12
Publicaţie semestrială de literatură a Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni
Anul VII, nr. 2(12), decembrie 2019● Redactor-şef: Luminiţa Cornea
Secretar de redacție: Nicolae Scurtu

_______________________________________________________________________________________________________________________

CUPRINS

Casa memorială „Romulus Cioflec”, iulie 2019,
lansarea publicației „Caietele de la Araci”, nr. 11

MOTTO:
„Ideea națională cristalizată și în Basarabia în timp, cu
culminație la 1918, trebuie legată de acei oameni luminați care
au văzut adânc în timp. Între aceștia a fost și Romulus Cioflec,
ardeleanul luminat, omul vizionar cu cartea lui, document de
înaltă învățătură, căci faptele de-atunci ne pun în alertă și azi,
fiindcă, iată, Basarabia e iarăși despărțită de trupul țării-mama.”
Ion Topolog, Pe urmele Basarabiei (Romulus Cioflec), în Vatra veche,
lunar de cultură, anul XI, nr. 9 (129), septembrie 2019, p. 41-42.
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EVENIMENT EDITORIAL
Luminița Cornea

Pe urmele lui Romulus Cioflec de la Sf. Gheorghe la Chișinău
În ziua de 12 octombrie 2019, a avut loc la
Centrul de Cultură Arcuș din Sf. Gheorghe,
evenimentul editorial intitulat Pe urmele
lui Romulus Cioflec de la Sf. Gheorghe la
Chișinău, în cadrul căruia a fost lansat volumul memorialistic Pe urmele Basarabiei
de Romulus Cioflec, colecția Pagini despre
Basarabia, ediție îngrijită, studiu introductiv,
cronologie, note și comentarii, iconografie de
Luminița Cornea, apărut, la Editura Știința
din Chișinău, în 2019. Au participat scriitori
și istorici literari de dincolo și de dincoace
de Prut: Vasile Malanețchi și Maria Ișaev din
Chișinău, Victor Durnea din Iași, Nicolae
Scurtu din București, Ion Popescu Topolog
din Brașov. La eveniment au participat și
membri ai familiei Cioflec: fiica Gabriela
Corodeanu din București și nepotul Sebastian
Frâncu din Brașov.

Au fost prezenți la eveniment și elevi de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” care realizează pro
iectul O jumătate de veac cu Romulus Cioflec, scrii
tor și călător prin toată Europa coordonați de profesoarele Maria Băilă și Dana Balog.
Evenimentul a fost finanțat de Consiliul Județean
Covasna prin Centrul Cultural Județean Covasna,
prin implicarea doamnei Nina Țînțar.
Păreri ale invitaților despre volumul Pe urmele
Basarabiei:
Vasile Malanețchi, director, Muzeul Național de
Literatură „M. Kogălniceanu”, Chișinău, înainte
de a-și începe discursul, oferă Muzeului Național al
Carpaților Răsăriteni opt volume din albumul Pictori,
artiști plastici basarabeni. Aceasta deoarece are în
vedere că prima soție a scriitorului, Antonina Cioflec,
a fost profesoară de desen și pictoriță. Printre aceștia
sunt unii care au fost colegi cu Antonina Gavriliță.
A oferit apoi propria-i carte: Limba vechilor cazanii,
povestea carnetului de la Mărășești al poetului Ale2

xei Mateevici, care are la bază carnetul, de 54 file, pe
care preotul militar Mateevici l-a purtat permanent cu
el pe frontul de la Mărășești, în care a scris cele mai
frumoase poezii, între care și cunoscuta Limba noastră. Oferă cartea pentru că Alexei Mateevici apare în
cartea lui Romulus Cioflec, Pe urmele Basarabiei.
Spicuim din cuvântul domnului Vasile Malanețchi:
„Un rol important l-au avut cărturarii transilvăneni care au contribuit la deșteptarea națională a românilor basarabeni care timp de peste o sută de ani
s-au chinuit sub jugul țarist care interzisese utilizarea
limbii române în actele oficiale și în școli, se ajunsese, astfel, la o stare gravă de criză identitară. O parte
din ei, cărturari, s-au aflat în Basarabia chemați din
rândul prizonierilor din armata austro-ungară aflați
în Rusia, alții au venit în Basarabia din Transilvania și din Bucovina. Ardelenii, Cioflec și Ghibu, au
avut și misiunea de cronicari ai evenimentelor, au
publicat articole în presa vremii, au scris memorii în
care au reflectat procesul foarte dificil de redeșteptaCAIETELE DE LA ARACI

re națională a moldovenilor. Într-o anumită perioadă
aceste cărți au fost unicele surse de informare corectă asupra evenimentelor din acei ani (...).
Cartea lui Romulus Cioflec, pe lângă faptul că este
o operă literară, se citește cu mare interes, fiind scrisă
într-un stil elevat. Conține elemente de cronică a evenimentelor la care a participat și elemente de memorialistică. Asemenea scrieri sunt foarte apreciate în ultimul timp. Din perspectiva universului personal al autorului, descoperim lucruri absolut inedite. Apreciem
această scriere ca pe o sursă veridică și emoționantă
despre evenimentele care s-au întâmplat în Basarabia.
Cartea Pe urmele Basarabiei trebuie parcursă atent
și veți descoperi elemente speciale. De exemplu de
aici am aflat prima oară despre asasinarea lui Simion
Murafa, un militant foarte activ pentru cauza românească în Basarabia, care împreună cu inginerul Andrei Hodorogea au fost asasinați într-o duminică după-amiază de soldați bolșevici. Tot așa, anterior, cu o
săptămână în urmă, fusese asasinat poetul Alexei Mateevici, medic militar care fusese la Mărăsești unde,
se zice, că s-ar fi îmbolnăvit de tifos exantematic. A
fost adus la spital în Chișinău. Ultima seară când l-a
văzut familia, era bine, urma să părăsească spitalul,
dar a doua zi, dimineața, era mort. Interesați de aceste
asasinate erau bolșevicii din Rusia. Acum a început să
se vorbească mai clar și hotărât despre aceste lucruri.
Mă bucur că sunt astăzi aici să vorbim despre Romulus Cioflec. Vă doresc sănătate și s-auzim numai
de bine.”
Cercetător științific gradul I Victor Durnea, Institutul „Al. Philippide” al Academiei Române, Iași:
„Onorați prieteni ai lui Romulus Cioflec! Mă întreb de ce n-ar fi posibil să se înființeze o fundație,
o societate, cum era pe vremuri „Prietenii lui Camil
Petrescu”? Sau alte asemenea organizate sub patronajul unei personalități.
Volumul Pe urmele Basarabiei de Romulus Cioflec
încununează opera doamnei Luminița Cornea. Ea
vine după alte ediții Cioflec, după însemnările de călătorie din anul 1911, publicate de doamna Cornea, în
anul 2017, sub titlul De la Dunăre, în jurul Peninsulei
Balcanice, prin Italia, la Dunăre. Mai există și alte
lucrări care așteaptă munca editorului și a cercetătorului. Rămâne de realizat o carte a începuturilor, în
care să fie strânse toate poeziile lui Romulus Cioflec,
pentru că la început a fost poet, chiar dacă poezia sa
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stă sub influența lui Coșbuc, dar în poezia vremii își
are locul ei, mai ales că trei-patru ani, Cioflec a publicat numai poezie. Mai sunt vreo 20-30 de proze
rămase în revistele vremii (Gazeta de Transilvania,
Viața românească) care n-au fost incluse în volume.
De asemenea pot să mai fie opere inedite rămase în
familia autorului. Știu că există un jurnal care ar trebui recuperat. Aștept cu mare nerăbdare date despre
acesta. Deci mai sunt opere de recuperat în continuare. Această ediție este într-adevăr o încununare a activității de editor a doamnei Luminița Cornea. Poate
este necesar ca toate operele lui Romulus Cioflec să
fie editate în viziunea actuală și cu acribia necesară.
De exemplu, romanul Boierul nu știu cât e de complet, e posibil să fi lăsat anumite fragmente pe dinafară, în 1955 se scria cu o anumită viziune, sau Pe
urmele destinului de la care este o ediție a doua, dar
nu știu cât de completă, fără acribia necesară.
Trebuie realizată o ediție științifică, critică, o ediție
adnotată de cineva cu experiența editorială a unei persoane care s-a ocupat mult timp de opera acestui scriitor; am în vedere, firește, pe doamna Cornea, specialistul numărul unu, în momentul de față. Poate că această
idee și cu un sprijin material mai mare se va înfăptui.
Mulțumiri și sprijin lăuntric nu prea vin din afară. Totul stă în ceea ce putem face noi, în avântul pe care îl
avem. Trebuie să ai î ntotdeauna siguranța că această
lucrare apare și că ajută cititorului. Îi doresc doamnei
Cornea săaibă multă tărie, să muncească în continuare
și să aibă mult sprijin din paretea autorităților culturale
și din partea prietenilor lui Romulus Cioflec.”
Profesorul și scriitorul Ion Topolog, Uniunea
Scriitorilor, Filiala Brașov:
„Profesoara și scriitoarea Luminița Cornea din
Sf. Gheorghe vine în cadrul cercetării literare cu o
nouă ediție Romulus Cioflec: Pe urmele Basarabiei,
de data aceasta, tipărind-o la Chișinău. Ediția e una
completă: cu studiu introductiv, cronologie, note și
comentarii, iconografie. Și nu mai puțin remarcabilă e ținuta tipografică. Basarabenii sunt excelenți în
tipărire. Ediția se înscrie în cercetarea amplă și îndelungată pe care distinsa profesoară o desfășoară în
zona Covasnei, cuprinzând oameni și locuri intrați în
istoria neamului românesc, concentrându-se în principal pe familia Cioflec din Araci, sat care ne-a dat
și un mitropolit, Nicolae Colan, și familia Teculescu
din Voineștii Covasnei. (...)
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În fața tabourilor părinților, pictate de Antonia Cioflec
(1922), de la Casa memorială din Araci

Ceea ce cred că trebuie să desprindem din noua
ediție a cunoscutei deja scrieri a lui Romulus Cioflec
e că un om – bineînțeles că nu e singurul – a înțeles
la timp spiritul unei națiuni și s-a pus, tot la timp,
în slujba lui. Ne referim, desigur, la spiritul unionist ce-a culminat cu 1 Decembrie 1918. Ardeleanul
aleargă peste tot și pune umărul la Marea Împlinire.
Drumul lui e simbolic, fiindcă aduce cu el Ardealul
lângă Basarabia, adică exact provinciile ce trebuiau
să întregească Rotundul Românesc. Ba se căsătorește chiar și cu o basarabeancă: Antonina Gavriliță,
profesoară de desen, pictoriță. Privit altfel și tot din
perspectiva timpului – respectiv cel de azi, la 100 de
ani de la acel moment de culme al neamului românesc – chipul ardeleanului din satul Araci, comuna
Vâlcele, ținutul Brașovului și Covasnei – ne apare,
cu adevărat, într-o aureolă a nemuritorului. (...).
Notația e precisă, concretă, precipitată, ca însăși
realitatea din fața ochilor. Observatorul e un ins exersat într-o astfel de relatare și, automat, te aduce lângă
el să vezi și tu ce se petrece. În cele din urmă, înfruntarea devine clară: „Da zdravstvuiet svobodnaia
Rossia!” Mulțimea revoluționară a învins. De acum,
Basarabia românească, fostă sub ocupație țaristă, pe
ce drum va apuca? El știe exact: cel al alipirii de patria-mumă, dar la fața locului, lucrurile sunt mult mai
complicate. Se ciocnesc tot felul de tendințe. Va birui
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cea unionistă? Sare și pune și el umărul, la gazete,
la întruniri, pe teren, printre oameni, dar, mai ales,
acolo în Sfatul Țării. Aici în Chișinău, mai sunt și alți
ardeleni, între care tronează chipul impunător al lui
Onisifor Ghibu. Aici o cunoaște și pe domnișoara Antonina Gavriliță, care abia o rupe pe românește, dar
cu dorință mare de a sluji ideea unirii. Vin și alții, din
toate colțurile Basarabiei și ale Rusiei, imense, și sar
cu toții la închegarea Partidului Național Moldovenesc și astfel înving duhul revoluției bolșevice care
sufla puternic și pe aici. După această relatare vie, de
la Petrograd, apoi de la Chișinău, urmează un Carnet,
cu notele zilnice de tot ce s-a petrecut în acei ani tensionați, începând cu 26 martie 1917 și venind până în
6 august 1917. Au fost înfruntări mari, inclusiv lupte
cu grupările bolșevice, care au încercat și aici să instaureze puterea lor. Au fost și jertfe, dar s-a izbândit,
prezentă fiind și armata română, lucru foarte important, pe care Romulus Cioflec îl consemnează corect,
fiindcă, în fond, aceasta a fost garanția Unirii și a Basarabiei, deslușită din toată învolburarea acelor ani.
Ediția de față aduce însă și alte texte în carte scrise
de Romulus Cioflec, precum cel intitulat Căutând îndărăt și căutând înainte, o excelentă radiografie a destinului istoric al pământului românesc dintre Prut și
Nistru. Judecata ce trebuie să aibă loc în timp nu poate
să treacă peste presiunile ce le-a suferit acest pământ
și lovirile trăite de locuitorii lui. Ideea națională cristalizată și în Basarabia în timp, cu culminație la 1918,
trebuie legată de acei oameni luminați care au văzut
adânc în timp. Între aceștia a fost și Romulus Cioflec,
ardeleanul luminat, omul vizionar cu cartea lui, document de înaltă învățătură, căci faptele de-atunci ne
pun în alertă și azi, fiindcă, iată, Basarabia e iarăși
despărțită de trupul țării-mama. Se vor afla bărbați luminați ca cei de-acum o sută de ani să găsească calea
spre alipirea firească?! Greu de spus acum. Cartea Pe
urmele Basarabiei a lui Romulus Cioflec, pusă la dispoziția generațiilor tinere de cercetătoarea Luminița
Cornea, este, fără îndoială, un luminos îndreptar.”
Istoric literar Nicolae Scurtu, Uniunea Scriitorilor din București:
„Romulus Cioflec a fost un ardelean dârz, format
la o școală celebră în Regat. A fost elev la Colegiul
„Regele Carol I” din Câmpulung Muscel, unde a
avut profesori devotați, niște formatori de conștiințe. De tânăr, de foarte tânăr, a avut cine să-i inCAIETELE DE LA ARACI

sufle dragostea pentru istorie, pentru patrie, pentru
tot ceea ce semnifică fapt și eveniment românesc.
Bibliografia lui nu e simplă, e foarte întortocheată
și necunoscută. Sunt foarte multe lucruri care nu se
știu despre biografia lui intelectuală, biografia lui fizică, biografia lui creatoare.
Mai este o problemă: nici la Chișinău, nici la București, nici la Brașov, peste tot, nu se citește literatura română, pentru că profesorii de astăzi nu mai
citesc. Până când școala nu va redeveni ceea ce a
fost odinioară, ca elevul să aibă contact direct cu textul, până atunci nu se va face literatură. Acum se fac
doar discuții despre literatură. Dascălul trebuie să se
prezinte în fața clasei puternic informat și trebuie să
domine clasa, invitându-i pe elevi să dialogheze asupra textului literar.
Romulus Cioflec a fost un profesor strălucit, un
profesor cu totul special. Îl voi prezenta într-o carte
care va apărea în curând, cuprinzând toată corespondența, peste 200 de scrisori din arhiva personală.
Țin la aceasta deoarece știu că astăzi genul epistolar
nu mai există.
Referitor la această carte, doi ardeleni au fost în
Basarabia în acea perioadă, Romulus Cioflec și Octavian Ghibu. Dacă o să citiți cu atenție cărțile lui
Ghibu și cartea lui Romulus Cioflec, veți constata că
Cioflec este singurul autor creditabil al evenimentelor din Chișinăul anului 1917. Ghibu mai prețios, pe
când scriitorul, creatorul, omul care a avut o viziune clară asupra evenimentelor din Basarabia, asupra
convulsiilor din acel moment, și care este creditabil
și astăzi, după atâtea decenii, este Romulus Cioflec.
Scriitorul Romulus Cioflec era un om care impunea prin sinceritatea privirii, prin modul de a percepe
realitatea și de a transcrie realitaea. Romulus Cioflec
era artist, întâi de toate era un creator. Ghibu se credea un formator de conștiințe, dar nu era așa.
Cartea pe care a editat-o Luminița Cornea este o
ediție cu adevărat științifică, e redactată cu rigoare,
ține seama de ortografia actuală, face note necesare
de istorie literară, de istorie culturală, explică arhaismele – toate sunt fapte de cercetare, de înțelegere a
textului. Deschide căi de cunoaștere spre un univers
cu totul special. Vă rog să vă achiziționați cartea, s-o
citiți și s-o lăsați nepoților.
Această restituire integrală a cărții lui Romulus
Cioflec, Pe urmele Basarabiei, la care se adaugă texNR. 12 • DECEMBRIE 2019

