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EVENIMENT EDITORIAL
Luminița Cornea

Primele călătorii consemnate de Romulus Cioflec
Publicația semestrială de literatură Caietele de la
Araci are douăsprezece numere tipărite până în prezent. Apariția ei se datorează existenței Casei memoriale „Romulus Cioflec” din satul natal al scriitorului, Araci, și purtării de grijă a conducerii Muzeului
Național al Carpaților Răsăriteni de care apaține
muzeul memorial din Araci. Obiectivul ei a fost și
continuă să fie restituirea operei scriitorului, publicarea unor studii și documentare menite să aducă în
actualitate biografia culturală și opera scriitorului
Romulus Cioflec. În același timp, revista a adunat în
paginile ei numele unor istorici literari și cercetători
cu o pasiune comună, aceea că „se consumă întru frumusețea și adevărul limbii și literaturii române”1.
Între acești cercetători se numără domnul Victor
Durnea, cercetător științific principal, la Institutul
„Al. Philippide” al Academiei Române, care ne-a
semnalat prezența însemnărilor de călătorie ale lui
Romulus Cioflec în publicații de la începutul secolului XX. Astfel, am descoperit, pe file îngălbenite
de vreme, primele consemnări ale călătoriilor scriitorului de la Araci. Scrise în anii 1907 și, respectiv,
1908, în calitate de corespondent al publicației Gazeta Transilvaniei din Brașov, acestea au fost: Note
de călătorie – Constanța2 și De la Călugăreni la
Rusciuc3. Reținem că ambele corespondențe apar în
rubrica Foiletonul Gazetei Transilvaniei, ceea ce nu
este puțin lucru ca un tânăr să aibă o rubrică într-o
publicație cu o vechime considerabilă, cum este Gazeta Transilvaniei. De Brașov, Romulus Cioflec a
fost legat prin apropierea de localitatea natală, prin
studii, mai ales, prin debutul literar cu schița Călin,
din anul 1904, în Gazeta Transilvaniei, la care a colaborat în continuare cu regularitate.
Valentin Marica, Caietele de la Araci, în revista Caietele de
la Araci, anul VII, nr. 1(11), iunie 2019, p. 28.
2
Romulus Cioflec, Note de călătorie – Constanța, în Gazeta
Transilvaniei, anul LXX, nr. 190/ 28 august 1907.
3
Romulus Cioflec, De la Călugăreni la Rusciuc, în Gazeta
Transilvaniei, nr. 204/17 septembrie 1908.
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În anul 1907, când îi apare și primul volum, Doamne-ajută-ne!, Romulus Cioflec se afla în București,
bibliotecar la Academia Română, dar era și corespondent la Gazeta Transilvaniei. De atunci, în sufletul lui se naște dorul de călătorie, de a-și cunoaște
țara, cu dorința arzătoare a oricărui român ardelean.
Ne amintim în această privință notele lui G. Bariț,
profesor la Gimnaziul Românesc Ortodox din Brașov, care, în vara anului 1836, pleacă cu Timotei Cipariu la București. Pe amândoi îi mâna dorința de „a
intra într-o țară românească cu adevărat”, cum scrie
G. Bariț. La fel și Timotei Cipariu care „tot acea nerăbdare o avea, tot cu acea fierbințeală doream amândoi (...) să călcăm pe pământ românesc”4.
Cele două însemnări de călătorie, de la Constanța
și de la Călugăreni-Giurgiu-Ruse sunt primele note
de călătorie publicate de Romulus Cioflec, descoperite până acum. De la început remarcăm că, asemenea oricărui corespondent al unui ziar, transmite date precise, la obiect, așa cum putem observa
și în textele pe care le avem în vedere: după titlu,
laconic scris, urmează data: „De la Constanța. 25
august 1907” și, respectiv, „De la Călugăreni la
Rusciuc. București, 14 sept. 1908”. Apoi informația
că a ajuns în Constanța, „stațiune balneară maritimă”, de câteva zile, că timpul este splendid, că sunt
mulți vizitatori care fac băi la Mamaia. Urmează o
informație pentru noi, cei de astăzi, cu valoare documentară: distanța de la Constanța la Mamaia „se
parcurge cu trenul, care face șase curse pe zi”.
