici15, însă 
nu și în cazul lui Nicolae Colan. 
Înaltpreasfințitul Justinian, 

                                                    
14***, ,,Plecarea P. S. Episcop 
Nicolae Colan dela Ministerul 
Cultelor”, ..., p. 2. Pe lângă cele 
enumerate, deosebit de importantă a 
fost și conferința profesorilor 
secundari de limba română, 
organizată de el, în cadrul căreia 
militează pentru ca ,,graiul limpede și 
limba corectă”, fundamentându-l pe 
eforturile preoței: ,,Graiul preoției e 
un dar de la Dumnezeu; graiul 
limpede e un rod al ostenelii 
călugărești”; Antonie Plămădeală, 
,,Nicolae Colan și limba română”, în 
vol. Omagiu Mitropolitului Nicolae 
Colan (1893-1993), Editura 
Arhidiecezana Cluj, Cluj-Napoca, 
1995, p. 154.    
15 Cu privire la acest episod, a se 
vedea: Nicolae Corneanu, op. cit., 26-
69. 

actualul ierarh al Maramureșului 
își amintește cu privire la episodul 
expulzării următoarele: 

Nicolae Colan a rămas la Cluj. 
Au încercat să-l scoată din 
reședință, dar el s-a opus. Era un 
om cult, cu orizont, cunoștea 
limba maghiară și limba 
germană. Și el, când a venit 
armata să-l scoată din reședință 
de la Cluj, a spus: ,,Eu de aici nu 
ies, numai dacă mă duceți pe 
targă. Întâi mă împușcați și apoi... 
ies din reședință”. N-au îndrăznit 
să facă acest gest și Nicolae 
Colan a rămas la Cluj, în 
Ardealul de Nord. A fost un mare 
ocrotitor al populației de aici... 
Populația vedea în el 
reprezentantul poporului român 
din Ardealul de Nord16.  

În urma plecării celor doi 
ierarhi, Nicolae Colan a devenit, 
la rugămintea lor, și conducătorul 
eparhiilor acestora17, și deci, 
vocea românilor ortodocși din 
Ardeal. Din această postură, vocea 
lui a răsunat adesea, 
îmbărbătându-i pe credincioși și 
încurajându-i să nu-și piardă 
credința și identitatea națională și 
solicitând autorităților drepturi 
pentur români. Pastoralele din 
această perioadă, publicate 
ulterior în volumul În legături18, 
sunt dovezi grăitoare în acest sens. 
Ele abundă de cuvinte precum: 

Ca-n toate clipele grele ale 
istoriei sale, neamul nostru are și 
astăzi înălțătoarea înfățișare a 
unui neam în rugăciune: ,,în 
genunchi cu trupul, dar stând → 

                                                    
16 Justinian, Am ascultat porunca 
Bisericii. Arhiepiscopul Justinian 
Chira în dialog cu Călin Emilian 
Cira, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 
2012, p. 25-26).   
17 A se vedea: Arhiva Arhiepiscopiei 
Ortodoxe Române a Vadului, 
Feleacului și Clujului, Fond 
neorganizat, doc. nr. 97/1940, care 
conține scrisoarea din 2 octombrie a 
anului 1940, adresată de către Vasile 
Stan lui Nicolae Colan, prin care îi 
lasă acestuia în grijă eparhia sa. 
18 Nicolae Colan, În legături, Tiparul 
Eparhiei ortodoxe române, Cluj, 
1946. 
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→drept cu sufletul, neurând 
decât păcatul și necerând decât 
dreptatea – măcar atâta câtă-i 
slobod să așteptăm de la 
oameni”19. 

Din punct de vedere cultural, 
trebuie menționat faptul că el a 
șubrezit eforturile de maghiarizare 
ale ocupanților printr-o serie de 
acțiuni susținute precum 
publicațiile eparhiale, materialele 
pe care el le publica în revistele 
românești din teritoriul ocupat, 
prin susținerea învățământului 
teologic clujean (uneori, când 
situația i-a cerut-o, a redevenit 
profesor al instituției teologice 
universitare din Cluj20), prin 
prefațarea unor volume de mare 
importanță culturală pentru 
românism21, și prin alte asemenea 
acțiuni.  

Un element central al  activității 
de rezistență culturală românească 
l-a reprezentat însă traducerea și 
publicarea unei ediții a Noului 

                                                    
19 Ibidem, p. 8. Acest statut i-a adus și 
o serie de persecuții, pe care le-a 
suportat de-a dreptul mucenicește. Cu 
privire la acestea, a se vedea: Arhiva 
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din 
Cluj-Napoca, Fond neorganizat, doc. 
nr. 1243/1943; Nicolae Corneanu, op. 
cit., p. 78. 
20 Cf. Emisiunea Oameni de ieri și de 
azi, Radio Renașterea, Cluj-Napoca, 
05. 10. 2013.  
21 Cum a fost teza de doctorat a 
părintelul Florea Mureșanu despre 
Cazania lui Varlaam, unde vlădicul 
spunea: Cu iscusința și răbdarea 
cărturarului împătimit de meșteșugul 
său, părintele Florea Mureșanue 
vrednic de recunoștința și lauda 
întregii obști românești, fiindcă 
oricine va ispiti cu luare aminte 
împodobitele pagini ale acestei cărți, 
își va spori încuviințata mândrie 
creștinească și națională”. Nicolae 
Colan,  ,,Predoslovie”, în vol. Florea 
Mureșanu, Cazania lui Varlaam 
1643-1943. Prezentare în imagini, 
Editura Eran, Cluj, 1944, p. 5; Cf. 
Dorel Man, ,,Studiu introductiv”, în 
vol. Floare Mureșanu, Grai și suflet 
românesc, col. ,,Mărturisitorii de 
după gratii”, vol. 1, ed. Dorel Man, 
Editura Arhidiecezana, Cluj-Napoca, 
1997, p. 20. 

Testament, în anul 1942. Oferirea 
unei cărți atât de importante 
pentru spiritualitatea românească 
într-o ediție în care limba era 
adusă la zi, a reprezentat de bună 
seamă un obstacol în calea 
acțiunilor maghiarizatoare și a 
constituit un aport al ierarhului la 
propășirea culturală a românilor.    

Solidari cu românii 
transilvăneni, dar și apreciativi 
față de activitatea culturală a 
părintelui, cei de la Academia 
Română îl vor coopta în anul 1942 
între membrii ei onorifici22, iar 3 
ani mai târziu, între cei activi23, 
prilej cu care va rosti un 
extraordinar discurs cu privire la 
legăturile dintre Biserică și 
limbă24.  

                                                    
22 Luminița Graure-Cornea, 
,,Scriitorul Mitropolit Nicolae Colan 
– ocrotitor al graiului românesc”, în 
vol. Omagiu Mitropolitului Nicolae 
Colan (1893-1993), Editura 
Arhidiecezana Cluj, Cluj-Napoca, 
1995, p. 194; Alexandru Moraru, 
,,Vlădica Nicolae Colan (1936-1957) 
– Momente din activitatea sa de la 
Cluj”, ..., p. 136. 
23 Vrednicul ex-mitropolit al Clujului, 
Ips. Bartolomeu remarca cu privire la 
statutul său de academician 
următoarele: Nicolae Colan se 
numără, fără îndoială, printre 
vlădicii luminați ai Bisericii noastre, 
iar pentru aceasta e de-ajuns să ne 
amintim că după marele Melchisedec 
Ștefănescu al Romanului, el a fost 
singurul ierarh care a ocupat un 
fotoliu în Academia Română, la o 
vreme când criteriile acesteia de a-și 
selecționa membri erau cu adevărat 
academice. Bartolomeu Anania, 
,,Cuvânt înainte”, în vol. Omagiu 
mitropolitului Nicolae Colan (1893-
1993), ed. Alexandru Moraru, Editura 
Arhidiecezana, Cluj, 1995, p. 5.  
24 În cadrul discrusului, vlădicul 
definea limba astfel: Fără îndoială, 
limba este în primul rând cel mai de 
căpetenie mijloc de înțelegere între 
fiii aceleiași nații. Dar limba 
națională este mai mult decât atâta. 
Ea ascunde în sine ca într-o cutie 
magică, întreaga viață a unui popor, 
cu trecutul lui cel mai îndepărtat, cu 
pământul ce l-a hrănit, și care i-a 
încântat privirea, cu împrejurările 
sociale în care a viețuit, cu 

 
___________________________
După eliberarea Ardealului de 
Nord, părintele va continua cu 
același zel activitatea sa în plan 
cultural, îngrijindu-se de revistele 
eparhiei, de învățământul teologic 
și de apărarea limbii române. 

În ceea ce privește cea din urmă 
latură a activității sale, ea 
reprezintă o continuare a unei 
activități mai vechi, al cărei punct 
maxim îl constituie discursul de 
recepție în Academia Română25. 

După eliberarea Ardealului de 
Nord, ierarhul va înființa, la Cluj, 
Liceul ortodox mixt, în anul 1944, 
care, datorită numărului mare de 
elevi, se va bifurca în anul 
următor în Liceul ortodox de 
băieți ,,Mitropolitul Simion 
Ștefan” și Liceul Ortodox de fete 
,,Doamna Stanca”, ambele 
funcționale până în anul 194826. 