Afișul evenimentului

tul inedit Căutând îndărăt și căutând înainte, plus
corespondența trimisă lui G. Ibrăileanu între anii
1918-1922 și două texte de receptare critică din epocă, unul al lui Vasile Harea și celălalt al lui Alexis
Nour, întregește imaginea unei cărți care atâția amar
de ani a stat în anonimat. Știți de ce? Datorită neputinței noastre. Cum spunea Lucian Blaga, cultura
noastră este eminamente minoră, iar noi nu suntem
capabili s-o facem să devină majoră. Am putea s-o
facem mai cunoscută, să fie receptată, dacă edițiile
de autor ar fi complete, dacă scriitorii n-ar fi așa de
trunchiați, cum au fost în perioada comunistă când
existau cărți netipărite, pagini scoase din cărți, manuscrise pierdute prin arhive ale securității. Toate fac
deservicii literaturii române.
Această carte constituie un eveniment de istorie
literară. Trebuie să vă mai spun că doamna Luminița
Cornea a mai publicat în acest an o carte, Făclii arzând, în care adună cele mai importante contribuții
ale sale de istorie literară privind doi cărturari din
zona Ardealului, episcopul Justinian Teculescu și
scriitorul Romulus Cioflec. Îi dorim succes în continuare.”
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Cercetătoarea Maria Ișaev, Chișinău:
„După un timp petrecut la St. Petersburg, Romulus
Cioflec a ajuns în martie 1917, în capitala Basarabiei, unde i-a regăsit pe vechii săi prieteni, Pantelimon
Halippa și Nicolae Alexandri, cu care s-a cunoscut
la Iași în toamna anului 1909. Această revedere s-a
produs într-un an de frământări revoluționare și naționale, când Basrabia avea mare nevoie de sprijinul
românilor „de dincolo de brazdă. Ardeleanul Cioflec
a fost rugat să pună umărul la deșteptarea națională
a basarabenilor. (...) Au urmat zile grele de muncă
la ziarul Cuvânt moldovenesc, care devenise un fel
de comandament al mișcării naționale din Basarabia.
Romulus Cioflec a zăbovit câțiva ani în această provincie, desfășurând o admirabilă activitate de culturalizare și românizare a populației, redactând ziare,
susținând prelegeri, profesând la liceu etc. (...)
Spre deosebire de unele lucrări de acest gen, în mare
parte subiective și egocentriste, memoriile lui Romulus Cioflec sunt axate pe realitățile și personajele basarabene. Romulus Cioflec este un cronicar, un observator obiectiv, cumpătat și îngăduitor. Descoperim cu
duiumul nume și schițe de portrete basarabene, un caleidoscop de acțiuni și sentimente contradictorii. Fiecare rând din carte este relevant. Evenimentele, imaginile, personalitățile sunt redate viu, colorat, ca într-un
film documentar. Citești memoriile și te transpui în
anul revoluționar 1917, caracterizat printr-o deșteptare

națională masivă a basarabenilor, participi emoțional
la evenimentele de altădată – vezi, auzi, simți și te bucuri, te întristezi, te înfricoșezi, te uimești etc.
Romulus Cioflec vorbește în cartea sa cu mult tact,
bunăvoință și chiar umor despre neajunsurile basarabenilor, înțelegând că un secol de dominație țaristă,
„creșterea vitregă ce le strecurase împărăția” nu a putut să nu lase amprente în comportamentul și mentalitatea acestora. Critica lui nu supără, nu jignește. (...)
Diagnosticarea lui Romulus Cioflec, ca și întreaga
atmosferă descrisă de el, ne ajută să cunoaștem și să
înțelegem mai bine istoria reală a Basarabiei și a României, de care am fost privați de imperiul sovietic,
să vedem asemănarea între epoci, și de aici să elaborăm lucrări de sinteză bine argumentate.
Parcurgând volumul Pe urmele Basarabiei... mă revăd în anul de renaștere națională 1989, identic în multe privințe cu cel din 1917. Fără să vrei îți vine în gând
constatarea probată de timp: „istoria se repetă” (...).
Romulus Cioflec înțelegea să fie un avocat al basarabenilor ci nu un acuzator superficial și disprețuitor, cum se întâmplă, cu regret, cu unii confrați români. Între noțiunile deschidere, îngăduință, ajutor,
pe de o parte, și aroganță, intoleranță, comoditate,
pe de altă parte, Romulus Cioflec a optat pentru cele
dintâi. Iată de ce el rămâne un frate bun al Basarabiei și al basarabenilor. Toată admirația și recunoștința
pentru astfel de confrați!”

RESTITUIRI
Romulus Cioflec

Cartea de aur
S-a încheiat un an, și încă o lună pe deasupra, de
când au început să fiarbă acele inimi românești din
Basarabia, cari, în zilele acestea, au desăvârșit libertatea țării, prin unirea cu Țara-mamă.
Oameni cari păstrau ascuns, în sufletele lor, focul
sfânt al dragostei de moșie și de neam, s-au ridicat
atunci – și, de sub cenușa presărată pe sufletul nesățios, s-a ridicat atunci om după om.
Sub haina atâtor „cinovnici”, atâtor profesori, preoți și învățători, pe cari regimul polițist și „pravoslavnic”, crezuse că i-a câștigat pe vecie pentru scopu6

rile lui, s-a ivit atunci omul. Încă mai vie s-a ridicat
atunci porunca datoriei în sufletele celor ce vegheau
în „ocopurile” umede și reci din cele două continente,
ori rătăceau pe mările albastre. Pe sub ochii lor trecuse suferința cea proaspătă a Basarabiei: noua măcinare de vieți românești pentru scopurile seculare ale țarismului – „liberator” în afară și sugrumător înăuntru!
Ei nu fuseseră decât la școala deznaționalizării,
unde era preamărită Rusia și erau batjocorite popoarele ei – și puțini dintre dânșii cunoscuseră cărți românești. Și, totuși, de acolo, din șanțuri, din Odesa, SimCAIETELE DE LA ARACI

feropol, de la Iași sau cine știe care „tâl”, ei au ridicat
Basarabia pe umerii lor. Au alergat aici, au intrat în
luptă cu centraliștii noi ai Rusiei și cu vechii centraliști ai țarilor – înfășurați acum în roșu! – au intrat în
lupta de luminare a norodului, pe care, gloata pestriță
a revoluționarilor basarabeni, în numele sfânt al libertății, îl ațâță împotriva limbii și autonomiei proprii.
De pe întinsul nemărginit al Rusiei prefăcute în comitate, veneau revoluționarii noștri la Chișinău. Numărul lor creștea mereu aici și se răspândeau prin țară.
Cu însușirile de seriozitate și de tact, înnăscute la
moldovenii de pe amândouă malurile Prutului, s-au
știut acomoda tuturor împrejurărilor grele, prin cari
aveau să strecoare Basarabia până la popasul de pe
urmă al revoluției: unirea.
Acești revoluționari ai Basarabiei, cari au știut să se
ridice la înălțimea momentului istoric, au dat putința
de lucru și profesorilor transilvăneni și bucovineni,

cari erau înarmați cu toate mijloacele culturii naționale, pentru ca să-și poartă face datoria... Și dacă ei
n-au găsit aici decât câteva zeci de români cunoscători
ai culturii lor naționale, în schimb au întâlnit multe
inimi tari, multe caractere frumoase, cari pot fi mândria noastră a tuturor și cari, în numele Basarabiei, dau
făgăduinți frumoase pentru viitorul neamului nostru.
Când va veni istoricul să judece, în altă perspectivă,
toate faptele acestui an de înfrigurare și de luptă, multe
nume va avea să înscrie în cartea de aur a Basarabiei
– unii adormiți atunci când steaua noastră începea să
strălucească – dar multe nume vor rămânea necunoscute: sunt sutele și miile de necunoscuți – oastea revoluționarilor din Basarabia – cari au făcut pentru țara lor cel
mai mare bine pe care înțelegeau ei să-l facă: datoria.
Textul, apărut în Sfatul Țării, Chișinău, anul I, 1918, nr. 12,
p. 2 (s.n. 21.04.1918 / s.v. 8.04.1918) a fost transcris şi corectat,
conform normelor ortografice actuale, de Luminița Cornea.

RESTITUIRI
Nicolae Scurtu

Întregiri la bibliografia lui Romulus Cioflec
Bibliografia poetului, publicistului, prozatorului și romancierului Romulus Cioflec (1882–1955),
deși cercetată și studiată cu rigoare, produce, când și
când, surprize din cele mai interesante.
Una dintre colaborările mai puțin sau deloc cunoscute este cea din revista Viața Basarabiei 1932–1944,
publicație deosebit de însemnată și valoroasă din întreaga Basarabie. Se știa, până nu demult, că în paginile acestei prestigioase reviste i se recenzase patru
dintre cărțile sale, însă nu se cunoștea faptul că Romulus Cioflec a publicat un amplu fragment din romanul
Pe urmele destinului – o goană în jur de sine însuși.
Această contribuție a lui Romulus Cioflec s-a publicat în revista Viața Basarabiei, 12, nr. 2, februarie
1943, p. 37–47 și reprezintă o incitantă și revelatoare
discuție între câțiva călători, privitoare la Basarabia
și destinul ei în această parte a Europei.
Autorul, un excelent și profund cunoscător al vieții
și realităților basarabene evocă, de fapt, drama acelor oameni sortiți parcă să nu mai evadeze din acest
con carceral în care i-a condamnat o istorie nedreapNR. 12 • DECEMBRIE 2019

tă. Reflecțiile politice, meditațiile asupra stărilor de
fapt din Basarabia, descrierile laconice și dialogurile
extrem de pilduitoare ne înfățișează, de fapt, drama
unei provincii condamnată la izolare, la uitare de
sine și la un dispreț absolut față de cei ce se succed,
vremelnic, la cârma și destinele ei.
*

Pribegie din alte vremi
„– Dar... ce vream să spui? S-aude c-o fost încontrare mare şi luptă între ăştia, când o fost să se hotărască cu cine să se bage, trecu primarul Ia lucruri de
politică internă şi externă a României.
– O fost ceva... C-or fost şi d-ăia de cereau să se
pornească pentru Basarabia. Ba erau şi d-ăi de cereau să se ţie pe loc.
– De tot pe loc?
– Pe loc de tot. Până s-o vedea care cade. Mai bine
stare pe loc, ziceau ei, până la sfârşit, şi-om lua de
unde om putea, decât tovărăşie cu muscalu...
7

Viața Basarabiei – Facsimil

– Că, zău, chiar se vede tovărăşia!
– Fiindcă dacă unguru, ziceau ei, nu te cruţă cât îl
ţâne cureaua, nici rusu nu te desmeardă, că pe el îl
ţâne şi mai mult...
– Mătăhală mare! întări birăul Curcubătă.
– Ba el te sugrumă şi când îl scoţi de la înec... Şi
atunci zâce că te ajută ca „pravoslavnic“.
– Sfânt grăieşti!
– Într-o sută de ani or jefuit Moldova de două-ori:
întâi ca „liberatori“, când era s-o jefuiască toată. Altădată ca tovarăşi de luptă la Plevna, când or sărit
românii să-i scape.
– Ce porcie! se indignează Curcubătă.
– Ba nu ştii c-or cercat şi acum, înainte de răsturnarea împăratului, să împărţească România cu Austro-Ungaria, adică chiar în toiu războiului, ca aliaţi...
– Ptiii! Porcia asta n-am ştiut-o...
– Nu-ţi vine să crezi, dar aşa o fost. Între doi hoţi
de codru nu se petrece ce se petrece între împărăţii.
Mai cu samă când e vorba de rus.
– Drept...
– Şi atunci de ce n-ar sta la pândă şi cel prădat?
ziceau ăştia. Dar nu ştiu ce vream să spui... Aşa! În
vremea neutralităţii, ăi de erau pentru Basarabia, or
8

cam amuţit, fiindcă ăilalţi erau cu mult mai mulţi şi
i-or făcut trădători, adică vânduţi duşmanului.
– Hm!
– Or fi fost vreunii şi vânduţi, nu zâc, dar din
amândouă taberele! Ba ruşii şi francezii au bani şi
mai mulţi şi au dat şi mai mulţi. Că până să se hotărască România, s-o lucrat şi dintr-o parte şi din ailaltă. Se zâce chiar că unii ar fi fost prinşi sugând la
două ţâţe.
– Vai ce porcie!
– Maare!... Dar i-or izbit numa pe ăi cu Basarabia.
Chiar şi când lumea îi ştia curaţi. Că aşa curgea apa...
Ochii părintelui alunecară după un stol de raţe sălbatice, care se ridicaseră dintr-o baltă şi dedeau ocol,
ca să rămâie de tren şi să se aşeze iar.
– E şi Ardealu, care i-a împins, ţară mai mare şi
mai bogată şi mai înaintată; dar sunt şi moldovenii
ăştia din România liberă mai moi şi mai răbdurii,
continuă părintele Strungă după ce raţele s-au lăsat,
căci se gândise ce friptură ar ieşi numai din una singură... Că ei aveau şi mai mult cuvânt să se gândească la Basarabia şi să strige, fiindc-or fost un trup
cu ea, de când s-o plămădit sămânţa românească pe
lume. Apoi şi ştreangu e mai aproape de gâtu lor...
CAIETELE DE LA ARACI

– Asta-i adevărat.
– De câte ori i-o pipăit rusu, Doamne! Numa într-o sută de ani Moldova a fost ocupată măcar de
patru ori, şi numa o minune cerească îi scotea. Ne
cutremurăm acum că am rămas singuri în faţa duşmanului, dar poate că mâna lui Dumnezeu o vrut să
ne scape de „alianţa“ rusului... Cine ştie ce-ar mai fi
ieşit, dacă se ţânea el pe picioare! Ba aşa s-ar putea
chiar să luăm Basarabia...
– Minune mare ar fi...
– Minunile-s de la Dumnezeu. Că Dumnezeii,
domnule Curcubătă, te coboară şi te încovoaie, anume ca să te poţi trezi şi să te poţi ridica. Că tot mâna
lui te duce, oricât te uiţi tu pân ochelari... Mai dă-mi
de-o ţâgare...
– Hăăi! oftă Curcubătă, scoţând pachetul şi foiţele,
şi amândoi începură a răsuci.
– Hăăi! oftă şi părintele, înseninat puţin de bucuria
ţigării, după ce a început s-o răsucească. Ba ăştia din
Basarabia parcă-s proşti. Unu dintre ei, la Iaşi, asculta pe un bucureştean cum îi făcea trădători pe ăi de
ceruseră războiu pentru Basarabia şi a tăcut...
– Hm! făcu birăul.
– Ştiu că noi aşa ceva n-am răbda...
– Poate că nu-s aşa de înfocaţi pentru naţie, îşi
dădu Curcubătă cu părerea.
– O fi şi asta; şi mai e şi blândeţea şi îngăduinţa
lor, ca la toţi moldovenii... Că i-ai văzut...

