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Foto Casa Memorială

Casa memorială „Romulus Cioflec”, din Araci, în lumina primăverii

MOTTO:

“La Roma a fost popasul nostru cel mai lung – şi nu ne-a fost uşoară părerea de rău la 

despărţire… Prinsesem, cum s-ar zice, rădăcini.”

Romulus Cioflec, Însemnări de călătorie, de prin reviste adunate, Ediţie îngrijită de 

Luminiţa Cornea, Centrul de Cultură al Judeţului Covasna, Sfântu Gheorghe, 2020, p. 113.

Necrolog:

Eleonora-Maria Popa, născută Cioflec

Vestea trecerii la cele veşnice, în data de 27 aprilie 2021, a doamnei Eleonora–Maria 

Popa, născută Cioflec, fiica lui Romulus Cioflec, scriitorul, şi a Anei, născută Tânţăreanu, ne-a

întristat. De mulţi ani, întâlnirile noastre s-au petrecut la intervale regulate – începând cu 1990,

atunci şi în prezenţa mamei sale Ana Cioflec, soţia scriitorului. Întâlnirile noastre au fost 

evenimente literare la Araci, la bustul romancierului din faţa şcolii, care astăzi îi poartă numele, 

devenindu-i patron spiritual, apoi la Sf. Gheorghe: la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, la 

Casa de Cultură a Sindicatelor, la Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae 

Colan”, la Muzeul Primei Şcoli Româneşti, apoi, cele mai multe, la Casa Memorială „Romulus 

Cioflec” din Araci. Peste tot membrii familiei scriitorului Romulus Cioflec transmiteau, prin 
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MOTTO: 

“La Roma a fost popasul nostru cel mai lung – şi nu ne-a fost 
uşoară părerea de rău la despărţire… Prinsesem, cum s-ar 
zice, rădăcini.”

Romulus Cioflec, 
Însemnări de călătorie, de prin reviste adunate, 

Ediţie îngrijită de Luminiţa Cornea, Centrul de Cultură 
al Judeţului Covasna, Sfântu Gheorghe, 2020, p. 113.

Casa memorială „Romulus Cioflec” din Araci, în lumina primăverii
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Vestea trecerii la cele veşnice, în data de 27 apri-
lie 2021, a doamnei Eleonora–Maria Popa, născu-
tă Cioflec, fiica lui Romulus Cioflec, scriitorul, şi  
a Anei, născută Tânţăreanu, ne-a întristat. De mulţi  
ani, întâlnirile noastre s-au petrecut la intervale re-
gulate – începând cu 1990, atunci şi în prezenţa ma-
mei sale Ana Cioflec, soţia scriitorului. Întâlnirile 
noastre au fost evenimente literare la Araci, la bus-
tul romancierului din faţa şcolii, care astăzi îi poar-
tă numele, devenindu-i patron spiritual, apoi la Sf. 
Gheorghe: la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, 
la Casa de Cultură a Sindicatelor, la Centrul Eclezi-
astic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, 
la Muzeul Primei Şcoli Româneşti, apoi, cele mai 
multe, la Casa Memorială „Romulus Cioflec” din 
Araci. Peste tot membrii familiei scriitorului Romu-
lus Cioflec transmiteau, prin simpla lor prezenţă, o 
stare sufletească specifică, o stare de bine în legătură 
cu opera scriitorului nostru. Simţeam prezenţa aces-
tuia printre noi, parcă mulţumindu-ne că, prin opera 
lui, îl readucem din neuitare în mijlocul nostru.

Doamna Eleonora Popa a fost întotdeauna lângă 
noi, cei de la Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsă-
riteni, atunci când am procedat la realizarea Casei 
memoriale a scriitorului din Araci, satul naşterii şi 
al copilăriei. Doamna Nora (Eleonora) ne-a oferit 
preţioase informaţii, ne-a oferit cărţi, fotografii, 
obiecte de mobilier, alte obiecte devenite expona-
te de bază ale muzeului. Amintim acum doar maşi-
na de scris a naratorului Romulus Cioflec, aflată în 
imaginatul birou din muzeu, care strânge în preajmă 
vizitatorii, mari şi mici, dornici şi curioşi de a vedea 
cum se scria pe vremea când nu era niciun fel de 
computer. 

În arhiva Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsă-
riteni, de care aparţine muzeul memorial din Araci, 
va rămâne înscris numele doamnei Eleonora Popa 
prin rolul important pe care l-a avut în înzestrarea 
muzeului din Araci cu obiecte ce au aparţinut fami-
liei şi, în mod special, scriitorului. 

După plecarea la cele veşnice a soţiei scriitorului, 
Ana Cioflec, fiica, Eleonora Popa, a preluat moş-
tenirea tatălui, păstrată cu pioşenie şi cu dragoste: 
manuscrise, opere în prima ediţie, fotografii, scri-
sori. De câte ori a avut ocazia a vorbit despre scri-
itor, transpunând auditoriul, mai ales, în atmosfera 
apăsătoare a anilor ’50, ani de grea încercare pentru 
intelectuali, care au fost anii copilăriei şi adolescen-
ţei sale. 

Eleonora-Maria Popa s-a născut la Bucureşti în 
ziua de 7 mai 1941. A urmat paşii tatălui său, fi-
ind absolventă a Facultăţii de Limba şi Literatura 
Română a Universităţii Bucureşti, după care a lu-
crat o viaţă, adică până la pensionare, ca cercetător 
la Institutul de Lingvistică al Academiei Române. 
Dragostea pentru literatură şi pentru păstrarea me-
moriei tatălui său a transmis-o soţului Ilie Popa şi 
fiicelor sale, Liana-Cristina şi Daniela-Maria, care 
de multe ori s-au implicat emoţional, participând la 
manifestările organizate pe meleagurile natale ale 
scriitorului.

Dumnezeu să o ierte şi să o odihnească în Raiul 
bucuriei Sale!

NECROLOG

Eleonora-Maria Popa, născută Cioflec

Doamna Eleonora 
Popa cu soțul Ilie 
Popa la muzeul 
din Araci, iulie 
2019
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RESTITUIRI

Nicolae Scurtu

O MĂRTURIE EMOȚIONANTĂ A LUI ROMULUS CIOFLEC

Biografia profesorului, nuvelistului, romancierului 
și publicistului Romulus Cioflec (1882–1955), per-
sonalitate extrem de valoroasă a vieții literare, cultu-
rale și politice din Transilvania, și nu numai, suscită 
interesul unor cercetători din diverse generații.

Sunt notabile unele investigații întreprinse în Ba-
sarabia, Transilvania, dar și în București și Iași, unde 
autorul a stabilit unele conexiuni cu anumiți confrați.

Biografia sa, cât și bibliografia, nu sunt cunos-
cute integral, deoarece nici nu a fost întreprinsă o 
cercetare sistematică a vieții și operei naratorului de 
la Araci.

Mărturia anunțată mai sus nu e decât o inspira-
tă evocare a personalității regelui Carol al II-lea a 
României, gândită și elaborată cu prilejul împlinirii 
a zece ani de domnie a acestui voievod al culturii 
naționale.

Inițiativa omagierii regelui Carol II a aparținut 
lui N. I. Herescu, președintele Societății Scriitorilor 
Români, și a fost realizată de poetul și prozatorul I. 
Valerian, care îndeplinea funcția de Secretar gene-
ral al instituției amintite. Portretul regelui, elaborat 
de prozatorul Romulus Cioflec, se constituie într-un 
elegant și echilibrat elogiu adus celui care a stimulat 
și ocrotit cultura română în perioada interbelică.

Romulus Cioflec apelează la munca, susținută, a 
tuturor celor care ascultă de ordinea, disciplina și 
temeinicia regală.

Regele apare, în viziunea prozatorului transilvă-
nean, ca un autentic bărbat, care este capabil să sal-
veze destinele oamenilor și, implicit, ale României.

Evocarea aceasta urma să fie inclusă și tipărită 
într-un omagiu închinat regelui Carol II de scriitori. 
Istoria, însă, a fost potrivnică.

Manuscris Romulus Cioflec –  
evocarea Regelui Carol al II-lea

Romulus Cioflec – omagiu  
către Regele Carol al II-lea
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*
Încă de la ivirea gândului de adolescent al prin-

țului Carol, închinat formării sufletești a generației 
sale, dată ne-a fost nouă, celor de atunci, chezășia 
pentru sarcina ce avea să ia asupră-și după suirea în 
scaunul părintesc: ocrotirea culturii și tuturor slujito-
rilor ei, spre a făuri un suflet nou în hotarele noastre 
noi; iar noi, scriitorii, cu firească menire de a sluji 
unor asemenea proiecte, am fost cei dintâi chemați ca 
părtași la înfăptuirea nobilului gând și cei mai cald 
împărtășiți de o solicitudine regală neegalată aiurea.

Urez Majestății Sale Regelui, în acest an de cum-
pănă al lumii, alte decenii de pașnică și rodnică 
domnie peste toate ținuturile unde au îndurat și nă-
dăjduit părinții.

Iar dacă întregirea, în hotarele graiului ne va 
fi turburată, rog pe Dumnezeul dreptății să-i dea 
dreaptă biruința lui și României.

Și tot el să-l ajute ca, secondat de râvna și stră-
duința tuturor minților și inimilor alese, să lase la 
capătul domniei o țară încă mai mărită; și anume 
prin valorile spiritului și disciplinei morale, care să 
ridice preocuparea pentru binele obștesc mai pre-
sus de toate celelalte.

Romulus Cioflec

Notă
· Originalul acestui document de istorie literară se 

află în Arhivele Naţionale Istorice Centrale. Fond Casa 
Regală.

ALTE DOCUMENTE DE ISTORIE LITERARĂ

Luminița Cornea

Documente despre Romulus Cioflec aflate în arhiva  
Muzeului Național al Literaturii Române din București (II)

În ultima parte a vieții, printre prietenii scriitoru-
lui Romulus Cioflec (1) s-a numărat poetul și pro-
zatorul Mihail Celarianu (1893-1985), admirator al 
lui Macedonski, care va îngriji, la cererea familiei, 
volumul Poezii alese, scos după decesul poetului, 
în 1920. În anul 1922, se căsătorește cu fiica lui Al. 
Macedonski, Nina. Mihail Celarianu obține Pre-
miul Societății Scriitorilor Români în 1929, 1935 
și 1939, iar în 1966 Premiul „Mihai Eminescu” al 
Academiei Române (2). 

 Cele două familii, Cioflec și Celarianu, locuiau 
în București (Bariera Vergului și, respectiv, Șosea-
ua Iancului), în același cartier liniștit pe atunci, la 
trei-patru stații de tramvai. Și după moartea scriito-
rului Romulus Cioflec (1955), familiile au rămas în 
relații bune.