Perioada comunistă îi va aduce 
însă și o serie de evenimente 
triste, precum desființarea celor 
două licee și a Academiei 
Teologice clujene din anul 195227, 

                                                    
îndeletnicirile lui zilnice, cu credința 
care l-a mângâiat în vremuri de 
restriște și i-a îndrumat năzuințele, cu 
toată civilizația și cultura de care a 
izbutit să se înalțe, din treaptă în 
treaptă, de-a lungul veacurilor. 
Nicolae Colan, Biserica neamului și 
unitatea limbii românești, col. 
,,Academia Română – Discursuri de 
recepție”, vol. LXXXII, Imprimeria 
Națională, București, 1945, p. 11. 
25 A se vedea: Ibidem, pp. 5-21. 
26 Alexandru Moraru, Scurt istoric al 
Eparhiei Ortodoxe Române a 
Vadului, Feleacului și Clujului 1921-
2006, Ediția a II-a, Editura 
Renașterea, Cluj-Napoca, 2006, p. 72. 
27 Cu privire la aceste aspecte, a se 
vedea: Idem, 50 de ani de învățământ 
teologic seminarial ortodox în Cluj 
(1952-2002), Editura Presa 
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la care părintele va asista cu inima 
zdrobită, fără a se da însă bătut și 
reușind să obțină o școală de 
cântăreți bisericești și apoi un 
seminar teologic. Și în privința 
predării religiei în școli, a avut de 
furcă cu comuniștii, reușind, în 
ciuda tuturor piedicilor, să 
mențină materia până în anul 
1948, în Ardeal28. 

În ciuda tuturor piedicilor, 
părintele a reușit însă să mențină 
spiritul ortodoxiei în eparhia sa și 
să ducă o amplă activitate 
cultural-religioasă aici, pe durata 
celor două decenii și mai bine, în 
care a fost episcop la Cluj. Din 
acest motiv, credem că reiterarea 
acestor fapte de-a dreptul eroice în 
anumite contexte și a 
personalității marelui ierarh 
cărturar se impun cu 
impetuozitate, ele constituind 
modele pentru reprezentanții 
societății contemporane. 
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Ionel Simota 
 
Vor veni sărbătorile 
 
Vor veni sărbătorile 
Cu înfăţişare de sfânt 
Să ne aducă mai întâi ninsoarea 
Aici pe pământ 
Şi candelă pururi aprinsă 
Pentru fiecare respiraţie 
Şi rugă îngenuncheată 
Purtată prin sânge cu graţie. 
 
Vor veni sărbătorile 
Ca o pogorâre a lui Dumnezeu 
Peste sufletele noastre oricum sărace 
Purtate prin viaţă mereu 
Şi va ninge cu plânsul cerului 
Cu cântul colindului va ninge 
Noi vom intinde mâna gerului 
Şi răul dintre oameni va muri, se va stinge... 
 
Trupul cailor albi va trudi pentru noi, 
Din nările lor vom culege în pumni căldura, 
Ne vom ruga în biserici aprinse 
Se se sfarme, Doamne, mânia şi ura.. 
 
Apoi mai curaţi decât zăpada vom fi 
În trupurile noastre lumina se va spovedi. 
 
Chip de colind 
 
Iarna aceasta poartă chipul tău 
Înfăşurat în mantia cuvântului, 
Îţi va fi cald, lumină îţi va fi, 
Cum lumânării liturgic îi este. 
Pe munţi se va aşterne zăpada, pe creste, 
Ca o veșnicie a sorţii, 
Ca o moarte ce nu mai poate muri. 
 
Tu te vei ruga pentru mărul aprins 
Şi pentru sufletul păsării te vei ruga, 
Obrazul tău va fi precum copacul nins 
Pe care treceri de sfânt îl vor desmierda. 
Eu nu-ţi voi călca rugăciunea, 
Într-o altă lume atent voi păşi, 
Voi purta de mână copilul 
Ce încă refuză a se zămisli. 
 
Iarna aceasta îţi poartă surâsul 
Mereu însorit ca într-o poveste, 
Între timp cerul se va rostogoli 
Cu sfinte zăpezi peste creste... 
 
Tu vei alerga la ferestre să întâmpini colindul, 
A naşterii Domnului veste... 

  

Adrian Munteanu                 
 

 
 
Am pus cândva zăbrele la ferestre 
 
Am pus cândva zăbrele la ferestre, 
Păzind lumina ce-o primeam sfărmată 
Pe corzi de harfă. Ziua-ndurerată 
Reîntrupa întinderile-agreste. 
 
Pânda sublimă n-a ajuns vreodată 
Să-ndepărteze răvăşiri funeste, 
Chiar de-am păstrat în gându-mi o poveste 
Cu aripa candorii de-altădată. 
 
A mai rămas în mine doar povaţa 
De-a îmblânzi un nestatornic gând, 
Smulgând dintre portaluri dimineaţa 
 
Pe gratiile-mi triste fumegând. 
În sunet de cascadă să-mi duc viaţa 
De dincolo de timpul cel flâmând. 
 
UMPLE, IUBITO, CU VIN VECHI 
POTIRUL 
 
Umple, iubito, cu vin vechi potirul, 
Căuşul tainei, limpezit de muze! 
Alintă apa dulce din havuze 
Ce-a adormit cu trudă trandafirul! 
 
Aşterne masa cu-n surâs pe buze, 
Aşează pâinea şi veghează mirul 
Ademenind spre trup încins zefirul 
Aromitor al zorilor lăuze. 
 
Aprinde focul, nu-l lăsa să piară, 
Aruncă lemne pe altar! Apoi 
Miresme dulci ne vor zidi. Spre seară 
 
Vom dezbrăca veşminte. Drepţi şi goi 
Ne vom topi ca un palat de ceară 
În flacăra dintru adânc de noi. 
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Romanele lui Romulus 
Cioflec recenzate în revista 

Viața Basarabiei 
 

Romulus Cioflec (1882-1955) 
a participat, cu entuziasm tineresc, 
la mişcarea naţională, politică şi 
culturală din Basarabia, de la 
începutul revoluţiei până la 
venirea armatei române şi după 
aceasta. A rămas în Chișinău până 
în anul 1926, fiind profesor la 
Liceul nr. 2 de Băieți „Mihai 
Eminescu”.  Basarabenii l-au 
apreciat cum se cuvine. Scriitorul 
a primit Medalia „Bărbăţie şi 
Credinţă”, clasa I (Înaltul Decret 
nr. 3411 din 15 noiembrie 1918), 
pentru servicii în Basarabia 
înainte de Unire şi Adresă de 
mulţumire din partea Ministerului 
Instrucţiunii Publice (nr. 47.233 
din 7 iunie 1921), pentru servicii 
aduse ideii naţionale în 
Basarabia.” (1) 

După stabilirea, ca profesor, 
în Timișoara (1926-1936) și apoi 
la București (1936-1955), 
Romulus Cioflec continuă să 
păstreze bune relații cu Basarabia, 
cu prietenii săi basarabeni. 
Exemplificăm acum prin prezența 
numelui său în revista Viața 
Basarabiei (1932-1944), condusă 
de Pantelimon Halippa (1883-
1979), revistă „ce a reprezentat, cu 
adevărat, un simbol al conștiinței 
naționale, care a fost plămânul 
spiritual și cea mai prestigioasă 
revistă a provinciei românești din 
perioada interbelică. Ea se năștea 
din mari rațiuni culturalizatoare și 
de susținere a tinerilor creatori de 
valori literare.”(2) 

În revista Viața Basarabiei, au 
apărut două dintre recenziile 
referitoare la romanele antume ale 
scriitorului Romulus Cioflec ce ni 
se par demne de a fi puse în 
atenția cercetătorilor și a celor 
interesați. Se cuvine menționat că 
acestea n-au putut fi cunoscute în 

perioada comunistă, când era 
interzis tot ceea ce se referea la 
Basarabia. Deși scurte, sunt 
obiective și în deplină 
concordanță cu manifestările 
literare ale epocii, de aceea, merită 
să fie  luate în considerare, tocmai 
pentru că evidențiază talentul și 
harul artistic al scriitorului.   

Recenzia la romanul Vârtejul, 
semnată Mihail Boboc (prezent în 
colectivul de redacție și autor a 
încă două recenzii din aceeași 
rubrică, același număr), a apărut 
în numărul 10 din anul 1937 și se 
oprește asupra unor trăsături 
semnificative ale stilului 
scriitorului Romulus Cioflec. 
Fiind succintă, o redăm în 
întregime:  

 „Un stil sobru, lipsit de 
neologisme; o plăcută înfăţişare a 
satului şi naturii carpatine de pe 
versantul ardelean; o pătrundere 
măiestrită în psihologia ţăranului 
transilvănean, sărac şi dornic de 
parvenire, - iată elementele care 
susţin schelăria noului roman al 
scriitorului Romulus Cioflec. 

