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_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Casa memorială „Romulus Cioflec”, Araci - în prag de seară 
_______________________________________________________________________________________________________________________  
 

LUMINIȚA CORNEA  
 

 
Prezentul număr al revistei noastre continuă să 

facă lumină, prin cercetări de istorie literară, asupra 
vieţii şi activităţii lui Romulus Cioflec - scriitor 
complex, poet, publicist, nuvelist, memorialist, 
romancier, dramaturg. Prin materialele publicate în 
revistă, încercăm să acoperim toate aceste arii. 
Prioritare sunt pentru noi preocupările privind 
valorificarea, interpretarea, elucidarea unor aspecte 

privind viaţa şi opera acestui important scriitor 
transilvănean, care, în ceea ce priveşte viziunea 
asupra satului şi ţăranului, se situează între Liviu 
Rebreanu (1885-1944) şi Ion Vlasiu (1908-1997), 
conform unei păreri pe care o considerăm autorizată 
a domnului prof. Nicolae Scurtu.  
Pentru prima dată publicăm poezii scrise de 
Romulus Cioflec la începutul activităţii sale, apărute  
în anul 1905, în „Gazeta Transilvaniei”, puse la 
dispoziţia noastră de cercetătorul şt.dr. Victor 
Durnea din Iaşi. (Continuare în p.3) 
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  CONTINUĂM SĂ APRINDEM LUMINĂ! 
(continuare din p. 1) 
 Statornicul colaborator prof.dr. Nicolae Scurtu, 
important şi avizat cercetător şi istoric literar, prin 
încurajarea căruia am iniţiat revista „Caietele de la 
Araci”, ajutându-ne inclusiv la fixarea titlului, 
continuă să ne onorează prin contribuţii substanţiale 
referitoare la viaţa şi activitatea scriitorului Romulus 
Cioflec. De data aceasta, prin publicarea scrisorii 
adresată lui Nicolae Iorga, se face lumină asupra 
perioadei de început, asupra perioadei formării 
intelectuale, când ştim că Romulus Cioflec a avut 
contact cu personalităţi precum Ion Bianu, Nicolae 
Iorga, Vasile Goldiş, G. Ibrăileanu şi şcoala sa de la 
„Viaţa românească”.  Categoric, numai cercetarea 
literară ne ajută la cunoaşterea aprofundată a 
începuturilor literare şi a conexiunii cu marile spirite 
ale vremii. De remarcat că apariţia lui Romulus 
Cioflec în literatură a fost asistată de spirite tutelare 
remarcabile.  
 Recenzia asupra primului volum de povestiri 
„Doamne, ajută-ne” (1907), publicată în acest 
număr, dezvăluită nouă de prof.dr. Nicolae Scurtu, 
evidenţiază obiectiv trăsăturile artei scriitoriceşti ale 
lui Romulus Cioflec, autorul prevăzându-i profetic o 
extraordinară ascensiune. O asemenea reacţie critică 
la apariţia primului volum este extraordinară, mai 
ales dacă ştim că, de exemplu, primul volum de 
povestiri al lui Liviu Rebreanu nu a stârnit asemenea 
reacţii. Vom continua acest demers de a face 
cunoscute cronicile apărute în presa timpului 
referitoare la opera scriitorului Romulus Cioflec.  
 Demn de menţionat ni se pare că, numai în doi ani, 
1937 şi 1938, au apărut zece cronici în publicaţii 
importante: „Viaţa românească”, nr.7-1937 şi 
„Adevărul literar şi artistic”, nr. 920-1938 (Izabela 
Sadoveanu); „Dimineaţa”, nr. 11139-1937 (Mihail 
Şerban); „Adevărul literar şi artistic”, nr. 882-1938 
(Alex Anin); „Gazeta”, nr.1122-1937 (A.B.); 
„Curentul”, nr. 3383-1937 (Dragoş Vrânceanu); 
„Deşteptarea”, nr.2888-1937 (Ştefan Tita); „Viaţa 
Basarabiei”, nr.11-1937 (***); „Timpul”, nr.58-
1938, (***); „Hotarul”, Arad, nr. 3-1938 (Al. 
Negură). Aceste înformaţii le avem din substanţialul 
studiu „Contribuţii la cunoaşterea vieţii şi activităţii 
scriitorului Romulus Cioflec”, publicat în patru 
numere din revista „Vatra veche” (nr. 2,3,4,5 – 
2016), în care autorul, cercet.şt.dr. Victor Durnea de 
la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, 
Iaşi, a realizat o profundă şi migăloasă operaţie de 
cartografiere a publicaţiilor lui Romulus Cioflec, 
începând cu anul 1904, din „Gazeta Transilvaniei”. 
  Publicarea articolului „Împotriva calomniilor” 
(„Momentul”, Iaşi, anul I, nr. 66, joi 28 iunie 1918, 
p. 1-2), scris de Romulus Cioflec, semnalat nouă de 
cercetător dr. Victor Durnea, ne facilitează obţinerea 
unor informaţii privind societatea românească dintr- 

_______________________________________ 
o perioadă istorică tulbure, dar şi aflarea unor date 
autobiografice importante, precum şi a relaţiilor, nu 
întotdeauna favorabile, cu personalităţi ale vremii.  
 O surpriză pentru cercetătorii interesaţi este 
donaţia făcută Muzeului Naţional al Carpaţilor 
Răsăriteni de către doamna Mioara Cioflec, nepoată 
de frate a scriitorului. Este vorba despre jurnalul 
manuscris al fratelui mai mic al scriitorului, 
Octavian (1900-1983), prototip al personajului 
Miron din romanul „Pe urmele destinului” de 
Romulus Cioflec. Manuscrisul cuprinde, în 40 de 
pagini de caiet studenţesc, amintirile autorului din 
perioada tulbure a anilor 1916-1918, când a 
peregrinat cu părinţii şi încă doi fraţii pe un drum al 
durerii, până în Siberia. Mare parte din amintirile 
orale ale acestui frate au constituit izvor de inspiraţie 
pentru realizarea romanului „Pe urmele destinului”, 
apărut în anul 1943. Cercetarea manuscrisului 
amintit, scris în anul 1979, va putea elucida aspecte 
ale genezei romanului. 
 În paginile revistei „Caietele de la Araci”, se 
regăsesc, şi de data aceasta, creaţii literare ale unor 
scriitori reprezentativi din zona de influenţă, ca să 
spunem aşa, a ... Araciului.   
 Dorinţa noastră este de a fi percepuţi ca o mişcare 
literară localistă, în sensul ideii avansate de criticul 
şi istoricul literar Al. Dima (1905-1979). A menţine 
viu interesul pentru cercetare – istorie literară şi 
creaţie literară, pentru valorile spiritului creator, 
înseamnă „a întreţine cu devoţiune cultul etern al 
Ideii, flăcările albăstrii ale purităţii spirituale” (Al. 
Dima, „Localismul creator. Definirea și justificarea 
lui”, în „Familia”, seria a III-a, anul II, nr. 2, aprilie-
mai 1935, p.5). Literaturii se adaugă arta plastică, 
prin minunate ilustrații semnate de Elena Graure-
Manta (Germania), Cosmina Marcela Oltean (Iași), 
Dalila Ozbay (Turcia). 
 Cu bucurie, plecăciune tuturor colaboratorilor! 
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Convorbiri duhovnicești cu 

 
 
„România rămâne în istorie 
aşa cum este zugrăvită de 
jurnalişti.” 

 
L.C.:Înaltpreasfințite Părinte 
Mitropolit, la Congresul 
Internaţíonal de Istorie a 
Presei, Ediția a IX-a, cu tema 
„Tradiții ale presei 
științifice”, desfăşurat la 
Timişoara, la mijlocul lunii 
aprilie, aţi avut o intervenţie 
substanţială cu tema „Presa 
bisericească, punct de 
convergență între Religie și 
Știință”. Înaltpreasfinția 
Voastră a numit jurnaliştii ca 
fiind „cele mai gingaşe flori”. 

 Î.P.S. Ioan: Da, sunt 
gingaşe flori, dar flori de o zi, 
răsărite dimineaţa şi până la 
apusul soarelui nu mai sunt. 
Însă jurnaliştii sunt aceia care 
iau „ziua” şi o seamănă, o 
aşează la locul ei, în 
eternitate. Fără jurnalişti, 
eternitatea şi eternitatea 
noastră românească ar fi mult 
mai pustie. Jurnaliştii 
zugrăvesc cel mai autentic 
tablou al României. Îi rog să 
înveşmânteze această ţară 
românească, fiecare în felul 
lui, aşa cum ar înveşmânta-o 
pe maica lor. S-o mângâie, 
să-i şteargă lacrima de pe 
obraz, atunci când o vor 
vedea că plânge şi să-i dea 
speranţe că şi mâine va mai fi 
o zi când îi vor putea oferi o 
floare. 

Jurnaliştii au scris, în 
decursul timpului, nu numai 
cu cerneală, ci şi cu sânge. 
Avem atâtea pagini de istorie 
care au fost scrise cu sângele 
feciorilor români ce au căzut 
pe câmpurile de luptă şi, mai 

alalteieri, aici, pe străzile din 
Timişoara.  

 Jurnaliştii au scris şi 
cu lumină, au dus şi lumină 
până în cel mai îndepărtat sat 
românesc. Au ajuns să fie 
făclierii de lumină, înainte de 
a fi ajuns curentul electric în 
ultimul sat românesc. 
Predecesorii jurnaliştilor de 
astăzi, în decursul vremurilor, 
au dus această lumină până în 
ultimul sat din ţara aceasta. 

L.C.: Înaltpreasfințite 
Părinte Mitropolit, aţi lansat 
ideea, din nou inedită, că 
jurnaliştii sunt coautorii unei 
cărţi unice şi anume Biblia 
Neamului Românesc.    

Î.P.S. Ioan: Tot ceea 
ce se scrie în presa noastră, în 
fiecare zi, este o pagină a 
Bibliei Neamului Românesc, 
cu bucuriile şi cu necazurile 
ei. România rămâne în 
istorie aşa cum este 
zugrăvită de jurnalişti. Vom 
avea o Biblie tristă sau vom 
avea o Biblie de culoarea 
albastrului infinit al cerului, 
aşa cum este prezentată de 
________________________  

 

 

________________________
jurnalişti. Mângâiaţi chipul 
acestei mame a noastre care 
este România şi daţi-le aripi 
fiilor acestei ţări, pentru că, 
întâi, într-un jurnal i s-au pus 
primele aripi lui Eminescu 
sau atâtor şi atâtor scriitori, 
poeţi sau prozatori. Ziarul a 
avut şi el preţ, avea patru 
pagini, în primele apariţii. 
Imaginaţi-vă cum practic 
erau două aripi ce au purtat în 
istorie atâţia şi atâţia oameni 
care, apoi, au devenit 
fondatori de cultură 
românească. 

Astăzi, am putea 
spune că, după 1989, Hristos 
a fost lăsat să intre, din nou, 
în breasla jurnaliștilor. 
Mulțumesc tuturor acelora 
care L-au lăsat pe Hristos să 
fie „redactor-șef” sau 
„președinte fondator” al unor 
publicații de spiritualitate și 
de cultură românească. 

 
A consemnat 

LUMINIȚA CORNEA 
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Ionel Simota 
 
 FATĂ FRUMOASĂ 
 
Astăzi te îmbrac în lumină, 
Pe frunte sărutul unui poem 
ți-l așez, 
Ca pe un crez, 
Ca pe o taină divină, 
Ca pe urma sublimă a unui 
botez... 
Apoi te las să mai crești, 
Fată frumoasă ce ești... 
 
Până într-o zi 
Când în inima ta, 
Fără a tresări, 

Miraculos, un alt poem va 
rodi... 
 