Cărțile poștale păstrate în arhiva Muzeului Na-
țional al Literaturii Române, adresate de Romulus 
Cioflec lui Mihail Celarianu, cuprind texte bogate 
în informații. Toate sunt din anul 1955, un an nefast, 
rămas în memoria românilor, în mod special în me-
moria intelectualilor, cu greutăți de tot felul, iscate 

de situația politică. Romulus Cioflec, deși bolnav, 
face eforturi deosebite pentru a-și ajuta prietenul. 
Sunt trei cărți poștale, datate: Sibiu, 13 iulie 1955; 
Sibiu, 26 iulie 1955; București, 31 august 1955, la 
care se adaugă ciorna unei scrisori datată 21 august 
1955. Pe aceeași linie se încadrează scrisoarea lui 
Romulus Cioflec către „Doamna Cioflec” din Bra-
șov, datată: București 7 septembrie 1955.

Problema principală dezbătută este aceea a găsirii 
pentru familia Celarianu a unui loc de petrecere a 
vacanței/concediului, respectiv, cazare, pe o perioa-
dă de două săptămâni într-o localitate „cu aer curat, 
cu aprovizionare mulțumitoare”. Alte informații 
date de scriitorul Romulus Cioflec sunt în legătură 
cu Sibiul, unde el cu familia a locuit, în vacanță, la 
rude, informații despre prețurile locurilor de cazare, 
despre scumpetea din oraș etc. O importantă infor-
mație este aceea despre boala lui, despre operația 
suferită: „am avut o operație foarte grea de ulcer, 
la stomac, cu complicații și asta m-a fixat în Bucu-
rești” - scrisoarea către „Doamna Cioflec”, 7 sep-
tembrie 1955. Reținem că, după o scurtă perioadă, 
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în 13 noiembrie 1955, Romulus Cioflec moare. În 
aceeași scrisoare, scriitorul se dovedește a fi un bun 
cunoscător al Brașovului și împrejurimilor, Schei, 
Dârste, cele șapte sate; mai mult, scrie despre o „fir-
mă Cioflec” chiar din centrul Brașovului, despre 
care nu știe dacă mai există sau nu. Pentru anii ace-
ia tulburi (cu naționalizări etc.) nu ne miră această 
„neștiință” a scriitorului, cu atât mai mult cu cât nu 
era vorba despre o rudă foarte apropiată. 

Prin urmare, deși bolnav, pensionar, cu grija unei 
familii cu doi copii, Romulus Cioflec își pune toată 
energia în a-și ajuta prietenul. Aceste scrisori-cărți 
poștale sunt martore. Mai mult, se îngrijește și de 
familia lărgită a prietenului Mihail Celarianu, vizi-
tând-o pe soacra sa, venerabila doamnă Macedon-
ski, care „e sănătoasă, vioaie și citește mereu.” În 
ceea ce-l privește, este optimist și crede în însă-
nătoșire: „Sănătatea mea merge crescendo. Câștig 
mereu în putere și sper că într-o lună sunt complet 
refăcut” – cartea poștală trimisă din București în 31 
august (1955), ca după doar două luni să se stingă 
din viață.

Cele cinci texte manuscrise ale scriitorului Ro-
mulus Cioflec aflate în arhiva Muzeului Național 
al Literaturii Române au valoare documentară în 
primul rând pentru că se referă la viața a doi scri-
itori prieteni, fiecare cu o activitate literară bogată 
și cunoscută în perioada interbelică, dar ajunși la o 
vârstă respectabilă, într-o perioadă vitregă a culturii 
românești, trăiesc o viață aproape de pragul sărăci-
ei, nepermițându-și o vacanță în mod civilizat sau 
tratamentul medical de care aveau nevoie. 

Cartea poștală adresată lui: Mihail Celarianu, 
București, Șoseaua Iancului 52, trimisă de Romulus 
Cioflec din Sibiu, str. Abatorului 26, cu data poștei: 
Sibiu, 13.07.55; București, 15.07.55.

Iubite Domnule Celarianu,
Am călătorit foarte bine cu familia mea până la 

Sibiu în ziua de sâmbătă, cu acceleratul de 5,50 di-
mineața, zis pentru Târgul Mureș, dar având vreo 
5 vagoane pentru Sibiu. Trenul n-a oprit la Dârste 
și nici n-am putut descoperi în el vreun dârstean, 
așa că nu pot să-ți vorbesc nimic despre localitatea 
aceasta.

Sibiul este și oraș și stațiune climaterică cu aer 
curat, cu aprovizionare mulțumitoare și simt că am 

să mă refac. Mai citesc câte ceva și dorm și mă-
nânc. Am cumnate și cumnați minunați care ne 
poartă grijă cu atenție mare și cu de toate. Acum, 
când vă scriu toți sunt plecați la Ocna Sibiului și 
eu am rămas singur în liniștea casei, hotărât să iau 
tramvaiul pentru Dumbravă, când termin rândurile 
acestei scrisori. Sărutări de mâini soției dumitale și 
doamnei Macedonski, în credința că-mi veți putea 
scrie în curând dintr-o stațiune climaterică.

Al Dv. cu toată prietenia, R. Cioflec 

    
Sibiu, 26 iulie 1955

Stimate domnule Celarianu, deși bolnav, mult 
mai bolnav decât la București, m-am grăbit să iau o 
cameră pentru familia dumitale, căci mai mult pot 
izbuti eu și ai mei decât dumneata. Am făcut apel 
și la vecini și la rude să se mai strâmtoreze, ca să 
putem scoate o cameră pentru dumneavoastră. A 
fost cu neputință. Nu vreau să vă mai țin în aștep-
tare și să vă pierdeți timpul la București. La cele 
două hoteluri ale orașului s-ar găsi camere chiar 
pentru o lună, dar numai cu 33 (treizeci și trei) lei 
pe zi! Dacă țineți cu orice preț să treceți Carpații 
dincoace, opriți-vă la Brașov (o zi la hotel) și de 
acolo să vă informați de Brașov și de satele de sub 
munte. De acolo vă puteți repezi și la Dârste și la 
Săcele. Nu se poate ca măcar la Săcele să nu se 
găsească o casă gospodărească. În Brașov, dacă o 
luați pe strada care duce de la hotel Coroana spre 
Biserica Neagră, întrebați pe la jumătate drumul de 
firma Cioflec. Dacă nu mai e firma și nu mai trăieș-
te Cioflec, întrebați de locul unde a fost firma și, în 
fundul curții, la etaj, trebuie să mai fie Cioflec ori 
soția lui (care e săceleană) și rugați-o din partea 
mea să vă aziste (?). Arătați-i scrisoarea. Cu toată 
dragostea și cu toată părerea de rău. De mâine in-
tru în cura unui medic. R Cioflec

La începutul textului e adăugat, înghesuit: Să-mi 
scrieți ce ați făcut. Poate și la Cioflec. 

Ciornă:
  Dragă prietene, 
Sunt de trei zile acasă – și tot mai bine. Iată pen-

tru ce îți scriu: Nu știu cine din familie mi-a spus că 
v-ați fi hotărât să vă duceți totuși la Sibiu pentru o 
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scurtă odihnă. Cred că ați face 
o mare greșeală. Alaltăieri, 
cumnatul meu a venit chiar de 
la Sibiu, unde a trebuit să-și 
petreacă concediul la socri. El 
îmi spune că de când am ple-
cat eu de acolo plouă mereu și 
lumea face foc și poartă uneori 
chiar paltonul.

Aceeași situație este desigur 
și în părțile Brașovului, așa că 
vă sfătuiesc să nu vă duceți nici 
acolo și să nu treceți Carpații.

Numai dincoace de munți ați 
mai putea apuca zile mai căl-
duțe și mai însorite, pe la Brea-
za – dacă nu cumva ploaia de 
ieri și de azi de la București nu 
v-a tăiat curajul.

 Cu dragoste,
 R. Cioflec

Buc. 21 august 1955 

Buc., 31 august (1955)

Iubiți prieteni,
Azi am reușit să vizitez pe 

doamna Macedonski. E sănă-
toasă, vioaie și citește mereu. 
M-a rugat să vă scriu, ceea ce 
făceam și altfel. Am înțeles de 
la îngrijitoare că ați încercat să 
vă opriți la Predeal, dar că v-ar 
fi alungat de acolo vremea rea, 
poate și scumpetea. Nu știu cum 
v-ați aranja la Sibiu. Am înțeles 
că nu țineți să vă statorniciți în 
oraș și că vă purtați prin diferi-
te localități. Nu e rău nici așa, 
dacă rezistă punga.

Noi dorim să vă înapoiați 
mai întremați.

Sănătatea mea merge cres-
cendo. Câștig mereu în putere 
și sper că într-o lună sunt com-
plet refăcut.

Carte poștală, față și verso cu manuscrisul lui Romulus Cioflec, 26 iulie 1955

Carte poștală, față și verso cu manuscrisul lui Romulus Cioflec, 31 august 1955
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Sănătate și voie bună de la noi toți,
 Romulus Cioflec

Cu un alt scris o însemnare cu creionul: în noiem-
brie a decedat neprețuitul prieten.

Dragă Doamnă Cioflec,
Sunt mai mulți ani de când nu ne-am văzut. N-am 

avut drum prin Brașov, ci numai pe lângă el, la 
Araci ori la Sibiu, la niște neamuri.

Îți scriu ca să te rog pentru o mică osteneală, 
pentru prietenul meu, d. Celarianu, scriitor, și pen-
tru soția lui, cari vreau să se așeze la Brașov, la 
Dârste sau la Săcele pentru vreo două săptămâni. 
Poate știi o cameră în Schei, pentru un așa timp. 
Dacă da, te rog să-i pui în legătură cu persoana 
care ar fi să închirieze ori dă-le o adresă la cineva 
din cele șapte sate care să-i sfătuiască și să-i îndru-
meze la cine se cuvine.

Dacă ai avea cumva dumneata o cameră să le 
închiriezi pentru atâta timp, te rog s-o faci și să pri-
mești pe familia Celarianu cu toată încrederea, așa 
cum m-ai primi pe mine.

Vă doresc sănătate și toate cele bune și dumitale 
și vărului și sper ca vara viitoare să vă vizitez. De 
curând am avut o operație foarte grea de ulcer, la 
stomac cu complicații și asta m-a fixat în București.

Cu toată dragostea, 
  Romulus Cioflec

 str. Inginer Slăniceanu 6, raionul 23 August
București
7 sept(embrie) 1955

Note: 
1. V.D., O.I. (Victor Durnea, Ionel Oprişan), [Romulus 

Cioflec], în Dicționarul General al Literaturii Române, 
editat sub egida Academiei Române, Ediția a II-a revi-
zuită, adăugită și adusă la zi, Editura Muzeul Literaturii 
Române, București, 2016, p. 391-392.