              Epoca din preajma 
războiului şi cea din timpul 
războiului este redată cu talent, 
iar personagiile pietroase, cu 
plămada sufletului înrudită cu cea 
a eroilor de la Termopile, a lui 
Horia şi Iancu, revărsă în 
sufletele noastre un avânt eroic şi 
o nostalgie după vremile apuse. 

    Vârtejul domnului 
Cioflec ia loc alături de cele mai 
izbutite romane sociale scrise 
după războiu.” (3) 

Recenzia romanului-document 
Pe urmele destinului, sem-nată 
Stelian Segarcea, prezintă referiri 
la acțiunea complexă a romanu-
lui, evidențiind talentul „de o ro-
bustă forţă evocatoare” al auto-
rului ce face din acest roman „o o-
peră didactică în care spiritul 
scriitorului se împleteşte cu cel al 
omului de ştiinţă.” Textul recen-
ziei, clar și definitoriu, e 
următorul: „Domnul profesor 
Romulus Cioflec a reuşit să arate 
prin ultimul domniei-sale roman, 

 
___________________________ 
cât de slab este omul în faţa forţei 
soartei sau destinului care-l 
poartă pe aripele sale capricioase 
ca pe o mică fiinţă lipsită de orice 
putere de voinţă: nu omul 
conduce destinul, ci omul este 
condus de acesta, sau cum spunea 
bătrânul cronicar moldovean: nu 
omul este deasupra vremurilor, ci 
bietul om sub vremi. Şi pornind de 
la această firească temă, d. 
Romulus Cioflec ne înfăţişează 
familia ardeleanului Cimbrişor 
cuprinsă de valurile 
zbuciumatului destin, care o 
poartă prin Rusia, fiind supusă la 
restricţiile şi mizeriile vieţii de 
sub regimul bolşevic, muncind 
greu pentru o existenţă amarnică, 
ajungând până şi în pustiurile 
Siberiei, dar totuşi presărată de 
unele oraşe şi sate pe care autorul 
ni le descrie cu talentul său de o 
robustă forţă evocatoare şi, în 
fine, aceeaşi familie ardeleană 
dominată de un puternic misticism 
religios prin care poate numai 
astfel reuşeşte să se strecoare pe 
calea îngustă ce i-o croieşte 
„destinul”, reuşeşte să ajungă în 
portul rusesc Vladivostoc din 
Extremul Orient, de unde se va 
îmbarca pe un vapor britanic. Va 
călători apoi pe mări şi oceane, 
trecând, pentru a ajunge, după o 
îndelungată călătorie, în Marea 
Mediterană, din Oceanul Indian 
în Marea Roşie, parcurgând cu 
această ocazie şi Canalul de Suez. 

Acest drum, aşa de lung şi 
sinuos, este descris în 
amănunţime de autor, cu o notă 
ştiinţifică, făcând din acest roman 
o operă didactică în care spiritul 
scriitorului se împleteşte cu cel al 
omului de ştiinţă.→ 

LUMINIȚA CORNEA 
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Restituiri 

 

 
Biografia preotului, profeso-

rului, mitropolitului şi cărturarului 
Nicolae Colan (1893, Araci – 
1967, Sibiu) se cuvine a fi cerce-
tată, cu răbdare şi în profunzime, 
pentru a stabili, cu exactitate, di-
mensiunile morale, intelectuale şi 
culturale ale unuia dintre cei mai 
învăţaţi prelaţi din Transilvania. 

După finalizarea studiilor, 
temeinice, în ţară şi în Occident, 
după elaborarea şi publicarea unor 
exegeze esenţiale, studiului 
cărţilor sfinte şi după o activitate 
publicistică, diversă şi extrem de 
bogată, Nicolae Colan este numit 
profesor şi rector al Academiei 
Teologice „Andreiene“ din Sibiu 
în răstimpul 1922–1936. 

Activitatea catedratică şi 
spirituală i-a deschis orizonturile 
spre o lume nouă, inocentă, 
curioasă şi avidă de lecturi şi 
cunoştinţe corect asimilate de cei 
ce îi vor deveni discipoli şi 
autentici propovăduitori ai 
„tainelor“ existente în cea dintâi 
carte a omenirii ~ Biblia. 

Organizează conferinţe, dezba-
teri, anchete şi călătorii de studii 
şi de cunoaştere a tuturor lavrelor 
ortodoxismului românesc. E un 
profund cunoscător al istoriei bi-
sericii româneşti din toate 
timpurile. 

Călătoriile întreprinse în ţară, 
la locurile sfinte şi, mai ales, 
acolo unde biserica a avut un rol 
fundamental în modelarea fiinţei 
umane, au contribuit la augmen-
tarea cunoştinţelor studenţilor 
teologi din Transilvania. 

Epistola, necunoscută până 
acum, e trimisă profesorului şi 
muzicologului Mihail Gr. 
Posluşnicu (1871–1936), unul 
dintre cei mai învăţaţi şi informaţi 
cunoscători ai muzicii religioase 
din spaţiul românesc. 

Epistola se constituie într-un 
autentic model de gratitudine şi 
deferenţă, totodată. 

* 
 Rectoratul 
 Academiei Teologice  
 Ort[odoxe] Române din Sibiu 
 Nr. 577/1931  

Sibiu, 15 iulie 1931  
Domnule profesor1, 

 
Întorcându-ne din excursia 

corului Academiei noastre 
teologice, ne împlinim o plăcută 
datorinţă, rugându-vă să primiţi 
respectuoasele noastre mulţumiri 
pentru tot sprijinul pe care cu o 
atât de largă bunăvoinţă ni l-aţi 
acordat cu prilejul popasului 
nostru în oraşul d[umnea]voastră. 

Atmosfera caldă în care ne-am 
simţit în oraşul d[umnea]voastră a 
avut darul să ne potenţeze silinţele 
noastre culturale în drumul pe 
care l-am făcut cu studenţii noştri 
prin mai multe părţi ale frumoasei 
noastre ţări. 

Primiţi, vă rugăm, asigurarea 
deosebitei noastre consideraţii. 

Rector, 
N. Colan 

D[omniei]sale d[omnu]lui Mihail 
Gr. Posluşnicu ~ Botoşani. 

___________ 
Note 
 Originalul acestei epistole, 

inedite, se află la Biblioteca 
Academiei Române ~ 

35 .
CLXXIII  

1. Mihail Gr. Posluşnicu (14 
noiembrie 1871–16 ianuarie 
1936), profesor, muzicolog, 

cercetător, conducător şi animator 
al vieţii muzicale botoşenene. 
Autorul celebrei cărţi Istoria 
muzicii la români. De la renaştere 
până-n epoca de consolidare a 
culturii artistice (1928). Această 
carte s-a bucurat de atenţia 
specială a lui Nicolae Iorga, care a 
şi prefaţat-o. 

NICOLAE SCURTU 
______________________  
CRONICI LITERARE.... 

→Din Mediterană, 
familia se îndreaptă cu vaporul 
spre Marea Adriatică şi de aici 
spre ţărmurile Dalmaţiei, de unde 
parcurgând Albania, Croaţia şi 
Ungaria, pătrunde în ţară şi 
ajunge la Bucureşti cu trenul de 
Timişoara. Din Bucureşti, 
porneşte iarăşi în Ardeal, după un 
drum atât de lung şi cotit, pe unde 
destinul capricios, prin forţa sa 
miraculoasă a binevoit s-o poarte. 
Romanul cucereşte prin arta 
scriitorului, încă din primele 
pagini, interesul crescând şi 
dezvoltându-se treptat, cu 
situaţiile create prin numeroasele 
intrigi care ţes acţiunea 
romanului.”(4) 

 
Note: 

 1.Arhivele Naționale ale 
Republicii Moldova, fond 1772, 
inv. 8, dosar 1188, fila 13 

2.Mihai Cimpoi, Viața 
Basarabiei -1932-1944, în „Viața 
românească”, București, nr. 3-4 / 
2007, pag. 90-91  
 3.Recenzii: Romulus Cioflec: 
Vârtejul, roman, Ed. Adevărul, 
1937, în Viaţa Basarabiei, revistă 
lunară de cultură generală, editată 
de Asociaţia Culturală „Cuvânt 
moldovenesc”, preşedinte 
Pantelimon Halippa, nr. 10 / 1937 
4. Rubrica Vitrina cărţii: 
Romulus Cioflec, Pe urmele 
destinului, roman, Editura 
Remus Cioflec, Bucureşti, 1943, 
două volume, preţ 800 lei, în 
Viaţa Basarabiei, revistă lunară, 
director Pan Halippa, anul XII, 
nr.11-12, nov.-dec., 1943



Au trecut 120 de ani de la nașterea mitropolitului 
Nicolae Colan, personalitate remarcabilă a 
Transilvaniei din secolul XX. Motivarea sintagmei 
„personalitate remarcabilă” e susținută de funcțiile 
pe care le-a deținut, de activitatea sa bisericească cât 
și de cea de pe tărâm cultural, iar scrierile sale îl fac, 
fără nicio exagerare, un scriitor cu talent și har. 
Nicolae  Colan este un meşteşugar al cuvântului 
românesc, un apologet al duhului românesc.  