EA ERA 
 
Ea însăşi era primăvară, 
Avea o inimă ca o lună plină 
Şi în suflet îi cânta o vioară 
Un fel de cântare divină… 
 
Ea era ca o clipire, 
Ca un sunet spre seară era, 
Doamne, ea era uimire 
Fără să se mai poată mira. 
 
Ea era 

Cea mai frumoasă 
întâmplare a mea. 
 

 
____________________________________________________________________________________  
 

Anthonia Amatti 

De veghe-n lanurile secerate 
 
Pe drumul arid al copilăriei 
Îmi oboseam picioarele subţiri, 
Nu-mi permiteam speranţe nici priviri 
Şi n-aveam în grădină trandafiri. 
 
M-am aşezat pe-o piatră; singuratic 
Plutea deasupra-mi dorul de tandreţe 
Un vârcolac rânjea în aerul noptatic, 
Doar luna îmi zâmbea din politeţe. 
 
Lanul de grâu cu vise-n aşteptare  
Înconjura singurătatea mea naivă, 
Foşnea păişul alergând spre zare 
Poteca lanului îmi pare în derivă. 

  
 
Rost fără rost  
 
Privesc un film şi nu-nţeleg nimica 
Se-agită personaje fără rost 
Trăiesc adulmecând clipita  

Şi timpul lor se pierde calp, anost 
 
I-animă o speranţă pentru viitor 
Şi luptă, suferă, schimbă des calea 
Nu dau atenţie zilelor ce mor 
Uită curând şi dorul, chiar şi jalea 
 
Putem lăsa urmaşilor o umbră 
Din ceea ce am fost şi am trăit? 
Sau e o inutilă luptă sumbră  
Pentru cei mulţi, pe care i-am iubit! 
 
Nu ne putem opri; e o ursită 
A naşterii şi neschimbatei morţi 
Oricum viaţa ce-i atât iubită 
E loteria tragerii la sorţi.  

 
____________________________________________________________________________________  
 
VADIM BACINSCHI 
 
LUMINA 
 
 Lumina care vine  
de la tine  
o simt învăluindu-mi 
 zilele cărunte 
şi încălzindu-mi 
 gândurile sub frunte.  
Lumina moale, ca dorul...  
Când dimineaţa  
cobor piciorul  
din nou pe pământul rece,  
o simt prin mine 

 cum trece,  
ca o binecuvântare.  
Lumina de floare 
 
 
ATUNCI...  
 
Cand te vei plictisi 
 de poeziile mele  
sentimentale, 
 să-mi spui ce se spune  
în asemenea cazuri 
 şi eu  
tăcerea ta răsunătoare 
 am s-o pun la uscat  

pe prevazuri.  
Am să fac cu ea 
 ceaiuri prescrise  
pentru a lecui  
singurătatea, 
 iar cu toate 
 versurile nescrise 
 am să-mi arunc 
 în aer cetatea 
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Valentin Marica                
       

 

Note de reporter 

Am fost ca reporter, de 
atâtea ori, la Araci, acolo 
unde, ca în fiecare sat, al 
Transilvaniei, se vindecă setea 
de mântuire. Revin la “casa 
dinainte” a Complexului 
Memorial “Romulus Cioflec” 
de la Araci,  unde stai de vorbă  
cu fiorul eternității și 
surprinderea clipei, cu cei care 
și-au făcut din cer și pământ 
straie pentru trup și suflet, 
împlinind, astfel, vieți și 
destine; acolo unde Miroase-a-
nviere și-a curat/ Miroase a om 
scăpat în veșnicie,  după 
mărturia lui Ioan Alexandru din 
Imnele Transilvaniei. 

Tot ce ne aparține mai 
deplin și este crescut mai viu în 
sat se află. Minunea istorică a 
poporului românesc în fața 
căreia istoricii străini si 
români stau nedumeriți o pot 
afla tot aici. Vechea noastră 
civilizație este o civilizație 
sătească, despre care putem 
spune că o fost odată cu 
neamul -  scria Ernest Bernea 
în Civilizația română sătească, 
cuvinte pe care le putem trece 
pe porțile de cer ale satelor 
noastre . Cu cuvintele acestea 
mă pot apropia de Araci, 
oricând, căutându-i scriitorului 
Romulus Cioflec calea vieții și 
a operei literare, mai ales 
paginile ce încă stau în tainice 
manuscrise precum Ispășirile; 
știind că și căutările sunt 
rodire. Dacă întoarcerea 
(eterna reîntoarcere) în sat e 

însoțită de senzația  de altar 
închis, încercarea de sublimare 
a unei asemenea stări e 
obligatorie, coborând în 
adâncuri, unde șipotul, el a 
rămas, unde chipurile și 
formele au suavitate, plutire 
solară, mister și rodire; și 
atunci întoarcerea în sat e și 
reîntoarcerea la chemările 
înaintemergătorilor, de a nu ne 
fi inima prea searbădă și de a 
nu ne vicleni moșia.  

Nu încetăm a-i da 
satului șansa  de îndreptar întru 
nădăjduire și înnoire, iar  
pentru că satul știe că 
Dumnezeu există, întrucât l-a 
întâlnit,  spunem: Cu frică de 
Dumnezeu, cu credință și cu 
dragoste să vă apropiați... Ne 
apropiem   de obiectele, cărțile 
și fotografiile din Casa Cioflec, 
unele așa cum au fost rânduite 
de cântărețul bisericesc 
Constantin Cioflec, tatăl 
scriitorului, de mărturiile celui 
care s-a născut la sat, aici 
petrecându-și primii ani de 
școală, mai apoi începându-și 
munca de dascăl tot la sat. Îi 
revedem scriitorului mesajele 
de gând temerar și suflet ales 
trimise spre Garabet Ibrăileanu, 
Panait Istrati, Vasile Goldiș, P. 
Hallipa, simțind fiorul zariștei 
cosmice din fiecare rând scris 
cu migală și încredere în 

idealul cultural. Ne imaginăm 
(bucurându-ne!) ce conștiință 
scriitoricească și umană vie 
avea Romulus Cioflec când în 
revista „Sămănătorul” i-a 
apărut schița de debut Un gând 
sau pe vremea când în 
„Lamura”, publicația lui 
Alexandru Vlahuță, îi apare 
povestirea La cumpănă, în 
paginile căreia satul natal 
devine locul tainic, de 
clarificare interioară, pentru 
maiorul - medic Ștefan 
Brănișteanu. Ne imaginăm 
starea  afectivă a lui Romulus 
Cioflec la apariția volumului de 
nuvele Doamne, ajută-ne!,  
intrat în judecățile de valoare 
ale lui George Călinescu, 
eminentul critic apreciind felul 
prozatorului Romulus Cioflec 
de a-i căuta în lumea satului pe 
truditorii pentru pâine. 

Întoarcerea în sat, 
așadar și în Araci, e regăsire și 
reflecție, astfel simțindu-l pe 
Romulus Cioflec și pe cei ai 
locului spirit și spiritualitate.  
Căci satul și cel numit omul 
absolut, țăranul,  au fereastră 
deschisă spre soare ( știu ora 
exactă după preumblarea 
soarelui pe cer), la care putem 
adăsta întru rosturi și înțelesuri; 
poetul ar spune că avem năvod 
în care să prindem soarele, 
acolo unde  lumea, așa cum a 
lăsat-o Dumnezeu, are 
rânduială, sămânță și brazdă, 
răbdare, taină și speranță. Ca 
student la Literele bucureștene, 
ca redactor-șef al ziarului 
Românul sau colaborator la 
„Gazeta Transilvaniei”, „Sbu-
rătorul”, „Convorbiri literare”, 
ca profesor la Botoșani sau 
Chișinău, ca bursier la Berlin 
sau călător la Polul Nord, ca 
autor al volumului de proză 
Români din secuime sau  → 



 7 

traducător al romanului 
Camarazii de E.M. Remarque, 
Romulus Cioflec a purtat sacra 
ardere de sine a satului. 

Întorcerea în sat e 
conștiința destinului emanat 
din veșnicie, e înțelegerea și 
trăirea Jertfei Crucii, e 
întâlnirea cu ceea ce a rămas de 
neînvins. Ne reîntoarcem acolo 
unde „dragi mi-erau tata și 
mama, frații și surorile”, unde 
cărările, fântânile, ieslea 
animalelor, cuptorul, holda și 
iarba se înfrățesc fără de oprire 
în  rugăciune, în ceea ce Horia 
Bernea numea calma și buna 
exprimare a bucuriei de a 
exista. Și în acest fel îi recitim 
lui Romulus Cioflec Vârtejul 
sau Pe urmele destinului , dar 
mai ales romanul Boierul, 
știind cum imensa cantitatea de 
aur din sufletul satului, despre 
care au vorbit Rebreanu și 
Blaga în Academia Română,  i-
au întărit scriitorului de la 
Araci ființa și creația, precum 
lui Octavian Codru Tăslăuanu 
care mărturisea: Satul m-a 
ajutat să nu mă prăbușesc. Sa-
tul Târna din Vârtejul, pierdut 
în umbra munților, îi repri-
mește în splendoarea lui de axis 
mundis pe cei ce au rătăcit 
sufletește, Mitrea și Ghiță.  

Se împuținează satul, îi sunt 
uitate obiceiurile, portul, arhi-
tectura caselor, și totuși satul 
rămâne pilduitor, în simboluri 
reverberante ale vieții și morții, 
altoit în puterea zorilor și a-
miezilor, smerindu-se și îm-
blânzindu-se, „păzind poruncil-
e” (vezi pericopa Sfântului 
Maxim Mărturisitorul) și, în 
acest fel, luminându-se.  

Chinuit de dorul de țară, pe 
coasta de vest a Peninsulei 
Iberice, într-o atmosferă 
încărcată de fulgere latente 
(avea să izbucnească cel de-al 

______________________________
doilea război mondial), Lucian 
Blaga își amintește de locurile 
natale în care izvoarele se 
deschid și apa are umbră, 
găsind dezmierdare în aceste 
amintiri, exclamând: Om de 
pădure sunt și-mi place frunza! 
Ca și marele Lucian Blaga, cei 
ai satului poartă teritorii de dor, 
adunând, ca dezmierdare a 
propriei ființe, ca substanță 
sufletească, trăirile genuine ale 
unei povești fără de sfârșit.  
Scria Nicolae Iorga: Fiecare 
loc de pe pământ are o poveste 
a lui, dar trebuie să tragi bine 
cu urechea ca s-o auzi și 
trebuie un gram de iubire ca s-
o înțelegi. Satul se repovestește 
și, astfel, lăuntricul locului se 
așează în lăuntricul omului, în 
voințe și nădejdi, înviind 
temeinicii, mirări și bucurii, 
mersul drept  ( să avem mers 
nu împleticire - era gândul 
filozofului Constantin Noica), 
fiorul obârșiei, lumina alergân-
dă, căutarea Sinelui și privirea 
în urmă. Consemna același 
Lucian Blaga: Cine nu privește 
în urma sa mi se pare aproape 
un condamnat al vieții.  

Privim  în urma noastră și 
la Araci, unde pe prispe 
foșnește visul sub aripa păsării 
din rai. Privim, iar, albăstrimea 
satului în care Casa natală a 
scriitorului Romulus Cioflec 
pare un schit vegheat de cei 
„înfiați în veșnicie”. 

 

 

 
Pagină din jurnalul-

manuscris de Octavian 
Cioflec 

 
 

 
Ilustraţie de Ioana Jurgea, din 
volumul Români din secuime, 

de Romulus Cioflec, 1942 
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Inscripții 
  NICOLAE SCURTU  

 
 

 
 
Biografia și bibliografia 

poetului, prozatorului, 
publicistului și traducătorului 
Romulus Cioflec (1882–1955) 
nu sunt cunoscute, în detaliu, 
deși ar fi meritat cu prisosință, 
acest narator al satului 
transilvănean. 