– I-am văzut...
– Şi atunci poate că nici nu-s proşti, domnule Curcubătă, se corectă părintele Strungă. Că îngăduinţa şi
blândeţea-i cuminţenie...
– Așa zâc şi eu...
– Că de-ai şti ce trecut de slavă are Moldova!
– Am auzit și am citit câte ceva.
– Al nostru e numai de lacrimi și de răscoale. Noi
altceva n-avem! Şi cei mai mari cărturari tot de la ei.“
Romulus Cioflec

RESTITUIRI
CRONICA LITERARA:
Romulus Cioflec: Pe urmele destinului, roman în două volume, 1943
Azi când drumurile ţării sunt pline de refugiaţi din
toate păturile sociale, izgoniţi din liniştea căminurilor lor de furia vâltorii care ameninţă meleagurile
noastre strămoşeşti, romanul Domnului Cioflec e
plin de actualitate. Odiseea pribegilor de azi în paginile romanului este trăită în toată grozăvia ei de o
familie românească dintr-un sat de la poalele Carpaţilor, în cursul războiului trecut. Cantorul Cimbrişor, bărbat în etate, om chibzuit şi bun gospodar, în
faţa cotropirii ameninţătoare într-o zi de toamnă, îşi
ia soţia şi cei doi copii şi plecând cu sufletul sfâşiat
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din satul în care 40 de ani a cântat la strană, în care
era fruntaş şi-şi avea bunele lui rosturi gospodăreşti
agonisite cu hărnicie şi cruţare, o viaţă întreagă.
În drumul fără ţintă rând pe rând e silit să se despartă de cele două văcuţe, de carul cu bucate, luându-şi în
spate doar legătura cu cele câteva haine pe cari a pus
mâna în graba plecării. Lelea Uţa, tovarăşa de trudă,
o româncă harnică şi chibzuită, nici moartă nu vrea să
se despartă de cele câteva găini. La fel copilul cel mai
mare, un băeţandru isteţ şi curajos, Miron nu vrea să-l
părăsească în drum pe Bobei, dulăul care le-a păzit
9

curtea. Aşa ajung în Buzău. Trenul îi duce la Bucureşti, de unde după câteva zile îi duce la Galaţi, apoi
la Iaşi. Traiul le este plin de greutăţi. Fără bani, fără
ajutoare se descurcă singuri de la o zi la alta.
În primăvara anului 1917, alături de alte mii de
refugiaţi, familia Cimbrişor trece Nistrul, afundându-se în pustiul fără sfârşit al stepei ruseşti. Un
popas de câteva luni în Elisavetograd, unde îşi înmormântează singura fiică luată din Bucureşti, unde
era la învăţătură şi drumul continuă într-un tren de
refugiaţi sârbi şi muntenegreni spre Urali şi în Siberia. Luni de zile înghesuiţi în vagoane de vite, hrănindu-se aproape numai cu cartofi, trăiesc întreagă
drama descompunerii marei împărăţii dela Răsărit, urmărind în de aproape ciocnirile bolşevice cu
rămăşiţele armatei ţariste. În toamna anului 1918,
ajung la graniţele Chinei.
De aci iar drum lung printr-o lume atât de deosebită de a noastră, până în Vladivostok.
Un vapor englez îi îmbarcă pentru a-i aduce în ţară
ocolind Asia, atingând Africa şi intrând în Europa
prin Mediterana. În martie 1919, după trei ani de pribegie familia Cimbrişor îşi vede din nou satul. Toţi îi

credeau morţi, li se făcuseră şi prinoasele la biserică.
Şi în toată această pribegie familia Cimbrişor nici un
moment n-a fost cuprinsă de disperare. Credinţa în
ajutorul dumnezeiesc le-a fost îndrumător şi sprijin.
În cântări bisericeşti, cantorul din Ariniş mulţumea
lui Dumnezeu după fiecare grea încercare, iar lelea
Uţa în gând îşi zicea seară de seară ocinaşele. Moartea sub toate formele de atâtea ori le-a fost aproape,
dar mâna celui de sus a alungat-o.
Azi, cetind acest roman nu numai că înveţi multe,
dar simţi cum ţi se coboară în suflet nădejdi nouă şi
tăria de a lupta cu toate loviturile sorţii. De remarcat: eroii şi întâmplările prin cari au trecut, nu sunt
ficţiuni, ci persoane reale cari au trăit aevea întreg
calvarul unei extraordinare pribegii. Autorul, într-o
expunere limpede şi atrăgătoare, ne înfăţişează realitatea goală. Cu o măestrie rară se transpune în toate
situaţiile prin cari au trecut eroii săi. Îţi face impresia
că personal le-a trăit toate. L. M.
Textul, apărut în Viața ilustrată, anul XI, nr. 6, iunie 1944,
p. 19-20, Cluj, cu binecuvântarea P.S. Sale Episcopului Nicolae
Colan, redactor și editor L.G. Munteanu, a fost transcris şi corectat, în lumina normelor ortografice actuale, de Luminița Cornea.

INTERVIU
Luminița Cornea

De vorbă cu Maria Leontina Cioflec din Timișoara
Toamnă frumoasă, liniștită la Timișoara,
spre sfârșitul lui octombrie 2019. Plec de
la Mitropolie și mă îndrept, pe strada C.D.
Loga, spre casa cu nr. 25. În urmă cu mai
mulți ani, trecând prin Timișoara, m-am
plimbat pe strada C.D. Loga. Explicabil
de ce. Pe această stradă, se află două vechi
școli. Una, Colegiul Național „Constantin
Diaconovici Loga”, fost, în perioada interbelică, Liceul de Băieți „Constantin Diaconovici Loga”, unde au fost profesori doi
dintre frații scriitorului Romulus Cioflec,
Constantin Cioflec (1880-1978) și, respectiv, Silvestru Cioflec (1889-1969). A
doua școală, Liceul Pedagogic „Carmen
Sylva”, fost, în aceeași perioadă interbe10

Cu Maria Tina Cioflec, 20 octombrie 2019, Timișoara
CAIETELE DE LA ARACI

lică, Liceul de fete „Carmen Sylva”, unde au activat
ca profesoare soțiile fraților Cioflec: Antonia Cioflec,
soția scriitorului; Maria Cioflec, soția lui Constantin;
Victoria, soția lui Victor Cioflec, jurist în Timișoara,
și Elena, soția profesorului Silvestru Cioflec.
Clădirile acestor școli sunt cu adevărat masive,
impunătoare. Le-am fotografiat de mai multe ori și
am scris despre ele în legătură cu membrii familiei
Cioflec. De fiecare dată, aflându-mă pe strada Loga,
am remarcat o casă frumoasă, construită în stil brâncovenesc, care îmi atrăgea atenția în mod ciudat.
Într-un târziu, am aflat că este locuită de o doamnă cu numele Cioflec. Mai mult, am identificat-o pe
Facebook: fotografia doamnei Maria Tina Cioflec
cu fundalul casei în care locuia și care mi-a trezit
curiozitatea de la început. În această toamnă târzie,
am reușit să-o cunosc și să vorbesc cu doamna Tina
(diminutiv de la Leontina) Cioflec, o distinsă doamnă care a trecut puțin peste 90 de ani, dar se menține
foarte bine, este veselă, optimistă, îi place să vorbească. O viață a fost o viață profesoară de limba
și literatura română. M-a invitat să stăm de vorbă,
mai întăi, într-un chioșc din grădina casei. Discuția
a fost una familiară. Am ajuns repede ca eu să-i spun
simplu „doamna Tina”, iar dânsa să folosească prenumele meu, menționând că-i aduc în suflet lumină.
Redau în continuare dialogul:
Luminița Cornea: Mă bucur, dragă doamnă Maria Tina Cioflec, că am reușit să vă cunosc. De mai
mulți ani, cercetez viața și activitatea scriitorului
Romulus Cioflec. Vă rog, la început, să-mi spuneți
care este gradul de rudenie dintre dumneavoastră și
scriitorul nostru.
Maria Tina Cioflec: Bine ați venit! Și eu mă bucur să te cunosc, deoarece am auzit câte ceva despre scrierile tale. Am aflat despre muzeul din Araci
care aparține Muzeului Carpaților Răsăriteni din Sf.
Gheorghe. Ceva frumos pentru memoria celor care
nu mai sunt! Despre mine: m-am născut la 21 noiembrie 1928 și sunt nora fratelui scriitorului,Victor
Cioflec, președintele Contenciosului (Tribunalului)
C.F.R. Timișoara. Soacra mea, Victoria Cioflec, născută Diaconescu, a fost profesoară de fizică-chimie la
Liceul de Fete „Carmen Sylva” din Timișoara. A fost
o femeie frumoasă pe care am admirat-o. Păstrez cu
bucurie tabloul ei pictat de Antonia Cioflec, prima soție a scriitorului. Tabloul este semnat și datat: Antonia
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Victoria Cioflec pictată de Antonia Cioflec, 1930
(Arhiva fam. Victor Cioflec)

20.VII.1930. Fiindcă știu că vă interesează acte și documente vechi ale familiei Cioflec, vă spun că dețin
Certificatul de căsătorie al socrilor mei, Victor și Victoria Cioflec, fratele și cumnata scriitorului Romulus
Cioflec. Acest certificat este datat 22 octombrie 1923
și pe el sunt menționați martorii, doi frați cu soțiile:
Constantin cu soția Maria și Silvestru cu soția Elena.
L.C.: Foarte interesant acest certificat cu valoare
documentară, ne oferă data căsătoriei fratelui scriitorului, dar și faptul că pe vremea aceea se adăuga
pe actul căsătoriei numele martorilor. Astăzi nu mai
există această mențiune. Vă rog să-mi vorbiți despre
soțul dumneavoastră. M-aș bucura să aflu că aveți
fotografii vechi de familie.
Maria Tina Cioflec: Soțul meu, Dorin Cioflec,
fiul lui Victor și al Victoriei Cioflec, nepot al scriitorului, s-a născut în iulie 1924. A fost medic. Avem
doi copii, o fată Doina (n. 1950), care acum este medic în Germania, și un băiat Virgil (n. 1956), care, în
6 ianuarie 1990, a plecat în S.U.A.; are și el un băiat, Virgil Victor Cioflec, de la care am o strănepoată
foarte frumoasă. Am multe fotografii cu ei. Copiii
mei m-au sărbătorit anul trecut, la împlinirea vârstei
de 90 de ani, când am fost toți în Insulele Canare.
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Romulus Cioflec cu familia fratelui Victor Cioflec, 1925 (?),
arhiva Maria Tina Cioflec

Fotografii am foarte multe noi, cu familiile ambilor copii, cu nepoți, multe cu elevii mei, de la diferite
întâlniri de promoții. Mai am puține fotografii vechi,
una în care este scriitorul Romulus Cioflec cu fratele
și cumnata lui, Victor Cioflec și Victoria, cu fiul lor
Dorin, datând de prin 1932, o alta de prin 1926, cu
Victor Cioflec, Victoria și copilul Dorin.
L.C.: Vă mulțumesc pentru permisiunea de a fotografia aceste poze. Mă bucur că pot vedea fotografia
și tabloul realizat de Antonia Cioflec. Dar vă rog sămi mai povestiți despre socrii dumneavoastră, despre
această casă frumoasă, gen vilă cu două apartamente, cu etaj și subsol locuibil. Când a fost construită?
Maria Tina Cioflec: Casa aceasta în care acum eu
locuiesc singură a fost construită de socrii mei în anul
1928 și are tot confortul. Ar fi, poate, interesant să vă
spun mai multe despre soacra mea Victoria Cioflec,
profesoară de științele fizico-chimice la Liceul de fete
„Carman Sylva”, licențiată a Universității București
din 1912, cu rezultate deosebit de bune obținute la
clasă cu elevele, apreciată pentru realizarea unui laborator de fizică-chimie funcționabil, ceea ce în acea
vreme era o reușită remarcabilă. Mai știu câte ceva
despre ea: în 1913, la București, a lucrat la Spitalul
Cantacuzino, apoi a fost soră medicală, pe front, în
Primul Război Mondial. Chiar a fost decorată de Regina Maria ca urmare a contribuției pe care a avut-o
pe frontul Primului Război Mondial. S-a pensionat în
1946, dar în 1951, la Timișoara, o comisie a verificat
pe toți pensionarii intelectuali. În urma acestei verificări i s-a retras pensia. De ce? Pentru că avea pământ,
moștenire de la părinți, vreo două hectare și ceva, undeva prin județul Romanați. Mai mult, în 1953, a fost
închisă la „Popa Șapcă”, unde a făcut doi ani de închi12