Nicolae Colan a fost un trăitor de istorie, el 
relatând în multe dintre scrierile sale experiențele 
istorice pe care le-a trăit. Însăși scrierea sa de debut, 
la care facem referire, este un excelent demers literar 
în care scrie o parabolă de tip panegiric despre 
ororile războiului în memoria unui consătean de-al 
său din Araci, Dionisie Nistor, căzut pe front. Acesta 
a plecat pe câmpul de bătaie al Primului Război 
Mondial ca voluntar și corespondent de război al  
ziarului Gazeta Transilvaniei din Brașov. Tânărul 
Nicolae Colan publică în Gazeta Transilvaniei 
articolul său de debut „Scrisoare lui Nistorel”, 
semnat cu pseudonimul: Nic. C. Suru, în anul 1915.  

Scrisoare lui Nistorel.* 

Dragă Dionisie! 
Mă ierți, că nu ți-am scris de multă vreme... 

Abia acum îți știu adresa, când ți-o știe toată lumea 
care te-a cunoscut. Și acum îți scriu... 

Te-am visat azi-noapte: cu fața luminată de 
fericire, te preumblai printr-o grădină cu pajişte 
verde, cu flori mirositoare, prietenele tale de 
odinioară, cu arbori măreți, cu pârâiașe murmurânde 
și muzică fermecătoare. Erai liniștit. Mi se părea că, 
din zdrobul zilelor trăite, ţeseai povestea, grandioasa 
epopee a generațiilor viitoare. Înaintea ochilor tăi 
sufletești se întindea o vale bogată, iar în mijlocul ei 
fiii aceluiași neam își sărbătoreau ziua mare a 
înfrățirii și a unirii. 

Extaziat de această feerică splendoare, mă apro-
piai de tine: Ce frumos e aici în lumea voastră! Și 
gura ta prinse a zâmbi, un zâmbet în care se ames-
tecă amarul zilelor trăite cu fericirea celor de azi. 

- Admiri fără a înțelege! Adevăr grăiesc ție; tot 
ce vezi aici e scenăria tragediei, în care mi-am jucat 
și eu rolul. Uite arborii aceia ale căror coroane se 
luptă cu norii: sunt întunecoasele păduri, care mi-au 
întunecat odată viața; pârâiașele cu murmur 
fermecător sunt tranșeele, în a căror umezeală visam 
pe cei de-acasă; iar roşeaţa orbitoare a florilor  

________  
*Această scriere de debut a lui Nicolae Colan, a fost 

publicată în „Gazeta Transilvaniei”, Brașov, anul 1915, 
nr.156/18 iulie p. 1-2 

 

 
_________________________________ 
acestora sunt stropi din sângele meu... 

Dar n-auzi ce tainic răsună cântarea orchestrei în 
surdină? E ecoul sublimului acord, ce-l dă fluieratul 
gloanțelor ucigașe, șuierul înfiorătoarelor șrapnele, 
vâjâitul surd al grenadelor cu acompaniamentul 
pârâitoarelor mitraliere... E măreț acest concert, când 
îl asculți din depărtare! Ți-am ascultat povestea și m-
am cutremurat. 

- Cruță-mă, dragă, te rog! Tu-mi arăți tabloul 
sinistru și înfiorător al războiului; mi-e groază... 

Un răs sarcastic îți trecu pe buze. 
- Vă place să faceți teorii, care sunt aproape de o 

realitate - ca cerul de pământ. Vă-ntrebați, ce e 
războiul și răspunsurile voastre se lovesc în capete. 
Eu mi-am trăit părerile mele cum și-a trăit românul 
proverbele. 

Luați aminte deci la cuvintele mele, rătăciților. 
Acest război nu înseamnă „fins mundi”! Nu, ci 
cumpăna vredniciei neamurilor. E purgatoriul prin 
care trece omenirea, e focul curățitor, care a învăluit 
noroadele pământului... 

Cele tari și vrednice nu numai că vor fi 
nevătămate, ca pânza de azbest aruncată în flacăra 
mistuitoare, ci se vor oţeli - ca Făt-Frumos gustând 
din apa vie; iar în locul fiecărui viteaz căzut pe 
câmpul de luptă vor răsări șapte - ca-n locul capului 
tăiat al balaurului din povești! 

Parcă văd ce trufașă va sta Istoria pe trenul 
dreptății eterne vânturându-și cu un singur gest 
(războiul actual) rolul câtorva veacuri... Războiul e 
moartea – ziceţi voi, disperaților! Și când o lume 
întreagă e-n flăcări, voi vă spargeți capul ideea, că 
oare cum ar fi mai demn: să arzi corpul cutărui 
„trecător” căzut pe câmpul de onoare, ori să-i 
îngropi în cinste, cum făceau strămoșii cu tot omul 
de omenie. Iubiți lumina ca să nu vă faceți fii ai 
întunericului! Drept-aceea vă spun, că ambele cărări 
duc către aceeași țintă, în cazul prim: Din cenușa 
trupului tău se va ridica fumul către neprihănitele 
înălţimi ale cerurilor; în al doilea: Deasupra 
petecului de pământ îngrășat de cadavrul tău va 
crește iarbă verde și o vor paște mielușeii... → 

ALEXANDRU SURDU 
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Critică literară  

 
 

 
 
Publicarea comediei „Cupa 

Domeniilor” este încă unul dintre 
actele generoase de restituire a 
operei integrale a lui Romulus 
Cioflec. Dacă proza și 
memorialistica au ajuns aproape 
de final, dramaturgia autorului 
este încă un teren în parte 
necunoscut. 

Personalitatea plurivalentă 
a lui Romulus Cioflec și-a găsit, 
în sfârșit, în anii din urmă, un 
evocator harnic și dăruit în 
persoana profesoarei dr. Luminița 
Cornea, sufletul multor 
evenimente organizate la Casa 
memorială „Romulus Cioflec” 
din Araci. Manifestările devenite 
tradiționale „sub nucul bătrân” au 
adunat, an de an, personalități ale 
vieții culturale, transformându-se 

 

 
__________________________ 
într-o „rotondă literară”, grație 
unor risipitori de suflet - 
colaboratori ai Muzeului 
Carpaților Răsăriteni în 
subordinea căruia funcționează 
muzeul memorial literar de la 
Araci. 

„Cupa Domeniilor” ne 
înfățișează un dramaturg 
înzestrat, care are simțul replicii, 
viziunea spectacolului și al 
punerii în scenă. Parcurgând 
textul, am descoperit că 
societatea românească nu s-a 
transformat prea mult din 1943 
(anul când este achiziționată 
piesa de Naționalul Clujean) 
până astăzi. Aceleași metehne, 

aceleași comportamente și 
atitudini ale oamenilor politici, cu 
pasiuni în lumea sportului, cu 
frivolități și mentalități balcanice. 
Comicul de situație și de limbaj 
ilustrează o epocă, în care 
„caracterele” își dau arama pe 
față. 

Dincolo de particularitatea 
subiectului, scriitorul care 
reușește, peste timp, să-și afirme 
actualitatea, definește o conștiință 
artistică ce developează ceva din 
specificul național prezent în 
orice vreme.  

Așadar putem spune, și nu 
greșim deloc, că Romulus Cioflec 
este contemporanul nostru.  

DORU MUNTEANU  
   
  Doru Munteanu, Postfață la 
volumul Romulus Cioflec, Cupa 
Domeniilor, comedie în trei acte, 
ediție îngrijită și tabel 
cronologic de Luminița Cornea, 
Editura Angvstia, Sf. Gheorghe, 
2012

 
_______________________________________________________________________________________  

 
→Aici te-ai oprit... Pauză. Apoi ai continuat: - 

Dar sunt obosit, mi se îndoiesc picioarele, (de 
marșurile forțate) pleoapele mi s-au îngreunat (de 
nopțile nedormite)... mi-e dor de repaos... Și 
răsturnându-te pe un pat de flori, te răpi somnul. 

Dormi în pace! Acum ești fericit - tu, care ai 
știut să te-mpaci și cu necazurile vieții trecătoare, ai 
învățat a cunoaşte pe oameni, tovarăşilor le-ai fost 
prieten sincer; dușmanii invidioși, dacă ai avut 
niciodată, nu te-au îngrijorat. 

Bine-ai știut tu, că: Pisma presupune calități, 
demne de pizmuit, fiindcă oricărui efect i-a premers 
cauza, care l-a provocat! Bucură-te deci cu bucurie 
mare, că n-ai fost din rândurile acelora, pe care 
niciodată nu l-a înjurat nimeni din invidie! 

La încheierea păcii nu te vor pomeni. Egoismul 
și nedreptatea omenească amintește acolo numai 
numele celor ce au declarat războiul și al făuritorilor 
de tratate. Acei peste ale căror trupuri mutilate au 
tunat învingătorii, vor fi uitați deodată cu ultima 
bubuitură de tun. Există însă o judecată mai presus 
de cea omenească și aceasta îți va da locul de 
onoare; iar inima noastră va fi vecinic deschisă 
amintirii tale... 