Biografia sa, deloc, lineară, 
impune o cercetare minuțioasă 
a arhivelor locale și centrale, a 
bibliotecilor particulare și 
naționale, precum și un dialog 
susținut cu cei mai importanți 
colecționari, bibliofili și 
anticari, unde se găsesc 
mărturii și documente scriptice 
și iconografice deosebit de 
prețioase. 

Întrucât opera sa nu a fost 
restituită după un plan riguros 
de valorificare a moștenirii 
literare, nu a putut, astfel, să 
reintre în circuitul valorilor 
epice naționale actuale. 

Confesiunile și mărturiile 
sale despre sine și despre lumea 
satului transilvan se impun a fi 
adunate și publicate, cât mai 
curând, spre a constata 
autenticitatea și distincția unor 
personaje ce s-au impus în 
proza națională și europeană. 

Revelatoare, sub multiple 
aspecte, sunt și epistolele sale 
trimise unor contemporani, 
prieteni și chiar adversari. 

Recent, grație unei fericite 
întâmplări, am identificat încă 
o epistolă a lui Romulus 
Cioflec în care îi solicită lui 
Nicolae Iorga să-l angajeze, ca 
redacta, la ziarul Neamul 

Românesc (1906-1940), pe care 
acesta îl conducea. 

Unele informații biografice 
din această epistolă sunt 
deosebit de importante pentru 
completarea fișei de istorie 
literară a lui Romulus Cioflec. 
 

* 
[București], 1 august 1910 
 

Domnule Iorga, 
 
Nu știu dacă ați completat 

personalul trebuitor pentru 
redacția Neamului Românesc, 
care, cu începutul toamnei, 
urmează să apară zilnic. 

V-aș fi amintit de când v-am 
auzit pentru prima dată vorbind 
de acest lucru, dar, în felul cum 
aș înțelege eu, nu se putea 
atunci și se poate mult mai bine 
în scris. 

Știu că partidul nostru, care 
încă n-are fonduri pentru 
partizani, nu poate să plătească 
pentru redactarea organului său 
decât doi, cel mult trei 
redactori, iar aceștia trebuie să 
facă muncă cât se poate mai 
multă. 

D[umnea]voastră, cred, știți 
întrucât dorința unei situații m-
ar putea îndemna să vă scriu 
rândurile acestea. 

Aș vrea să jertfesc și eu 
pentru o cauză, pentru care 
simțeam crescându-mi inima de 
acasă și pentru care am putut 
să-mi dau obolul, în rândurile 
tinerilor mulți, de la 13 martie 
19061 încoace. 

Din împrejurări nenorocite, 
însă, sunt abia la începutul 
studiilor universitare și n-aș 
putea să intru în lupta 
naționalismului, cu ziua mea 
întreagă, încă vreo doi noi, în 
care aș mai putea munci nu 
numai pentru un titlu, ci pentru 
o cultură. 

Aș intra, deci, cu drag și cu 
mândrie în rândul tovarășilor 
d[omniei] voastre de muncă la 
redactarea Neamului 
Românesc, dacă credeți că s-ar 
putea împăca interesul studiilor 
mele cu ale ziarului, în așa fel, 
ca el să-și ia drepturile sale, iar 
eu să nu pierd mult din timpul 
studiilor mele. 

Aș prefera să lucrez în 
redacție jumătatea de zi, în care 
se tipărește ziarul. Am 
convingerea că obolul meu ar fi 
cu atât mai prețios cu cât aș 
putea urmări mai liber viața 
politică, culturală și artistică 
românească. 

Cunosc mulțumitor, pentru 
trebuințele unui ziar, limbile: 
germană, italiană și maghiară 
(franceza o știm toți membrii 
partidului). 
Vă rog să primiți salutările 
mele respectuoase.  

Romulus Cioflec 
 
_________ 
 
Note 
 
 Originalul acestei epistole, 

inedite, se află la Biblioteca 
Academiei Române. 
Corespondență primită de 
Nicolae Iorga. Volumul nr. 161, 
f. 39r-v– 40r. 

1. În anul 1906 a avut loc o 
manifestaţie a studenţilor 
bucureşteni, condusă de 
Nicolae Iorga, având ca 
obiectiv păstrarea şi cultivarea 
limbii române în toate 
instituţiile publice.  

A se vedea, în acest sens, 
lucrarea lui N. Iorga, Lupta 
pentru limba românească. Acte 
şi lămuriri privitoare la faptele 
din martie 1906. Bucureşti, 
Editura Minerva, 1906, 160 
pagini. 
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Romulus Cioflec 
 

 
 

În numărul de la 22 mai al 
„Neamului romănesc”, repro-
ducându-se un pasaj din arti-
colul meu Spre apusul celor 
două imperialisme, mi se atri-
buia calitatea de „bucureştean 
pur” (probabil întrucât autorul 
crede că un ardelean este ţinut 
să aibă în politica externă 
neapărat alte păreri decât cele 
exprimate de mine). 

Am socotit-o această 
comică răutate omenească, cu 
totul străină de d-l Iorga, care 
mă ştie bine că sunt ardelean. 
Şi la urma urmei, avea prea 
puţină însemnătate. 

A doua zi am cetit în 
„Momentul” că „Vremea nouă” 
vrea să spună că mi-am 
schimbat părerea în politica 
externă atunci când am văzut 
dezastrul… Iar azi, a doua oară, 
„V. n.” mă atacă cu câteva 
învinuiri nouă şi cu o serie de 
insulte demne de un alt titlu de 
gazetă („nimicnicia fiinţei lui”, 
„figură de cameleonism 
becisnic” – „linge blidul” etc.) 
şi abia numărul acesta mi-a 
ajuns în mână întâmplător, 
întrucât în Chişinău „V. n.” nu 
se vinde. De aceea răspund 
abia acum […]1 şi la insulte din 
respect pentru mine, şi pentru 
ziarul care îmi dă ospitalitatea, 
şi pentru vremea nouă, care ne 
aşteaptă la lucru cu altfel de 
vorbe şi de atitudini. 

Din anii 1911 şi 1912, 
văzând clar, prin fapt [fapte?], 
ca şi prin raţionamentul unor 
oameni mai pricepuţi decât 
mine, politica de încercuire a 

                                                    
1 Rând ilizibil ca urmare a tăierii 
paginii la legarea colecţiei.  

Rusiei, Angliei şi Franţei (în 
Tripolitania şi în Balcani), mi-
am dat seamă că se pregăteşte 
războiul european şi, deci, 
marşul Rusiei peste cadavrul 
României spre Strâmtori. Şi, în 
legătură cu comedia care se 
juca la Petersburg în chestia 
revindecărilor [revendicărilor] 
noastre la sud, am scris în 
„Românul” din Arad (13 
februarie 1913) un articol, în 
care arătam că primejdia 
_________________________  

 

 
Dalila Osbay, “Bătrân” 

existenţei noastre este 
Rusia şi că este în interesul 
nostru şi al aliaţilor ca războiul 
european pe care-l pregătea 
Înţelegerea să se producă mai 
înainte de a se fi vindecat Rusia 
cu totul de rănile din 
Manciuria. Acest articol a 
primit [pricinuit?] şi ruperea 
raporturilor între d. Iorga şi 
mine. 

Şi se ştie, pregătirea s-a 
făcut repede, pe nerăsuflate 
(antantişti [?], francezi, 
Dobriţin, Sera’ezo) şi iată-ne la 
războiul european, iată-le pe 
Germania şi Austro-Ungaria 
singure (fără Italia) în faţa 
Rusiei, Franţei, Angliei, 
Japoniei, Belgiei, Serbiei, 
Muntenegrului: încercuire 
complectă şi copleşire a 
numărului. Nu mi-e ruşine 
deloc să mărturisesc că, la 
început, timp de vreo două luni, 
credinţa în puterea de rezistenţă 
a Puterilor Centrale mi-a fost 
zdruncinată (nu cunoşteam 
îndestul nici Germania, nici 
Anglia) şi credeam în acest 
răstimp că vom fi târâţi pe 
drumul cellalt; dar nu mi-a fost 
zdruncinată credinţa în 
primejdia rusească… 

Şi pentru mine a 
constituit o uşurare, pe care 
multor cunoscuţi şi prieteni am 
împărtăşit-o, întâia înfrângere a 
ruşilor la Lacurile Mazuriene şi 
am spus multora atunci că 
poporul nostru are trebuinţă de 
asemenea înfrângeri ruseşti. Şi 
de atunci mergeam iarăşi sigur 
pe drumul meu şi mă 
retrăsesem la Liceul din 
Pomârla, departe de viesparul 
unde se acuza de trădare 
Regele Ţării, primul ministru şi 
şefi de partide. 

Am „cerut război”? Dar 
cine acuză dovedeşte… Am 
luat parte măcar la o singură → 



 10 

adunare a Ligei, la 
manifestaţii? Ori, în toată 
vremea, am scris vreun rând, în 
afară de câteva schiţe în „Viaţa 
românească”? Că am făcut 
propaganda convingerilor mele 
în cercuri mai restrânse, mulţi o 
ştiu, că am fost, de atâtea ori, 
ofensat pentru ideile mele o 
ştiu mai puţini, iar Ministerul 
de Instrucţie ştie că a orânduit 
la Pomârla, după cererea mea, 
o anchetă pentru denunţă secret 
împotriva-mi. 

Pentru ce n-am scris 
împotriva Angliei şi a Rusiei 
atunci? Pe un Marghiloman, pe 
un Stere, pe un P.P. Carp (toţi 
„vânduţi”) îi mai apăra situaţia 
lor socială, dar pe un ardelean 
sărac ce-l putea apăra 
împotriva „traîtrofagiei” 
bucureştene? 

Azi, fireşte, îmi pare 
nespus de rău că n-am păşit în 
public hotărât, cu orice risc – şi 
multora le-o fi părând rău 
acum. N-am avut destulă tărie, 
cu toate că spuneam unor 
profesori că locul meu nu e în 
clasă, ci la „Moldova” d-lui 
P.P. Carp. 

Dar îi întreb pe 
antantişti – chiar şi pe aceia 
care primeau onorariu în 
calitatea lor de războinici – 
pentru ce nu şi-au „schimbat 
părerile”, după atâtea 
învăţăminte ale neutralităţii?... 
Avea ţara trebuinţă de 
„consecvenţa”, de rătăcirea lor? 
Nu le pare rău, măcar azi, după 
ce aliaţii ne-au părăsit oficial, 
dar negustoreşte, văzând că nu 
mai suntem buni nici pentru 
„triunghi”?! 

În ce priveşte situaţia 
mea militară, pot să spun că am 
recrutat până acum o dată în 
Austro-Ungaria şi de două ori 
în România. Înaintea vârstei de 
20 de ani, m-am prezentat la 

recrutare voluntar, în Ţară, am 
fost amânat până la 
contingentul meu şi am şi făcut 
un an armată (1903-1904). Am 
cerut îndată recunoaşterea, 
pentru ca, în calitatea mea de 
cetăţean român, să pot trece în 
Ardeal, unde rămăseseră toţi ai 
mei. Dar au trecut ani după ani 
şi cu toate stăruinţele mele faţă 
de cunoscuţi şi prietenei din 
Camerele trecute, 
recunoaşterea nu se făcea, nu s-
a făcut până azi. Şi nu mai cred 
să se facă. 

Şi atunci, ca să pot trece 
munţii şi ca să mă pot aşeza la 
nevoie, după studii, în Ardeal, 
am recrutat şi în Austro-
Ungaria, iar aceasta nu s-a 
putut face decât având ca 
urmare ştergerea mea din 
controalele armatei române. Şi 
s-a făcut intervenţia la Legaţia 
Austro-ungară. 