soare, ca deținut politic. Locul de casă și casa nu i s-au
luat deoarece a fost dat familiei cu decret regal, pentru
cei care au contribuit la realizarea Unirii celei Mari.
L.C.: Vă rog să-mi spuneți, doamna Tina, pianul,
pe care l-am văzut în casă, cui a aparținut?
Maria Tina Cioflec: Pianul!? E ceva trist aici. A
fost al lui Marius, singurul copil al lui Constantin
(fratele cel mai mare al scriitorului) și al Mariei. Marius a avut o moarte tragică și misterioasă, la nici
optsprezece ani. A fost împușcat în urma unei revolte
a tinerilor, în 1937, nu știu exact ce a fost, dar pentru
familie, tragedie mai mare nu se putea.
L.C.: Despre Silvestru Cioflec, celălalt frate al
scriitorului, nu mi-ați spus nimic.
Maria Tina Cioflec: Silvestru a fost profesor de
română și mult timp inspector de specialitate la Directoratul pentru Învățământ Timișoara. Soția lui,
Elena, era din Basarabia; după ce făcuse liceul la
Chișinău, a urmat Facultatea de Medicină la Iași. La
Liceul de Fete „Carmen Sylva” a fost medic școlar.
Ei au avut doi copii, Zamfira și Sabin. Zamfira, căsătorită Evuțianu, în București, a avut trei fete, dar nu
mai știu nimic despre ele, doar că locuiau pe Aleea
Alexandru. Sabin căsătorit cu Zoe a avut o fiică, pe
Sînziana, Dana Sînziana Brehar-Cioflec, medic, căsătorită cu Olimpiu Brehar-Cioflec.
Deoarece eu am fost profesoară de română, vreau
să vă spun o epigramă pe care a spus-o, la o întâlnire de promoție, prof.univ. Martin de la Agronomia
din Timișoara: „În Olimp, stăpâni sunt zeii / Peste
animale, stăpâni sunt leii / Peste suflete, stăpână, /
Profesoara de română!”
L.C.: Frumoasă epigramă. Îmi place. O voi reține.
Desigur v-a fost adresată direct, ceea ce mă bucură.
Vă mulțumesc, stimată doamnă Tina, pentru împărtășirea acestor amintiri valoroase pentru noi, cei care
ne ocupăm de cercetarea vieții, activității și operei
scriitorului Romulus Cioflec. Vă mulțumesc și pentru volumul Sub soarele polar de Romulus Cioflec,
pe care mi l-ați oferit. Vă mărturisesc sincer că este
cartea care îmi place cel mai mult din toate operele
scriitorului Romulus Cioflec și mă întristează faptul
că nu are până în prezent o ediție a doua. Vă voi trimite și eu albumul, la care am lucrat cu drag, Romulus Cioflec, o viață în imagini, apărut în anul 2016.
Vă doresc multă sănătate și vă promit că vă voi căuta
la următoarea mea vizită în Timișoara.
CAIETELE DE LA ARACI

RESTITUIRI
Romulus Cioflec

LA SEMMERING, ÎN MUNŢI
Note fugare ale unui excursionist fără itinerar
Dacă un străin a pornit spre Semmering către sfârşitul lui septembrie înseamnă mai întâi că nu s-a dus
acolo pentru sezon; iar dacă s-a dus acolo din Viena,
mai înseamnă că o parte din sezon a făcut-o în Viena,
dacă nu chiar tot sezonul – eu îl făcusem tot – în Wiener Wald, la Dunăre (Strombad) ori în baie de soare pe
stradă, în descoperirea vechiului oraş. În Semmering,
de altfel, să nu-şi închipuie cineva că poţi să pătrunzi
cu mijloacele de luptă din trecut (banii agonisiţi prin
muncă) şi să te menţii mai mult decât câteva ceasuri.
Iute eşti aruncat afară de „valuta” altora...
Deci – fără invidie... Căci am plecat dimineaţa şi
ne-am înapoiat seara. Fiindcă eram doi...
– Hai, domnule, undeva cu mine – îmi zisese în
ajun un vechi prieten bucureştean, pe care de atâta
vreme nu-l văzusem şi cu care, în sfârşit, m-am întâlnit la Viena...
Asta s-a întâmplat într-o zi când mergeam pe o
stradă din preajma Ring-ului în căutarea Ministerului de Instrucţie al republicii. Întrebasem de vreo
două ori pe „Wachtmann” şi mă duceam acum ca şi
la sigur, dar cu gândul totuşi să mai întreb o dată pe
cineva. Şi mai gândeam aşa, cum se gândeşte omul
când gândeşte la multe şi nu se gândeşte la nimic...
Alături cu mine, la doi paşi, mergea şi un neamţ, care-şi vedea de drumul lui şi nu se ocupa de mine, iar
eu îmi vedeam de al meu. Se gândea şi el de bună
seamă şi zău nu ştiu dacă se gândea serios la ceva...
Dar omul se întoarce, în sfârşit, spre mine cu începutul de frază nemţească pe buze... Era el, prietenul
meu care vrea să afle de la cel dintâi vienez ieşit în
cale-i unde este Ministerul de Culte (căuta însă tot
Instrucţia publică).
Mai întâi, se înţelege, exclamaţia fatală... Apoi, ne
uitarăm lung unul la altul, ca şi când n-am fi fost siguri că suntem noi. Dar eram noi – şi ne puserăm pe
râs, iar după două-trei vorbe de lămurire, nu ne mai
puteam de acum opri din râs gândindu-ne la cei doi
„nemţi” care mergeau împreună la acelaşi minister,
NR. 12 • DECEMBRIE 2019

dar nu ştiau că merg împreună şi fiecare vrea să întrebe pe un vienez despre ministerul lui (Instrucţia
Publică). După părerea unuia despre celălalt, ieşeau
amândoi nemţi – şi ei erau amândoi români... Şi trebuiau să facă atâta drum până la Viena, ca să se revadă. Căci altfel multă vreme nu s-ar fi văzut.
Cu prietenul acesta am fost eu la Semmering.
Plecasem în Südbahnhof amândoi la ora fixată
– adecă, la drept vorbind, cu desăvârşire punctual
a fost numai el, deşi bucureştean... – şi după o oră
ne apropiam de Wiener Neustadt. Lăsasem în urmă
Modling-ul şi Baden-ul şi alte staţiuni climaterice
ale vienezilor, înşiruite pe latura răsăriteană a muntelui Wiener Wald – pe sub dealuri –, cu vilele lor
risipite ca nişte turme pestriţe ce urcă la pădure printre vii. Frunza viţei era de acum ruginită de toamnă
şi toată podgoria aceea a Dunării făcea un contrast
izbitor cu fabricile de cărămidă, de pielărie şi de
bere din şes, ceea ce, slavă Domnului, nu se vede
încă la Drăgăşani şi Nicoreşti. De aceea căutam bucuros prin fereastra vagonului, departe înainte, pe
valea Leitha, ce se îngusta mereu, pe Schwarza în
sus, unde ne chema natura sălbatecă de brad şi de
stânci, fără fabrici şi fără „circulaţie”.
Încă înainte de a fi ajuns la Wiener Neustadt, se
vedeau peste spinările negre-sure ale codrilor, în
dreapta şi în faţă, cele mai înaintate creste alpine,
pleşuve, ca nişte bătrâni dintr-o generaţie mai veche,
înmărmurite în văzduh şi pline de taină ca veşnicia...
Se vede Schneeberg cu 2075 metri deasupra mării,
iar pe stânga urca şi cobora spinarea incomodă ori
dezgolită a şirului Leitha.
Toate acestea prietenul meu le dibăcea din „Baedecker” – cu poziţia, numele şi mărimea lor – şi nu
se odihnea până ce nu era în clar cu ce avea să vie şi
nici tihnă nu avea să-şi descleşteze privirea până ce
nu ştia mai întâi despre ce merge vorba.
Până la Neukirchen, Schwarza şi cu alţi afluenţi
ai Leithei ţin înălţimile departe, iar ochiul poate să
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rătăcească liber pe o largă zare. Dar de aci în sus,
trenul de-acum îşi taie greu drumul pe lângă apă ori
mult deasupra ei, iar locul începe să huiască de ecoul
zgomotelor lui şi miros de brad să răzbată prin fereastră... De la Gloggnitz, apoi, totul e sălbatec; iar
prietenul cată înfrigurat în carte, căci castele şi vile
încep să se caţere pe stânci – şi, pe neaşteptate, minuni ale naturii sau ale mâinii omeneşti, ies în drum
şi aşteaptă... Trenul însuşi cu greu îşi găseşte drum
pe malul stâng al pârâului, deasupra şoselei albe,
dreaptă ca o panglică...
Aşa, tot către sud-est până la Reichenau, care se
aşterne pe stânga jos, cu turnul vechi al bisericii înţepenit pe o colină. De aici, apoi, trenul se întoarce
împrejur şi înapoi – iar pe Schwarza şi iar îndărăt la
Gloggnitz, peste viaducte, pe sub stânci, prin tuneluri cu galerii, printre fâneţe şi păduri, de unde Schneeberg se vede din nou departe, sus, peste lumea
întunecoasă a codrilor...
Apoi de aici se închide în urmă valea Schwarza,
se ascunde şi Schneeberg, iar trenul îşi face loc când
printre stânci, când pe sub ele, schimbând ecoul măreţ de pădure cu huruitul înfundat de tunel... Mereu
aşa până la Klam – şi mai vârtos de aici înainte! Aci,
la Klam, la intrarea Ştiriei, aşteaptă de pază, crescut
din stâncă, jumătate zdrenţuit şi totuşi trufaş, castelul
Sichtenstein; jos în vale satul Schottwien, expus privirii cu toată înşiruirea caselor şi a vilelor lui curate,
de-a curmezişul peste vale, de-a lungul unei singure
străzi drepte – totul ca într-o panoramă. Iar sus, sus
de tot, peste valea Adlitz, se ridică departe, dintre
brazii rari, stâncile sculate în picioare, pătrunse parcă de singurătate, ale lui Sonnenwendstein...
Încă o jumătate de ceas cu „panglica” albă desfăşurându-se după noi şi cu automobilele alunecând pe
această panglică mai iute decât noi – şi iată-ne ajunşi
la Semmering în gară cu maşina pufăind, răsuflând
greu şi tuşind uscat după atâta goană...
Apoi plecăm în căutarea Semmeringului, căci din
staţie nu se vede decât un hotel şi încă o vilă două. –
Fiindu-mi recomandat de către prietenul meu să nu
întreb nimic pe trecători – întrucât un excursionist
adevărat se orientează din carte ori de pe inscripţii
şi semne – am început să citesc inscripţiile de la capetele aleilor, ca să văd unde mergem...Dar a trebuit
s-o iau repede, în goană, pe o potecă după dânsul,
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căci dânsul de-acum ştia totul. Altă vilă, adăpostită
într-un parc umbros de copaci înalţi, subţirei şi eleganţi, unde tot bradul dă tonul: apoi, altă alee ascunde bine două vile; dincolo un hotel... Şi cât umblăm
nu găsim decât trei clădiri laolaltă. Încât Semmeringul nu e nicăieri, la dreptul vorbind, dar e pretutindeni – risipit aşa... Unde ai crede că s-a isprăvit cu el,
mai găseşti un cuib fermecător, discret, în adăpost de
singurătate şi verdeaţă.
Totuşi, după ce ne domolim foamea, pornim tot cu
gândul la Semmering: să aflăm unde e aşezarea lui
principală... Dar, după masa aceea, prietenul devenise încă mai arbitrar şi mergea înainte, ca şi cum eu
fatal trebuia să-l urmez...
Un asemenea tratament te îndărătniceşte de la o
vreme. M-am oprit în loc:
– Unde mergem, frate?
– Hai cu mine,.. răspunde el misterios... Apoi, ca şi
când cu mine isprăvise definitiv, se uită iar în „Baedecker”, se orientează pe teren aruncându-şi ochii
spre gară, pe munţi – ca un inginer. Şi lăsând şoseaua, o ia spre soare-răsare, peste fâneţe, în direcţia
marelui hotel „Arhiducele Ion” – se înţelege fără să
se uite dacă vin...
– Dar unde? Vreau să ştiu şi eu.
– Uite, ne urcăm pe muntele acela.
– Ce?! Şi mă uitai îndelung la el, complectând astfel ce trebuia spus în faţa unei hotărâri aşa de nechibzuite... Pentru întâia dată vezi muntele acesta!
Era ceasul trei, iar muntele arăta, în cartea lui,
1532 metri înălţime: Sonnenwendstein!
– Hai cu mine, domnule! Ce-ţi pasă?! Arată la carte tot – şi sunt semne în pădure...
În atitudinea şi în intonarea vorbei „domnule” punea un fel de desconsiderare pentru mine ca excursionist. Tăcui şi îl urmai peste fâneţe, până jos la hotel;
apoi, pe altă potecă, aleasă de el după scurtă ochire
asupra terenului, ieşirăm dincolo, la poala codrului,
şi începurăm urcuşul... Semmeringul trecuse dincolo
de perdeaua pădurii... Îmi părea rău că nu mă lăsase
să-l mai văz şi să descoperim împreună alte vile tăinuite şi alte poteci singuratice; dar îmi părea acum şi
bine: că mergem aşa, singuri prin pădure... Mergeam
ca şi cum nu ne-am fi grăbit deloc, ca şi cum de mult
cunoşteam pădurea şi ne cunoştea, ca şi cum nu avea
să ne ajungă din urmă noaptea – care putea chiar să
vie şi nu ne păsa... Eram, parcă, într-o pădure de fag
CAIETELE DE LA ARACI