 
__________________________________________
Dormi în pace, suflet nobil și prieten scump! Pe 
mormântul tău proaspăt vor răsări flori sămănate de 
gândul fetelor care te-au iubit... Va veni vânt de 
vară, care va purta parfumul florilor până la fereastra 
unei mame îndoliate; ea va înțelege glasul soliei... și 
va plânge... că ești fericit... 

                    Arpătac (Araci) iulie 1915. 
                                               Nic. C. Suru. 
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 Andrea Majocchi, Printre 
Bisturie și Foarfece. Din 
însemnările unui chirurg, cu o 
prefață de prof. dr. Victor 
Gomoiu,  traducere de Giuseppe 
Sabbarese, București, Editura 
Remus Cioflec, 1943, 227 p. 
Acum 70 de ani apărea la Editura 
Remus Cioflec din București 
volumul Printre Bisturie și 
Foarfece. Din însemnările unui 
chirurg de Andrea Majocchi. 
Titlul original al cărții este Tra 
bistori e forbici. Nuove pagine 
dall’albo di un chirurgo, iar 
traducerea a fost făcută după cea 
de-a 12-a ediție a lucrării 
originale, apărută la editura 
GARZANTI din Milano, în 1941. 
Din prefață: „Dacă totuși s-a găsit 
cu cale ca tălmăcirea 
românească să fie precedată de 
câteva rânduri, - aceasta s-a făcut 
desigur numai ca un omagiu 
pentru prietenia și rudenia 
neamului românesc. Iar prin 
faptul că, dintre numeroșii români 
de seamă, mai calificați pentru 

acest lucru, a fost ales un chirurg 
de aceeași vârstă cu autorul – s-a 
adus un omagiu corpului nostru 
medical care se bucură de atâta 
faimă dincolo de hotarele țării. 
Afară de aceasta, poate să se fi 
avut în vedere că, cine a trăit 
propria-i viață „între bisturie și 
foarfece” înțelege mai bine aluzia 
la contrastul izbitor ce apare 
mereu în calea medicului, sau la 
lupta grozavă și continuă între 
știință și sentiment, între rațiune 
și sufletul chirurgului.“ dr. 
V.Gomoiu, fost ministru al 
Sănătății, Președinte al colegiului 
Medicilor din România, 
Președinte al Societății 
internaționale de Istoria 
Medicinei, Membru de onoare al 
Academiei de Științe de la Ferrara 
etc. 
Chirurgul italian Andrea Majocchi 
se afla la cea de-a doua carte 
scrisă pentru publicul larg după 
însemnările făcute de-a lungul mai 
multor ani de practică medicală și 
chirurgicală într-o serie de țări 
europene și în SUA. Deși medic, 
autorul nu doar descrie cazuistică 
medicală, ci arată că are înclinații 

literare. El descrie peisaje rurale și 
montane și este preocupat de 
conturarea personalității 
pacienților și a medicilor, de 
înțelegere a atmosferei spitalelor 
și a sanatoriilor și a diferențelor 
dintre țările unde a practicat 
medicina. Cititorul poate fi atras 
de chestiuni de etică medicală 
precum respectarea secretului 
profesional și problemele apărute 
o dată cu apropierea emoțională 
față de pacienți. Interesante sunt 
explicațiile date de istoria 
tratamentelor și a protocoalelor 
medicale din acea vreme (de 
exemplu aplicarea anesteziei 
epidurale). Volumul, cu specific 
memorialistic, este străbătut de 
ideea luptei dintre empatia față de 
pacienți (un capitol este dedicat 
luptei cu poliomielita la copii) și 
nevoia de a aplica tratamente 
riguroase și dure uneori. 
O curiozitate pentru noi sunt 
laudele aduse Regimului și 
Ducelui, în Notele lămuritoare, 
pentru campaniile profilactice 
desfășurate în întreaga Italie. 

OCTAVIA CORNEA 

_____________________________________________________________________________  
 

Tableta de adevăr: 
 

 
Problema supravețuirii noastre ca națiune 

rezidă în problema identității. Arhitectura este 
una din principalele suporturi ale identității. 

Ar fi bine să ne întrebăm dacă Chişinăul a 
avut identitate.  

Şi putem răspunde că pe timpul ţarismului, 
arhitectul Alexandru Bernardazzi a reuşit să 
imprime o identitate specifică epocii, graţie 
esteticii sale arhitecturale. Identitate dispărută în 
luna iulie 1941, când armata sovietică a 
incendiat și dinamitat tot centrul Chişinăului. 

O altă identitate sovietică i-a imprimat 
Chişinăului marele arhitect Alexei Şciusev, 
originar din acest oraş, care a reproiectat 
capitala RSSM. Din anii ‚’90, ai sec. XX ne 
confruntăm cu o arhitectură haotică pe care n-o 

pot numi eclectică din simplul motiv că nu 
respectă nici un canon. Iar primul element al 
identităţii este arhitectura. La ora actuală, 
arhitectura Chişinăului este cosmopolită.  

Populaţia Chişinăului româno-lingvă ca 
majoritate, dar lipsită de conştiinţă naţională 
certă, fără doar şi poate, nu sesizează că tinde 
spre o identitate cosmopolită. Populaţia ruso-
lingvă, absolut străină aspiraţiilor naţionale ale 
băştinaşilor, promovează insistent o identitate 
cosmopolită. Şi trecem în registru , ca 
argumentare şi alte activităţi: economică – 
cosmopolită; politică – cosmopolită; biserica – 
neimplicată; administraţia oraşului – nu are 
accente identitare naţionale, deoarece adoptă 
hotărâri cosmopolite. 

În concluzie: ne dorim un oraş cu 
identitate naţională, mai bine-zis, cu faţă 
proprie, dar nu-l avem şi n-o să-l avem în timpul 
apropiat, căci nu am însuşit necesitatea 
promovării identităţii naţionale. 
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Actualitate – Poezie 

 
 

 
 
 
Valentin Marica                
 
Drum 
 
În zvâcnetul ochiului 
îţi măsor liniile mâinilor albe. 
Mă acopăr cu ele... 
E ca şi cum aş întinde 
peste iarba pieptului meu 
mătasea liniei de orizont. 
E ca şi cum 
aş ocoli o insulă care arde 
sau, într-o noapte, 
o făgăduinţă. 
 
De sânge-i tăcerea... 
(parafrazând finalul poemului 
„Un cer de mâini” de Grigore Vieru) 
 
Vei îmbătrâni sub aripa mierlei 
sau în creşterea de noapte a ierbii, 
când va cădea secera lunii 
în valul ce arde 
şi vor rodi oasele 
printre mere de aur. 
Vei îmbătrâni 
în aerul ce n-a ucis nicio pasăre 
sau în clătinarea amiezii, 
când gura mamei va încălzi, 
peste marginea pietrei, 
albul cel alb 
al cuvântului obosit. 

Anthonia  Amatti 
 
Ambarcațiuni virtuale 
 
Călătorim mereu. 
Știm izvorul (nașterea). 
Știm destinația (moartea). 
Ne ispitește doar aventura. 
O iolă ni se pare prea la discreția vântului, 
O barcă – prea expusă valurilor 
Un iaht – prea scump pentru modestia 
noastră 
Călătorim cu un Titanic care se scufundă 
Dar mai ales cu galere – sclavi munciți 
                                    de stăpâni nemiloși 
Oprim rar cu o lotcă pe un canal, 
            pentru a înghiți flămânzi, borșul 
pescăresc 
Și când luna râde de noi, vâslași nepricepuți, 
Îndrăznim se ne rugăm să găsim 
ambarcațiunea perfectă: 
                                                                     
ARCA! 
 
Laurențiu-Ciprian Tudor  
 
Isoldei 1 
 
mă voi întoarce în marsupiul de humă 
și burta pământului 
regravidită 
acoperită cu roze va fi 
tu o să vii numai vara 
pe caniculă și pe timp topit 
și-o să plângi 
bătrână 
 
picurând mărgele de lacrimi 
chihlimbare clipelor coapte 
vor fi, 
pierdute prin iarbă 
tributul nestematelor 
loc lângă mine-ți vor face 
în raiul prescris. 
 
Isoldei 2 
în mijlocul nopții 
în piața cea mare, pavată, 
sub puternica ploaie, 
am pus pianul 
 
un cântec. 
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Nicolae Băciuț   
 
PÂNĂ LA TINE 
 
Până la tine este noapte, 
ca o lacrimă pe cer, 
până la mine totu-i şapte 
ca un ler dintr-un alt ler. 
 
Şi ziua parcă e de iarbă 
şi pasul tău e ca o rană, 
iar mâna mea e încă oarbă 
şi zidul tău încă e Ană. 
 
Până la tine este zi,  
până la mine este iarnă - 
iar frigu-ncepe a-nfrunzi 
şi aerul e parcă marnă. 
 
Până la tine este ieri,  
din numele ce creşte-afară, 

de dincolo de primăveri,  
de dincoace de orice vară. 
 
Până la tine numai tu 
nu ai la ce s-adaugi nume, 
până la mine tu eşti ţărm, 
ce-neacă valurile-n spume, 
 
Până la tine totu-i alb  
şi verdele-i doar verde 
şi melcul este urma mea 
ce-n cochilie vama-şi pierde. 
 