În 1915, apoi, m-am 
prezentat iarăşi în România la 
recrutarea supuşilor străini, 
renunţând la supuşenie (ceea ce 
n-au făcut toţi „războinicii”). Şi 
am fost declarat scutit de către 
consiliul de recrutare din 
Dorohoi (posed certificat). 
La începutul războiului, deşi 
_________________________  
 

 
Cosmina Oltean, « Aspiraţie » 
 

 
_________________________ 
 
scutit, am intrat voluntar, 
fiindcă îmi venea greu să aştept 
undeva sfârşitul aventurei. În 
tranşee n-am fost, dar nici la 
cenzură sau în vreun alt birou, 
ci afară, în frig, foarte aproape 
de ţăranii noştri – iar după 
patru luni am lăsat valea 
Oituzului, liberat fără cerere. 

Cu paşaportul no. 
129.200 de la 24 ianuarie 1917, 
am plecat apoi din Iaşi în Rusia 
şi sunt în Chişinău de la 9 
martie 1917. Aici, pe lângă 
fraţii mei basarabeni, cari 
fuseseră „lepădaţi”, fiindcă n-
aveau „ghedenişti”2 şi fiindcă 
libertatea lor merge împotriva 
intereselor Franţei (cea dintâi 
patrie a unor români şi a doua 
pentru alţii). Aici am făcut tot 
ce mi-a poruncit sufletul, 
pentru ca cei cu „doliul”, după 
ce se vor fi vindecat de 
rusofilie să poată veni în vizită 
la Chişinău. → 

                                                    
2 Membri ai Gărzii Demnităţii 
Naţionale, formaţie care „milita” 
pentru intrarea ţării în război de 
partea Antantei. Iniţiatorul ei, un 
anume Drumaru, s-a dovedit a fi 
un escroc.  
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Nicolae Băciuţ 
 
GRĂDINAR, ÎN RAI 
 
Nu-ţi cer nimic, 
de ce ţi-aş cere, 
când, Doamne, 
singur ştii ce vrem – 
zăpezii cum să-i ceri 
să fie albă, 
iar ierbii 
cum să-i ceri să fie verde 
şi sforii, cum să-i ceri 
să fie ghem? 
 

  
Nu-ţi cer nimic – 
mi-ajunge viaţa 
din care-mi iei 
câte puţin – 
nici strugurilor nu le ceri 
să fie vin, 
nici soarelui 
să uite dimineaţa! 
 

Nu-ţi cer nimic – 
la Judecata de Apoi, 
din mine 
dacă mă ridic, 
nu voi fi singur,  
suntem doi. 
 

Nu-ţi cer nimic – 
Dar dacă, totuşi, 
Vrei ceva să-mi dai,  
să mă faci, Doamne, 
grădinar – 
dar grădinar în Rai! 
 

 
27 ianuarie 2016 

________________________________________________________________________________  
  

ÎMPOTRIVA 
CALOMNIILOR 
 

→Am dreptul să mă întreb, 
cum se face că „Vremea nouă” 
publică insulte şi insinuări, fără 
iscălitură – adică însuşindu-le 
şi nedovedind nimic. Ştiu că 
autorul notiţei lipsite de cumpăt 
e un ardelean. Dacă el şi-ar da 
numele, unii dintre cetitorii „V. 
n.” singuri poate că ar şti ce-l 
doare pe domnul acesta, fără să 
le mai pomenesc eu. 

De unde are să ştie redacţia 
„Momentului” la care ziar 
ardelean am fost redactor?! Şi 
se repede „polemistul” iute şi 
ripostează că n-am fost la 
„Lupta”, deşi el ştia că am fost 
la „Românul” (pe când domnul 
Goldiş era „Goldfiş” şi pe când 
a fost d. Stere pe la noi în 
vizită…) Pot să mai adaog că 
de la 1903 am fost 
colaboratorul tuturor 
cotidianelor româneşti din 
Ungaria, începând cu „Gazeta 
Transilvaniei” – afară de 
„Tribuna”. Aşa că „Momentul” 
n-a fost cu totul greşit când a 
amintit „Lupta”. 

Şi „V. n.” mai spune că am 
fost „omul de casă al d-lui 

Mândrescu” şi că lingeam 
blidul „Ligei Culturale”. D. 
Mândrescu mi-as fost profesor 
la Universitate şi a mai fost 
preşedintele de onoare al 
societăţii studenţilor ardeleni, 
al cărei preşedinte eram eu. De 
la începutul războiului l-am 
evitat pe d. Mândrescu prea 
mult, fiindcă simţeam trebuinţa 
să evit un subiect: politica 
noastră externă şi nu ştiu dacă 
am fost de trei ori la dânsul 
acasă în doi ani – şi 
întotdeauna în chestii de şcoală. 
Eu ştiu că „antantistul” de la 
„Vremea nouă” şi-a râs în 
pumni când le-a scris acestea. 

Fiindcă e un sistem şi îl 
cunosc: faci afirmaţii cari 
cuprind un fapt lipsit în sine de 
orice gravitate, şi anume un 
fapt greu ori imposibil de 
controlat (d. Mândrescu e în 
Franţa), dar din faptul acesta ar 
putea să decurgă concluzii 
multe pentru cetitori. „A lins 
blidul”… „Ei, o vorbă ordinară, 
un mahalagism”, exclamă un 
cetitor care îl cunoaşte pe autor 
ori nu admite mahalagismele. 
Dar un altul – şi la acesta se 
gândeşte „V. n” – îşi zice: „Să 
ştie că ardeleanul acesta a luat 

mulţi bani… de la Ligă sau de 
la Ministerul de Interne 
(instituţiile se confundau) şi pe 
urmă a devenit antirus.” 

Dar când aş soma pe „V. 
n.” să dovedească dacă în viaţa 
mea am primit vreun ajutor nu 
numai de la Ligă, dar din orice 
parte – oare ar răspunde?! 

Mai afirmă că am aruncat 
blesteme asupra lui Vaida şi a 
lui Goldiş (fireşte, iarăşi fără 
precizări). Am spus că-l ştim 
pe autor după  metod şi după 
manieră. El îşi dă seama că n-
am să răspund în „Vremea 
nouă” (cu toate că aş avea 
dreptul), astfel că pentru parte 
din cititori şi a ajuns scopul. 
Să-i spun numele ar fi zadarnic, 
fiindcă „Vremea nouă” s-ar 
asocia la dosirea lui, cum s-a 
asociat la insulte şi calomnii. 

Şi astfel rămâne că am 
blestemat pe Goldiş şi Vaida. 

Chişinău, 18/6 
R. Cioflec 
[În „Momentul”, Iaşi, anul 

I, nr. 66, joi 28 iunie 1918, p. 
1-2.] 
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Adrian Lesenciuc 
 

 
Gheorghe Borghescu, un 

simplu cioban din Obcini, a a 
vut un accident. Alergând după 
o oaie priană3 pe lângă Iezerul 
Păpușii, s-a desprins pământul 
bolovănos de pe malul abrupt 
acoperindu-l aproape în 
întregime. O piatră destul de 
mare i-a căzut în ceafă. Trupul 
ciobanului a rămas întins lângă 
iezer, în timp ce turma de oi 
prinse a behăi  în pragul 
trecătorii. Spurcăciunea4 priană 
fu acoperită de pământ și ucisă. 
Stoian, un ciobănesc cu labe 
mari și puternice, câinele de 
suflet al lui Gheorghe, care îl 
crescuse de când făcuse ochi, 
începu a urla precum lupii. În 
zarva aceea, cu ultimul firicel 
de praf desprins de pe mal, 
aburul verde al iezerului se 
tulbură, se adună laolaltă ca o 
bucată de câlți5, prinse chip și, 
în timp ce oile speriate se 
împrăștiară, în timp ce Stoian 
își întețise urletul, arătându-și, 
din când în când colții, probabil 
că cineva aflat prin zonă ar fi 
observat cum se încheagă un 
chip femeiesc și cum, 
apropiindu-se de Gheorghe, îl 
ridică și îl așază peste pământul 
surpat. Cum cu mâna stângă îi 
mângâie fruntea și o lumină 
verzuie se așterne peste chipul 
ciobanului. Cum un zâmbet 
cald se înfiripă în colțul gurii.  

Apoi, ca și când nimic n-ar 
fi tulburat vreodată colțul acela 

                                                    
3 Termen popular, folosit pentru a 
descrie vitele sau oile care au dungi 
sau pete de culoare albă 
4 La păstorii din Bucovina, termenul 
„spurcăciune” este asociat animalelor, 
pentru a justifica acțiunea necurată a 
acestora 
5 Fire scurte de cânepă rezultate în 
urma scărmănării 

 
verde, oglindit în iezer, 
începură să cânte păsărelele. 
Doar Stoian mârâia stingher, 
priponit lângă trupul obosit al 
stăpânului său.  

Ciobanii l-au găsit târziu pe 
Gheorghe, l-au purtat pe brațe 
până la stână, l-au așezat pe 
lăicer, l-au spălat cu apă și cu 
zer, dar nimic nu alunga lumina 
de pe chipul său și nici 
zâmbetul acela din colțul gurii.  

-  O fi mort, nu-i bate 
inima. 

- Taci, măi copile, nu vezi 
că se agață de viață? Înhamă 
caii și hai să-l ducem la spital 
la Rădăuți.  

-   Nu mișcă, bade Nițucă. 
-   Băiete, se răsti baciul, și 

bietul ciobănaș încremeni, aici 
nu e treabă curată. Nu vezi ce 
lumină s-abate pe fruntea lui? 

Înhămară caii, îl așezară pe 
Gheorghe pe paie, lângă 
copilandrul Gavriluț și, cu 
baciul Nițucă mânând, porniră 
în toiul unei nopți înnorate și 
fără lună pe firul văii, către zări 
doar de ei cunoscute. 
Coborârea fu fără probleme 
până la iezer. Acolo, însă, caii 
se smuciră, ca și cum o 
dihanie6 le-ar fi aținut calea, 
unul dintre felinare se 
desprinse de pe loitră7 și dădu 
să se răstoarne peste paiele din 
căruță, iar în liniștea neagră a 

                                                    
6 Fiară, jivină; aici și cu sensul de 
fiară nepământeană 
7 Parte laterală a căruței 

nopții se auzi o muzică stranie. 
O muzică ce te înfiora.  

-  Fă-ți cruce cu limba în 
gură, apucă să spună bătrânul 
baci, și Gavriluț, speriat nevoie 
mare, își umplu gura cu propria 
limbă căutându-i pereții.  

Cântecul se stinse, iar 
trupul lui Gheorghe zvâcni. 

- E viu, murmură Gavriluț. 
-  E doar vraja, răspunse 

baciul. Mai bine să mergem la 
mătușa Hafia, să-l descânte. 

-   Dar are lovitura aceea la 
cap! 

-  Copile, o să-ți explice 
moșu’ cândva. Tu ai auzit ce-a 
pățit Vasile Berezchi? Îl 
chemau știmele8[6] în pădure, 
dar nu auzea decât el. Dormea 
în baraca forestieră de sub 
Bâtca Neagră. Colegii lui l-au 
legat – lucra atunci la IFET9 -, 
el s-a desprins cumva și a 
plecat. Și tot spunea înainte să 
plece: nu auziți ce muzică 
frumoasă?! L-au găsit 
împrăștiat pe stânci. 

-   Păi noi nu l-am găsit 
împrăștiat pe badea Gheorghe... 

- Nu pe el îl voia. 
Se lăsă liniștea. 
-  Bade Nițucă, am auzit și 

eu muzica, zise flăcăiandrul 
după un strop de tăcere, cu 
inima cât un purece, tremurând 
tot. 

-   Eu n-am auzit niciun fel 
de muzică, spuse baciul. 

Un fior îl trecu pe Gavriluț, 
din creștet până în tălpi. 

- Cum așa? Mi-ați spus să 
fac cruce cu limba-n gură. 