Însă, în aceste note identificăm pregnant prezența scriitorului care reproduce emoția în fața tabloului oferit de stațiune, dar și de mare, după cum vom
vedea. Astfel, plaja de la Mamaia este „splendidă”.
Furtuna care s-a dezlănțuit asupra Constanței este
„teribilă”, „un vânt grozav suflă”, și „a dezrădăcinat
Cf. Mircea Anghelescu, Lâna de aur. Călătorii și călătoriile
lor în literatura română, București, Editura Cartea românească, 2015, p. 49-50.
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Frontispiciul revistei Gazeta
Transilvaniei, 1907

numeroși arbori și a descoperit mai multe case”. Recunoaștem în propoziția: „Se văd valurile spumegânde ale mării furioase” două epitete personificatoare,
din care primul exprimat printr-un gerunziu acordat,
procedeu specific, putem zice, stilului scriitorului
Romulus Cioflec. Priveliștea mării în furtuna „grandioasă dar și cutremurătoare”rămâne în memoria cititorului, fapt ce ne demonstrează că obiectivul corespondentului nu este numai acela de a oferi informații,
ci și acela de a sensibiliza, de a conștientiza cititorul
de frumusețea meleagurilor descrise. Reproducem
fragmentul la care ne-am referit mai sus:
„Înainte de amiazi, m-am dus în port. De pe terasa
de deasupra se putea vedea o privelişte grandioasă,
dar şi cutremurătoare. Valurile mării se prăvăleau
vuind spre digul cel mare, unde se ridicau spumegânde la o înălţime de mai mulţi metri, izbindu-se
de digul cel gros şi înalt, trecând în mai multe locuri
peste el, revărsându-se în port, aproape de marile
magazii pentru cereale. Câţiva prieteni, luându-ne
inima în dinţi, ne-am hazardat să înaintăm pe terasa
digului dinspre mare. Abia făcurăm însă câţiva paşi
şi un val ţişni de jos până unde ne aflam, umplându-ne de spume. Ne-am retras repede la adăpost, în
dosul zidului digului, de unde nu ne săturam a privi
măreţul spectacol. Vântul sufla cu o forţă formidabilă şi şuierul lui se amesteca cu mugetul valurilor,
cari se izbeau de zăgazurile digului, şi cari în partea
lui de jos se revărsau peste el în mare. Auzeam vuietul lugubru al sirenei din faţa farului”.
În continuare, informațiile corespondentului sunt
transmise într-un stil direct, un fel de știri pe scurt:
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vaporul Regele Carol, plecat din Constantinopol,
surprins de furtună, „va sosi astă-noapte în port”,
doar „grație abilității căpitanului și a solidității vasului”; „lumea de aici” este preocupată de o dramă
conjugală petrecută de curând la hotel Carol; apoi,
un ofițer de marină a fugit cu logodnica sa; de vreo
două săptămâni, se află la Constanța „cei doi copii
mici ai principilor moștenitori, principesa Maria și
principele Nicolae” cărora li se asigură distracții pe
măsura vârstei lor; o excursie „în largul mării cu noul
și elegantul vapor Dacia” este un prilej de distracție
pentru multă lume care „s-a amuzat foarte mult la
melodiile unei muzici militare” și a dansat „pe bordul
vaporului legănat de valuri și sub razele calde ale
unui spendid soare” (un adjectiv, se pare, plăcut autorului, repetat, totuși, de prea multe ori). Informația
în legătură cu sosirea episcopului Pimen al Dunării
de Jos împreună cu ministrul Cultelor și Instrucțiunii
publice Spiru Haret, pentru a asista la sfințirea bisericii de la Adamclisi, îi oferă autorului prilejul de a
prezenta date istorice despre „falnicul monument,
cunoscut astăzi sub numele de Tropaeum Traiani”.