Până la tine, pleoapa-i ochi,  
până la mine toamna-i rugă, 
până la tine nu e timp, 
şi somnul nu-i decât o glugă. 
 
Până la tine mâna mea 
E aerul cu colţ de stea. 

 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
Mihaela Aionesei 
                              

1. în sânul satului 
  
săteni cu diminețile pe frunte 
și sudoarea în sân mărșăluiesc 
țarina sfântă-i cheamă în fiecare zi 
ca un clopot la liturghie 
în care își împărtășesc mâinile cu trudă 
fiecare durere- 
așchie înfiptă temeinic în suflet 
lasă uitarea să treacă 
urme de șine rămân 
și un oftat prelung le stă pe umăr 
ca o bufnița rătăcită pe stâlp 
  
noaptea treieră mărăcini 
pentru macii câmpului 
dau drumul la răni 
cum ar da drumul la câini 
  
a doua zi fac retur din poartă 
până-n câmpiile descărnate de umblet 
zbaterea lor- 
rodie necoaptă încă 
timpul- 
tăietor mult prea grăbit 
și roadele se lasă așteptate 

  

zădărnicia nu mai roade 
supurează din toți ulucii 
se rostogolește înapoi pe prispa casei 
  
bucata de lut osândit 
oftează cu piatra tocită în dinți 
se frânge tainic precum 
spicul de grâu pentru pâine 
prin lumina ghimpată 
umbra vineție sărută crucifixul 
ca ultimă rugă 
  
și Dumnezeu iartă... 
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Actualitate – Proză 
 

 
 Doru Munteanu –  

text olograf din romanul „Duminica Mare”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1983 
   



 
 
Seara, când Unchiul a venit acasă, i-a 

spus cu lacrimi în ochi că puii şi-au luat 
zborul. În sinea lui spera că unchiul are 
metodele lui de a-i prinde şi a a-i preda 
virtualului proprietar. Dar nu exista nici un 
fel de corespondenţă între starea sa febrilă şi 
calmul Unchiului care i-a spus: 

- Bată-i să-i bată! au crescut mai 
repede decât credeam. Nu-i nimic, îţi dau 
alţii! 

A început din nou aşteptarea febrilă 
pe care copilul o străbătuse la prima 
tentativă de a avea porumbei. Probabil, 
,,stimulat” şi de maică-sa care l-a apostrofat 
pe Unchiul Vasâlie cu un „dă-i odată 
afurisiţii ăia de porumbei dacă i-ai promis, 
că până la urmă o să şi doarmă noaptea sub 
porumbarele tale”, unchiul i-a trimis, într-o 
dimineaţă, un mesaj să meargă până la el. Pe 
parcursul celor vreo 300 de metri până la el, 
copilul tremura de emoţie, deşi nu era sigur 
că minunea se va întâmpla. De fapt 
operaţiunea de ,,predare” a puilor a mers 
neverosimil de simplu: puii erau deja puşi 
într-o colivie pe care Unchiul i-a întins-o, 
spunând doar: 

- După ce îi pui în porumbar, să-mi 
aduci înapoi cuşca! 

Drumul până acasă l-a făcut într-o 
stare absolut euforică, nedezlipindu-şi ochii 
de la cei doi pui, abia stăpânindu-se să nu 
ţopăie de bucurie. I-a pus direct în unul din 
cele patru porumbare, confecţionate cu 
multă trudă imediat ce Unchiul îi promisese 
puii. A închis intrarea în porumbar, având de 
gând s-o ţină ferecată măcar o săptămână, 
pentru ca puii să considere porumbarul drept 
casa lor. 

Zilele parcă se târau la nesfârşit în 
săptămâna oferită puilor pentru a se 
familiariza cu noua lor casă. Faptul că 
mâncau destul de puţin şi mai luau şi câteva 
ciocuri de apă i se părea de bun augur. Nu-şi 
permitea nici o derogare de la programul 
stabilit, aşa că a aşteptat exact o săptămână. 
A deschis porumbarul seara, după ce s-a 

întunecat, iar puii, care acum erau porumbei 
în toată firea, se culcaseră. 

A doua zi s-a sculat cu noaptea în 
cap, consemnând, credea noul proprietar, un 
prim succes: porumbeii erau încă în 
porumbar. Curând au început să-şi iţească 
capetele la ieşirea din porumbar, apoi, cu 
multă prudenţă, unul dintre ei a ieşit pe 
stinghia adăpostului. După o vreme s-a 
retras înăuntru, a apărut celălalt, apoi au 
schimbat din nou şi tot aşa, preţ de o 
jumătate de oră. 

Când unul dintre ei, urmat la scurtă 
vreme de celălalt, a zburat de la cuibar pe 
acoperişul grajdului, la capătul căruia se afla 
porumbarul, i s-a părut o treabă cât se poate 
de normală, făcând parte din scenariul pe 
care şi-l imaginase, în legătură cu evoluţia 
celor două zburătoare, în acomodarea lor la 
noul domiciliu.  

Trecuse un sfert de oră când, de 
undeva, au mai apărut alţi doi porumbei care 
s-au aşezat lângă ,,ai lui”, pe creasta 
acoperişului grajdului, fără a etala, nici unii, 
nici alţii, eventuale manifestări de efuziune. 
Băiatul era în al nouălea cer, vizita celor doi 
considerând-o ca un fel de dovadă că puii s-
au instalat definitiv în curtea lor şi că au 
început să primească vizite. Ori, variantă şi 
mai teribilă, noii veniţi vor rămâne definitiv, 
mai existau câteva porumbare libere! 

Apoi, s-a produs ceea ce pentru băiat 
părea neverosimil: atunci când oaspeţii şi-au 
luat zborul, porumbeii băiatului i-au urmat 
fără ezitare, îndepărtându-se în direcţia 
opusă locului unde se afla hulubăria 
Unchiului. Putea fi o plecare temporară, la o 
plimbare, dar băiatul a simţit din primul 
moment că era una definitivă. De aceea în el 
se produse un imens gol, tot ce era în jur a 
devenit lipsit complet de interes, parcă şi 
soarele cald, de început de iulie, dădea o 
lumină cenuşie. Timpul parcă se oprise, iar 
băiatul stătea uitat pe treptele casei şi privea 
mut în direcţia în care dispăruseră cei doi 
porumbei, deşi ştia bine că n-o să se mai 
întoarcă. 

ŞTEFAN DANCIU 
(Fragment din nuvela ,,Ziua când s-au 

întors porumbeii”). 
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Actualitate – Teatru 
 

 
– Dramă în 3 acte şi un epilog – - 

fragment - 
Actul II 

 
La ridicarea cortinei, suntem 

în casa lui Ilie Măcelariu din 
Sibiu, fost tribun. Mai sunt de 
faţă: Şaguna, Bărnuţiu, Ion şi 
Vasile Maiorescu, Axente Sever, 
Bariţiu, Laurian T., dar şi 
Bălăşescu şi Golescu Arăpilă din 
Bucureşti, Bălcescu. Ilie 
Măcelariu vine cu Iancu. Toţi se 
ridică în picioare. Iancu arată 
desfigurat. 

Ilie Măcelariu: Hai, Iancule, 
hai şi fă o baie. Să-ncercăm să 
trecem şi peste asta, apoi să 
chibzuim. De-aceea ne-am adunat. 
Hai, uite, aici e baia, ţi-am 
pregătit-o, şi ai aici şi straie 
curate. (Iancu se comportă 
întocmai. Intră în baie, după care 
Ilie Măcelariu revine. Mişcându-
se printre ceilalţi, zice:) 

Ilie Măcelariu: A fost doar o 
simulare de proces, adică a vorbit 
judecătorul – unul străin, nu-l 
cunosc – pentru a cere scuze în 
numele guvernatorului, care a 
dispus schimbarea comandantului 
de la Alba, baronul Springenfeld, 
pentru abuz în funcţie. Numa’ că 
Iancu e prăbuşit, l-au lovit peste 
faţă, un ofiţer acolo. L-au umilit. 
Mi-e teamă să nu se fi rupt ceva în 
sufletul lui. Definitiv. Fiindcă: ori 
nu zice nimic, ori spune doar 
cuvinte cam nelegate: locuri de 
lupte şi nume de oameni şi-abia la 
urmă repetă: „Cu lancea! Numai 
cu lancea, cum o zâs Băciuţu”. 
No, asta e, au încercat, de fapt, să-
l suprime, da’ le-o fost frică să nu 
sară moţii iar. Mi-e teamă însă că 
i-au pus şi ceva în mâncare sau în 
apă. Mi-a zis că n-a luat nimic de 
la ei, ci doar pe drum, unde s-a 
oprit şi-a cerut, mai ales apă şi 
pâine, sau turtă, ce-or avut 
oamenii şi i-au dat. Dar soldaţii nu 
prea l-au lăsat, că la Apold, 
oamenii l-au recunoscut repede şi 

s-au adunat mai mulţi. Soldaţii au 
şi dat bice cailor de la căruţe. 
Faptul că el nu s-a mai opus, arată 
prăbuşirea. Am aflat toate astea de 
la unul din soldaţii care l-au 
escortat şi la proces, un rutean. 
Totuşi, Iancu judecă, fiindcă a 
cerut să vin eu ca martor. No, şi, 
iată, l-am adus. Nu ştiu, însă, ce 
drum va mai avea. 