2. S.C. (Stănuța Crețu), [Mihail Celarianu], în Dicți-
onarul General al Literaturii Române, editat sub egida 
Academiei Române, Ediția a II-a revizuită, adăugită și 
adusă la zi, Editura Muzeul Literaturii Române, Bucu-
rești, 2016, p. 257- 259.

Text manuscris Romulus Cioflec,  
scrisoare către doamna Cioflec din Brașov

Ana Cioflec, soția scriitorului, cu cele două fiice,  
Eleonora și Gabriela, București, 31 martie 1957
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O descoperire senzaţională pentru noi, de ultimă 
oră, ne aduce clarificări asupra memorialelor de că-
lătorie realizate şi publicate de Romulus Cioflec, 
în 29 de episoade, în urma excursiei efectuate îm-
preună cu profesorul Iosif Blaga şi grupul său de 
elevi de la Gimnaziul românesc Andrei Şaguna din 
Braşov, în anul 1911 (1). 

Mulţumim economistului Bogdan Negrea, stră-
nepot al scriitorului, ce ne-a semnalat numărul 83 
din anul 1911 al publicaţiei Gazeta Transilvaniei, 
în care se află un text semnat Silvestru Cioflec (fra-
te al scriitorului) cu titlul În jurul Peninsulei Bal-
canice spre Italia (2). Cele 29 de episoade au fost 
publicate de Romulus Cioflec în ziarul Românul 
din Arad, cu care, în acea perioadă, scriitorul nos-
tru avea contract strict de colaborare. De la început 
ne-a mirat numărul de 29, în loc de unul rotund, 
30. La aceasta se adaugă faptul că nu era menţio-
nată prima parte a călătoriei, aceea de la Braşov la 
Constanţa. Am găsit o oarecare explicaţie în nota 
Oaspeţi braşoveni în Bucureşti, semnată Cores-
pondent, publicată în Românul înaintea celorlalte 
episoade, care ar putea constitui un prim episod. 
Această opinie a noastră avansată în Introducere la 
volumul publicat în 2017 (3) ar fi putut fi valabilă 
dacă nu am fi descoperit, acum, episodul semnat 
Silvestru Cioflec. Numele fratelui scriitorului nu 

apare în alte numere ale publicaţiei braşovene, nici 
în alte publicaţii. Părerea noastră este că acest text 
fusese scris de Romulus Cioflec (stilul este clar al 
scriitorului), care însă nu putea publica în Gaze-
ta Transilvaniei având contract cu Românul, poate 
nici nu a dorit fiind amintit în material şi numele 
lui. 

Textul se constituie într-o informaţie preţioasă 
pentru braşoveni, de aceea era necesar să apară în 
Gazetă, ziar mult citit de locuitorii oraşului de sub 
Tâmpa. Acest prim episod oferă informaţii expli-
cite despre data exactă a plecării din Braşov: „Din 
Brașov am plecat joi, în 31 martie la 5 ore a.m., 
am ajuns în București la 11 și am plecat iarăși la 
4 p.m. Eram 24 de școlari ...”, despre impresiile 
din sufletele elevilor care au trecut entuziasmaţi 
graniţa pe la Predeal, în România, despre compo-
nenţa grupului, cu numele exact al participanţilor 
maturi. Astfel îl găsim notat pe avocatul N. Garoiu, 
menţionat şi de poetul Lucian Blaga în volumul său 
memorialistic Hronicul şi cântecul vârstelor, evo-
când aceeaşi excursie la care a participat ca elev al 
Liceului Şaguna din Braşov (4).

Reproduceam acest prim episod descoperit în 
paginile îngălbenite ale Gazetei Transilvaniei din 
primăvara anului 1911, după cum am menţionat 
mai sus:

Luminița Cornea

O altă descoperire lămuritoare

Moise, când a văzut deschizându-se Marea Ro-
șie, n-a simțit o înălțare sufletească așa de mare ca 
noi când am plecat din gara Brașovului. În momen-
tul acela am văzut întrupându-se un ideal visat în 
cursul alor șapte ani de școală. 

Pe fața fiecăruia se citea mândria și emoțiunea 
proprie în inimile tinere, pline de viață și dornice 
de a-și lua zborul în lume. Ne părea așa de strâm-
tă valea Timișului și așa de neputincios acceleratul 
nostru, care pufăia sub povară. Urcăm încet spre 
Predealul albit de zăpadă, dar gândul merge mai 
repede. Suntem departe de aicea... Vedem cum soa-
rele cald, câmpii înflorite, marea întinsă, orașe mă-

rețe, păduri de portocali și peste tot o lume nouă; 
tot ce aflasem fermecător în povești. Trecem granița 
și odată cu pământul se schimbă și dispoziția sufle-
tească. Visătorii, rând pe rând, își părăsesc colțuri-
le și se adună în centru, atrași de cântecul dulce al 
colegului Daicovici: „Departe eşti puișor/ Și nu-ți 
pot trimite dor” ... Și noi alunecăm tot mai depar-
te... Trenul zboară acuma întrecându-se cu Prahova 
zburdalnică, dar și veselia noastră ține pas.

Ieșim la câmp. Munții rămân tot mai mult în 
urmă, se îmbracă în ceață și dispar...

Am trecut de Ploiești. Ne pierdem în șesul par-
că fără margini. Ici-colea rămân case cu înfățișare 

În jurul Peninsulei Balcanice spre Italia
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tristă, sate neregulate, care au înfățișarea unor pete 
de rugină, pe covorul verde al unei mări de grâu. 
Atâta bogăție și ... atâta lipsă... Dar trenul nostru îți 
vede de drum. Suntem la Chitila. În stânga, rămâne 
aerodromul și ne mirăm că nu-l vedem pe Vlaicu, 
căci noi nu ni-l puteam închipui aerodromul fără 
el și nici pe el nu ni-l puteam închipui decât în ae-
rodrom. 

Departe, se văd nedeslușit Bucureștii. Emoțiunea 
e generală. Cântecele au încetat și toți sunt la gea-
muri. Fiecare seamănă Bucureștiul de față cu cel pe 
care și-l închipuise și, astfel meditând, ne pomenim 
în gară. Ne primesc mai mulți studenți universitari 
de la noi. Luăm o masă comună și îndată plecăm 
sub conducerea lor ca să vedem în grabă ce era de 
interes mai mare. Cercetăm muzeul de științe na-
turale, muzeul istoric, Ateneul, Academia și altele. 
N-aș fi în stare să descriu cele văzute și cu deosebi-
re sentimentele trezite de ele. Multe vor fi rămas ne-
văzute. Timpul plecării se apropia. Ne grăbim dar 
la gară, ca să luăm drumul spre Constanța....

Din Brașov am plecat joi, în 31 martie la 5 ore 
a.m., am ajuns în București la 11 și am plecat iarăși 
la 4 p.m. Eram 24 de școlari, doamna și d-șoara 
Blaga și dl N. Garoiu, avocat, sub conducerea iu-
bitului nostru profesor dl dr. Iosif Blaga. La Bucu-
rești, s-au mai alăturat: domnul dr. Bendeski, no-
tar public în Vatra-Dornii (Bucovina) și doamna, 
domnișoara Irina Cristescu cu dnii R. Cioflec și C. 
Papuc, studenți. „Caravana noastră”, cum ne-am 
numit mai târziu, era de 33 de persoane. Am plecat 
din București înduioșați. Nouă, care eram deprinși 
cu disciplina monotonă și greoaie a unui oraș să-
sesc, ne-a părut viața Bucureștilor plină de poezie. 
E atâta vioiciune și o lipsă totală a lui „teremtette 
al nostru!”

Bucuria că am văzut centrul vieții românești se 
cumpănește cu părerea de rău că trebuie să-l lăsăm 
așa de repede și noi rămânem duși pe gânduri. Tot 
cântecul bănățeanului nostru trebuia să ne trezeas-
că din letargia acestora. Rând pe rând, ne trezim 
ca întorși de pe un drum lung și, încetul cu încetul, 
iar se încinge petrecerea. Așa, mergem până sea-
ra, când ajungem la marginea câmpiei mănoase a 
României și ne apropiem de Dunăre. Curiozitatea 
începe iarăși să se ațâțe. Părăsim „Bărăganul” și o 
luăm pe „Baltă”. Pândim la geamuri de teamă par-

că să nu ne surprindă „a multe știutoarea”. Când 
unuia, când altuia, îi pare că o vede; și apoi îngră-
mădire la geamuri.

După mai multe păcăleli, trecem peste întâiul 
braț „Borcea”... Au fost frumoși Carpații tăcuți și 
plini de zăpadă, frumoasă câmpia întinsă și verde, 
dar sentimenele acelea, pe care ni le-a trezit vede-
rea Dunării, nouă, care admiram mărimea Oltului, 
nu le puteam asemăna cu nimic. 

Încă un sfert de oră pe uscat, apoi trecem un lac 
întins și ... iată „Dunărea mamă”. Așa cum o văd 
de pe pod, lucind prin întuneric, îmi aduce aminte 
de bătrânul Mircea îngândurat de soarta moșiei. 

În capul podului, parcă pentru ca să ne odihnim, 
se oprește trenul. Suntem în orășelul Medgidia, pe 
pământul așa de scump plătit al Dobrogei.

Lăsăm Dunărea să-și urmeze în pace drumul, 
să-și numere în pace visurile neîmplinite, și o luăm 
înainte! Nimic din ce urmează nu ne impresionează. 
Dorul fierbinte de a vedea marea, acea măreție a 
naturii, nu mai poate fi potolit. După un drum lung, 
sosim în Constanța la 9 ore seara. Orașul nu se 
poate vedea, fiind întuneric; dar, chiar lumină fiind, 
nu cred că l-am fi văzut. Coborâm în port. Deoda-
tă din pieptul fiecăruia răsună cuvântul: „marea”! 
Mă îndemna parcă ceva copilăresc să n-o privesc 
până nu o voi avea înaintea ochilor în întreaga 
splendoare a ei.

Îndată ne-am îmbarcat pe un vapor frumos și 
curat, „România”, care avea să ne ducă până în 
Pireu (Grecia). După o jumătate de oră, eram în 
largul mării. E așa mistic salutul farului, care îți dă 
impresia pustiului, a nemărginirii! Nu trece mult și 
după ce cunoaștem noua noastră patrie, ne simțim 
acasă și aicea.

E o seară frumoasă. Toți suntem pe bord și totuși 
foarte puțini. Impresia ce ți-o face marea îți răs-
colește inima. Te simți singur și acuma așa zboară 
gândul purtat de aripi ușoare... Cântecul ușor și 
apoi din ce în ce tot mai puternic, care stăpânește 
întreg bordul, ne adună ca chemarea unei mame. 
„Țărmuri, adio!”