Romulus Cioflec vede călătoria ca pe o poveste,
încât trasmite nu numai înformații stricte, ci de fiecare dată farmecul însemnărilor sale de călătorie constă
în îmbinarea observațiilor cu caracter gazetăresc cu
observațiile făcute direct asupra naturii, asupra obiectivelor culturale, ori asupra propriilor sentimente. Cităm acum „o frumoasă excursiune cu trăsura până
la băile din Techirghiol”, unde află de un sat frumos
ridicat de curând, numit Carmen Silva (Eforie Nord,
de astăzi?), de băile Movilă „unde am fost delectați cu
3

Coperta cărții „Sub soarele polar”, 1929

câteva arii cântate de distinsa cântăreață de la Operă, dna Herescu”. Menționăm că Techirghiolul este
cunoscut ca staţiune balneară din anul 1899, devenind
un traseu de vacanță pentru intelectualii vremii. În
paralel cu dezvoltatea stațiunii Mamaia, Techirghiol
devine o destinaţie a oamenilor din lumea bună, interesaţi de calităţile terapeutice ale lacului cu „băi reci“5.
Ultima parte a corespondenței, numită de autor
„scrisoare”, are un final care evidențiază cultura clasică, dar și mândria de a exista pe meleagurile românești un oraș precum Constanța: „Nu pot încheia această scrisoare, fără a face o mică descriere a
orașului Constanța”. După o prezentare geografică
și asemănarea lui cu două stațiuni cunoscute de pe
litoralul francez al Mării Mediterane (Mentone și
Nisa), Romulus Cioflec se oprește mai mult asupra
istoriei reale și legendare a Constanței, ajungând la
prezent. „Brațele vânjoase” ale românilor care „au
semănat moartea în câmpiile Bulgariei” (suntem în
1907, după luptele de la Turtucaia) au venit în meleahttp://www.primariatechirghiol.ro/home/info-turism/istoric/
din data de 7.05.2020
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gurile dobrogene, pentru a le aduce „viață, putere și
lumină”. Cu aceeași mândrie este amintit podul de la
Cernavodă ce fusese inaugurat cu zece ani în urmă
(1895, proiectat și construit de Anghel Saligny). Perspectiva viitorului este măreață, Constanța: „deschizând Europei drumul cel mai scurt spre bogatele țărmuri ale Gangelui”: „Dar iată că dinspre Dunăre se
înalţă deodată cântecele de biruinţă ale românilor şi,
aceleaşi braţe vânjoase, cari au sămănat moartea în
câmpiile Bulgariei, au venit acum să împrăştie viaţă,
putere şi lumină în câmpiile şi oraşele Dobrogei.
Astăzi, portul Constanţa, legat prin măreţul pod
de la Cernavoda, uneşte pentru totdeauna căile uscatului cu ale mărilor, deschizând Europei drumul
cel mai scurt spre bogatele ţărmuri ale Gangelui.
Azi, Constanţa renăscută priveşte cu mândrie peste
nesfârşita împărăţie a mării.”