-  Da, copile. Caii văd tot. 
Toate animalele văd, numai noi 
nu vedem. Avem vederea să 

                                                    
8 Personaje fantastice din mitologia 
populară românească, întruchipate de 
femei care protejează păduri, ape, 
comori etc. 
9 Intreprindere Forestieră de 
Exploatare și Transport 
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putem spune că înțelegem cum 
e lumea din jurul nostru, dar 
ceea ce putem pricepe e doar 
așa ceva, cum să-ți spun eu, e 
puțin. Realitatea e alta, copile. 
Privește cu atenție în jurul tău 
să vezi câte se întâmplă și nu-ți 
dai seama. Așa, măi, cum 
spuneam, caii văd tot și 
nechează, iar eu mai știu că 
iezerul ăla nu-i curat, așa că am 
spus să-ți faci cruce să te 
previn. 

Gavriluț tremura, chircit 
lângă trupul lui Gheorghe. Un 
petec de cer se lumină, norii se 
risipiră și un pumn de stele 
împrăștiate acolo îți țineau 
ochii pironiți de tavanul nopții. 
Umbra neagră și mătăhăloasă a 
pădurii se întrețesea în orizont. 
Bietul Gavriluț tăcea încordat. 

Coborârea fu cu opinteli 
până în buza văii. Fiece 
scrâșnet ori trosnet era 
amplificat în mintea 
copilandrului. Ce muzică! 
Chiar nu auzise baciul? 

Trupul lui Gheorghe lucea 
în lumina stelelor. Și când 
dădură cotul lângă coliba 
Hafiei, ciobanul îngăimă ceva 
cu o voce absentă, stranie. 

- Ce zice?, întrebă băiatul. 
- N-am înțeles, răspunse 

Gavriluț înfrigurat. 
- Taci și ascultă. 
Opriră caii. Pajiștea de 

deasupra se îmbrăcase în aburi 
verzi-aurii. Părea că un soare 
verde și nu unul roșu urma să 
se agațe de colțul cerului, 
printre brazi. Gheorghe 
continua să vorbească. Dar 
nimic, nimic nu era inteligibil. 
Lui Gavriluț i se părea că 
găsește, din când în când, câte 
un cuvânt pe care să-l asemene 
celor românești sau celor 
rusești pe care le cunoștea, dar 
totul se destrăma când râul de 
vorbe continua să curgă. 

Deodată se auzi un trosnet, 
apoi un lipăit sacadat. Gavriluț 
se făcu și mai mic. 

Baciul întoarse capul și o 
văzu pe Hafia, răsărită de 
nicăieri, sprijinindu-se de un 
băț, molfăind cu gura știrbă 
niște cuvinte-amenințare. 

-   Plecați cu el de aici, n-
am nicio putere. 

-  Cum așa, mătușă, auzi-l 
cum vorbește! 

-   Nu vorbește Gheorghe! 
N-auzi, nu e el. N-am nicio 
putere. Nu vă apropiați de casa 
mea. 

-   Mătușă Hafia, păi noi ce 
facem? 

-   Nu știu, plecați. Nu 
vreau să am de-a face. Luați-l 
de aici. 

-    E duh rău? întrebă 
badea Nițucă. 

Gavriluț tăcea tremurând, 
pitulat. 

- Luați-l, am zis, plecați de 
la casa mea. Ocoliți-mă! Nu 
vreau să am de-a face cu el! 

În tot acest timp, Gheorghe 
continuase să vorbească, 
absent, destul de repede, 
aceeași stranie limbă 
armonioasă și șuierătoare. Apoi 
tăcu, iar lumina ce se revărsase 
pe pe pajiște s-a restrâns, s-a 
schimonosit parcă, și-n loc au 
prins a juca razele dintâi ale 
unui soare roșiatic. 

- Îl ducem la spital, 
Gavriluț. Ducă-se pe pustii 
duhurile astea! 

            Valea, șerpuindă, 
părea a se scurge într-un drum 
prăfos. Printre molizi, mai 
întâi, apoi printre arini, căruța 
se-ntinse pe drumul 
Rădăuțiului. Gheorghe rămase 
nemișcat în paie, cu privirea 
pierdută în ceruri.  
Fragment din romanul în lucru 
„Dr. Buraco” (titlul provizoriu)  
 

 
 

 
 

 
Elena Manta, Portrete realizate 

în sticlă cu ramă metalică 
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Inscripții 
NICOLAE SCURTU 

 
 

 
Printre cei ce s-a pronunțat 

asupra operei publicistului, 
nuvelistului și romancierului 
Romulus Cioflec (1882–1955) 
e necesar să amintim și pe 
istoricul și criticul literar N. I. 
Apostolescu (1876 –1918), 
care a deținut cronica literară 
în prestigioasa revistă 
Literatura și arta română. 

Aici, în paginile revistei lui 
Nicolae Petrașcu, întâlnim și 
câteva colaborări ale lui 
Romulus Cioflec și, desigur, 
ale lui Virgil Cioflec. 

Recenzia privitoare la cartea 
lui Romulus Cioflec – Doamne 
ajută-ne1 (1907), se constituie 
într-un prețios model de felul 
cum se face o evaluare estetică 
a câtorva nuvele ale unui pro-
zator aflat la începuturile sale. 

Istoricul și criticul literar N. 
I. Apostolescu intuiește, cu 
exactitate, tematica universului 
epic, face câteva trimiteri la 
scriitorii francezi, Guy de Mau-
passant și François Coppée, 
glosează asupra psihologiei 
personajelor, stabilind unele 
conexiuni între anumite ipos-
taze contrarii. 

Relevă, cu plăcere, unele 
aspecte privitoare la limbajul 
naratorului, evidențiind câteva 
particularități. 

Profetică e, însă, concluzia 
lui N. I. Apostolescu care afir-
mă, fără echivoc, că: „volumul 
d[omnu]lui R[omulus] Cioflec 
arată dacă nu pe un fruntaș 
nuvelist de viitor, pe un distins 
prozator“. 

Ceea ce demonstrează că 
intuiția critică și capacitatea de 
a aproxima valențele creatoare 
ale lui Romulus Cioflec au 
funcționat, cu o anume 
precizie, de factură sorbonardă, 
unde se inițiase și se formase 
cronicarul revistei Literatura și 
arta română. 

* 
Nuvelele acestui volum, cu 

subiecte luate din lumea celor 
săraci, ne arată o distinsă 
putere de colorit. Sunt bucăţi 
întregi de pasteluri amestecate 
cu schiţe lămuritoare de stări 
sufleteşti. De pildă cititorul va 
găsi în prima nuvelă, care dă 
numele volumului întreg 
zugrăvirea unei scene în care 
talentul pictural reuşeşte a goni 
reproducerea fotografică a 
celor văzute. Este vorba de o 
aşteptare pe sălile Ministerului 
Instrucţiei Publice. Amestecul 
celor favorizaţi de puternicii 
zilei cu bieţi necunoscuţi, toţi 
aşteptând o îndreptare a 
nemulţumirilor care îi târau 
acolo; nădejdea pusă de tânărul 
student Serafim Ioniţă într-o 
petiţie pe care o va da 
ministrului sau altui mare 
funcţionar; gândurile omului 
care speră şi amintirile 
trecutului comparate cu ale 
unui fericit viitor; audienţa, cu 

obicinuitele ei rezultate pentru 
cei fără proptele, toate alcătu-
iesc un tot real şi cu viaţă. 

S-ar părea curios că un om 
în minute de aşteptare chinu-
itoare să observe lucruri de nici 
o însemnătate: o mişcare a unui 
vecin, o convorbire banală etc. 
Guy de Maupassant vorbind în 
Sur l’eau despre obligaţia pe 
care o simt scriitori şi artişti de 
a observa neîncetat cele petre-
cute în jurul lor, chiar în minu-
tele cele mai dureroase, aduce 
nişte exemple asemănătoare. 
Nu pentru a scoate mai târziu o 
notă literară sau artistică, din 
observarea făcută, dar ca printr-
un fel de obsedare, sunt mulţi 
oameni, care, în momente de 
chinuire morală, îşi aţintesc o-
chii asupra unui obiect; privesc 
vreo scenă cu o atenţie bolnăvi-
cioasă; ascultă cine ştie ce vor-
be care nu-i interesează, fără ca 
să-şi dea seama în acele clipe 
despre cele văzute ori auzite. 
Toate acestea revin, însă, mai 
târziu în minte, în acelaş[i] 
timp cu amintirea chinuitoarei 
aşteptări, dureroasei întâmplări 
etc., care ne-a turburat odini-
oară. 

E o parte slabă însă în unele 
din nuvelele d[omnu]lui R[o-
mulus] Cioflec, atunci când nu 
înlătură amănunte nefolositoare 
pentru tratarea subiectului. De 
pildă certurile dintre vecinii lui 
Serafim Ioniţă, în Doamne-
ajută-ne, nu au legătură prea 
strânsă cu povestirea generală.1 

Apoi nu totdeauna sunt 
lămurite punctele de trecere 
dintre diferitele părţi ale unei 
nuvele. Este o neglijenţă voită; 
o aruncătură de penel; ceva 
care foarte adesea reuşeşte în 
pictură, dar nu prea des în 
literatură. 

Foarte puţini cititori vor da 
atenţie unei alte  → 
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Poezii 
 

OSÂNDITUL 
 („Revista noastră”, nr.15 din 15 
decembrie 1905) 
 
Încătuşat de atâta fier, 
Cu noaptea ta de gânduri, 
Adormi în negrul tău ungher, 
Căci nopţile odihnă cer   
Pe patul tău de scânduri. 
 
Cu ce-ai putea să frângi şi cum 
Atâta nesimţire? 
Nu vezi ce linişte-i pe drum? 
Doar tactul unui pas acum 
Mai bate-n mănăstire. 
 
Şi lacrime prin geana ta 
De ce să se strecoare? 
La ce te-ai mai întuneca? 
Aici cu gândul tău de-i sta, 
Nimic nu te doare. 
 
În satul vesel, depărtat, 
Nimic să nu te cheme... 
…Ce liniştit o fi acum! 
Tu n-ai trecut cântând pe drum 
Pe-aşa târzie vreme… 
 
O, cucuvea? Ce-i cu ea? 
E-n treacăt pe la tine… 
A fâşâit pe la zăbrea? 

Şi ce-ar putea să ducă ea 
Din tihna ta, străine? 
 
…. …. … … … … … … …  
Și-acum la mama ta să stai 
Să frângi o clipă gândul, 
Ca înger păzitor s-o ai 
In somnul tău – şi vis să ai, 
Să-i vezi pe toţi de-a rândul. 
 
Din răsărit acelaşi zvon 
Aduce aceleaşi şoapte - 
Închide ochiul -  lăcrimând 
Şi să le scoli apoi curând 
La ruga ta de noapte … 
 
Chef 
(„Gazeta Transilvaniei”, nr. 87, 
 Paști, 1905) 
 
Beţi băieţi, să mai rămâie, 
Ca să bem cu toţi pe rând, 
Şi pământul din călcâie 
Să-l zvântăm, ş-apoi să fie 
Vina mea şi-ocară mie, 
Dar să-ncepem mai curând! 
 
Iacă, mă, se-ncinge sârba 
Ce mai staţi! Acu-i acu! 
Uite Fiţa, bat-o scârba, 
O chindie-n colţ dumică, 
Iar o clonţă mărunţică, 
Tot o apă se făcu. 
 
Hi, hi, hi! Da’ știi că-i bună, 
Ţine-o, cioară, tot aici! 
Fă loc, babo, eşti nebună! 
Ăsta-i râs!... e mică casa, 

Tot pe loc să batem deasa, 
Uite, mă, la Tiriplici! 
 
Vrea şi Haplea să se-apuce,  
Tontoroiu şi cu Flaimuc, 
Găgăuţă-şi face cruce 
Şi se-ntinde-o ţopăială 
Şi-ncărcat de năduşeală 
Piciu joacă-ntr-un papuc. 
 
Nu-i curată, e făcută, 
Uite mă, uncheşii, zău, 
Se ţin bine de lăută, 
Mai ne lasă, asta-i bună! 
Şi voi n-auziţi cum sună 
Cobza, pentru Dumnezeu! 
 