Ziua următoare, marea a fost puțin agitată. Mulți 
au fost rău dispuși. O distracție deosebită ne făceau 
peștii, „porcii de mare”, cum le ziceau marinarii, 
care vin de pe câmp și se luptă să ne iasă în cale. 
Cete întregi se prind la întrecerea aceasta și în sal-
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turi frumoase (până la un metru înălțime), se gră-
besc spre noi. De cele mai multe ori, se înșeală și 
rămân în urmă. Noi plutim înainte, România noas-
tră sparge valurile și grăbește tot mai mult, căci a 
zărit uscatul.

Încă o oră și jumătate și intrăm în Bosfor, prin 
care avem să mergem două ore până la Constanti-
nopol. Zicem un adio Mării Negre, cei sănătoși, și 
un Doamne, mulțumescu-ți, cei bolnavi, și cercetăm 
cu ochii lacomi ținuturile. În dreapta, avem țărmul 
Europei și, în stânga, al Asiei. Atât pe o parte, cât 
și pe cealaltă, țărmurii sunt îndesați cu orășele fru-
moase și bogate, care sunt aşa de aproape unul de 
altul, încât tot ce vedem în drumul acesta de două 
ore, ne dă impresia unui singur oraș despărțit în 
două prin o apă mare. Pare că cele două continen-
te și-au grămădit puterile aici, față în față. E atâta 
viață aicea. Vapoarele comunică pe aici, ca trăsu-
rile unui orășel, iar printre ele bâjbâie poporul mă-
runt al bărcilor. Impresionați la tot pasul de viața 
orientală a portului, ne apropiem tot mai mult de 
țărmul drept. Este sâmbătă – și pentru musulmani 

sărbătoare – așa se explică că portul e ceva mai 
paşnic. Debarcăm pe la orele două după amiazi. 
Silvestru Cioflec 

(Text transcris şi adaptat normelor ortografice în 
vigoare de Luminiţa Cornea)

Note bibliografice:
1. Luminiţa Cornea, Romulus Cioflec şi însemnările 

sale de călătorie, studiu introductiv la volumul: Romulus 
Cioflec, Însemnări de călătorie, de prin reviste adunate, 
Ediţie îngrijită de Luminiţa Cornea, Centrul de Cultură al 
Judeţului Covasna, Sfântu Gheorghe, 2020, p. 5-24.

2. Silvestru Cioflec, În jurul Peninsulei Balcanice spre 
Italia, în Gazeta Transilvaniei, Braşov, anul LXXIV, nr. 83,  
număr poporal 16, sâmbătă 16(29) aprilie 1911, p. 3 şi 4.

3. Romulus Cioflec, De la Dunăre – în jurul Peninsu-
lei Balcanice, prin Italia – la Dunăre, text ales și stabilit, 
introducere și note de Luminița Cornea, Sf. Gheorghe, 
2017.

4. Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, Edi-
ţie îngrijită de Dorli Blaga, Bucureşti, Editura Minerva, 
1979, p. 104-120.

Vaporul „România” (1911) cu care au călătorit excursioniștii brașoveni,  
din Constanța la Pireu (Grecia)
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O SCRISOARE CONTEMPORANĂ DIN FAMILIA CIOFLEC

Carmen Mușat-Coman

Un copil al universului

„În mama ta s-a concentrat toata energia cosmosu-
lui”, mi-a spus cândva Didi, Amita Bhose, pe aleea  
cu castani ce ducea spre cantonul adolescenței mele. 
Eram studentă, pe drum cu carte, pășind pe el grație 
mamei ce se pusese de-a curmezișul mentalității ta-
tălui meu – „Femeia, la cratiță, bărbatul, la școală”. 
Povestea mamei am mai scris-o și de o reiau aici e 
doar spre lectură, lectura unui destin. O poveste. Nu o 
scriu pentru a demonstra ceva, pentru a cere ceva, ci 
o scriu pentru că, deși suntem copii ai universului cu 
toții, îl purtăm în noi diferit, după curmezișul vieții.

Viaţa mamei mele – Iliana - a început acolo unde 
trebuia să se sfârşească: în gerul lui februarie 1944, 
pe o grămadă de bălegar din spatele casei, unde a 
găsit-o bunica ei. A înfăşurat-o repede în broboadă, 
bănuind un gest negat de către fiica sa, Floarea, cu 
bărbat plecat de doi ani în război, la Sevastopol, loc 
de unde nu s-a mai întors, ca atâţia şi atâţia alţii. 
Era o văduvă frumoasă, Floarea, avea 20 de ani şi 
un băiat de doi pe care tatăl său nu a apucat să-l 
vadă niciodată, pierdut în mormintele comune de 
pe front. Gura satului a început să vorbească atunci 
când talia acesteia a început să se îngroaşe şi când a 
venit pe lume mama. Toţi ştiau al cui este copilul: al 
administratorului regelui Mihai, Octavian Cioflec. 
Singura fotografie a lui pe care mama o are e din 
1943 și înfățișează un bărbat cu privire hotărâtă, un 
pic adumbrită, nas mare, buze subțiri. O oglindă de 
mai târziu a mamei mele.

Iliana a crescut ignorându-şi câţiva ani originea, 
dar gura satului toacă precum moara şi i-au ajuns şi 
ei la ureche vorbele măcinate: „Ia uite-o cum merge 
pe uliţă, dreaptă şi mândră, se vede că nu-i de-a noas-
tră, că e os domnesc”. Nu ştia ce înseamnă vorbele 
astea, a aflat însă şi nu cu delicateţe, căci neamurile 
ei nu iertau iubirile neconsfinţite de biserică. Pe tatăl 
său l-a întâlnit de multe ori în sat, întotdeauna se pri-
veau lung, cu o complicitate tăcută, după câteva clipe 
el rupea tăcerea, întrebând-o dacă e bine şi dacă are 
nevoie de ceva. N-a avut niciodată, Floarea era mi-
ner, cobora cu săptămâna în mină şi Iliana şi fratele 

său stateau singuri în inima nopţii, cu spaimele lor 
de copii. Aveau de toate în vremurile acelea de după 
război, dar la şcoală schimbau pâinea de pe cartelă 
cu un boţ de mămăligă. Lor nu avea cine să le facă.

Mergeau amândoi în aceeaşi clasă, ea şi fratele 
său, căci Ilianei i-a plăcut şcoala, şi Floarea „a fă-
cut rugare” să fie primită la cinci ani. Oricum Iliana 
alerga în fiecare dimineaţa în urma fratelui ei, în bo-
cancii prea mari şi pe care-i pierdea mereu pe drum. 
I-a plăcut cartea şi a vrut să meargă la şcoli înalte 
dar destinul i s-a pus mereu de-a cumezişul. Când 
avea 16 ani, pe Floarea, mama ei, au găsit-o după 
trei zile, în josul Mureşului. Medicul legist a scris 
în raport că s-a înecat, deşi plămânii ei nu aveau 
picătură de apă. 

Iliana a rămas orfană şi de mamă, căci în drep-
tul numelui tatălui, în certificatul ei de naştere, era 
trecută o linie. În ziua în care a împlinit 18 ani, şi-a 

Octavian Cioflec, Savârşin, 1943
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luat singura avere, o valiză din carton în care se 
afla o fustă din lână, şi a pornit spre Bucureşti, să-şi  
caute norocul şi să meargă mai departe la şcoală. 
De satul din Ardeal nu o mai lega nimic. Norocul 
s-a numit Nicolae, bărbat frumos şi mândru, şi la 19 
ani trecea pragul oficiului stării civile, iar la 20 adu-
cea pe lume primul copil, o fată, pe mine, urmată la 
distanţă de trei ani de un băiat. M-a numit Carmen, 
după eroina filmului la modă ce rula atunci, Carmen 
de la Ronda. 

După căsătorie, şi-a mai întâlnit o singură dată ta-
tăl, când, însoţită de bărbat, a venit în vizită la nea-
muri. Într-o curte în care nu intra nimeni din cauza 
albinelor care roiau în jurul stupilor, Iliana avea să-l 
revadă pe Octavian Cioflec, trimisă de rude să ia 
miere pentru un copil bolnav. A intrat fără teamă în 
curte, iar albinele, parcă recunoscând sângele care 
curgea prin venele femeii, i-au acceptat prezenţa. 
Auzind paşi, tatăl său a ridicat privirea din stup, a 
privit-o lung şi a întrebat, retoric: „Tu eşti Iliană?”. 
A fost singura dată când acesta i-a dăruit ceva, un 
batic pe care Iliana, înainte de a urca pe bicicletă, 
l-a legat repede sub bărbie, zburat apoi de vânt, ca şi 

cum ar fi fost un semn că nimic palpabil nu trebuia 
să fie legat de numele tatălui tău.

Anii au trecut ca şi vântul care-i zburase baticul, 
unii mai buni, alţii mai puţin buni. Ea a rămas însă 
veselă, optimistă, crescându-ne şi încercând să-şi 
împlinească prin noi visul de a face şcoli înalte. I-a 
plăcut în continuare să citească, să afle cât mai mul-
te din misterele lumii, poate că sângele domnesc 
şi-a cerut drepturile, cert e că a trecut prin viaţă cu 
umor şi optimism, umorul fin al oamenilor deştepţi 
şi înţelepţi. 

Nu a ajuns medic, așa cum și-a dorit, a fost însă 
și este un medic de suflete și mama mea este cea 
mai puternică ființă pe care o știu eu, e cea care l-a 
împins pe cumnatul ei pe scări când acesta și-a lo-
vit nevasta, trimițându-l la dracu’ în casa lui, e cea 
care a mers câte şapte kilometri dus, şapte întors cu 
bicicleta în spate, iarna, prin pădure, la serviciu, ca 
să avem noi o pâine și ea să aibă pensie, să nu ne fie 
povară la bătrânețe. E cea care, copil fiind, i-a zis 
tatălui vitreg că de o lovește vreodată o să ia cuțitul 
și o să-l taie ca pe porci în somn, iar acesta, un om 
violent, s-a uitat lung la ea și a răspuns: 

Mama, 1973 Mama cu copiii, 1976
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– Ești în stare. 
Și nu a ridicat niciodată palma asupra ei.
Pe mama au lovit-o multe în viață, dar ea s-a ridi-

cat mereu și tot timpul a avut zâmbet pe chip, umor 
și forță. I-a plăcut să danseze și avea și are o capaci-
tate rară de a „citi” oamenii. 

Mama mea, Iliana Mușat, are 77 de ani. Râde în 
fiecare zi și se bucură. Chiar dacă nu și-a împlinit 
dorința de a face facultate, mama mea e doctor în 
viață și în cultură. Dintre toți oamenii pe care i-am 
văzut trecând pe la radioterapie în urmă cu trei ani, 
mama mea a fost singura care a râs în sala de aș-
teptare. În mama mea s-a concentrat toată energia 
cosmosului. Copil al universului, mama mea râde 
în fiecare zi.