Bălcescu: Noi, românii, nu 
vom exista până când nu ne vom 
uni cu toţii într-unul şi acelaşi 
corp politic, cu desfacerea 
întregului teritoriu locuit de 
români şi organizarea lui, ca o ţară 
independentă, sub numele 
România. 

Bărnuţiu: De când stăm cu 
ochii pe ceasul istoriei pentru 
acest vis, dar iată că încă nu s-au 
aşezat arătătoarele alea. Pe voi, la 
Bucureşti, v-a înfrânt Semiluna, 
opresorii de veacuri, pe noi aici, 
pajura cu două capete, unul la 
Pesta, ălălalt la Viena, tot de 
veacuri. Încercarăm ceva acum, cu 
iureşul revoluţiei ce-a bătut în 
toată Evropa, dar, uite, şi-au dat 
mâna şi-au izbândit tot ei. Sigur 
că am făcut încă un pas. Unul 
mare, care ne apropie mult de acel 
ceas, asta o ştiu. Şi parcă şi-l văd. 
Dar tot cu luptă şi cu jertfă, şi cu 
conlucrare, cum zice fratele 
___________________________  

 

 

_____________________ 
Bălcescu. Trebuie să cadă 
imperiile, dar trebuie o zguduire 
mai mare. Ei, cum va fi zguduirea 
aia, nici nu vreau să mă gândesc. 

Laurian: Prăbuşirea imperiilor 
vine dinlăuntrul lor şi-atunci 
popoarele îngenuncheate trebuie 
să se ridice, şi cu lancea lui Horea, 
cum spune mereu Iancu. 

Axente Sever: Şi de unde ştim 
momentul că a pornit prăbuşirea 
aia dinăuntru? 

Laurian: Apar semnele, le dau 
îngenunchiaţii. 

Axente Sever: Deduc c-atunci 
trebuie să ne pregătim. 

Golescu Arăpilă: Desigur, 
adică să ajungem să-i unim pe toţi 
ai noştri într-un singur corp 
politic, cum zise fratele Bălcescu. 
Ei, se pare că sunt iarăşi nişte 
semne. Acu’ o să se bată iar 
careva cu turcii şi noi suntem între 
ei. Întâi Moldova şi Muntenia, să 
le-aducem la un loc. Ei, ne lasă ăi 
mari să ne facem unirea? 

Bălcescu: La Paris am 
dezbătut mult chestiunea aceasta 
vitală a noastră. Sprijinul Franciei 
e hotărâtor. Napoleon al III-lea ne 
susţine. Doamna Elena Rosetti are 
multă simpatie la el. 

Laurian: Tot cu împăraţii? 
Bălcescu: Nu e altul acolo, 

frate Lauriene, şi mergi cu cine e 
cu tine. 

ION POPESCU-TOPOLOG  
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Am trecut Dunărea. Fluviu 
care desparte țări, popoare. 
Desparte și frați, ca atâtea alte 
ape. Sunt în Serbia. Multe am tot 
auzit despre românii din Valea 
Timocului. Oricât de multe auzi 
despre cineva sau ceva, nu-ți dai 
seama de situația reală decât dacă 
vezi cu ochii tăi. Acum sunt la 
românii din Valea Timocului 
sârbesc. Plecăciune Astrei din 
Iași! Sunt în regiunea Timoc – 
Serbia, ca participantă la 
Simpozionul Internațional 
„Românii din afara granițelor 
țării”, organizat de Astra „Mihail 
Kogălniceanu” din Iași. 

Vizită de documentare la 
mânăstirea Lăpușnea. După-
amiaza. Mă bucur. Îmi plac 
mânăstirile. Mi se pare programul 
foarte ... zgârcit. Doar o jumătate 
de oră la Lăpușnea! La mânăstiri 
se cuvine să stai mai mult. Să te 
reculegi în biserică. Să afli istoria 
locului. Să simți atmosfera 
duhovnicească. În sfârșit, 
programul este încărcat. Bine că 
vom vedea Lăpușnea, chiar dacă 
vom sta puțin.  

Plecăm din Bor – fost oraș 
minier. Dealurile pe care le vedem 
în împrejurimi sunt golașe, de 
culoare gri. Da, gri, fără niciun fel 
de vegetație. Ciudat pentru noi 
care venim de la dealuri și munți 
împăduriți, plini de vegetație, 
unde verdele – în bogate nuanțe – 
îți încântă privirea. 

Autocarul oprește la intrarea 
într-un drum lateral. Suntem 
rugați să coborâm. Vom avea de 
mers pe jos cam douăzeci de 
minute. Drum de țară. Vreme 
frumoasă. Nu prea cald. E totuși 
octombrie. Plecăm grupuri-
grupuri. Câțiva dintre noi rămân la 
autocar. I-a speriat mersul pe jos? 
Suntem conduși de Părintele 
Ștefan, originar din România, 
căsătorit cu o româncă din Timoc.  

După zece minute de mers, 
crezând că ne apropiem, întreb în 
ce parte să mă uit ca să văd 
mânăstirea. Mă așteptam să văd, 
ca la noi, în Țară, turnurile 
bisericii mânăstirii. Mi se 
răspunde că mai avem puțin de 
mers. Drum greu de țară, în multe 
locuri, noroi, trebuie să ocolim. 
Grupurile în mers, la distanțe mai 
mari sau mai mici. De-o parte și 
de alta a drumului, plante mari, 
buruieni, printre care recunosc și 
coada-șoricelului. Toate înnegrite. 
Mi se spune că din cauza brumei. 
Totuși, negrul acesta atât de 
accentuat ... n-o fi și poluarea de 
la minele de cupru? Îi mulțumesc 
în gând lui Dumnezeu că locuiesc 
pe meleaguri curate. 

Coborâm, urcăm. La un 
moment dat vedem grupul din față 
că o ia peste câmp, lăsând drumul 
de țară. Cineva mă atenționează să 
privesc în stânga, peste câmp, în 
jos, între copaci la o margine de 
pădure. Se vede turnul ... Privesc. 
Da, văd ... turnul. De fapt, ruinele 
unui turn. Auzim lătrături 
puternice de câini din direcția ... 
turnului. Îi latră desigur pe primii 
dintre noi, care probabil au ajuns.  

Părintele Ștefan ne spune că 
ei, preoții români (aflați în 
subordinea Bisericii Ortodoxe 
Române) au ținut o slujbă, anul 
trecut, între ruinele bisericii. După 
puțin timp, au aflat că 
reprezentanți ai Bisericii Sârbe au 
pus o ușă cu lacăt la intrarea în 
interiorul ruinelor bisericii. 

Ajungem și noi. Ruine! 
Doamne, ce vină are biserica 
aflată aproape de hotarul dintre 
două state? Ruinele unei biserici 
care, se vede, a fost odinioară 
impunătoare. Zidurile par solide. 
Deodată ... Cum se poate?! De 
necrezut! Picuri de ploaie. Plouă? 
Doamna Areta întreabă dacă avem 
umbrele... Nu e nevoie de 
umbrele. Doar picături de ploaie. 
Lacrimi ale cerului sau lacrimile 
bisericii în ruine? Mă uit în sus. 
Senin. Doar câțiva nori sunt 

deasupra ruinelor, dar albi, 
frumoși, nu de ploaie.  

Lacrimi! Plânge biserica! 
Plânsul ruinelor mă întristează. 
Cum să nu-l întristeze pe orice 
creștin? Sau ... poate sunt lacrimi 
de bucurie – că suntem noi acolo.    

Mă uit la ușa nouă din lemn 
masiv îmbrăcată pe laterale în fier. 
Lacătul – nu știu de ce mă sperie. 
Se uită și ceilalți din grup.  Ușa 
ferecată ne îndurerează mai mult. 
Nu putem vedea ruinele din 
interior. Poate pereții interiori mai 
păstrează vreo urmă de pictură.  
Poate e vreo urmă din tabloul 
votiv, al ctitorului ... Radu cel 
Mare, domnitor al Țării 
Românești de la începutul 
secolului al XVI-lea. Răsună în 
sufletul meu glasul voievodului 
din ziua sfințirii ctitoriei sale 
Lăpușnea... Ce impunător era! 
Câtă mulțime! Oameni îmbrăcați 
de sărbătoare.  

Oare voievodul Radu, acolo 
unde se află acum, se gândește la 
ctitoriile sale? De dincolo și de 
dincoace de Dunăre? Lăpușnea 
aflată dincolo de luciul de apă al 
Dunării! Lăpușnea construită nu 
departe de locul unde Carpații se 
întâlnesc cu Balcanii! 

De ce, Doamne, încerci 
credința și iubirea oamenilor? 
Iubirea aproapelui! Suntem o 
fărâmă de pulbere în fața Ta. 