Am jurat băbăii acum,  
Vrea să ne dea pe jos, 
Nu e de trecut cu gluma, 
C-au lăsat de băutură, 
Mai ţipaţi, mai dă-i din gură, 
Care eşti mai fioros! 
 
Uite-aşa, aşa vezi bine; 
Ia să mai vedem de vin, 
Ieri s-a dus şi mâine, vineri, 
Pe toţi dracii, azi e praznic, 
Ăl cu oala fii obraznic! 
Bea şi dă-o-ncoa să-nchin! 
 
Măi băieţi, măi știţi voi una? 
Daţi sumanu de pe voi, 
Ca să mai jucăm străbuna,  
Ori acum, ori niciodată, 
Veselia, nu-i cu plată 

Şi s- o-ntindem până joi! 

______________________________________________________________________________   
 
caracteristice a felului de a 

scrie al d[omnu]lui R[omulus] 
Cioflec. Autorul nuvelelor 
despre care vorbim subliniază 
unele cuvinte spre a face pe 
cititor nu numai să-şi închipuie 
o nuanţă deosebită a lor, sau ca 
să le dea mai multă 
însemnătate, ci spre a le 
completa şi iată cum. De multe 
ori unele vorbe au o 
însemnătate şi o însemnare 
deosebită numai însoţite de 
anumite gesturi. Aşa de pildă 
pentru ca să înţelegem coloritul 
pe care vrea să-l dea scriitorul 
rândurilor ce urmează, ar trebui 
ca negreşit să ne aducem 
aminte şi de gesturile care 

trebuie să fi însoţit acele vorbe 
subliniate în text. 

«Orice om mai ştie, că 
înţelepciunea unui morar e 
acolo la postavă: cearcă făina 
în palmă şi dacă e prea 
măruntă, bate cu ciocanul într-
o pană, sau suceşte un şurub 
mai aşa; iar dacă e prea mare, 
face tot cam aşa».2 

Sau:  
«Morarul era mulţămit de 

ceea ce făcuse. Morăreasa era 
şi ea tot cam aşa. Florica era 
cumva.»3 

În general vorbind, însă, 
volumul d[omnu]ui R[omulus] 
Cioflec arată dacă nu pe un 
fruntaş nuvelist de viitor, pe un 

distins prozator. Cei mici, „Ies 
humbles“ ai lui Coppée, găsesc 
în paginile acestea, multe schiţe 
de seamă din viaţa lor învăluită 
în amar. 

Note 
 N. I. Apostolescu – 

Romulus Cioflec – Doamne 
ajută-ne în Literatura și arta 
română, 11, nr. 3, 25 martie 
1907, p. 193. (Cronica literară 
și artistică). 

1. Vezi, de exemplu, 
pag[ina] 36. 

2. Doamne ajută-ne, «La 
moară», p[agina] 89. 

3. Ibidem, p. 103. 
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LUMINIŢA CORNEA 
 

  
 

Manualele şcolare sunt mai rar întâlnite în anticariate ori 
în biblioteci personale.  
 De curând, a intrat în patrimonial Muzeului Naţional al 
Carpaţilor Răsăriteni un manual şcolar, donaţie a 
colecţionarului Marian Bobei. Este vorba despre un „Curs 
de Limbă Română pentru învăţământul secundar”, un 
manual de limba română pentru clasa a V-a (echivalent 
astăzi cu clasa a IX-a), pentru licee şi şcoli secundare de 
fete, apărut la Bucureşti, Editura Librăriei SOCEC, în 
anul 1927, ediţia a X-a. Manualul a fost aprobat de 
Ministerul Instrucţiunii în anul 1926. Autorii sunt doi 
importanţi literaţi români din perioada interbelică, Mihail 
Dragomirescu, profesor la Universitatea Bucureşti şi 
Gheorghe Adamescu, profesor la Liceul Sf. Sava. 
 Manualul tratează sistematic noţiuni de teorie literară, 
oarecum echivalent cu manualul de Română pentru clasa 
a IX-a existent în urmă cu mai bine de 20 de ani. Partea I, 
„Literatura poporană” este cuprinsă între paginile 3-48, 
iar partea a II-a, „Literatura cultă”, mai vastă, cuprinde 
242 de pagini, în patru edificatoare capitole: Poezia epică, 
Proză istorică, Poezia didactică, Proza didactică. Teoria 
propriu-zisă este restrânsă la esenţă (definiţii, trăsături), 
însă exemplificările sunt bogate, cu texte din literatura 
română şi câteva din literatura universală. Textele 
facilitează înţelegerea noţiunilor dificile de teorie literară 
ceea ce este extraordinar. Din păcate, manualele de astăzi 
nu mai au această concepţie de elaborare. Foarte utile sunt 
şi ilustraţiile semnificative, în conformitate cu textul.  
 Manualul ne-a atras atenţia în mod deosebit pentru 
numele autorilor. Mihail Dragomirescu (1868-1942) și 
Gheorghe Adamescu (1869-1942) au făcut parte, alături 
de un alt mare filolog român, Ovid Densusianu (1873-
1936), din  comisia de examinare la Examenul de 
Capacitate pentru Limba Română, pe care profesorul 
Romulus Cioflec l-a susţinut în data de 17 iulie 1919, la 
Bucureşti. Asemenea mari personalități ai Literelor 
românești au imprimat examenului un înalt grad de 
dificultate. Promovarea examenului însemna continuarea 
activității didactice. Romulus Cioflec a susținut cu bine 
examenul, fiind, în acea perioadă, profesor la Liceul nr. 2 
de Băieți „Mihai Eminescu” din Chișinău.   

 

 
MIHAELA AIONESEI 
 
IUBIND se poate 
 
 
tu nu știi cum e să mergi șerpuind 
prin nisipul și soarele care arde 
să-ți umfli plămânii să poți respira 
și ei să scoată în față doi sâni zvelți 
în timp ce strângi clopoțeii în pumni 
să nu-i auzi cum sună a moarte. 
 
tu nu știi cum e să te faci cuib 
pentru oameni și păsări orfane 
să mergi pe sârmă fără să te clatini 
să spui din când în când 
Doamne...ajută-mă, Doamne! 
 
tu nu știi cum e să ții moartea 
ca pe un șarpe la sân sub talpă 
și e prea târziu să-ți spun că 
iubind... se poate. 

 
la cumpăna cerului 
 
în poezia mea 
cineva a pus schele de carne în loc de fiare 
zilnic încerc să mă construiesc 
cațăr pe furiș o pisică 
bâjbâi după stele 
 
ce-o vrea să lumineze sufletul cu ele? 
cui să-i mai trebuiască praf în ochi 
când lumea toată nu-i decât un mușuroi ? 
 
la ape închin al meu suspin 
și mă dezbrac de toate câte gemene mi-au 
fost 
trufia și păcatul 
or fi avut un rost... 
 
precum fântâna cumpănită de furtuni 
cobor genunchii adânc 
tot mai adânc 
de verde dau 
și-un nevăzut mă înalță tot mai sus. 
 
cât să mai fiu toma necredinciosul 
cu atâtea mâluri prefăcute în argint 
să-mi împiedic zborul de-un sărut 
 
cât? 
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Laurenţiu Ciprian Tudor 
    

 

 Un boier. Asta a fost, în 
opinia mea, domnul Daniel 
Drăgan. L-am cunoscut în 
2005 și de la început am avut 
impresia asta. Apoi impresia s-
a lărgit, s-a întărit și s-a făcut 
ca o hartă pe care derulam prie-
tenie, drumuri și evenimente… 
de dragul literaturii, de amorul 
artei, din convingerea că litera-
tura face bine oamenilor, că le 
fertilizează inima, că îi deschi-
de, că pune vieții lor fereastră, 
cupolă sau orizont larg; că pe 
aripile imaginației se poate pla-
na mai frumos decât în orice 
zbor, iar asta dă un gust al li-
bertății și o dorință de preaplin 
mai mult decât orice altceva.  
 Pe lângă aristocrația asta, 
care se manifesta prin suport și 
loialitate discrete, care cerea 
exigență, autenticitate și 
parolism, DD (cum îi spuneam 
noi cei apropiați) avea o anume 
sobrietatea și o prezență care se 
impunea de la început și care 
era susținută de statura lui 
mare. În cazul lui putem spune 
că numele, din punctul ăsta de 

vedere, i se potrivea  perfect: să 
nu uităm că drăgan desemna, 
în perioada fanariotă, un soldat 
din cavalerie (astfel echipat 
încât să poată lupta și pe jos), 
după modelul dragonilor 
francezi. Erau oameni înalți, 
bine făcuți, zdraveni, de unde și 
derivatele zdragon, drahon, 
zdrahon. Da, DD avea ceva 
cazon în felul lui de a fi (poate 
și datorită timpului petrecut la 
școala de la Mânăstirea Dealu), 
îi plăceau exactitatea și lucrul 
bine făcut, avea o mare putere 
de muncă și nu se lăsa 
niciodată;  dar toate astea erau 
echilibrate de un mare bun simț 
(prefera să piardă decât să își 
păfuiască obrazul) și de o 
amabilitate și de o delicatețe 
care te surprindeau. Constatam, 
de pildă, după moartea sa, că 
nu-i cunosc dușmanii, că nu am 
discutat niciodată despre asta, 
că nu a deschis niciodată 
subiectul ăsta. În plus, nu am 
prins în zece ani nici o bârfă și 
nici nu am văzut vreo răutate 
făcută cuiva. Nu se preta la 
lucruri de genul ăsta, deși nu se 
sfia, când era cazul, să intre în 
polemici și să își spună 
cuvântul lui cu greutate. Era un 
om foarte abil și un excelent 
diplomat, avea o extraordinară 
inteligență relațională. Am 
învățat multe în preajma lui și 
recunosc că dacă azi pot spune 
și pot crede că sunt scriitor 
(iubind acest lucru) i se 
datorează în bună măsură. De 
altfel, eu sunt doar prâslea, sunt 
mulți care pot recunoaște că îi 
datorează punerea pe cale. Ar fi 
bine ca ei să nu-l uite, să nu-l 
lase în uitare și să învețe să  
retrezească dorul de el. Merită 
din plin! 
     
   9 iunie 2016 

 
 
Laurenţiu Ciprian Tudor 
 
 
La 40 de ani 
 
Așa e și-n viață 
strângi lucruri 
și le așezi unul peste altul 
în camera de liniște 
nu ai timp să aranjezi nimic 
și ele se ridică 
ca o nouă junglă 
ca templele părăsite din 
Cambogia, 
apoi vine un timp 
când îți vine să arunci totul 
nu mai ai loc în tine, în viața ta, 
să o iei de la zero 
să alegi, să revezi 
își spui că mâine o să te dedici 
și tot amâni  
clipa aceea de răgaz, de 
curățenie 
de promisiune. 
 