Notă: Carmen Muşat-Coman este singura traducătoare 
româncă din bengali, limba lui Tagore, cel mai cunoscut 
scriitor indian. Ea a început să înveţe această limbă stu-
dentă fiind la Universitatea Bucureşti, unde Amita Bhose 
(1933-1992), profesoară venită din India, i-a atras atenţia 
de la început. Amita Bhose, scriitoare, traducătoare a lui 
Eminescu în bengali, profesoară de sanscrită, bengali şi 
civilizaţie indiană la Universitatea Bucureşti, a devenit cu 
timpul modelul lui Carmen Muşat-Coman care i-a schim-
bat viaţa şi a cărei muncă încearcă să o ducă mai departe, 
publicându-i opera în editura sa Cununi de stele, nume ce 
semnifică un omagiu adus Amitei Bhose, îndrăgostită de 
poezia lui Eminescu, pe care a iubit-o atât de mult. Ce alt-
ceva putea fi mai potrivit decât Luceafărul – „O, vin în pă-
rul tău bălai/ S-anin cununi de stele?“ (Luminiţa Cornea)

Ion Topolog

Povestea pe scurt a vieţii vlădicului  
Ioan Inocenţiu Micu-Klein din Sadu Sibiului

Spre târgul cel mare ce se ține anual la 9 septem-
brie la Sibii, pe platoul de la Gușteriță, în afara cetă-
ții, au pornit și cei din casa lui Ilie Micu, de pe Ulița 
Mare, dimpreună cu mulți alți sădeni. Șir întreg de 
case s-a format la ieșirea din sat pe drumul Sibiu-
lui. Să fi fost poate la 30 de care, pline cu de toate, 
trase de cai voinici și cu alte vite legate de loitre și 
mergând pe lângă fiecare car. La fel era și carul lui 
Ilie Micu, plin vârf cu țoale mițoase, albe ca zăpada, 
și macturi și părețare, țesute de Maria cu fetele ei, 
cu figuri geometrice și flori, potrivite în culori ca 
în covoarele domnești, apoi patru cojoace mari din 
pieile berbecilor, cusute de cojocarul Lăpădat din 
satul lor, cu bumbi împletiți și înnodați, din piele tot 
de oaie și cu înflorituri la gât și mâneci, pentru cio-
banii din munți, coborâți și ei la târg cu burdufuri de 
brânză, de urdă sărată în coajă de brad, cu cofeiele 
din scândură de brad pline cu unt de oaie și cu clo-
purile de Poiana vestite, toți în straie de sărbătoare, 
căci târgul nu era doar târg, ci și sărbătoarea Naște-
rii Maicii Domnului, adică Sf. Maria a Mică, cum 
i se spunea la toți românii, și de dincolo de munți, 
în Țara Românească, ca și la cei de dincoace, din 
Ardeal, fie ortodocși, fie uniți. Și-n care, femeile și 
fetele lor, tot în straie de sărbătoare, cu albul iilor și 

fustelor lor ce se vedeau în lumina soarelui, așezate 
pe scândurile din față ca păpușile în mișcarea care-
lor. Cu nevasta pe prima scândură stătea și Ilie, băr-
bat voinic, cu mustață lată, întoarsă la cheotorile gu-
rii și cu pălărie neagră, cu boruri late, puțin întoarse 
în sus, ca la făgărășeni, cu un clop ca oala, cum îl 
aveau poienarii și toți mărginenii. Bustul lui înalt și 
gâtul puternic îl făceau acolo pe loitră ca o bucată 
de trunchi cu pălărie în vârf. Ține frâiele cailor și 
numai când și când își răsucea capul să-și vadă ca-
rul încărcat și animalele legate de el, doi mânji d-un 
an, o junincă bivoliță și-o mânză tot de un an. Ani-
malele erau sub ochii băieților, Toma și Ionuț, și Ilie 
între ei, așezați pe a treia scândură, cu fața înapoi. 
Fetele stăteau pe scândura a doua, îmbrăcate popu-
lar, având între ele și pe-o verișoară, de-o seamă cu 
ele, rămasă orfană, pe nume Lucreția. Erau toți vo-
ioși, dar nu cu gălăgie multă. Se tot uitau la munții 
de care se depărtau, ca niște moșnegi acolo departe 
în lumina ca o ceață subțire a soarelui. Munții lor: 
Cindrelul în dreapta, Lotrul, mai în spate și cam pe 
centru, până-n Olt, iar de la Olt încolo Surul Avrigu-
lui și șirul înalt al Făgărașilor. Munții lor și, dincolo 
de ei, Țara Românească. Or să se întâlnească și cu 
carele lor, cu coviltir înalt ale olarilor de la Horezul 
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Vâlcii sau cele joase, pe roți groase și late, cu opleni 
între care erau așezate butoaiele cu vin ale podgo-
renilor de la Drăgășani, pe care tăbărau cumpărăto-
rii ardeleni încă la graniță, la Boița. Atunci ei lăsau 
carele acelea speciale și porneau cu trăsurile ce, de 
asemenea, le trăseseră până aici, căci nu se puteau 
lipsi de târgul acela mare în care găseau de toate și 
cum să nu-l vadă și să petreacă. La răscrucea de la 
Tălmaciu sau de la Veștem carele grele și mari ale 
ardelenilor se întâlneau cu căruțele ușoare și carele 
înalte ale olarilor vâlceni. Intrau cu toții, în rând, 
după ce se salutau și făceau glume: „Mă, ardeleni-
lor, dați-ne nouă fetele voastre frumoase, că, uite 
ce feciori ca brazii avem și noi, și chiuie, să vină la 
noi. Așa! Mai tare: Iuhuuuu! Iuhuuuu! Și să trăiți, 
măi ardelenilor, că ne-a ajutat Dumnezeu bunul să 
ne vedem și-n acest an cu frații de aceeași limbă. 
Ei, voi, tot cu ungurii, tot, și noi cu turcii, măă, da’ 
om scăpa, om scăpa!... Acu’, haidem la târg, acolo 
s-adună toate neamurile și s-aud toate limbile.”

Trei zile ținea târgul cel mare de la Sibii și, mare 
noroc că era încă vremea caldă și cei mai mulți pu-
teau dormi în carele lor. Familia Micu, însă, avea 
acolo în Gușteriță, chiar lângă Stația de Poștă, o ru-
bedenie, adică o verișoară a Mariei, din sat de la ei, 
măritată cu un slujbaș ungur la stat, acolo la Poșta 
cu cai. Și-au tras la ea, ungurul destul de bucuros 
să se vadă cu șogorul Ilie, la care trăgea și el cu fa-
milia, acolo la Sadu, după ce coborau turmele și se 
făcea Răvășitul oilor. Așa și-acum, Măria și fetele 
s-au dus la casa verișoarei Ana. Ilie cu feciorii au 
rămas lângă car și peste noapte. Abia a doua și-a 
treia zi umblau prin târg, după ce vindeau ale lor, să 
cumpere ce-și fixaseră de-acasă, cele trebuincioase 
la cunie și-n casă. Și ce nu se găsea în acel târg, și 
ce nu se vedea, și cum se petrecea, încât toată lumea 
aceea, pe cât de diferită în înfățișare și vorbire, pe 
atât părea a fi una! Și tinerii, grămadă la ringhișpile, 
la roțile cele mari și la tragere la țintă, și la jocuri, 
care românești, ungurești și nemțești, și la butoaiele 
cu bere și frigărui, la chioșcurile cu turte dulci și 
kürtös kalács. Vânduseră tot și bine, chiar din prima 
zi. Le-a părut bine că macaturile și păretarele le-au 
luat pe toate olarii vâlceni, de dincolo de munți, și 
țoalele, juninca bivoliță o luaseră niște făgărășeni. 
Mânjii și mânzele, au venit de îndată niște unguri și 
le-au luat, dând preț mai bun decât sașii. Cojoacele 

le-au luat tot niște făgărășeni. Erau tare mulțumiți și 
voioși și-au umblat și ei la cumpărături, întâi mama 
cu fetele, apoi tatăl cu băieții. Dar pe când Maria cu 
fetele erau plecate, la carul lor, unde tatăl sta cu bă-
ieții, a venit un călugăr care s-a recomandat Ieronim 
și e român, și pedagog la școala și mănăstirea iezu-
ită din Sibiu, dar de loc din părțile Murășului, de la 
Ciugud, dacă au auzit de acea localitate. Le-a mai 
spus că ar fi bucuros să aducă și alți tineri români să 
facă școli înalte, ca să-și învețe apoi neamul lor, că 
puțini români umblă la învățătură și de aceea n-are 
cine vorbi pentru ei și pentru drepturile lor. Ionuț sta 
cu ochii țintiți pe chipul acelui bărbat înalt, cu barba 
colilie, rară, cu capul gol și părul lung, având pe el 
doar rasa neagră de călugăr și-n mână o geantă.

– Da’ dumneata nu ești călugăr ortodox? l-a luat 
din scurt Ilie, tatăl băieților.

– Nu. Sunt catolic, iezuit, adică catolic, dar pă-
rinții mei și frații sunt români uniți, cum sunt mulți 
în Ardeal.

– Da, și vrei să-l iei pe unul din băieții mei la 
mănăstire la școală?

– Dacă vrea vreunul și pe răspunderea mea.
– Tată, eu vreau – a zis Ionuț pe dată și-a trecut de 

partea călugărului.
– Păi, să vedem ce zice și mamă-ta, și surorile 

tale, să ne întoarcem la noi la Sad și să mai chib-
zuim. Dumnealui ne va căuta din nou la noi la Sad, 
că nu e atât de departe de Sibii.

– Tată, dacă vrea și mama, eu pot merge chiar 
acum cu dumnealui.

– Păi, stai, mă, copile, cum să mergi la școală nu-
mai cu ce ai pe tine, să-ți dăm una-alta și să plătim 
taxele și ce se cere.

– Nu trebuie să plătiți și să dați nimic, mănăstirea 
asigură totul și eu răspund cu capul de băiatul dumi-
tale și puteți să veniți să-l vedeți oricând la mănăsti-
rea de pe Strada Franciscană, în Piața Mare. Și dacă 
puteți lipsi de-aici cel mult două ore, puteți veni cu 
mine să v-arăt.

S-au dus amândoi părinții și Ionuț, tot mai bucu-
ros. Și mult le-a plăcut cum i-a primit mai-marele 
școlii și cum se înfățișau și elevii ceilalți în clase 
sau în curtea mănăstirii, destul de mulți, peste sută.