Dăruiește-ne, Doamne, iubire 
ca să nu gândim rău despre 
aproapele nostru! Să nu-l acuzăm! 
Nu, nu este nepăsarea noastră. Dar 
neputința? Da, neputința de a 
acționa pe meleaguri unde 
viețuiesc românii din zorii nașterii 
lor, însă nu se simt la ei acasă.  

Biserica ta, Doamne a plâns în 
fața noastră! Ne-ai arătat că 
plânge. Își plânge trecerea? Sigur 
nu-și plânge trecutul. Dacă ar 
putea, între zidurile ei, la sfintele 
slujbe, și-ar pomeni, întru vecie, 
ctitorul. Dar cum să-l pomenească 
când este ferecată? 

LUMINIȚA CORNEA 
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 Una dintre cele mai frecvente greşeli de exprimare 
– mai ales în exprimarea orală – o constituie 
folosirea pronumelul relativ care în cazul genitiv. 
Este vorba de aşa-numitul acord încrucişat: 
pronumele relativ se acordă în gen şi număr cu 
primul substantiv (pe care îl înlocuieşte în propoziţia 
atributivă al cărei element de relaţie este), iar 
articolul genitival se acordă în gen şi număr cu al 
doilea substantiv (aflat în propoziţia subordonată 
atributivă). 
 
 Formele articolului genitival sunt: al (m / n.sg.), a 
(f.sg.), ai (m.pl.), ale (f. / n.pl.), iar formele 
pronumelui relativ sunt: cărui (m. / n.sg.), cărei 
(f.sg.), căror (m. / f. / n.pl.). 
 
 Iată câteva exemple: 
Am vorbit cu vecinii       al         căror       băiat   
este student. 
                       (m. pl.)   (m.sg.)   (m.pl.)     (m.sg.) 
Îmi place vara        ale       cărei     zile sunt însorite. 
              (f..sg.)      (f.pl.)    (f.sg.)  (f.pl.) 

Am urmărit  filmul      ai          cărui      eroi    erau 
medici. 
                    (n.sg.)    (m.pl.)     (n.sg.)    (m.pl.) 
Nu cumpărăm produsele    a         căror     calitate 
n-o cunoaştem. 
                          (n.pl.)      (f.sg.)    (n.pl.)      (f.sg.) 
 
 Oferim mai jos alte astfel de situaţii. 
Am cumpărat cartea a cărei copertă m-a atras. 
Îmi plac oraşele ale căror blocuri au fost renovate. 
Îl cunosc pe profesorul ai cărui elevi au fost 
premiaţi. 
Am felicitat-o pe artista ale cărei picturi le-am 
admirat. 
Vom vizita muzeul a cărui renovare s-a încheiat 
recent. 
Am urcat în trenul ale cărui  vagoane erau 
moderne. 
Am fost în vizită la colegul ai cărui  părinţi 
lucrează la bancă. 
Îi compătimesc pe bătrânii a căror  viaţă  n-a fost 
uşoară. 
Ai ales cărţile ai căror autori vor da autografe. 
Intrăm în  magazinele ale căror  oferte ne atrag mai 
mult. 

   MARINELA BREZEANU-UJVÁROSI  
__________________________________________________________________  
 

 
... Romulus Cioflec şi-a numit satul natal, Araci, 
din judeţul Covasna „cel mai frumos colţ al 
ţării”? 
... tatăl scriitorului, Constantin Cioflec, provenit 
dintr-o familie de preoți, a fost cântăreț 
bisericesc în Araci? 
... folcloristul Dimitrie Cioflec (1829-1891), 
unchiul scriitorului, a realizat prima culegere de 
folclor din zona Araci-Vâlcele? 
... Remus Cioflec (?1880-?1952), vărul 
scriitorului, a condus, în perioada interbelică, 
editura „Remus Cioflec” care a tipărit 
importante volume din literatura română și 
universală? 
... scriitorul Romulus Cioflec a fost toată viața 
profesor? A predat Limba și Literatura Română 
și Limba Germană la licee din Chișinău, 
Timișoara și București. 
... Romulus Cioflec a debutat (1905) cu schița 
Un gând în revista Sămănătorul din București? 
... profesorul Romulus Cioflec a fost un pasionat 
călător? A călătorit cu trenul prin toată Europa. 

... după călătoria în Spania, din vara anului 1927, 
Romulus Cioflec a scris volumul Cutreierând 
Spania. Impresii de călătorie? 
... Romulus Cioflec a fost un pasionat fotograf? 
... împreună cu soția, Romulus Cioflec a fost 
într-o croazieră la Polul Nord? Urmare a acestei 
călătorii, a scris opera Sub soarele solar. 
Impresii și peripeții din voiajul unor salvați de 
la naufragiu de spărgătorul Krasin (1929). 
... romanul Vârtejul (1937), scris de Romulus 
Cioflec, a fost premiat de Academia Română cu 
premiul „Ion Heliade Rădulescu”, la propunerea 
lui Mihail Sadoveanu? 
... romanul Pe urmele destinului. O goană în jur 
de sine însuși, apărut în anul 1943, a fost tipărit 
la Editura „Remus Cioflec”, vărul scriitorului? 
... scriitorul Romulus Cioflec a fost foarte bun 
prieten cu scriitorul Panait Istrati (1884-1935)? 
... Romulus Cioflec a fost profesor la Liceul 
„Gheorghe Lazăr” din București, de unde a ieșit 
la pensie?  
... în ultima parte a vieții, Romulus Cioflec a 
scris patru comedii rămase în manuscris? 
... scriitorul Romulus Cioflec se stinge din viață 
la București în anul 1955 și este înmormântat la 
Cimitirul Bellu? 
    LUMINIȚA CORNEA 
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Orizontal: 

1. Ana Tănase; Oraşul în care scriitorul Romulus 
Cioflec a fost cu o bursă de studii 

2. Editură cunoscută - Masă densă de fum 
3. La ce editură din Cluj-Napoca se tipăreşte ediţia 

a doua a romanului Boierul - Tania Oaş 

4. Ursache Cristea; Abreviere limba engleză - 
Naţiune 

5. Satul în care s-a născut scriitorul Romulus 
Cioflec - pron. pers., pers.2 sg 

6. Locuinţa eschimoşilor - în acest loc 
7. Nae Enache - Liceul la care a predat Romulus 

Cioflec se numea Gheorghe... 
8. Epocă - Eugen Simion 
9. Strofa alcătuită din patru versuri - are 12 luni 
10. Unitate de măsură - numele scriitorului născut la 

Araci 
Vertical: 

1. Ziua în care merg oamenii la biserică (reg.) 
2. Stare emotivă - ianuarie (pop) 
3. Instrument de cusut 
4. Numele romanului apărut, în anul 1888, la 

Editura Dacia, din Cluj-Napoca 
5. Numele celei de a doua soţii a lui Romulus 

Cioflec - drum în parc (pl.) 
6. Notă muzicală - circumstanţă 
7. Exemplar unic dintr-un document 
8. Plantă erbacee textilă 
9. Consemnat în scris - vine pe la gene 
10.  Prenumele scriitorului care a scris romanul 

„Boierul” 
                                             MONA PETHŐ   

_____________________________________________________________________________   
                                                                                              B 

Pe verticală A B, după rezolvarea corectă, se descoperă 
numele județului în care s-a născut scriitorul  R.Cioflec 
Funcție îndeplinită de scriitor în Bibliotecii Academiei 
Române 
Prenumele scriitorului născut la Araci 
A fost redactor la publicația Cuvântul ................ 
Cutreierând ................, este titlul unei lucrări de 
Romulus Cioflec 

Localitate în care scriitorul a locuit vreme de zece ani 
A contribuit la introducerea acestui alfabet  în 
publicațiile din Chișinău 
Pe urmele ............, este titlul unei alte creații din opera 
scriitorului 

DOINA GHEORGHINCĂ 
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                           A    

     
       
      

1 
2 
3 
4    
      
6         
7       
8      
9      
10         
         
12         
13         
14     
                           B 
Dezlegând rebusul, veți descoperi, de la A la 
B, numele și prenumele scriitorului născut la 
Araci 
 
DEFINITII: 

1.  Localitate în care se află Casa 
memorială „Romulus Cioflec” 

2. Romulus Cioflec s-a născut în 
județul ................. 

3. „Omului cu-nvățătura, îi curge 
.......... din gura” 

4. „Munca este brățara de ..........” 
5. „Pe ............ destinului” – roman scris 

de Romulus Cioflec 
6. „Pomul se ............. după roade, iar 

omul după fapte” 
7.„Omul fără prieteni e ca .......... fără 
dreapta” 

8. „Ai .........., ai parte” 
9. „............ noastră-i o comoară” 
10. Cheama oamenii la biserica și ... titlu 

de povestire scrisă de Romulus 
Cioflec 

11. La Chișinău, Timisoara și București, 
Romulus Cioflec a fost ........... 

12. Drumeți sau................ și titlu de 
povestire 

13. „Invață la ..... ............, ca să știi la 
bătrânețe” 

14. Prieten sau .............. 
         

VALERIA PĂCALĂ 
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