 
Vis vesperal  
 
În lăuntrul meu 
o femeie frumoasă 
Îmi citește poemele. 
     9 iunie 2016 
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Actualitate – Teatru 

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

Actul II 
(Continuare din numărul trecut) 

 
Hanya: Las’ pe mine. Ne aşezăm în 

Abrud şi te pun eu pe picioare. Acu’ şi oamenii 
s-or mai liniştit, şi ungurii, şi românii, nu e 
vrajbă între ei, or revenit la viaţa dinainte, 
numa’ că la români nu li-s date drepturile care 
să fie la fel ca ale ungurilor. La Câmpie la 
Mureş, şi către Oradie şi Cluj, unde nobilii sînt 
tot în castelele lor, ţăranii, mai ales, cei români, 
dar şi ungurii de jos, tot aşa trebuie să le 
muncească şi slujească. Iar sus, la moţi, 
înţelegere cu pădurile celea, nu se face nicicum. 
Şi vin jandarmii şi-i bat şi-i închid, şi-i înşală 
funcţionarii lor, că iar or să se pornească. Da’ 
numa’ dacă te-aşezi tu în fruntea lor. Tata tot 
aşa zice: C-o să se-ntoarcă Ianc şi-o să-i spulbere 
pe imperiali şi şi pe funcţionarii unguri şi pe 
nemeşi şi slujile lor. Ştii că tata are alte vederi, 
el zice că Dumnezeu i-a făcut pe oameni egali şi 
că nimeni n-are dreptul să se ridice asupra 
altuia. Aşa o tot cuvântat şi doamna Katerina, 
doamna Katika, moţii toţi i-or spus „Doamna 
moţilor”, că câte o scris pentru drepturile lor, şi-
o mărs şi ea la Viena, până la împărat. Hai c-o 
fost şi-n tabără la tine şi te-ai iubit cu ea, hoţule, 
da’ atunci mai la început, c-apoi au închis-o. Ştii 
cine a răpit-o şi-a dat-o pe mâna jandarmilor. 
Mama o iubit-o mult şi-o stat de câteva ori la 
noi. Şi-n iarnă o fost, după ce i-or dat drumul 
din temniţă de la Vaţ. O rămas tot aşa mândră 
şi frumoasă, oricât or chinuit-o p-acolo. Ea m-a 
învăţat să cânt la clavecin şi din flaut. Ţie n-am 
apucat să-ţi cânt niciodată. Da’ o să-ţi cânt când 
ajungem acasă la Abrud. Hai, că, uite, a trecut 
de miezul nopţii. Şi ce noapte înaltă e, cu 
puzderie de stele pe cer, o să iasă şi luna şi 
parcă numai pace e pe lumea asta. 

Iancu: Ce frumos vorbeşti tu şi câtă 
lumină faci în sufletul meu, da’ pacea aceea e 
numai în ceriu, pe pământ nu e, că nu e 
dreptate, şi unii îi asupresc pe alţii. Ia uită-te 
cum vine pasărea (Iancu saltă şi pare că l-a prins o 

rătăcire a minţii) aia care varsă foc din ochi, uită-
te cum se învârteşte să-i înhaţe pe toţi, pajura 
diavolului, cu două capete, pasărea care ne 
sfâşie, uite-o, fugi, hai să ne-ascundem în 
peşteră în Scărişoară. Iute, să fugim, să ne 
ascundem în peşteră acolo şi să punem bolovan 
mare la intrare, ca la mormântul Mântuitorului! 
(Iancu o ţine de mâini şi tremură, are acele convulsii 
ce-l cuprind uneori.) 

Hanya: Dar, Ianc, linişteşte-te, nu e nici 
un vultur, nu vine nimic, nu vezi ce linişte-i 
aici? Hai, hai să mergem sus la han, ne-aşteaptă 
Enikő şi Sándor cu trăsura. 

Iancu (mai domol, zice încet): Merem, dar 
nu la han, Hani, eu rămân la înscăunarea lu’ 
Şuluţ, apoi vin în munţi, ne vedem acolo. Şi 
dacă Katika (e vorba de Ecaterina Varga) vine din 
nou la voi, spune-i să stea până ce m-arăt şi eu. 
Că o să mă arăt într-o zi. Îţi promit. O să vin 
cântând din fluiera asta, o s-auzi de departe 
cântecul meu, de m-aş scula şi din mormânt. 

Hanya: Iancule, Ianc al meu cel viteaz şi 
drept. Aşa spun şi ungurii, că ai luptat pe drept.  

(Ies din scenă, ea la braţul lui. Se face 
întuneric, după care s-a făcut chiar ziuă, răsare 
soarele, e o zi luminoasă de primăvară. Iancu e tot pe 
Câmpul Libertăţii. Stă pe soclul monumentului şi 
adulmecă mireasma pomilor. S-aude cânt de păsărele 
şi de cuc.) 

Iancu: Or înflorit zarzării, şi cireşii, şi 
prunii, şi perii, şi cântă cucu’! I-auzi-l. Ia să-i 
cânt şi eu.  

(Scoate fluierul de la brâu şi face o cântare, 
de parcă s-ar îngâna cu cucul, apoi, de sus, de pe 
deal, unde se află bisericile, pornesc bătăile 
clopotelor. E semn că începe ceremonialul religios al 
înscăunării noului mitropolit greco-catolic, unit. 
Apare în fugă Ilie Măcelariu, precipitat.) 

I. Măcelariu: Te caut peste tot. Toţi 
întreabă de tine. Te-am aşteptat aseară, unde-ai 
fost? Ai stat tot aici? 

Iancu: Toată noaptea am stat c-o fată. 
I. Măcelariu (privindu-l suspicios, 

nedumerit): Iancule, tu glumeşti, ce-ai păţit, 
frăţioare? (Va urma) 

ION POPESCU-TOPOLOG  
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ADRIAN MUNTEANU 
 
Ascultă-mi rugăciunea, fă-mi dreptate! 
                           la Psalmul 54 
 
Ascultă-mi rugăciunea, fă-mi dreptate! 
În jur simt corbii însetați de sânge 
Și liniștea vecerniei se frânge 
În larma vorbei fără-nsemnătate. 
 
Vor viața mea. Nădejdea-n mine plânge. 
Străini trufași se scaldă în păcate, 
Lovirile nu-s mângâieri de frate, 
Iar lațul urii pe grumaz se strânge. 
 
Dar am un sprijin în acel ce-nchide 
Veninul strâns în șipul neajuns 
De colții gurii cu scursori acide. 
 
Mai cred că jetfa nu mă vrea ascuns 
În umbra mesei cu sărace blide 
Și că voi fi de chinul blând pătruns. 
 
De ce să umblu-ncovoiat în mine 
 
                                    la Psalmul 43 
 
De ce să umblu-ncovoiat în mine, 
Târât prin colb de cel ce stă-mpotrivă? 
Te rog ajută-mi sufletu-n derivă 
Să nu pornească mut pe căi străine! 
 
Alungă, Doamne, ura strânsă-n stivă 
De cuget strâmb, ca tâmpla să se-aline, 
Iar celui stând în aspră-ntunecime 
Dă-i mila Ta, în tainică ogivă. 
 
Ca să ajung să deslușesc altarul 
În care arde flacăra-n potir 
Și să hrănesc cu umilință jarul 
 
Mocnind tăcut de-atâtea clipe-n șir, 
Îmi voi goli până la fund paharul 
Durerilor ce mă mai țin de-un fir. 

 

 
 
TATIANA SCURTU-MUNTEANU 

 
Au înflorit ninsori ca nişte orhidee 
 
Au înflorit ninsori ca nişte orhidee, 
În buza primăverii petalele albind, 
De dor, închise-n nori, n-au vlagă să mai 
steie 
Şi-mi răscolesc prin sânge cu fiecare 
rând. 
 
Nervuri de catifea pe umeri revărsate 
Aprind boboci de stele întregului tablou, 
Îmi înfloreşte-n tâmple ninsoarea şi-mi 
răzbate, 
Prin rama înverzită, al florilor ecou. 
 
Au înflorit desculţ şi ultimele vise, 
Madlenă rumenită a primului sărut, 
Acolo, prin culori de-a pururea deschise, 
Va curge primăvara din care s-au născut. 

 
Vor creşte catedrale în primăvara noastră 
 
Vor creşte catedrale în primăvara noastră 
Ca nişte mâini urcate pe ultimele sfori, 
Acrobaţii tăiate din inima sihastră 
Ce pendulează între icoanele cu flori. 
 
Vor geme-a poezie petale de cerneală 
În zidurile grele acoperind fântâni, 
Tulburătoare haină lipită ca o boală 
De înflorirea care se-ndeasă în plămâni. 
 
Se vor topi vitralii de dor îmbujorate 
Prin sângele luminii rătăcitoare ploi, 
Vor înverzi călcâiul cuvintelor săpate 
Cu-atâta primăvară izbăvitoare-n noi. 
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Tabletă: 

 
 
 ȘERBAN TECULESCU 

 
Bujor Teculescu (1902-

1978), fiul cel mai mic al 
episcopului Justinian Teculescu 
(n. Covasna 1865-1932) a 
absolvit Facultatea de Drept de 
la Cluj și, în 1926, după 
serviciul militar, a devenit sta-
giar in biroul avocatului I. Th 
Florescu, care a fost ministru în 
mai multe guverne. Acesta se 
împrietenise cu episcopul Te-
culescu, fiind amândoi senatori, 
și l-a convins să-și trimită fiul 
în Franța, ca să-și amelioreze 
cunoașterea limbii franceze... 
Să nu uitam că, în acea vreme, 
mulți bucureșteni începeau o 
frază în română și o terminau 
în franceză! 

Așa a ajuns Bujor Tecu-
lescu la Paris, unde a obținut o 
a doua diplomă, în Dreptul Pe-
nal, în 1929. In anul 1968, când 
cei doi fii ai lui s-au decis să 
plece din România și se gân-
deau să se stabilească în Franța, 
Bujor le-a spus: „să știți că 
francezii sunt sătui de străini, 
au primit deja prea mulți; când 
eram eu acolo, românii erau, în 
mod excepțional, bine văzuți, 
dar acum nu mai este astfel”. 

Ca și românii, francezii 
sunt, în general, toleranți și 
primesc cu inima deschisă pe 
străini. De-a lungul istoriei, în 
Franța s-au stabilit tot felul de 
nații, care au fost integrate. 

Dar atunci, în anii 1920, 
sosise în Franța un foarte mare 
număr de refugiați, politici și 
economici: ruși, polonezi, 
italieni, greci, armeni... 
Apăruse expresia „sale 
meteque” (venetic murdar), 
cuvânt împrumutat din greaca 
veche: „metaikos”, cel care nu 
era născut în Atena. Așa li se 
spunea acestor imigranți, dar 
rareori românilor, căci aceștia 
erau simpatizați în Franța într-o 
măsură pe care, astăzi, nu ne-o 
putem imagina! 

Care era cauza acestei 
apropieri? Bineînțeles, legătura 
care dura de la începutul 
secolului XIX, apoi frația de 
arme în Primul Război 
Mondial, dar și prezența în 
Franța a unor reprezentanți 
străluciți ai României: inginerii 
Traian Vuia, Henri Coandă, 
actrița Elvira Popescu, 
scriitoarea Anna de Noailles, 
născută Brâncoveanu, Martha 
Bibescu și atâția alții. 

Majoritatea românilor 
care făceau studii în Franța se 
_________________________  

 

 

întorceau acasă; cei care se 
căsătoriseră cu franțuzoaice 
reveneau cu ele în țară (a fost și 
cazul unui prieten al tatălui 
meu)!  

Erau și legături 
comerciale privilegiate, să nu le 
uitam. Iată un exemplu: 
compania de aviație Air France 
s-a născut din fuziunea a patru 
intreprinderi, din care una era 
„Compagnie  Franco-
Roumaine de Navigation 
aerienne” (numita, apoi, 
CIDNA) . 

Din păcate, pot să 
confirm  ceea ce a spus tatăl 
meu Bujor Teculescu, în 1970. 
Părerea francezilor despre 
România nu mai era, nici pe 
departe, cea care fusese... Mai 
grav este că după căderea 
comunismului, în 1989, 
„imaginea” românilor s-a 
deteriorat încă mai mult. 

În ultimii ani au apărut în 
Franța tot mai numeroși tineri 
care fac cinste României, ceea 
ce ne dă speranța spre mai bine. 
Dar, ca să redăm României și 
românilor imaginea pe care o 
merită, trebuie să fie depuse 
mari eforturi, pe timp 
îndelungat, atât de către 
guvern, adică de aleșii noștri, 
cât și de către fiecare dintre 
noi. Așa să ne ajute Dumnezeu! 
____ 
Notă: Veți găsi texte, aș zice, 
încântătoare, în cartea 
(deocamdată în franceză, poate 
că se va traduce!?)  „La 
Roumanie vue par les francais 
d’autrefois” (România văzută 
de francezii de altădată),  
Editura ICR, 2013, texte alese 
de Paula Romanescu din cartea 
„Les francais et la Roumanie” 
de Paul Desfeuilles și Jacques 
Lassaigne, 1937. 
 