– Ei, Ionuț, dragu’ mamii – i-a zis Maria, privin-
du-l cu ochii în lacrimi –, n-o să-ți fie urât singur 
aici, departe de noi?
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– Mamă, când o să mă apuce dorul, mă-nvoiesc și 
vin la sfârșit de săptămână. Mai veniși și dumnea-
voastră și-o fi bine.

Trecuse mai bine de-o lună și de la Ionuț nici o 
veste. Astfel că, în sâmbăta următoare, părinții Ilie 
și Maria au plecat la Sibiu cu căruța a mică. Au 
pornit de dimineață, ca să ajungă spre prânz. Și-au 
ajuns. Au lăsat căruța în Piața de Jos în grija admi-
nistratorului pieței, plătind taxa pentru căruță și cal 
și-apoi au pornit pe scările care urcă la mănăstire. 
La poartă, i-au spus portarului mustăcios cine sunt 
și că au venit să-și vadă fiul care e elev aici. Stăteau 
în ușa de la cămăruța portarului și se uitau la cur-
tea plină de școlari în uniformele lor negre, ieșiți, 
desigur, în recreație. Au ieșit și ei în fața ușii, să-i 
privească, cum se mișcau voioși și gălăgioși, cum se 
alergau unii, cei mai mici, când, deodată, nu departe 
de ei, de-acolo din grupul mai strâns al unor elevi 
mai mari au auzit un țipăt: Mamaaaa! și de îndată 
mama i-a recunoscut glasul și-a strigat și ea, agitân-
du-și mâinile și straița ce-o ținea:

– Uite-l, Ilie! Ionuțu nostru. Uite-l!
S-a aruncat în brațele lor, fără să plângă în hoho-

te, doar cu câteva lacrimi pe obraz, apoi au pornit 
spre camera de vizită de la parter. Întâi a dat o fugă 
până la unul din colegi, s-anunțe la clasă că va lipsi 
o oră, că i-au venit părinții. Vestea s-a dus și curând 
și-a făcut apariția și pedagogul Ieronim. 

– El e fratele meu mai mic – a zis Ieronim – l-am 

luat în răspunderea mea și să nu-i duceți grija.
– Îți place aici, puiul mamii? l-a întrebat Maria, 

sorbindu-l din ochi.
– Da, mamă, aici e locul meu și să nu vă îngrijorați 

de mine. Așa să le spuneți și fraților. De altfel, de Cră-
ciun vom avea vacanță și voi veni acasă. O să colin-
dăm, chiar am învățat colinde noi, și tot felul de cântări 
bisericești, dar și populare. Și românești, și în limba 
latină, mamă, strămoașa noastră. Îmi place foarte mult 
și-o s-o învăț bine. Am mult noroc cu Ieronim, el mă 
îndrumă cu toate. O să vin odată cu el și-n sat la noi.

I-au lăsat toate câte i-au adus și i le-au așezat în 
dulăpiorul pe care sta scris: Micu Ion, apoi au plecat, 
deși ar fi voit să-i ceară o învoire, să meargă prin oraș. 

– Nu e nevoie, mamă. E destul că ați venit și ne-
am văzut. Chiar azi voiam să vă scriu prima scrisoare. 
Am tot lăsat, să văd cum e aici, și e bine, mamă, nu 
e program greu. Duminica mergem cu rândul la cate-
drală la slujba liturghiei. E curățenie și ordine și mân-
care bună. Suntem din toată partea de sud a Transil-
vaniei și mai mult români, catolici uniți. Sunt și câțiva 
unguri, sași n-avem, ei au școala lor, uite-acolo, unde 
se vede turla aia mare ascuțită, îi spune: Deutsche Li-
zeum. Dar și noi învățăm aici limba germană, e obli-
gatorie, și la fel limba maghiară. Dar ni se predau în 
română cele mai multe obiecte. Abia în cursul superi-
or ni se va preda numai în latină și germană.

Fragment din romanul cu același titlu,  
aflat sub tipar la Editura Pastel, Brașov.

Araci, panorama generala la început de secol XX
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A. I. Brumaru

Alexandru Surdu La porțile Împărăției

CUVÂNT DE OMAGIERE

Concomitent cu lucrarea sa de o viață, mai bine 
spus în același timp cu savârșirea acesteia, e vorba de 
Sistemul Filosofic Pentadic – o ontologie și o epis-
temologie, ca să zic așa, în cinci timpi - marele meu 
prieten, impozantul filosof, logician și scriitor român, 
academicianul Alexandru Surdu, fost vicepreședinte 
al Academiei Române și director al Institutului de Fi-
losofie și Psihologie ,,Constantin Rădulescu Motru” 
, șef al Secției de Filosofie și Teologie a Academiei, 
fost profesor universitar la Universitatea București și 
la Universitatea ,,Titu Maiorescu” al cărei membru 
fondator fusese, răposat, cum se știe, de curând, ucis 
de invazivul virus chinezesc Wuhan, și-a îngăduit și 
memorabile răgazuri eseistice, idei adică în comuni-
care beletristică, filosoful fiind aici, după pilda trăiris-
tă în domeniu, ispitit de rememorarea lor în anvelopă 
literară, sedus mai precis de chipul acestora în scriitu-
ră expresivă. (De amintit fiind în această ordine, între 
altele, Vocații filosofice românești, 2003, Comenta-
rii la rostirea românească, 2009, Șcheii Brasovului, 
2010, Izvoare de Filosofie românească, 2010, A su-
fletului românesc cinstire, 2011, Pietre de poticnire, 
2014 şi, în 2016, La porțile Impărăției. A mai scris si 
despre Dragobete, opus anglosaxonului Valentin, un 
eros național cu origini, se presupune, dacice, trădat 
însă, nu mă înșel, de denominația slavă).

Vestirea impresionantului proiect filosofic pentadic 
va fi fost făcută, dacă nu mai devreme, în Pentamorfo-
za artei (Editura Academiei Române, 1993), e, vreau 
să zic, inițiată aici tranziția, printr-o hermeneutică 
aplicată artelor, de la antica si eterna, în același timp, 
dialectică binara la dialectica pentadică. Tematica di-
alecticilor în mai multe dimensiuni se învederează de 
la Heraklit și pythagoreici, la care se găsesc aspecte 
din aproape toate viitoarele însărcinări (cum ar spu-
ne Heidegger) ale gândirii, la Aristotel și Tomaso d 
Aquino (tetrada), la Hegel (triada) la Platon elemen-
te pentadice, din nou tetrada la Kant și la Constantin 
Noica etc., trecerea lor în revistă, detaliată, o regăsim 
în mai toate scrierile în caz ale academicianului Ale-
xandru Surdu. În Metamorfoza artei el își propune nu-

mai, cum spune, o corecție: a găsi în domeniul artelor 
unele structuri netriadice, admițând în final, odată cu 
inițiatorii antici, că ,,nu există dialectici mai complexe 
decât cea pentadică”, dialectica pentadică fiind astfel 
dialectica maximală. Își întărește aserția prin observa-
rea ,,simplă și firească” a legăturii între cinci și viața 
omului: pentada corespunde desfășurării acesteia pe 
cele cinci vârste; trupește, omul are cinci extremități 
încadrabile într-un pentagon; relațiile sale cu reali-
tatea exterioară e efectuată prin cinci simțuri etc. Ar 
mai exista, așa-zicând, și un argument numerologic: 
,,Matematicienii antici au făcut multe speculații în le-
gătură cu numerele, până la zece inclusiv. Dar, așa 
cum observase deja Hegel, numai cele referitoare la 
primele cinci aveau o acoperire reală și o semnificație 
extra matematica evidentă. În genere, numerele mai 
mari de cinci erau considerate ca multiple ale celor 
inferioare, sau ca rezultatul din suma acestora”.

În volumul I al sistemului categorial filosofic, con-
sacrat problemei transcendenței (,,Sistemele filoso-
fice categoriale - scrie acum eminentul gânditor ro-
mân – trebuie să aibă firește un început, dar acesta 
nu este Începutul lumii. Și, utilizând o terminologie de 
tip hegelian, după care începutul ar trebui să coinci-
dă cu sfârșitul, categoria de pe urmă a filosofiei este 
Transcendența, adică tocmai ceea ce trece dincolo de 
celelelte categorii”), Alexandru Surdu, după câteva 
considerații preliminare (privilegiile și neajunsurile 
filosofiilor sistematice), va propune (nu înainte de a 
lăuda, odată cu principele Cantemir, Logica) definiția 
tare a filosofiei pentadice este: ,,Teoria trecerii de la 
Subsistență și Existență, prin intermediul Ființei și al 
Realității, la Existența Reală”. Odată înfăptuită, im-
punătoarea lucrare a lui Alexandru Surdu se va așeza, 
așadar, deodată cu Devenirea întru ființă a lui Con-
stantin Noica, în linia începută în gândirea româneas-
că de sistemul mirabil al lui Lucian Blaga.

 
*

În La porțile Împărăției, îndeosebi în eseurile finale 
(Vișeul de Sus, La sediul cavalerilor marmațieni și La 



17CAIETELE DE LA ARACI

porțile Împărăției), autorul, dezlegat parcă din severi-
tatea, de asprimea productului Logicii (Logica ar des-
face, consideră el aidoma principelui Cantemir, por-
țile ferecate ale Fiosofiei) e purtat de aripa entuziastă, 
deja, cum spuneam, de un îndemn liric. E invitat în 
ținutul tainic și voievodal al Maramureșului (țara mea 
natală, ca să zic așa, acolo la Rozavlea, Șieu, Botiza 
și Dragomirești, în Surduc /comuna Strâmtura/, la Vi-
șeu de Sus apoi, îmi mai hălăduiesc rudele), omul e, 
iată, încântat, e atins în inimă și istoriile mirifice, pe 
care i le va oferi locul sunt iute prelucrate emoționant, 
tulburător, deja adesea patetic. Dar oare nu e, mai pre-
sus de toate, aci și melancolia? E atinsă adică totdeo-
dată și e făcută să vibreze, în tonalități pătrunzătoare, 
struna națională, coarda patriotică e bine întinsă. Iată 
așadar un poem în proză (în care undeva se strecoară 
vestirea thanatică, pliroforia marii treceri): ,,Și tot văd 
aceste imagini, fie în vis, fie când le povestesc, pe fun-
dalul heraldic maramureșan al porților împărătești 
și al bisericii de lemn. Să fie oare și aceasta icoana de 
sfârșit al vieții și al trecerii spre celălalt tărâm?/…/
Citind aceste povestiri, eu am mereu în minte porțile 
împărătești maramureșene, căci nici n-am mai văzut 
și n-am mai auzit de altele mai falnice. Și-n depărtare 
,,văd albind” biserica cu turla ei pierdută-n nori, de 
unde ni se arată și lumina sfântă”.