unde crescusem fiecare – căci era fag la poale – apoi
într-o pădure de fag şi brad tot din aducerile aminte;
apoi, numai în brad. Numai brad... Şi nu era niciun
zvon, pădurea era pustie şi de toamnă şi de păsări...
La ceasul acela nimeni nu urca muntele şi doar arare se întorcea câte o frunză la pământ, de unde se
ridicase primăvara. Cădea, undeva, cu zgomot plin,
nu ştiam unde... Încolo se auzea doar vorba noastră – uneori cântecul biruitor al prietenului – pe tot
muntele acela singuratic din graniţa Ştiriei – alteori
numai răsuflarea noastră
Căci urcam fără opriri. Obosisem şi urcând, şi
vorbind, dar cu vorba nu prea băgasem de seamă
osteneala – şi astfel spoream. Şi încep deodată luminişuri, poieni; şi ici-colo stânci ies din pământ ca
nişte curioşi din acoperişuri de casă... Apoi se ridică
numai stâncă şi poiană deasupra pădurii. Ca şi cum
în faţa vânturilor tari şi aspre ale ierni şi ale toamnelor numai stânca şi poiana puteau să aştepte...
Dar mai e până sus de tot, unde, în picioare, stâncile sure par îngrămădite în tainic sfat.
La Schülier Alpenhaus ne oprim la o masă de lângă drum numai până ce prietenul se mai orientează şi
se tratează cu un pahar de lapte... Apoi, ca să nu fim
nevoiţi să rămânem peste noapte la Alpenhaus, într-o
suflare ajungem sus, la prăjină, lângă stânca cea mai
înaltă din mijlocul adunării.
De acum totul este la îndemâna ochilor!
– Măi – măi – măi!... Ce minune, măi! – exclamă
prietenul transportat, ca şi cum eu îl dusesem acolo
pe el. Apoi se adânci în carte să le lămurească pe
toate pe rând.
Sonnenwendstein – adecă: stânca în jurul căreia
se întoarce soarele. Sau, mai bine, gloata întreagă de
stânci, care începe de la Alpenhaus, unde se opreşte
neputincioasă pădurea, şi culminează în grupul de la
prăjină, unde răsuflăm mai iute.
Soarele „s-a întors” de-acum şi în această zi... Îmbujorând cerul deasupra Semmeringului, se uită stăruitor înapoi, căci pleacă repede. Muntele nostru şi-a
aruncat umbra ca o mantie bogată, dincolo, peste o
vale fără nume, în coasta muntelui dimpotrivă. Ca
şi cum acolo n-ar stingheri pe nimeni. Şi, în adevăr,
acolo nu-i nici sat, nici drum, nici luminiş; ci pădure
– pe văi şi pe culmi tot pădure... În apus, departe de
tot, Schneealpe, Schneeberg şi Raxelpe, trecând câte
două mii de metri peste linia mării, se ridică fiecare
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din pădurile lui cu frunte îndărătnică de granit, nepăsător încă de umbre. Căci pe vârfurile lor s-a adăugat
şi lumina, din codrii vecini, unde a început seara să
se lege cenuşie şi plină de taină ca singurătatea...
– Ştii, domnule, zise prietenul meu, ridicându-şi
ochii spre mine, că Raxalpe nu-i acela care gândeam
noi… Raxalpe e acolo unde gândeam noi că-i Schneeberg – şi Schneeberg uite-l colo...
Mă uitam numai ca să nu se supere.
...Dar mai jos, în valea Adlitz, pe unde venisem din
Viena, se vedea linia drumului de fier, croind viaducte şi poduri şi săpând tuneluri şi galerii – lungindu-se
apoi lucitoare, sprintenă, pe lângă cantoane, dincolo
de gara Klam, spre răsărit... Şi tot într-acolo, ceva
mai spre miază-noapte, se deschidea valea Schwarza, părăsită în puterea zilei, iar în prelungirea ei, Leitha, cu lumină din belşug încă, azvârlită din urmă
asupra câtorva turnuri de castele, asupra lui Neukirchen, asupra lui Wiener Neustadt şi mai departe în
şesul ce se deschide tot mai larg spre Dunăre.
– Măi, că straşnică privelişte; – zise iarăşi tovarăşul serei aceleia; perfect orientat de-acum asupra locului, cu cartea la subsuoară şi cu braţele încrucişate
peste piept...
Dar umbra lui Sonnenwendstein ajunsese de-acum
la vârful celuilalt munte, iar soarele şovăia printre
copacii pădurii depărtate.
Cum o văzu prietenul acesta, îşi aruncă ochii devale, spre Schottwien, de unde soarele îşi ridicase
toată lumina. Se mai uită spre gara Klam din coasta
muntelui din faţă, îşi trase pălăria mai bine pe frunte
şi porni în goană pe poteca ce se adâncea în pădure
de partea aceea...
– Am să văd dacă te ştii ţine de mine – zise el, în
plină goană, mai încolo, fiind sigur că-l urmam şi că
nu mai am vreme să mă indignez. Şi prin pădurea
aceea de miază-noapte a muntelui, aproape copleşită
de noapte, gonirăm noi mai un ceas de vreme, până
în vale, la Maria Schutz, unde licăreau lumini puţine
în câteva case şi în ferestrele vechii mânăstiri...
Peste o jumătate de ceas trenul nostru pleca din Klam
(Semmeringul de-acum rămăsese binişor în urmă) şi
mai aveam doi kilometri buni până la gară – după
„Baedecker”. Mai combinând, mai întrebând – căci
se întuneca – ieşim peste fâneţe din şoseaua ce duce
la Schouwien, apoi intrăm în mândreţea aceasta de
sat, cu luminile aprinse, străbatem strada lui dreaptă,
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curmezişă şi, în sfârşit, urcăm panta la gară, prin întunericul unui drumeag îngust. Şi pierdem trenul....
Dar curând vine altul. Accelerat! (D. Zug.)
Abia în tren îmi dau seama ce zi de muncă am
avut. Dar ce-are a face oboseala. Trenul acela în
două ceasuri avea să ne pună în Viena. Şi cât ai zice
„Ce-i asta” furăm la Gloggnitz... Căci mergeam!
Acolo, cum trenul face un ocol în faţa localităţii
luminate ca pentru o zi mare, stâlpii electrici începuseră în vale să dănţuiască trecând unii prin alţi ca într-un cadril, cu o ţinută ca de vis şi în acelaşi tempo.
Era un danţ larg cu sclipiri ca de ochi vii tinereşti, în
valea învăluită de tăcere...
Între doi nemţi ce-şi fumau cu răgaz şi cu satisfacţie pipele – pe bancă – prietenul meu căuta în „Baedecker” şi croia planul unei excursii mai mari...
L-am auzit de vreo două ori: „Hai, domnule, să-ţi
arăt”... – dar nu i-am răspuns. Nici nu l-am chemat
la fereastră...
Textul, apărut în „Adevărul literar şi artistic”, an. II, nr. 56,
18 decembrie 1921, p. 1-2, a fost transcris şi corectat, în lumina
normelor ortografice actuale, de Victor Durnea.
Desene de Cosmina Marcela Oltean

Maria Monica Stoica

Călătoria, orizont al cunoaşterii la Romulus Cioflec (IV)
Messina, universul dantesc
Călător pasionat, romancierul, nuvelistul, poetul
şi publicistul Romulus Cioflec (1882-1955) a adunat
în cărţile sale pagini din istoria, cultura şi civilizaţia lumii. Impresiile sale de călătorie relevă realităţi
specifice ale începutului de secol XX şi deschid orizonturi de cunoaştere pentru lectorul modern. Volumul „Romulus Cioflec. De la Dunăre prin Peninsula
Balcanică şi Italia, la Dunăre. 1911”1, editat şi îngrijit de Luminiţa Cornea, este o pagină importantă de
istorie literară recuperată, devenind o mărturie valoroasă despre sensibilitatea artistică şi erudiţia memorialistului pentru care călătoria este un summum de

impresii conectate la prezent, dar şi prilej de reflecţii
pe marginea istoriei şi a civilizaţiei universale.
După popasul în Turcia şi Grecia, prezentat în
precedentele articole2, drumul excursioniştilor, din
Peninsula Balcanică în cea Italică, se face pe mare
cu vaporul „Skutari” aflat sub pavilion german, înlocuitor al solidului vas „România” care-i adusese
până în Grecia. Traversarea strâmtorii Gibraltar face
trecerea din Marea Egee în Marea Mediterană, unde
călătorii iau act de existenţa unui fenomen marin:
„Unterwellen”, pricinuit de valuri mari care se frământă dedesupt, ceea ce le determină răul de mare:
„Toată colonia vaporului (...) e lungită la pământ ori
în hamacuri”. Un prilej de a remarca, uşor ironic,
„În Turcia” şi „Grecia, eterna fascinaţie”, în revista „Caietele de la Araci”, nr. 2 (10)/ 2018, p. 17-18 şi nr. 1 (11)/ 2019,
p.13-14
2

“Romulus Cioflec. De la Dunăre prin Peninsula Balcanică şi
Italia la Dunăre”, Sf. Gheorghe, 2017
1

16

CAIETELE DE LA ARACI

greşita alegere a căii de intrare în Italia: „Cei din răsăritul
Europei nu prea cercetează
Italia pentru trecutul şi arta ei,
iar ceilalţi (occidentalii, n. n.)
nu pornesc niciodată spre ea
prin Mediterana”.3 Impresiile
călătorului, la intrarea în Italia, stau fatalmente sub semnul stării de spirit generate de
această „rătăcire a drumului”...
Debarcarea pe uscat are
loc în portul Messina, punctul estic al insulei Sicilia care
face legătura cu Italia continentală. Aşezare cucerită de-a
lungul timpului şi distrusă pe
rând de greci, de cartaginezi, mamertini, de romani,
de bizantini, de arabi, normanzi, de francezi, spanioli şi de italieni, Messina a fost mai ales victima cutremurelor de pământ, mai devastatoare decât orice
război. Călătorii noştri ajung în Messina la aproape
trei ani după ce avusese loc unul dintre cele mai distrugătoare cutremure, din dimineaţa zilei de 22 decembrie 1908. Capitolul „Messina”4 consemnează
un dramatic şi tulburător moment al istoriei locurilor.
Urmele cutremurului sunt pretutindeni; oraşul încearcă să renască din ruine: există „Messina nuova”,
cu oameni ce locuiesc în bărci, dar călătorul caută cimitirul, care s-a întins peste tot locul: gândul lui este
la „cei 60.000 de oamenii îngropaţi şi cei 30.000 încă
nedezgropaţi”. Din înfăţişarea mândră de odinioară,
retina înregistrează halucinant scene apocaliptice:
„De aici în sus se întinde oraşul-mormânt până sub
stâncile pe care o străjuiesc rămăşiţele unor vechi cetăţi: piatră, cărămidă, lemn, fier şi praf prăbuşite în
amestec. Pe ici-colo, ca un simbol al vieţii care s-a
frânt dedesupt, se iveşte un colţ de plapumă, de canapea, cioburi de oglindă, frânturi dintr-un leagăn...”.5
Zguduitoare este şi imaginea bisericilor prăbuşite:
„Ca nişte gesturi ale deznădejdii supreme, se înalţă
în slavă coloanele şi statuile frânte ale bisericii Santa
Romulus Cioflec, op. cit., p. 31
Articolul a fost publicat în paginile ziarului „Românul” din
Arad, în data de 13/ 26 iulie, cf. Nota de subsol, p. 31
5
Ibidem, p. 35
3
4
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Desene de Cosmina Marcela Oltean

Madalena, în vreme ce cupola şi corpul tot zac prăbuşite pe altare” (...) O altă podoabă de bisercă zace
răpusă la pământ. Frânturi de statui, de la Iisuşi-copii
şi de Madone, zac înaintea uşii încuiate care nu mai
încuie nimic, iar sus, pe frontispiciul care ridică spre
cer câteva coloane şi frânturi de zid, ceasornicul cu
arătătorul rămas la şase şi jumătate, străjuieşte deasupra clipelor grozave, care s-au oprit aici...”. Zac în
ruină Teatrul Vittorio Emanuele, tribunalul, cazarma
care „a sfărâmat sute de soldaţi sub zidurile ei”.6
Călătorul descrie, cu realism şi compasiune, o realitate sumbră care îl împietreşte de durere. Concluzia
este sfâşietoare: „Nu veniţi aici, dacă vreţi să nu vi
se zdruncine credinţa”. Parcă citim, printre rânduri,
motto-ul care deschide „Infernul” lui Dante: „Lasciate ogna speranza, voi chi entrate!”. Fragilitatea
fiinţei umane în faţa istoriei este o realitate sumbră,
care întunecă bucuria relatării. Detaşarea obiectivă
este umbrită de lacrimile pe care inevitabil le provoacă imaginea oraşului, victimă a cataclismului
natural. Capitolul „Messina” din acest început al călătoriei prin Italia este un „Memento mori” cu accente danteşti care scoate la iveală calităţile scriitorului
şi ni-l relevă pe poet. Romulus Cioflec rămâne aici,
mai presus de toate, un sensibil gânditor umanist,
ceea ce dă pregnantă notă de autenticitate şi vibraţie
artistică memorialisticii sale.
6

Ibidem
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Note despre călătoria lui Romulus Cioflec la Cernăuți (1915)
Scriitorului Romulus Cioflec i-a plăcut mult să călătorească. Valorifica orice prilej pentru a pleca în diverse locuri din țară sau din afara țării. Uneori ajuta
la realizarea unor excursii. Am în vedere, spre exemplu, excursia organizată de profesorul Iosif Blaga
de la liceul românesc din Brașov, care în primăvara
anului 1911 (aprilie) a condus clasa de elevi la care
era diriginte (penultimul an de studiu) într-o excursie
de trei săptămâni (vacanța de Paști, plus o săptămână
înainte și una după) cu un itinerariu impresionant și
pentru zilele noastre. Celor 25 de elevi li s-au adaugat încă zece persoane mature, între care se afla și
profesorul Romulus Cioflec. Au călătorit cu trenul
și cu vaporul pe următorul traseu: Brașov, București,
Constanța, Bosfor, Constantinopol, Marea Marmara, strâmtoarea Dardanele, Marea Egee, Grecia (Pireu și Atena), Marea Mediterană, Messina, Catania,
Neapole, Pompei, Roma, Vaticanul, Florența, Fiume
(azi, Rijrka), Budapesta, Brașov.
În urma acestei excursii, Romulus Cioflec a realizat o serie de note / însemnări de călătorie tipărite în
publicația Românul din Arad. Au fost în total 29 de
episoade publicate în perioada mai-octombrie (una
reluată în numărul de Crăciun) din anul 1911. Toate
acestea au fost recuperate în anul 2017, alcătuind un
tot unitar cu titlul De la Dunăre – în jurul Peninsulei
Balcanice, prin Italia – la Dunăre.
Prin descrierea acestei formidabile excursii, Romulus Cioflec scrie și publică pentru prima dată note de
călătorie, mărturisind în ultimul episod al serialului
amintit: „mă legasem să însemn cititorilor numai ceea
ce îmi spun și mie vremurile, oamenii și pământul, de
la Dunărea românească până la cea ungurească” (1).
A doua mare călătorie o face Romulus Cioflec în
Rusia. Avea 34 de ani la vremea când lua drumul Răsăritului. Pleacă în toamna anului 1916, în vremea
războiului când mijloacele de transport nu erau deloc
comode, încât mai întâi călătorește într-un car cu fân,
dinspre Onești spre Iași, apoi cu trenul „o săptămână încheiată”, iar „din văgăunile cele mai de sus ale
muntelui, unde de dimineață iar se măcinau oameni,
răsuflarea grea a pământului venea după noi în răbu18