 21 

 
Cuvinte încrucişate 

 
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
Orizontal: 
1. Poet român născut în 15 ianuarie; 2. Atins 
cu putere; Verbul a avea la prezent, pers. a 
II-a sg.; 3. Persoană care se distinge în mod 
cu totul deosebit într-un domeniu-pl.; 
Totalitatea exemplarelor unei opere tipărite; 
4. Neamț; Clădire la o vie unde se tescuiesc 
strugurii; 5. Perioadă istorică-pl.; Plantă 
aromată întrebuințată drept condiment; 6. 
Prinț rus; Verbul a cere la perfect simplu, 
pers. a III-a sg.; 7. Animal domestic 
rumegător-pl.; A se arăta; Ablativ- 
prescurtare; 8. Exclamație convențională 
prin care se cheamă sau se răspunde la 
telefon; 9. Combinații de iod cu un alt 
element chimic; Academia de Științe 
Economice- prescurtare; 10. Prenumele 
scriitorului care a scris romanul „Boierul”; 
pronume personal, pers. a II-a sg. 
Vertical: 
1. Însuflețire creatoare, entuziasm; Care 
provoacă râsul, hazliu; 2. A rămâne de la 
înaintași; Onomatopee; 3. A ieși la iveală; A 
doua notă muzicală; Limbă internațională, 
formată prin simplificarea limbii esperanto; 

4. Nicolae Iorga; Arbust exotic cultivat 
pentru frunzele lui uscate;  
Interjecție- exprimă regretul; 5. Aer, 
atmosferă; Interjecție predicativă de la 
verbul a zvârli; 6. Verbul a da la prezent, 
pers. I, pl.; Sărbătoare creștină; 7. Spuma ce 
se formează la suprafața cafelei; 8. Lipsa 
oricărei amintiri; 9. Plantă lemnoasă în 
formă de tufă; 10. Unul dintre romanele 
scriitorului Romulus Cioflec apărut la 
Editura Dacia, din Cluj-Napoca; pron. 
personal, pers. I sg. 

Rezolvare: 
Orizontal: 
1. Eminescu 2. Lovit; Ai; 3. Ași; Ediții; 4. 
NT; Cramă; 5. Ere; Mărar; 6. Cneaz; Ceru; 
7. Oi; Ivi; Abl.; 8. Alo; 9. Ioduri; ASE; 10. 
Cioflec; Tu. 
Vertical: 
1. Elan; Comic; 2. Moșteni; Oi; 3. Ivi; Re; 
Ido; 4. NI; Ceai; Uf!; 5. Eter; Zvârl!; 6. 
Dăm; Ilie; 7. Caimac; 8. Uitarea; 9. Arbust; 
10.  Boierul; Eu. 

 

 
Cărţi, reviste, flori la umbra nucului 

bătrân, acasă la Romulus Cioflec
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Limba română a ajuns o Cenușăreasă în 
zilele noastre din cauza faptului că tot mai mulți 
tineri o desconsideră, o utilizează după bunul 
plac, argumentul - naiv, de altfel, - cel mai des 
invocat fiind:„ Așa știam eu.” sau„ Așa am 
auzit.” Desigur, popularitatea mijloacelor 
moderne de comunicare a dus la un dezinteres 
periculos față de cultivarea unei limbi 
armonioase, față de scrierea și pronunțarea 
corectă a cuvintelor. Fenomenul este 
îngrijorător, mai ales, la liceu unde greșelile pot 
fi greu îndreptate. O simplă consultare a 
normelor în vigoare, de exemplu, DOOM 2, ar 
rezolva multe neajunsuri. 

De aceea, ne propunem să semnalăm 
câteva probleme de limbă frecvent întâlnite care 
ar trebui să ne dea de gândit. 

1. Adjectivele  pronominale posesive  noștri, voștri 
sunt scrise deseori greșit: noștrii, voștrii. 
Ex.: Colegii noștrii au întârziat la spectacol.( 
corect, noștri) 
Rezultatul bun a fost o adevărată surpriză pentru 
elevii voștrii.( corect, voștri) 
Explicație: Forma de singular  a adjectvului 
posesiv e nostru, respectiv, vostru, indiferent de 
locul lor în enunț. Pluralul se formează prin 
adăugarea desinenței„ –i”( noștri, voștri) 

2. Substantivul copiii apare scris greșit cu forma 
copii. 
Ex.: Copii săi au participat la concursul sportiv.( 
corect: Copiii) 
Explicație: Singularul substantivului este copil, 
cu un singur„ i” ce face parte din rădăcina 
cuvântului. Pluralul nearticulat este copii, cel 
de-al doilea„ i” fiind desinența de plural. 
Pluralul articulat este copiii, al treilea„ i” fiind 
articolul hotărât. Forma de vocativ a 
substantivului este cu doi„ i”. 
Ex.: M-am întâlnit cu un copil în parc.; Câțiva 
copii au ajuns mai devreme la școală.; Toți 
copiii vor fi premiați.; Copii, ați rezolvat 
exercițiul? 

3. Confuzii frecvente între forma cuvântului 
cunoștință/ cunoștințe și conștiință. 
Ex.: Cunoștiințele elevilor au impresionat pe 
toți.( corect, cunoștințele) 

Explicație: cunoștință= capacitatea de a 
cunoaște, de a ști ceva; ( la pl.) totalitatea 
informațiilor pe care le are cineva într-un 
domeniu; 
conștiință= sentiment pe care ființa umană îl are 
despre propria existență și despre lucrurile din 
jurul său; faptul de a-și da seama; gândire, 
spirit; simț moral. 
Ex.: A dat dovadă de conștiință civică prin 
ajutorul oferit celor săraci. 

4. Adverbul decât e utilizat deseori greșit în 
enunțuri cu verbul de formă afirmativă: 
Ex.: Am decât două mere.( corect: N-am decât 
două mere.; Am doar două mere.) 
Explicație: Adverbul decât, cu sensul de doar, 
numai se folosește doar în enunțuri cu verbul de 
formă negativă. 
Ex.: Nu am văzut decât filmul, așa că nu am 
citit cartea.; Am văzut doar/ numai filmul, așa 
că nu am citit cartea. 

5. Utilizarea formei neliterare de imperfect vroiam, 
des întânită în exprimarea familiară și populară: 
Ex.: Vroiam doar să adresez câteva întrebări.( 
corect: Voiam/ Vream) 
Explicație: Formele de imperfect ale verbului a 
vrea sunt: vream, vreai, vrea, vream, vreați, 
vreau, iar ale verbului a voi sunt: voiam, voiai, 
voia, voiam, voiați, voiau. Nu există verbul a 
vroi   ca formă literară. 
Ex.: Voia să ajute copiii orfani. 

       
 CRISTINA VIȘAN 
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ECOU la Noaptea Europeană 
a Muzeelor: 

 
În cadrul evenimentului 

Noaptea Europeană a Muzee-
lor, ediţia 2016, exponatul-
vedetă de la Casa memorială 
„Romulus Cioflec” a avut în 
vedere două tablouri cu aceeaşi 
poveste. E vorba de tablourile 
părinţilor lui Romulus Cioflec, 
pictate de Antonia Gavriliţă 
Cioflec, prima soţie a 
scriitorului.   

Antonia Cioflec (1875-
1960), profesoară de desen, 
absolventă a Şcolii de Arte 
Frumoase din Odesa, promoţia 
1903,10 l-a cunoscut pe Romu-
lus Cioflec în 1917, în redacţia 
ziarului „Cuvânt moldovenesc” 
din Chişinău. În vara anului 
1917, ea participă la cursurile 
pentru învăţători, unde Romu-
lus Cioflec era profesor.11 Este 
fiica avocatului Emanuil Ga-
vriliţă (1847-1910), fondatorul 
primului ziar cu litere latine 
„Basarabia”(1906-1907).  

Antonia Cioflec a pictat 
cele două tablouri ale socrilor 
ei (Maria şi Constantin Cio-
flec), în vara anului 1922, când 
a venit la Araci, desigur pentru 
a cunoaşte familia şi pentru a fi 
cunoscută de familie, având în 
vedere că în 8 sept. 1922 s-au 
căsătorit, la Chișinău. Tablouri-
le sunt semnate „A. Gavriliță”, 
ceea ce însemna că nu erau 
încă căsătoriți. Antoniei îi 

                                                    
10 Luminița Cornea, „Membri ai 
familiei Cioflec implicați în 
activitatea culturală și didactică”, în 
volumul „Studii și articole literare”, 
Editura Pastel, Brașov, 2014, p. 9 
11 Romulus Cioflec, Pe urmele 
Basarabiei, Editura Universitas, 
Chişinău, 1992 

_________________________ 
plăcea nespus de mult peisajele 
de la Araci. În vacanţe, când 
venea la Araci, îşi lua şevaletul 
şi mergea pe dealuri ori pe 
malul Oltului pentru a picta 
(după mărturisirea vecinei Ana, 
de 85 de ani, înregistrată în 
anul 2001). Pe socrii ei îi 
aprecia în mod deosebit pentru 
vrednicia lor, pentru armonia 
existentă în numeroasa familie 
a soţului ei. Aşa se explică 
dorinţa ei de a-i înveşnici, 
realizând cele două tablouri. 

Tablourile pictate au plăcut 
părinţilor şi întregii familii. Au 
fost înrămate şi aşezate la loc 
de cinste în casa din Araci, 
devenită astăzi muzeu. Dar ca-
ntotdeauna, timpul nu are 
răbdare. Fraţii Cioflec îşi 
continuă studiile, îşi întemeiază 
familii şi se stabilesc departe de 
casa părintească.  

Cel mai mare dintre băieţi, 
Constantin (1880-1978), profe-
sor de latină, se stabileşte la Ti-
mişoara. După moartea mamei, 
Constantin ia tabloul mamei, 
Maria Cioflec, şi-l duce în casa 
lui din Timişoara. Mai târziu va 
ajunge în proprietatea nepotului 
Florin Cioflec, fiul fratelui cel 
mai mic, Alexe, dar crescut de 
Constantin. Tabloul tatălui a ră-
mas la Araci, în casa locuită de 
fratele Octavian, până când  

 
_________________________ 
acesta a vândut casa din Araci 
şi s-a mutat la Săvârşin, luând 
tabloul cu el. După moartea lui, 
tabloul e păstrat de Maria-Mi-
oara Cioflec, fiica lui Octavian. 

Doamna Mioara Cioflec (n. 
1942), din Lipova, fiica lui 
Octavian Cioflec (inginer 
silvic, fost şef al Domeniului 
silvic regal de la Săvârşin), 
frate mai mic al scriitorului 
Romulus Cioflec, a moştenit 
tabloul bunicului ei, Constantin 
Cioflec, şi ştia de existenţa, la 
Timişoara, a tabloului bunicii 
sale. A făcut demersuri pentru 
a reuni cele două tablouri. A 
reuşit, aşa că „Bunica a venit 
înapoi la bunicul”. Reunirea 
celor două tablouri a 
determinat-o pe doamna 
Mioara Cioflec, nepoata, să se 
gândească logic că locul 
tablourilor trebuie să fie la casa 
lor din Araci. Aflase desigur de 
existenţa muzeului.  Aşa se 
face că dânsa a împachetat 
frumos tablourile şi le-a trimis 
la Casa memorială „Romulus 
Cioflec” din Araci, donându-le. 
Astfel „Părinţii scriitorului s-
au reîntors acasă, în Araci.” 
Cele două tablouri se află 
astăzi, la loc de cinste în 
muzeu, pe un perete al camerei 
din faţă. Își așteaptă vizitatorii. 

LUMINIŢA CORNEA 
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Cosmina Oltean, „Galaxie” 
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