 *
Lucian Blaga despre taini-

țele sufletului românesc, ca 
și acel Lucian Blaga despre 
noul eon sau noua eră (New 
Age) nu sunt, în cartea lui 
Alexandru Surdu La porțile 
Împărăției, cum am crede, 
un elogiu al celui mai în-
semnat autor de sistem cate-
gorial filosofic din România 
(,,filosof de formula unu”), 
dar sunt în același timp, la 
Alexandru Surdu, o anali-
ză laconică și din unghiuri 
inedite, a gândirii blagiene. 
Îi lipsește Logica, aprecia-
ză în caz gânditorul de azi: 
nu e însă un reproș, Blaga, 
sub înrâurirea esteticului, fă-

când parte din linia filosofică a unor Schopenhauer 
și Nietzsche (cu observația, totuși, că aceștia nu au 
fost autori de sisteme filosofice): ,,S-ar putea con-
sidera, scrie Alexandru Surdu, că spre deosebire 
de sistemele filosofice disciplinare, care încep de 
regulă cu logica sau din care aceasta nu poate să 
lipsească, cele categoriale, de influență estetizantă, 
de exemplu, ca la Schopenhauer sau la Nietzsce, nu 
mai au nici un capitol de logică”. La Lucian Blaga, 
în schimb, ,,predomină considerațiunile științifice și 
despre științe, aproape din toate domeniile și din 
toate timpurile”. Nu va fi însă defel un scientific, 
Lucian Blaga împingând va să zică metafizica până 
dincolo de taofizică, de pildă (în cazul lui, metafizi-
ca fiind aidoma beznei din care ,,tragem cu săgețile 
aprinse”). În această ordine, Alexandru Surdu afir-
mă: ,,Blaga însă merge mai departe decât taofizici-
enii (vezi în caz Fritjof Capra, The Tao of Physics, 
n.n) și are viziunea, pe linia acceptării dogmatis-
mului, de reîntoarcere la un nou Ev Mediu în care 
să se renunțe și la știință”.

Precum Mircea Eliade (într-o prefață la ceea ce ar 
fi fost traducerea în limba franceză, inițiată de Con-
stantin Noica, a operei gânditorului din Lancrăm), 
Alexandru Surdu consideră că, la fel ca Immanu-
el Kant, care a dat categoriile conștientului, Blaga 
a oferit filosofiei lumii categoriile inconștientului. 

Acad. Alexandru Surdu la Târgul de Carte Libris Brasov, iulie 2016,  
cu Luminiţa Cornea, Ionel Simota, Ion Topolog, Nicolae Scurtu 
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La Lucian Blaga, Alexandru Surdu găsește apoi că 
structura categorială a matricei stilistice e pentadi-
că: orizontul spațial; orizontul temporal; accentele 
axiologice; anabasicul și catabasicul; năzuința for-
mativă.

Despre paradigma românismului, o dimensiune 
tare a filosofiei blagiene, Alexandru Surdu apre-
ciază că la marele filosof român e un ,,patrimoniu 
stilistic”, corespunzător unei vii matrice stilistice, 
având adică ,,oscilații în jurul celor cinci tipuri de 
factori, care determină apariția unor ,,mobilități 

statice”, cum le spunem noi, după care putem recu-
noaște ca fiind românească orice manifestare artis-
tică,/…/dar și folclorică, mitologică, religioasă sau 
filosofică”. ,,Românismul”, continuă comentariul 
lui Alexandru Surdu, este o ,,exigență a inconști-
entului căreia i se supun, în primul rând, creațiile 
populare, dar și cele culte, indiferent de influențele 
exterioare exercitate prin educație sau prin imitația 
altor matrici stilistice”. Într-un fel sau altul româ-
nismul se face vădit, răzbate prin personanță, ca un 
fel de viziune despre lume a românilor.

Elena Graure Manta - Picasso Touch, III, IV, VII, 
Tehnica sticla Spectrum topita la 800 grade
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Deodată s-a trezit în sufrageria aceea imensă, cu 
pereții și tavanul îmbrăcați în lemn sculptat, înflorit, 
colorat cu maci și alte flori; în căminul uriaș mocneau 
bușteni roșii-aurii... Ferestrele erau luminate de soa-
rele care se retrăgea discret, timid din aleea de brazi...

Ceva era altfel. Neobișnuit. Ciudat... Nu-i venea să 
creadă: era oare, din nou în castelul acela miraculos, 
fabulos, unde aterizase, fără să vrea, în urmă cu vreun 
secol? Sau erau deja mai multe secole? Sau mai pu-
țin... Era un vis? Nu! Simțea doar mirosul lemnului 
care ardea, vedea aleea cu brazi care se deschidea, o 
contemplase nopți de la masa aia, direct la fereastră, 
unde scria și citea și era liber și torcea visuri...

Cu puțin înainte urcase doar, din nou, aici, în mun-
ții ăștia sălbatici, Șiclăul, construcția aceea ciudată, 
”planul înclinat”, îl ridicase ușor, ca întotdeauna, de 
sute de ori, cu mulți, mulți ani în urmă: pământul, 
țărâna se mișca cu el, din Valea Zânelor urca, alune-
ca, încet, spre cer, spre cosmos și infinit... Verdele, 
pădurile, iarba, cerul... În sute de ani nu putuse să 
uite mirosul acela: iarba, brazii, glia... Erau cumva 
altfel... Ceva fantastic! Un alt univers, o altă lume... 
Zburase oare, fusese proiectat, din lumea aia, cenu-

șie, de beton, unde trăia și trăise, cu fabrici și coșuri 
care fumegau ziua și noaptea?

 Și deodată, din cămin sau din cer apăruseră Mișu 
și Miși, Silvi, Mihai, Dan... Primarul și milițianul... 
Zoli, preotul! Nu putea să creadă! Ei toți erau din 
nou la masa de cărți, unde amăgiseră anii, timpul... 
El fusese într-adevăr proiectat, într-un mod ciudat, 
în castelul acela miraculos, de unde, în urmă cu ani 
încercase să fugă, să se retragă și să se elibereze de 
universul acela stalinizat. Sau de el însuși. S-a refu-
giat, tânăr absolvent, naiv, în munții ăștia sălbatici 
și primitivi, în colonia forestieră izolată, inaccesibi-
lă, la capătul lumii, fără nici un drum. 

 Singura legătură cu restul civilizației era doar și-
clăul, tras de jos, spre cer, de greutatea unui vagon 
încărcat cu lemne care aluneca la vale. Spera să se 
descopere, să mediteze, să se explice și să scrie... El 
era aici, în sălbăticia munților, medic, într-o insulă 
imensă, aproape nepopulată, pierdută prin Carpați, 
ocolită chiar și de transhumanța ciobanilor din Voi-
nești spre Moldova...

 Și devenise un castelan singuratic într-un castel 
magnific, uitat și părăsit... De fapt, furat. Și el dom-

REALITATE ŞI FICŢIUNE

Cornel Dimovici

Reîntoarcerea...

Muzeul din 
Araci sub 
verdele crud 
al primăverii
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nise ani... În cel mai măreț și frumos castel din lume. 
Era singur, liber... Fără legături cu lumea... Ziua, un 
grup electrogen producea puțin curent, noaptea lăm-
pi cu gaz... Un telefon funcționa, din când în când, și 
singurul contact cu lumea era speranța. 

Se plimba pe aleea de brazi, peste ”podul dragos-
tei”, de la castel, peste Bâsca Mare, spre cârciuma 
lui Silvi, unde, pe vremea baronului, fusese un ca-
zinou; spre gară... Maros, șeful gării, pusese cândva 
la bătaie o locomotivă, ca trofeu pentru câștigătorii 
meciului de fotbal dintre echipa Comandăului și o 
echipă din Surduc, pe care o câștigară moldovenii...
Și Maroș era să fie destituit... Însă marele Șef al 
trustului, înțelegea de glumă.... 

Urca spre Lăcăuți, pe Bâsca Mică, spre Moldova, 
contempla păstrăvii care zburau vânând muște și 
asculta poveștile ciobanilor, la focul unde preparau 
brânza... Nu s-a schimbat nimic: brazii, apele, iar-
ba... Însă, ceva era altfel...

Deci, cineva se distra și îl aruncase din nou, în cea 
mai plină etapă a vieții lui, în castelul, în pădurile și 
în munții aceia verzi, arhaici, nemaipomeniți... Era o 
glumă? Un joc? Trăise el într-adevăr, cândva, acolo 
în munții aceia fără nume? Fusese el fericit? Și totuși, 
acum, în acest castel, unde, atunci, de mult, s-a căutat 
pe sine însuși, încăpățânat și orb, și s-au scurs anii 
aceia nebuni ai tinereții, de fapt ai existenței tale, îi 
reîntâlnești pe toți, aproape pe toți, însă pe tine, nu; 
doar umbrele, melancolia, ispita neîmplinirii... S-a 
întâmplat ceva? Nu. Este doar scurgerea normală 
spre infinit. Spre întuneric. Oamenii speră în rai... Și 
uită că nu au nici un drept să se posteze înaintea ce-
lorlalte ființe cu care trăiesc pe această planetă... Sau 
urcă toți, toate creaturile pământului?

A fost un vis ciudat, de fapt un cadou (de la 
cine??). Există oare, în lumea în care te târâi de 
colo, colo, ILUZII? Și totuși, fantastic: tu te-ai reîn-
tors în universul acela nebun, unde ai fost iubit și ai 
putut visa și ai avut iluzii. 

De fapt, înaintea sfârșitului, fiecare, se chinuie 
să-i mai reîntâlnească pe cei dragi și să se reîntoar-
că, să respire și să simtă ca în anii aceia nebuni și 
liberi și în cel mai frumos loc, unde a crezut că a 
întâlnit fericirea... Și, de fapt, în această căutare ne-
liniștită, ești singur. Este un semn! În fața morții, 
fiecare rămâne singur. Solitar! Chiar dacă nimeni nu 
vrea să creadă, să accepte! Fiecare moare singur!

Mihaela Malea Stroe
 
ALFABESTIAR

Guernica. Ghilțuri. Gazetari găunoși.
Gemenii ghizdavi – genitori gemători. 
Greii globului – gestionează gologanii, garajele,
Grilele, grătarele, grilajele, gardurile,
Gadgeturile, gofrajele, genurile, galerele,
Granițele, gările, ghețurile, gândurile, gestațiile,
Gândacii, gângăveala, găinăriile,
Grandilocvența, grandomania, genocidul,
Guralivul google, ghearele gaițelor, ghetourile... 
Găștile greilor – graseind grotesc –
Girează girofarurile, germenii gripei,
Grețurile, gogorițele, giruetele.
Ghidonează generațiile gerontofobe,
Ghicitoarele-n ghiocul ghinionului;
Glazurează grozăviile, galeriile guzganilor, 
Gramatica greșelilor grosolane,
Galantarele golului. Giuvaericalele glodului. 
Gloria gogoloaielor gri: gelifierea ghitărilor.
Groaznică grindină gogomănia! Grohotiș grobian.
Gomora gâfâie. Gâștele gâgâie. Grăsunii guiță.
Genialități gonflate, greii gurmanzi grohăie.