fniri surde.” După o ședere în Iași, traversează cu trenul Basarabia, care „se scufundă în negura răzvrătită
de vânturi” și merge direct la Petrograd, din dorința
de a se afla în mijlocul evenimentelor din februarie
1917, participând ca martor ocular la derularea mișcării revoluționare. La începutul lunii martie 1917,
se desparte de Petrograd și „după atâta drum în necunoscut, prin larga străinătate a oceanului rusesc,
pășesc pe pământul Basarabiei revoluționare” (2).
Alteori, Romulus Cioflec pleacă în călătorie cu
un scop anume. Astfel în vara anului 1925 a dorit să
ajungă la Paris pentru Expoziția de Arte Decorative
din Champs-Elysée și atunci „după o săptămână obositoare și înveninată luptă electorală la Chișinău, cu
înălțătoare și deprimante momente, inclusiv noaptea
fatală, m-am hotărât încă o dată să iau drumul Apusului, să-i respir iarăși viața civilizată și demnă, cum
o respiră, periodic, fericiții cari dețin destinele țării
noastre.” Atunci, în iulie 1925, efectuează, împreună cu soția, prima călătorie cu avionul, descrisă în
însemnările de călătorie, publicate în două episoade,
cu titlul București-Viena prin văzduh (3).
O călătorie mult mai lungă, cu trenul, va efectua
în anul 1927, când participă la cursurile de vară consacrate limbii și civilizației spaniole, cursuri desfășurate la Madrid, la Centrul Spaniol de Studii Istorice
patronat de Menendez Pidal. Cu această ocazie va
vizita mai multe localități din Italia și din Spania,
iar în anul următor va publica volumul Cutreierând
Spania. Impresii de călătorie (4).
În iulie anul 1928, mânat de curiozitatea cunoașterii, se află tot împreună cu soția, pe vasul de croazieră Monte Cervantes, proprietatea unei companii
de navigație hamburgheze, vizitând localități de pe
țărmul țărilor scandinave, ajungând până dincolo de
Cercul polar. Ca și în călătoria cu avionul din 1925,
și în călătoria cu vaporul, în regiunile scandinave, a
avut peripeții. Trăirile și impresiile culese cu prilejul acestei aventuri vor forma conținutul volumului
apărut în anul 1929 și intitulat Sub soarele polar. Impresii și peripeții din voiajul unor salvați de la naufragiu de spărgătorul Krasin (5).
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Statornicul comentator al cărților lui Romulus Cioflec, cunoscutul
istoric literar Perpessicius scria despre acest
ultim volum amintit:
„Interesantă prin evenimentul de mondială însemnătate la care a fost
martor, călătoria d-lui
Romulus Cioflec interesează mai ales prin
tonul în care se desfășoară. Nu este călătorie
fără rezultat, și aceea a
d-lui Romulus Cioflec,
de sub soarele polar,
Dalila Özbay: Moartea Idei
Dalila Özbay: Renașterea Idei
aduce, oricând, informații suficiente”(6).
În diverse publicații
românești din prima parte a secolului XX, există în- de la vamă sunt privite cu detașare: „goana spre Cersemnări de călătorie mai scurte care n-au ajuns să năuți ne dă un sentiment de încredere.” Gospodăriile
fie publicate în volum. De exemplu, în anul 1913, țărănești din Mamornița sau Ostrița sunt observate
Romulus Cioflec, împreună cu deputați din Dieta obiectiv. „drumul devine iarăși pustiu. Numai crucile
Bucovinei, a fost la Turtucaia, în „România Nouă”, de lemn ale călătorilor degenerați ori uciși în margicum menționează autorul. Însemnarea despre aceas- nea drumului și înmormântați pe loc, numai crucile
tă călătorie apare în Gazeta Transilvaniei, sub titlul acestea mai întrerup monotonia câmpului alb – și
Spre noua țară (7).
se desfac anevoie din ceață, mai întâi în chipuri de
Doi ani mai târziu, în iarna anului 1915, Romulus „muscali” ori de „honvezi” și apoi arătându-și tot
Cioflec călătorește la Cernăuți (8). O călătorie scurtă, mai lămurit cele două brațe întinse în lături.”
prezentată în textul O noapte la Cernăuți. Cu un mijAjunși în Cernăuți, constată „o oarecare fierbeloc de transport ... nou, deoarece este nemaiîntâlnit în re”. „Sania ne-a descărcat în mijlocul orașului.”Atalte călătorii ale scriitorului. Este vorba despre sanie. mosfera nu e propice unei relaxări, scriitorul nu
Începutul este abrupt, dar bogat în informații: „Porni- poate obține pașaport (propusc): „De trei zile musem în tovărășia unui fugar bucovinean, care, înainte zica tunurilor a trezit speranțe, a stârnit patimi și a
de intrarea austriecilor în Cernăuți, ținea să-și mai vârât fiorii grijii în toate sufletele. Cu două ceasuri
vadă o dată mama.” Caii „mărunței ai unchiașului mai înainte, a plecat guvernatorul și căpitanul poParașca biruiseră troienele îngrămădite pe șosea.” liției cu toți funcționarii regimului rusesc. Așadar,
Trec prin apropierea pădurii Herța, printre coline, iar propusc nu mai pot căpăta.” Pornind spre locuința
în față li se deschide tot mai largă valea Prutului, „pe părintească a prietenului, constată că „orașul e tot
dealurile de pe malul celălalt se ridică Noua Suliță, mai pustiu și mai tăcut, după ce lași centrul, și nupe zarea cernită în umbra norilor, unde se frânge în mai arare se ivește o pereche de cazaci, ca să disdouă trupul Moldovei, și Boianul, încă stropit de sân- pară apoi în străzile pline de întuneric...” După o
gele moldovenilor încăierați între dânșii.”
noapte „de grijă, de nesiguranță, de așteptare, între
Peisajul natural de iarnă este privit ca ceva obișnu- vis și trezire”, la cinci dimineața, când afară se auzea
it, însă, descris poetic: „Drumul Cernăuților se ridică doar „răsuflarea înecată a vântului”, cei doi pleacă,
în față pustiu și încovoiat ca o spinare.” Peripețiile „vorbind fiecare singur”, gândind că poate vor găsi,
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pentru drumul de întoarcere, „în vreun sat, o căruță,
la Sadagura, poate mai încolo.” Până la urmă, se întorc tot cu o sanie: „Ne-am adunat toate gândurile,
toată energia, ne-am adunat și hainele pe noi împotriva vântului rece, umed, pătrunzător. Facem drumul jumătate înainte de a se lumina, ne abatem apoi
pe un drum de câmp, spre miazănoapte, ca să nu intrăm în linia patrulelor. Din loc în loc, se desfac, din
ceața dimineții, crucile, făcându-ne de atâtea ori să
tresărim, și dispar iarăși.” Răsăritul soarelui îi prinde aproape de hotar: „Din jăraticul aprins la spatele
dealurilor basarabene încep dintr-odată să țâșnească mănunchiurile de raze, reprezindu-se spre Munții
Bucovinei și vânturând pe încetul negura din cale.”
Deși o scriere a debutului în memorialistica de călătorie, O noapte la Cernăuți anunță, prin stilul specific și prin tematică, viitoarele opere esențiale din
creația însemnărilor de călătorie ale scriitorului Romulus Cioflec.

Note bibliografice:
1. De la Dunăre – în jurul Peninsulei Balcanice, prin Italia – la
Dunăre, text ales și stabilit, introducere și note de Luminița
Cornea, apărută cu sprijinul Muzeului Național al Carpaților
Răsăriteni, 2017, 74 p.
2. Romulus Cioflec, Pe urmele Basarabiei, ediție îngrijită, studiu introductiv, cronologie, note și comentarii, iconografie de
Luminița Cornea, Editura Știința, Chișinău, 2019, p. 20-52.
3. Adevărul literar și artistic, duminică 29 noiembrie 1925 și duminică 3 ianuarie 1926; v. Luminița Cornea, Note despre călătoria cu avionul a lui Romulous Cioflec, din 1925, în Caietele de la Araci, anul VI, nr. 2(10), decembrie 2018, p. 12-15.
4. Editura Adevărul, Biblioteca Dimineața, numerele 114-115,
1928.
5. Sub soarele polar. Impresii și peripeții din voiajul unor salvați de la naufragiu de spărgătorul Krasin, Editura Națională – S. Ciornei, București, 1929.
6. Perpessicius, Alte mențiuni de istoriografie literară și folclor,
vol. II (1958-1962), E.P.L. București, 1964, p. 348-355.
7. Romulus Cioflec, Spre noua țară în Gazeta Transilvaniei, nr.
172, 1913; v. Luminița Cornea, Romulus Cioflec – note de
călătorie din România nouă, în Caietele de la Araci, anul V,
nr. 2 (8), decembrie 2017, p. 5-8.
8. O noapte la Cernăuți în Flacăra, anul IV, nr. 32, 23 mai
1915, p. 321-322.

RESTITUIRI
Nicolae Scurtu

Virgil Cioflec și Academia Română
Biografia prozatorului, criticului de artă și publicistului Virgil Cioflec (n. 8 septembrie 1874, Gherășeni, jud. Buzău – m. 10 martie 1948, București) nu
este temeinic cunoscută de istoricii literari și nici de
cercetătorii fenomenului artistic. Este cunoscut faptul că Virgil Cioflec a fost un excelent cunoscător al
operei lui Nicolae Grigorescu1, pe care l-a apreciat și
prețuit, al lui Ștefan Luchian2, căruia îi închină o monografie și al lui Ion Andreescu, pe care l-a comentat
și analizat în presa vremii.
Virgil Cioflec a fost unul dintre cei mai însemnați
colecționari de artă pe care i-a avut vreodată cultura
română. Întreaga sa colecție a fost încredințată Universității din Cluj în urma diligențelor întreprinse de
Sextil Pușcariu, rector pe atunci al prestigioasei instituţii de învăţământ.
Academia Română, cea mai importantă instituție
de cultură a națiunii, a făcut apel de câteva ori la serviciile de specialitate ale lui Virgil Cioflec, solicitân20

du-i asistență, precum și unele piese din bogata sa
colecție pentru unele expoziții locale sau naționale.
Epistolele trimise de Ion Bianu și Gheorghe Țițeica, ce se publică acum întâia oară, constituie o mărturie elocventă a bunelor relații existente între Academia Română și Virgil Cioflec, ce s-a bucurat permanent de prețuire din partea înaltului for de cultură.
Întotdeauna Virgil Cioflec a contribuit, cu piese
rare din colecția sa, la excelente și cuprinzătoare
expoziție organizată în țară sau în afara spaţiului național.
Intuia, cu certitudine, că numai astfel ne putem
face cunoscute autenticele valori naționale.
*
Academia Română
Nr. 876
București, 5 aprilie 1932
Calea Victoriei, nr. 125
CAIETELE DE LA ARACI

Prea stimate domn,

Pentru punerea în execuție a acestui plan, Academia a
numit o comisiune compusă din profesor dr. Ioan Cantacuzino, membru al Academiei Române, domnul Anastase
Simu, fondatorul Muzeului Simu, Jean Steriadi, artist-pictor, director al Muzeului Kalinderu și profesor George
Oprescu, directorul Muzeului Toma Stelian.
În vederea măsurilor de urgență, în legătură cu prepararea expoziției, Academia ar fi foarte recunoscătoare dacă
ați binevoi a trimite imediat răspunsul domniei voastre pe
adresa Academiei Române, Calea Victoriei, nr. 125.
Domnul Steriadi a fost însărcinat de comitet să se pună
în contact cu persoanele care vor răspunde afirmativ.
Domnia sa le va da lămuririle necesare, va face recepțiunea
operelor împrumutate și va libera chitanțele de primire.
Pe de altă parte, domnul Oprescu va strânge, în același
timp, datele necesare în vederea redactării catalogului,
operațiune care trebuie făcută din vreme.
Mulțumindu-vă de mai înainte și în speranța că veți răspunde favorabil apelului nostru, vă rugăm să primiți asigurarea stimei noastre deosebite.

Academia Română, prin Fundațiunea Dalles, este în măsură astăzi să prezinte publicului din București un local spațios și potrivit pentru expozițiuni de pictură și de sculptură,
o sală de conferințe, producțiuni muzicale și de cinematograf. Acest local se va inaugura, cu o deosebită solemnitate, la sfârșitul lunii mai.
Printre manifestațiunile care vor avea loc cu această ocazie, Academia a crezut nimerit să deschidă o expoziție de
pictură și de desenuri, consacrată marilor noștri artiști din
trecutul apropiat. Ea s-a oprit la opera lui Ion Andreescu,
puțin cunoscut chiar celor care se ocupă de aproape de
istoria artei române, la aceea a lui Grigorescu și Luchian sub
aspectul lor de desenatori ori de acuareliști. Expoziția s-ar
deschide la finele lunii mai și ar ține până la 1 iulie.
Cunoscând importanța colecțiilor dumneavoastră, Academia v-ar fi recunoscătoare dacă, cu această ocazie, ați
consimți să-i împrumutați operele în ulei de Andreescu ori
desenurile și acuarelele lui Grigorescu și Luchian pe care le
posedați. Academia va lua toate măsurile de rigoare pentru ca operele să fie păstrate în cele mai bune condițiuni și
în absolută siguranță. Proprietarii, la predarea lucrărilor, vor
primi o chitanță, în schimbul căreia li se vor remite obiectele împrumutate, la sfârșitul expozițiunii.

Președinte, 		
Ion Bianu		

Secretarul General,
G. Țițeica

[Domniei sale domnului Virgil Cioflec ~ Loco.]

*
Academia Română
Nr. 1216
București, 16 aprilie 1938
Calea Victoriei, nr. 125
Prea stimate domn,
Academia Română a luat inițiativa de a comemora pe
marele pictor național Nicolae Grigorescu, cu ocazia împlinirii unui secol de la nașterea sa. Spre acest scop Academia
va ține în cursul sesiunii ei generale din mai viitor o ședință
publică festivă, în care colegul nostru, domnul Octavian
Goga va rosti o comunicare comemorativă, despre ființa
și opera marelui artist, iar în cursul lunii iunie va organiza
în sălile de expoziție ale Fundaţiunii „Ioan I. Dalles“ o retrospectivă a operei lui Grigorescu, în care se vor expune tablouri împrumutate de la stat și de la particulari.
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Academia Română face un călduros apel la dumneavoastră, ca la unul din cei mai adânci cunoscători ai operei
lui Grigorescu și a răspândirii ei în țară, să binevoiți a organiza3 această expoziție retrospectivă, lucrând spre acest
scop în numele Academiei Române oricum și oriunde
veți socoti trebuitor și alegându-vă ajutoarele pe care le
credeți mai potrivite pentru a duce la bun sfârșit această
delicată însărcinare.
Primiți, vă rugăm, prea stimate domn, expresiunea distinsei noastre considerațiuni.
Secretarul General,
G. Țițeica
[Domniei sale domnului Virgil Cioflec. Strada Dorobanți,
nr. 81, Loco.]
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Note
• Originalele acestor epistole inedite se află la Biblioteca Academiei Române. Cota S 1(1-2)/CXCVI.
1. Virgil Cioflec ~ Grigorescu. [București], Cultura Națională,
1925. Cu 131 ilustrații. Din care 12 tablouri sunt din colecția lui Virgil Cioflec.
2. Virgil Cioflec ~ Luchian. [București], Cultura Națională,
1924. Cu 60 ilustrații.

Adrian Munteanu
Poarta Şchei
Trei acolade, gândul să pătrundă
În vasta-nvolburare din cetate.
Pe laturi pasul cu bătăi ritmate,
Asfaltul spart de vreme îl inundă.
Prin centru, care ce veneau din sate
Sunt astăzi cai de foc ce se afundă
În arcul strâmt şi-n fiece secundă
Din Prund bolidul printre vămi răzbate.
La dreapta, pe Coşbuc, mă poartă pasul
Fără răgaz şi an după alt an,
Spre casa mea în care-mi port impasul
Trudind ca rostul să nu-l pierd în van.
Iar zidul porţii îmi măsoară ceasul
Strivind sub fronturi frunze de castan.

Strada Sforii
Din Poarta Şchei spre Cerbului despică
Potecă strâmtă şerpuiri sfioase.
Şi treci absent, pierzându-te-n angoase,
Lipind mortarul umed de tunică.
Un felinar statura îţi descoase,
Până când gândul frământat abdică
Şi pe obraz reci stropi subit aplică
Peceţi târzii în asfinţiri ploioase.
Cu pas alert, n-ai altă ţintă-n faţă
Decât să ieşi în larg de sub poveri
Ce te strivesc din urmă şi te-nhaţă.
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3. Academia Română și Municipiul București ~ Expoziția centenarului pictorului Nicolae Grigorescu. Sub înaltul patronaj al M.S. Regale Carol II. 1838–1938 ~ 12–30 iunie 1938.
[Introducere de Virgil Cioflec. Cu 175 de ilustrații. Din care
17 tablouri sunt din colecția lui Virgil Cioflec.]

Îl uiţi pe azi, cum l-ai uitat pe ieri
Şi dintr-un colţ neluminat de viaţă
Aştepţi să bată clopot de-nvieri.

Ionel Simota
Inscripție pe suflet
E ora când totul ți se pare târziu,
În pieptul tău
Nu mai respiră copaci,
Eu sunt secunda în care scriu
Peste plânsul genunchilor pe care taci...
Aș putea palma dreaptă să-ți fiu
Ca o nerostire
În care atât de mult îmi zaci...
Fără să știu ai putea
Pe mine cu mine să mă împaci...
E ora când doar pe tine te știu...

Poem pentru Basarabia
Cum mă cutremur când mă-ntorc la tine,
O, țara mea de dincolo de Prut,
Cum să-ți stârpesc amărăciunea-mi vine
Când știu cât ai zăcut, cât te-a durut...
Ce fată fragedă erai la noi acasă
Și cum te-au rupt călăii ca pe-un fruct,
Îți pregătisem straie de mireasă,
Iar ei de doliu haine ți-au țesut.
Și-au ars din lăzi de zestre orice-o ie
Să nu-ți mai fie dor de neamul tău,
Tot ce e românesc să nu-ți mai fie,
Iar tu ai plâns și-ai spus că nu-ți e rău...
Și limba ți-au ucis-o cu minciună,
Și cărți de căpătâi ți-au dat pe foc,
Pe doine lacăte au vrut să-ți pună
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Să nu-i găsești, nici suferinței, loc.
Cum ai putut să-nduri atâtea cuie,
Atâtea gloanțe ce te-au sfârtecat,
Cum au putut pe cruci să mi te suie
Ca pe-un copil ce-i fără de păcat...
Până va fi să nu te-ntorci acasă,
Eu nu am liniște și nu sunt împăcat..

Antonia Amathi
Cuibul de nuc
Zei ce refuză să-ncremenească-n chipuri
Aduc uitarea pentru chinul iubirii.
Trăim intrând în forme, arhetipuri,
Căci tot ce-a fost e-o normă-a nemuririi
Numai iubind, aducem vieții vamă
Scăpăm de-al timpului suspin.
Și dac-o fi luminii să dăm seamă
În cupa ei de aur ne-oglindim
În cuib de cuc spirala timpului ne lasă
Cu păsările migratoare vom zbura
Căderea când pe aripi ne apasă
Din scorbura străină vom pleca...

Ligia Dalila Ghinea
A nins
Iarnă, frig, lumini, zăpadă,
Oamenii parcă-s de nea,
Albi sunt pomii din livadă,
Poarta dor de catifea.
Îngeri albi, povești și vise
Poposesc în casă iar,
La ferestrele aprinse,
Sufletele ninse par.
E curat în gând, în suflet,
Unde-a nins ca în poveste,
Cântec sfânt în trup, în umblet,
Iarnă cum n-a fost și este...

Elena Graure Manta: Alegorie
în roșu – tehnică mixtă în sticlă

Elena Graure Manta: Alegorie
abstractă – tehnică mixtă în sticlă

Elena Graure Manta:
Ceremonie – tehnică mixtă în sticlă

INSCRIPȚII
Nicolae Scurtu

O epistolă necunoscută a lui Petru I. Teodorescu
Biografia profesorului, publicistului și criticului literar Petru I. Teodorescu (n. 22 iunie 1888,
Copuzu, jud. Ialomița) conține o sumă de necunoscute ce se impun a fi cercetate cu atenție.
După mărturiile sale a învățat la Iași unde, în anul
1911, a promovat licența în limba și literatura franceză.
A urmat o specializare la Lausanne. Reîntors în țară
este profesor suplinitor în Buzău, Bacău, Brașov și București, la Seminarul Central, iar în orașul de sub Tâmpa a predat limba lui Voltaire la Liceul „Ioan Meșotă“.
Epistola ce se publică aici conține câteva prețioase informații despre anul școlar 1912–1913, pe când
preda la un Institut particular din București, aflat sub
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patronajul științific și pedagogic al lui Mihail Dragomirescu.
Din relatările sale și ale colegilor reiese că Petru
I. Teodorescu era un excelent dascăl, un cunoscător
profund al literaturii și culturii franceze, precum și
un cărturar autentic. A fost, între anii 1927-1929, inspector şcolar al judeţului Cluj.
A debutat în revista Convorbiri critice, unde semnează cu pseudonimul P.I. Sumedrea, iar apoi colaborează la revistele Brașovul literar, Țara Bârsei,
Revista vremii și, desigur, altele. A publicat o singură
carte ~ Cronici literare1 în anul 1935, care a fost citită și receptată de unii dintre confrații săi.
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*
[București], 16 septembrie 1913
Șos[eaua] Pantelimon, nr. 38
Domnule Dragomirescu,
Fiind cum sunt și cum am fost totdeauna, din păcate,
se vede că mi-a rămas încă mult din firea sfiită a flăcăilor
de pe Bărăganul meu, îmi încep scrisoarea de față printr-un cuvânt de... [i]ertare, dacă vă distrag cumva de la
preocupările dumneavoastră, dar mi-am făcut acest curaj
pentru considerațiuni, pe care dumneavoastră le cunoașteți și-mi permiteți de a mi le număra.
Împrejurarea sau mai bine nevoia ce-mi îndreaptă privirile spre castelul «la tour d’ivoire2» al dumneavoastră e
aceeaș[i] ca și anul trecut, nuanțată de oarecare reflex de
tristețe. Mi-ați bănuit, cred, intenția: e vorba de Institut.
După un an de profesorat, în care vreme nu-mi aduc
aminte să fi avut două lipsuri de la curs, mi s-a părut să
disting în cuvintele d[omnu]lui Popescu Ulmu oarecare
răceală și indiferență; de două, trei ori când l-am întâlnit,
am adus vorba de școală, de cursuri, mi-a răspuns, însă,
ca unui străin, în cele din urmă l-am întrebat fără înconjur
dacă mai mă pot socoti printre profesorii Institutului, mi-a
răspuns înălțând din umeri, «nu știu, eu nu m-amestec,
dacă vrea domnul Dragomirescu...»
Mărturisesc că am fost surprins, cum spun, nu cred să fi

avut două absențe în tot anul, iar ca punctualitate, o poate spune d[omnu]l Popescu Ulmu singur, care nu avea
decât cuvinte de mulțumire în ce privește dragostea de
a face lecțiile, dacă nu competența și îndemânarea pedagogică, știți dumneavoastră prea bine, căci în fiece săptămână asistați la cursurile noastre, ale profesorilor; rezultatul examenului: un corigent la clasa I, căci fusese bolnav
vreme îndelungată și doi în clasa a II-a, despre care, însă,
încredințasem pe director din timp că vor rămâne fiindcă
erau slabi și nu învățau.
Așa stând lucrurile, cred, că îmi veți da dreptate să fiu
surprins sau mai bine amărât nu surprins, căci intenția
d[omnu]lui Ulmu e ușor de priceput. Dumnealui vrea
profesor de la stat, care, natural, având cunoștințe printre ceilalți profesori, să-i asigure promovarea elevilor din
Institut și a celor din internatul Institutului. Modesta mea
persoană nefiind, încă, profesor la stat.
Am însă nădejdea, și acesta e scopul scrisorii, că dumneavoastră, care m-ați recomandat la Institut, nu mă veți
sacrifica și cu atât mai stăruitor vă rog aceasta cu cât anul
ăsta sunt hotărât să reiau contactul cu Universitatea, ceea
ce mi-ar fi greu, dacă nu imposibil, în cazul când aș fi nevoit să mă duc în provincie, pe la vreo Pomârlă oarecare.
Mulțumindu-vă pentru sprijinul ce totdeauna mi-ați
acordat, vă salut cu aceeaș[i] afectuoasă stimă.
Petru I. Teodorescu

Note
• Originalul acestei epistole,
inedite, se află la Biblioteca Academiei Române.
Cota S 45A/x. Mihail
Dragomirescu îi răspunde în septembrie [1]913.
1. Petru I. Teodorescu. Cronici literare. Brașov, Tipografia „Unirea“, 1935,
176 pagini.
2. Turnul de fildeş.
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CRONICĂ LITERARĂ
Mihaela Malea Stroe

Duhovnicul –100 de ani cu Părintele Justin
Se cuvine să încep cu o mărturisire cam incomodă: nu sunt o credincioasă practicantă, nu l-am
cunoscut pe Părintele Justin Pârvu decât prin ce am
citit din când în când, nu am pregătire de specialitate în domeniul fotografiei artistice. Dar, deîndată ce
am deschis Albumul (cu 100 de portrete) dedicat Părintelui Justin de către Cristina Nichituș Roncea, am
avut acea stare de înălțătoare bucurie pe care numai
frumusețea tălmăcită de har o poate trezi, ca într-o
liturghie mai presus de rostire.
Cu mulți ani în urmă, am mai trăit o asemenea stare
citind Jurnalul fericirii al Părintelui Nicolae Steinhardt, una dintre cărțile fundamentale care pot produce
miracolul întâlnirii cu fărâma de dumnezeire sălășluită sau „ascunsă” în tine însuți, fie și în momente de
tulburare sau de rătăcire (ori mai cu seamă atunci). O
carte care veghează și lucrează asupra ta prin cuvânt.
Același binecuvântat și, fără îndoială, privilegiat
efect îl pot avea, iată, și imaginile, când ochiul atent
și subtil al artistului fotograf nu zăbovește la suprafață, ci pătrunde în interior, să surprindă clipa irepetabilă, starea tainică, trăirea lăuntrică ori, vorba poetului,
„gândul fără glas”. Fotografiile spun și ele o poveste.
Impresia că, prin portretele dăruite nouă de Cristina
Nichituș Roncea, Duhovnicul – dacă nu te-ai învrednicit tu să ajungi la el – vine el către tine, prin ființa
lui, chiar și după ce s-a ridicat din lumea văzută la cele
veșnice, este extrem de puternică. Vine și își continuă,
viu, lucrarea duhovnicească până și asupra celor care
nu l-au cunoscut direct și n-au călcat vreodată pragul
visului înfăptuit: mănăstirea Petru Vodă. Pentru că,
aflăm din cuvântul rostit la Pomenirea Părintelui Arhimandrit Justin Pârvu de către Preasfințitul Calinic
Botoșăneanul, asta este mănăstirea Petru Vodă: „împlinirea unui vis pe care sfinția sa l-a avut încă de pe
vremea când scormonea, ca deținut, măruntaiele unui
munte din Baia Sprie, înainte de a gusta din suferințele
închisorii de reeducare de la Pitești.”
Chipul blajin, ascetic, de sfânt bizantin, te privește din fiecare portret (te privește chiar și atunci când
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pleoapele Părintelui sunt pios coborâte spre o carte
sfântă, spre o icoană, spre Sfintele Odoare sau, cu gingășie,... spre un pisoiaș cuibărit în căușul palmelor),
ca și cum ar fi așteptat de mult, răbduriu, această întâlnire, trebuitoare și de folos în primul rând ție. Când
serios și, uneori, de o paternă fermitate sugerată de
ridurile dintre sprâncene pentru o clipă mai adâncite,
când smerit și cald, când cu fața luminată de o voioșie
neprefăcută, aidoma voioșiei curate a pruncilor, când
îngândurat – citind ziarul sau vorbind la telefon, conectat, adică, și la problemele unui prezent istoric zbuciumat și tulbure, când cu privirea ațintită, peste rama
ochelarilor, spre depărtări și vremuri pe care ochiul
profan nu le poate (încă) desluși, Părintele ni se arată
tuturor ca un fără de odihnă slujitor al celorlalți întru
înlesnirea și desăvârșirea legăturii cu dumnezeirea, pe
calea deloc ușoară a credinței, speranței și iubirii. Ni
se confirmă, prin mărturia fotografiei, cuvântul maicii
Justina Bujor: „programul zilnic al Părintelui era unul
mai presus de fire”. Grăitoare, asemeni chipului, sunt
mâinile: când înălțate a binecuvântare, când împreunate în rugăciune, când ținând cu grijă paginile unei
scrisori sau poate manuscrisul unei didahii, când îmblânzind fire răzleț-răzvrătite din barba-i colilie, când
sprijin frunții sub care se adună gânduri și rugi către
Domnul pentru neamul românesc, pe care întotdeauna, până la jerfirea de sine, Părintele l-a iubit...
Mărturisitor întru Hristos în vremuri de cumplită
prigoană bolșevică, Părintele Justin Pârvu a rămas
neostenit și de neclintit slujitor al credinței ortodoxe și în vremurile întunecate de acum, când orele de
religie sunt alungate din programa școlară, când valorile familiei creștine sunt relativizate, când iubirea
de neam e socotită desuetă, iar credința în Dumnezeu
disprețuită și ridiculizată.
Cristina Nichituș Roșca, prin arta și dăruirea ei,
ni-l aduce pe Părintele Duhovnic aproape, spre neuitare. Închei tot cu o mărturisire: spuneam că nu sunt
un privitor avizat în domeniul fotografiei artistice, așa
încât nu știu dacă una dintre ultimele fotografii din
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Album a fost editată sau nu. Este vorba de fotografia
– aș spune cu valoare de corolar – în care Părintele, în
zi de iarnă, afară, în ninsoare viscolită, apare înconjurat de câteva persoane: măicuțe și credincioși. De
fapt, nici nu contează dacă imaginea a fost editată sau
nu. Contează sugestia vizuală și simbolistica din fotografie: chipurile celor din jur sunt mai mult sau mai
puțin estompate, iar chipul „pământean” al Părintelui nu se mai distinge deloc, înlocuit fiind de un chip

transfigurat, asupra căruia s-a pogorât, din înalt, neînserata lumină de slavă. Așa cum își amintește maica
Justina Bujor că se întâmpla în anumite momente ale
slujbei: „îl vedeam cu fața strălucind în altar. Avea o
lumină supraomenească pe chip”.
Lansarea Albumului (publicat la Editura Doxologia) a fost găzduită sărbătorește de Galeria KronArt,
din Brașov, în ziua cinstirii memoriei martirilor din
temnițele comuniste.