Gheorgheionul Gutâiului, ghiaurul, grăiește, 
                                                       glăsuiește:
„Golgota, Golgota!”

Grănicerul Gavriil, gladiatorul,
Gestionează, girează geometria ghirlandelor, 
Grăunțele grâului, germinația grânelor, 
Generozitatea gorunilor, gala galbenelor gutui,
Glumele gențienelor, ghidușiile gheizerelor,
Grandoarea gravitației, goblenul graiurilor,
Galaxiile... Grădinii Ghetsimani.

Din volumul Alfabestiar, Editura Eikon, 2020

Imagine inedită în curtea muzeului din Araci
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Ionel Simota

ACATISTICĂ

În palmele iertării dor piroane
Ale rugării, ale răstignirii,
Ale însângerării, ale lui Ioane
Întru credință a mărturisirii...

În cruce lemnul caută rugare
Și rugăciunea prinde-a face flori,
De nu era-Înviere și mirare
Noi nu eram atât de rugători...

Peste străină, păcătoasă zare, 
Și Dumnezeu mai plânge uneori...

LĂUNTRICĂ CĂUTARE

Nu mai ajung la capătul fricilor,
Am spaime pe care nu le pot controla,
Nu vorbim despre fericire,
Despre tresărirea clipei
În frumoasa și rotunda iubire a ta...

Nu ne atingem tăcerile,
Nu ne urâm spre a nu lăcrima,
Din propria noastră trăire
Nu ucidem strigările,
Pentru o mai multă strigare a ta...

Lăuntric, până spre Dumnezeu,
Te-aș putea căuta... 

MAI ÎNTÂI ÎMPĂCAREA

Am vrut, mai întâi,
să mă împac cu păsările,
Eu cred că ele știu, mereu,
pe unde e și ce mai face Dumnezeu.
Ele nu mint, 
nu se răzvrătesc și nu hulesc...

Apoi, cu oamenii am vrut să mă împac,
Însă îmi este cu mult mai greu,
Fiindcă, dintre toți păcătoșii,
Cel mai păcătos sunt eu...

Poetul Ionel Simota cu păsări, călătorind spre Athos

Coperta volumului recent (2021), autor Ionel Simota
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Adrian Munteanu 

ACELAȘI TIMP
Când pasărea cânta iubirea-n zarea
Adulmecată-n palide năvoade,
Un vânător săgeată-n cer sloboade
Înveninat, ca să îi ia suflarea.

Din vârf de arbori, cenușii iscoade
Răzbat în şuier vag, dar depărtarea
Ascunde-naripata precum marea
Vuieşte-n larg, talazuri reci să-nnoade.

Întoarsă-n cuib, priveşte până-n seară
Cum taine blânde-n jur se vor roti.
Dar ascuţişul, cel pornit să ceară

Tainul lui, în urmă va lovi.
Aceleaşi spaime-n trup ne împresoară
Se frânge-un ceas, rămâne-o altă zi.

ROTIRI SOLARE

Rotiri solare, aştrii-n agonie.
Necunoscute ceruri sorb neantul,
Trăiesc şi mor visând tăcut Levantul,
Din clipa stearpă recompun vecie.

Se roagă-n taina lui hierofantul
Sporind lumina zilei ce-o să vie,
Dar zodii reci se sting peste câmpie
Şi prima rază şi-a vândut talantul.

Un univers şi-o stea clipind fierbinte,
Un altul şi alt astru decăzut
Şi peste toate-aceste sacre ţinte

Domneşte, sus, un Soare Absolut.
Un leagăn e pe vechile morminte
Şi un mormânt în leagăn de-nceput.

CÂND CORP, CÂND SPIRIT

Când corp, când spirit, joc pe funii ude
Fără popas, cu verbul drept povaţă.
Trupul nesigur de incert se-agaţă,
Iar sufletul se pierde-n ierburi crude.

Un gând nu-şi trece firul lui de aţă
Prin ochiul gol, în lupte să asude.
Răzbind prin hoarde de oştiri aude
Doar cum tresare umbra de pe faţă.

Mă sting încet. Din neştiut se-abate
Şi s-a mutat în gloduri care cern
Frânturi de nopţi şi de singurătate,

Un cerc prea stâmt, ademenit şi tern.
Nădejdea mea de-a fi în tot şi toate 
Rămâne vis neîmplinit etern.

Poetul Adrian Munteanu
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Fenea Petruţ:  
Femei stând la poartă – 
pictură în acrilic

Anthonia Amatti

LUMINI

Peste tot e numai lumină.
Pe cerul nopţii aştri, stele, planete scânteietoare
Ziua râde la noi şi de noi râde soarele
Fulgere brăzdează întunericul
Opaiţul ne lasă să vedem prin ferestre viaţa
Vâlvătăile din vetre fac să apară clarobscurul serilor
Neaua e covorul sclipitor care face nopţile zile
Culorile sunt doar combinaţii de lumini 
Nu te poţi ascunde. Oricum vei fi privit!

ETERNA NUNTĂ

Peste poiană adie abia simţit
Vălul alb al corolelor blânde.
Abia clipesc, reflectând azurul,
Cicorile nevinovate.
Se ascund timide în petale de umbră
Presărate de frunze, pentru a estompa culorile
„Iarba verde de acasă”!
Dacă am vedea cât e de albă, de albastră,
Am ieşi din şabloane-şi am trăi veşnic, surprinşi
De fineţea eterică, mereu nouă, a lumii! Achiziție recentă a MNCR – prima ediție: 1929



24 CAIETELE DE LA ARACI

Revistă editată de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni (MNCR)  
din Sfântul Gheorghe - director Valerii Kavruk. ISSN 2559 – 4753, ISSN-L 2559 – 4753.

Redacția: Luminița Cornea-redactor-șef; Nicolae Scurtu (București)-secretar de redacție; Cristina  
Felea-Baubec, Victor Durnea (Iași), Ion Topolog, Ionel Simota, Marinela Brezeanu-Ujvarosi - redactori.

 Corespondenți din afara țării: Iurie Colesnic (Chişinău), Vadim Bacinschi (Odesa), Cornel Dimovici 
(Germania), Elena Graure-Manta (Germania), Dalila Özbay (Turcia), Şerban Teculescu (Paris).

Tehnoredactare: Zita Horvath 

Un caz aparte îl constituie frazeologia sau unită-
țile frazeologice, o importantă sursă de expresivita-
te a limbajului. Reputatul lingvist Theodor Hristea 
considera că cercetarea atentă a „tezaurului frazeo-
logic” ne permite să înțelegem mai bine „forța crea-
toare a limbii române”, precum și diversele influen-
țe străine exercitate asupra ei în perioada modernă 
și contemporană. 

Unitățile frazeologice sunt îmbinări stabile și uni-
tare de cuvinte cu sens unic. Întregul grup de cu-
vinte realizează o unitate de sens, elementele com-
ponente pierzându-și individualitatea semantică. De 
exemplu, structura cap pătrat are sensul de slab de 
minte, lipsit de intelect. Pe de altă parte, expresia cu 
scaun la cap înseamnă inteligent, cu certe capaci-
tăți intelectuale. În aceste structuri, cuvinte precum: 
cap, pătrat, scaun nu mai au sensul lor denotativ 
obișnuit. 

În general, unitățile frazeologice sunt formate din 
locuțiuni și expresii. Se cunosc diferite locuțiuni 
clasificate după criteriul morfologic – substantiva-
le, adjectivale, verbale, adverbiale etc., de exemplu: 
aducere-aminte, părere de rău, cu dare de mână, cu 
scaun la cap, a băga de seamă, pe neașteptate, cu 
de-a sila etc.. 

Mult mai bogate sunt expresiile ce au o pronunța-
tă încărcătură afectivă, sursă de expresivitate a lim-
bajului: a tăia frunză la câini, a-și lua inima-n dinți, 
a se face luntre și punte, a face din țânțar armăsar, 
a fi în al nouălea cer, a fugi mâncând pământul etc.. 
Cele mai multe expresii românești, numite idioma-
tice, sunt intraductibile în alte limbi. Aceste expre-
sii au un înțeles figurat ce nu permite traducerea ad 
litteram într-o altă limbă. A te ambiționa să traduci 
într-o altă limbă cuvânt cu cuvânt o expresie idio-

matică demonstrează incultură, cunoașterea superfi-
cială a unei limbi străine și poate fi o sursă a comi-
cului de limbaj ca în comediile lui Vasile Alecsan-
dri. Bine-cunoscutul personaj, Chirița, se remarcă 
prin snobismul ce reiese din traduceri ad litteram, 
în franceză, a unor expresii românești: tobă de carte 
– un tambour de livre/d’ instruction; (a pierde tim-
pul) de florile cucului – pour les fleurs de coucou; 
a spăla putina – laver le baril. Ca structuri specifi-
ce unei limbi, expresiile idiomatice trebuie traduse 
cu multă atenție într-o altă limbă. Un alt exemplu îl 
constituie expresia românească a fuma ca un șarpe 
ce nu poate fi tradusă exact în franceză ca în situația 
fumer comme un serpant. Însă, există în franceză 
cel puțin o structură echivalentă pentru exemplul de 
mai înainte, fumer comme une locomotive. La fel, o 
expresie din limba română precum a ploua cu gă-
leata are echivalentul în engleză to rain cats and 
dogs sau floare la ureche are corespondentul piece 
of cake. 

O categorie aparte o constituie formulele și cli-
șeele internaționale, foarte cunoscute în diverse 
limbi și culturi. Formule precum: mărul discordiei, 
nodul gordian, fata morgana, turn de fildeș, război 
rece, tabula rasa, rara avis, ad calendas graecas 
au o mare circulație în limbile europene, dar și în 
altele, și au la bază mituri, legende antice străvechi 
sau chiar întâmplări reale. De o mare expresivitate 
sunt clișeele internaționale ce au în componență un 
nume propriu: arca lui Noe, mărul lui Adam, călcâ-
iul lui Ahile, nasul Cleopatrei, oul lui Columb, mă-
rul lui Newton etc.. Cunoașterea sensurilor acestor 
expresii demonstrează o exprimare aleasă, preocu-
parea serioasă pentru cultură, stăpânirea expresivi-
tății unei limbi.

Cristina Vișan:

Să vorbim, să scriem corect