ESEU
A.I. Brumaru

Locuri uitate, lumi uitate (Fragment)
În Arheologia cunoașterii (1) Michel Foucault urmărește, însă după un C.Canguilhem, curățarea conceptelor de ,,complicitățile lor imaginare” , întrucât,
recunoaște el, în cazul conceptului, istoria acestuia nu
se confundă cu rafinarea lui progresivă, cu dobândirea
treptată, într-o succesiune exigentă, de raționalitate.
Răspunzătoare de formarea lui ar fi mai degrabă multitudinea mediilor teoretice în care se va fi desfășurat
lucrarea, regulile succesive în care a fost utilizat. Observă astfel o dispersie – istoria conceptului nefiind
construcția piatră pe piatră a unei clădiri – ce nu ar trebui, îndrăznește gânditorul francez, lăsată în aparența
dezordinii ei. Va căuta așadar reașezarea conceptelor
„într-un edificiu deductiv virtual” , încercând să descrie
,,organizarea câmpului de enunțuri în interiorul căruia
ele apar și circulă”. Dar deja exigența, severitatea deopotrivă organică și logică a conceptului, să nu-l poarte
acestea spre disiparea lui postumă, el stingându-se din
interior prin chiar înlemnirea ce-i este sortită? Celții,
amintește undeva B.P.Hasdeu (2), numeau alfabetul
coelbren, adică lemn al memoriei și e de prevăzut, de
aceea, că, precum lemnul, conceptul evoluează și el
într-o patologie a indurației, îngroșându-se în câte un
nod, într-o bătătură, în limba aceea de lemn, cum s-a
spus odată. Acești noduli infecțioși, putători de moarte
și risipire, ce zac în însăși natura conceptului, pot fi
reduși, ori, când și când, îndepărtați numai prin supunerea conceptului sau a gândului înțepenit unui travaliu al imaginației ce închipuie și visează; o imaginație
simbolică, atașată însă lucrării secrete a materiei.
Într-o ,,arheologiei a cunoașterii” (despre care
putem discuta) a protoromânescului, de o astfel de
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inițiativă imaginară (ca să o botezăm astfel) au dat
dovadă, mai mult sau mai puțin inspirat, cu indiscrete
entuziasme, N. Densusianu (3) și B.P. Hasdeu. Erau
preocupați de întâile semne ale scrisului în această
margine (mykenienă, cum o va cataloga V.Pârvan (4)
). Găsesc în Dimineața magicienilor (5) de Pauwels
și Bergier această uimitoare afirmație: cea mai veche
,,swastika” , datând încă din neolitic, ar fi fost găsită
pe teritoriul țării noastre, în Transilvania. Autorii nu
indică sursa (pesemne va fi fost N. Densusianu, care
dă în cartea sa limpezi ilustrații). Semnul reprezintă,
cum se știe, un simbol așa-zicând ecumenic. Fiind
probabil primul trasat cu o intenție precisă, ar pune
în chestiune originea comună a diverselor religii, a
relațiilor istorice între Europa, Asia, America. E interpretată ca semn al Soarelui, simbol al fecundității
și vieții. Sau e un semn al tunetului, manifestare a
puterii divine ce trebuie conjurată. Nu e un semn elementar ca triunghiul, cercul, crucea, care au putut fi
inventate și reinventate cu o simbolistică de fiecare
diferită. După ,,swastica” din Transilvania (sfârșitul
epocii pietrei cioplite) s-au regăsit una din secolul al
XIV-lea î.Cr., în vestigiile Troiei, apoi altele în India
(secolul IV Î.Cr.) și în China (sec.V Î.Cr.). E totuși un
simbol exclusiv arian, nu apare deloc în regiunile semitice: Egipt, Chaldeea, Asiria, Fenicia. La 1891, un
Ernest Krauss ne atrage atenția: Guido List a descris
,,swastika”, într-o lucrare de popularizare, ca simptom al a purității sanguine, dublat de unul al cunoașterii ezoterice relevat prin descifrarea epocii runice
din Edda. Să semnifice acest lucru un argument că
tuturor scrierilor le-a premers o singură scriere, întinCAIETELE DE LA ARACI

să peste tot, a sacerdoților și inițiaților, scriere secretă,
din care azi au rămas doar inconcludente urme, ascunse unele (folclorizate, euhemerizate) ca pe răbojul
acela de la stână, ori în crestăturile pe lemn, în toreutică, pe poarta maramureșeană?
,,Swastika” se găsește în alfabetul găsit la 1863 de
către Cezar Bolliac la Slon, în Prahova, pe cărămida
nr. 20. Regăsind-o (ca de altfel și altele aidoma) pe
,,cositoarele” contelui Tyszkiewicz (scoase la iveală
pe Bug, la Drohiczyn). Hasdeu conchide că ar fi vorba de un alfabet lituanian vechi; însuși numele satului
prahovean îl deriva de la o ramură a litvanilor, anume
de la sloneni, de care amintește un pasaj din Dlugosz.
Mai târziu, în demonstrația sa Hasdeu identifică întregul alfabet ca fiind mongol (deși acestuia, recunoaște,
,,swastika” și alte câteva semne îi sunt străine). Nici
într-un fel obiețiile lui Hasdeu nu contrazic însă ipoteza de mai sus. Nu se îndoiește de existența (ascunsă,
risipită) a unui alfabet vlah. Descoperise cronica ungurească a lui Kezai Simon (Simon de Keza), Gesta
Hunnorum et Hungarorum, consacrată lui Ladislav
III (1272-1290), tradusă repede în germană (la 1340)
de Henric de Muglein. Citatul din cronicarul ungur e,
fără îndoială, covârșitor: ,,Secuii sunt resturile hunilor. Aflând despre întoarcerea ungurilor în Panonia,
ei le-au ieșit înainte la hotarele Galiției și împreună
au cucerit Panonia, din care au și căpătat o parte, nu
însă la șes, ci la munte, învecinați și amestecați cu
vlahii (Blackis), de unde se vede că au și adoptat literele vlahice”. La rândul său, cronicarul Thurocz va
menționa și el faptul, aducând un amănunt în plus:
literele acestei scrieri se crestau pe bețe de lemn.
Semnele cu pricina au fost strânse și conservate în
manuscrisul preotului Ștefan Lakatos, Siculia accuratius quam hactenus delineata, aflător în depozitul
Trausch al Bisericii Evanghelice din Brașov, Diplomatarium Transilvanico – Siculicum ab anno 12511807. Analiza acestora efectuată de savantul nostru
confirmă potrivirea cu fonetica românească (chiar și
sunetul gy/di, pe care nu-l află, e curent de exemplu
în Maramureș, dar și în alte locuri din Transilvania).
Scrierea pe bețe, afirmă Thurocz, e hunică. E aproape universală, obiectează Hasdeu: germanii numesc
alfabetul Buchstaben (Buche=fag și Stab=băț), slavonele bukwa și bukowa înseamnă la fel, fag, iar celții
numeau alfabetul coel-bren (adică ,,lemnul memoriei”), iar liber la romanii vechi însemna, înainte de
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,,carte” , scoarța de lemn pe care se scrijeleau literele;
la noi sunt ,,răbașele” sau ,,răvașele”. Unele semne
din acest alfabet au fost folosite spontan într-un document muntenesc emis la Curtea lui Vlad Țepeș (1492):
,,românii nu uitaseră anticul alfabet, pe care cu multe
veacuri înainte, l-au fost împrumutat săcuilor”. Fără
a fi numaidecât lovită de entuziasm, demonstrația lui
Hasdeu nu-și află totuși aci, în întreaga ei încatenare,
locul. Concluzia pe care o trage e că alfabetul acesta
e de origine dacică, fiind transportat la nordul Dunării din Egipt de marele sacerdot Deceneu ,,cu vro
sută de ani înainte de Crist”. Proba o va fi găsit, între
altele, în Strabon care scrisese că preotul dac a învățat la egipteni anume semne ce înlesnesc apropierea
voinței divine (prosemasias). Căci tocmai la egipteni
semnele saacre sunt hieroglife, alfabetului sanskrit i
se spune devangari (adică ,,dumnezeiesc”), iar runa
germanică desemna deopotrivă scrierea și farmecul.
E unanim admis că (îndeosebi în aria pozitivistă)
rezultatele muncii, ale activității, experienței a trebuit
să fie consemnate grafic spre a fi transmise următorilor. În absența unui alfabet consistent chiar și numai
sigmele, unele elementare, i-ar juca rolul. Dacă e plauzibil, așa cum sunt convinși cei ce ascultă nereticent
legenda și eresul, ca strămoții românilor să fi folosit
alfabetele grec și latin, aceasta nu înseamnă, vor mai
spune aceia, ca populațiile respective să nu fi utilizat
și un sistem de semne scripturale proprii.
Note bibliografice:
1. Michel Foucault, LˊArheologie de Savoir, Edition Gallimard, Paris,1969 (Arheologia cunoașterii, Editura Univers, București, 1999, trad.Bogdan Ghiu);
2. B.P.Hasdeu, Istoria critică a românilor, Editura Minerva,
București, 1984;
3. Nicolae Densusianu, Dacia preistorică, Editura Meridiane,
București, 1986;
4. Vasile Pârvan, Getica, Editura Meridiane, București, 1982.
Să ne amintim, încă o dată, ce scria savantul. Ionienii, spune el, care ajung, în secolul al VII-lea Î.Cr. ,în ,,țările thraco-scythe ale Pontului Euxin” , sunt uimiți de spiritualitatea
din acest ținuturi. ,,Minunarea” lor ia „forma admirativă a
solidarității intelectuale a nordului barbar cu sudul elenic”.
Da fapt, continuă Pârvan, „nordul acesta trăia încă (s.n.) în
moștenirea strălucitului mileniu al II-lea Î.Cr., când thracii
alcătuiseră, în epoca myceniană , una și aceeași strălucită
civilizație, cu grecii de-o parte, cu phrygienii de alta”. Este
vorba, astfel, în aceasta de o subsidiaritate, așa-zicând avant
la lettre: ceea ce oferă marginile nu e și preocuparea centrului, decât poate numai în sensul „stilizării”, al redactărilor
sintetice;
5. Louis Pauwels et Jacques Bergier, Le Matin des Magiciens,
Edition Gallimard, Paris, 1960.
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Cristina Vișan:

Să vorbim/să scriem corect
Problema acordului predicatului cu subiectul este
destul de controversată astăzi, desi regulile gramaticale nu s-au schimbat. Deocamdată, aplicăm în vorbire și scriere normele din prima ediție a Gramaticii
Academiei. Însă, la unele examene de specialitate,
programa cere schimbările din ediția a doua a Gramaticii Academiei.„ Necesitatea acordării predicatului cu subiectul- afirmă Mioara Avram în Gramatica
pentru toți- este unanim considerată o regulă elementară a exprimării corecte, ceea ce rezultă și din
faptul că pentru caracterizarea unui vorbitor agramat
se spune că nu știe nici măcar să acorde predicatele.
Cu toate acestea, greșeli sau șovăieli în acord se întâlnesc destul de des la vorbitorii limbii române și nu
numai în comunicarea orală, mai puțin controlată, ci
chiar în scrisul cu pretenții de îngrijire.” Observațiile
specialistului sunt reale, de aceea reamintim câteva
situații de bază ale acestei probleme.
1. Predicatul verbal (la diateza activă și reflexivă)
și verbul copulativ se acordă cu
subiectul simplu în persoană și număr, iar la diateza pasivă, participial se acordă cu subiectul în gen,
număr și caz:
Ex.: a. Mihai a plecat în excursie.( diateza activă)
b. Toți ne gândim la concurs.( diateza reflexivă).
Construcții ca Toți sau Toată lumea, Toți elevii ne gândim... nu conțin un acord după înțeles cu Toți, respectiv Toată lumea, Toți elevii,
ci un acord formal sau propriu-zis cu subiectul
inclus noi.
c. Legenda a fost citită de toți elevii.( diateza pasivă)
d. Sportivele erau obosite.( verb copulativ)

2. De asemenea, un subiect unic la plural impune
acordul tot la plural:
Ex.: Produsele românești rămâne totuși pe primul
loc în preferințele cumpărătorilor.( corect: Produsele românești rămân...); Agenții publici a declanșat o
grevă.( corect: Agenții publici au declanșat...)
3. Când subiectul este exprimat prin pronumele
nehotărât fiecare sau prin pronumele negative nimeni, niciunul, cu sau fără atribut la plural, acordul
corect este cel formal, cu predicatul la singular:
Ex.: Fiecare (dintre ei) aveau o carte. Corect: Fiecare( dintre ei) avea...: Niciunul (dintre ei) nu au
sosit. Corect: Niciunul (dintre ei) nu a sosit.
4. Când subiectul este exprimat printr-un substantiv cu sens colectiv de tipul: familie, grup, echipaj,
delegație etc. la numărul singular, acordul corect este
cel formal, cu predicatul la singular, deoarece realitatea prezentată e considerată ca„ o unitate”. Normele
limbii literare resping acordul după înțeles la plural:
Ex.: O delegație de parlamentari au plecat la
Bruxelles. Corect: O delegație de parlamentari a plecat...; Un grup de elevi au participat la deschiderea
expoziției. Corect: Un grup de elevi a participat....
5. Când subiectul la singular este un substantiv
care exprimă „o cantitate” (mulțime, majoritate, parte, jumătate, treime, șir etc.), cu sau fără atribut la
plural, se acceptă mai multe tipuri de acord. Când
subiectul e fără atribut la plural se preferă acordul
formal, gramatical (Majoritatea a venit.), dar se acceptă și acordul după înțeles (Majoritatea au venit.)
Când subiectul e însoțit de atribut la plural, acordul
după înțeles se combină cu cel după atracție (Majoritatea elevilor au venit.)		

Revistă editată de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni (MNCR)
din Sfântul Gheorghe, tel.: 0267 314 139, e-mail: secretariat@mncr.ro.
Director Valerii Kavruk.
ISSN 2559 – 4753, ISSN-L 2559 – 4753.
Redacția:
Redactor-șef: Luminița Cornea; secretar de redacție: Nicolae Scurtu (București);
redactori: Cristina Felea Baubec, Victor Durnea (Iași), Ion Topolog, Ionel Simota, Marinela Brezeanu-Újvárosi.
Corespondenți din afara țării: Iurie Colesnic (Chişinău), Vadim Bacinschi (Odesa), Corneliu Dimovici (Germania),
Elena Graure-Manta (Germania), Dalila Özbay (Turcia), Şerban Teculescu (Paris).
Tehnoredactare: Zita Horvath • Tipar: TINTA print Studio, Arcuș
CAIETELE DE LA ARACI