Dacă la Constanța Romulus Cioflec a fost în vara
anului 1907, însemnarea de călătorie De la Călugăreni la Rusciuc datează din toamna anului următor,
fiind scrisă și trimisă din București, așa cum am menționat mai sus: „14 sept. 1908”. Chiar dacă în titlu
sunt specificate două localități, autorul prezintă trei
așezări prin care trece în călătoria sa. Pleacă cu trăsura din „Călugărenii județului Vlașca”, pe o șosea
frumoasă și îngrijită, ajungând la Giurgiu după două
ore și jumătate. De departe, ca la vreo zece kilometri de apa Dunării, zărește „așa numita vale a Dunării” văzută „ca o lamă a unui paloș uriaș culcat la
pământ”. Călătorul remarcă linia de cale ferată care
ocolește „prin fața satului” Daia, „îndreptându-se
spre gara dinspre apus a Giurgiului, orașul străvechi”. Este impresionat de „bogatele și frumoasele
vii” care înconjoară orașul, vii care au rezistat până în
comunism. Observă că orașul „stă ceva mai sus, fiind
ferit de inundaţiile pe care batrânul Istru le cauzează, cam la a treia primăvară, pe toată valea Dunării”. Se pare că „orașul cel mai apropiat de Balcani”,
Giurgiu, a plăcut gazetarului-călător, apreciind, în
special, curățenia și aranjarea edilitară:
„Spre mulţumirea oricărui român, Giurgiul, oraşul
nostru cel mai apropiat de Balcani şi cel cu mai multe
legături odinioară cu Împărăţia turcească, n-are nimic oriental, decât câţiva turci, cari vând fructe mai
ieftine ca la Bucureşti, poate ceva din negoţ, care e
reprezentat şi prin câţiva „palicari” care îşi au biserica lor, dar vorbesc româneşte. Străzile îngrijit pavaCAIETELE DE LA ARACI

te şi curate se adună toate în centrul oraşului, ca razele în jurul unei stele, care în cazul nostru e înlocuită
prin grădina publică a oraşului, în mijlocul căreia,
sub o fostă geamie turcească, este o cafenea. În restul
oraşului, aproape pe toată întinderea, sunt clădiri publice frumoase şi moderne, localuri publice curate şi
locuinţele particulare, în general, frumuşele”.
Fără a zăbovi în oraș, se îndreaptă spre portul Ramadan, la doi kilometri de Giurgiu. Pe drum, admiră „turmele de bivoli ale așa-zișilor bivolari din
Giurgiu, care fac în oraș și în port toate serviciile
de transport cu bivolii lor”- o informație cu valoare documentară. Impresionat de „întinsul grozav de
apă”, care i se deschide privirii, admiră Dunărea ce
și-a adunat apele „din atâtea și atât de îndepărtate
colțuri ale Europei”.
Biletul de „liberă trecere” în Bulgaria îl obține
ușor și urcă pe vasul Dorobanțul „care face serviciul
între Giurgiu și Rusciuc”. Necunoscutul din portul
bulgăresc este oarecum neașteptat: „funcționari bulgari, uniforme bulgărești, limbă bulgărească, dar
toți vorbesc românește tot așa de bine”. Primei constatări că orașul Rusciuc „e risipit pe tot întinsul unei
largi albii a unei coline” i se adaugă remarca observării a „nenumărate turnuri ale fostelor geamii din
vremea stăpânirii turcești”. Înfățișarea localității este
realizată prin ochii celui care observă direct:
„Ca în zi de sărbătoare, orăşelul e liniştit, prea
liniştit poate. Aici, prin centru, abia dacă mai găseşti vreun bulgar care să ştie româneşte. Prin piaţă
ca şi în port staţionează trăsura vreunui turc, care,
cu o linişte demnă de invidiat, aşteaptă muşterii împreună cu căruţaşul sărac, cu caii săi slabi, care
e şi el, în Rusciuc, întotdeauna turc şi aşteaptă cu
aceeaşi linişte ivirea vreunei ocazii. Şi sunt în Rusciuc mulţi turci, oameni de muncă grea şi mai puţini
negustori; sunt greci şi evrei, care îşi au mahalaua
(suburbiul) lor mai îngrijită decât altele şi sunt şi
câteva mii de români c-o întreagă mahala a lor.
Clădirile publice mai noi sunt toate frumoase şi
impunătoare; curăţenie şi îngrijire e suficientă în
centrul foarte îngust, dar restul oraşului e rămăşiţa
altor vremuri cu clădirile lor, cu întunerecul şi cu
murdăria lor cu tot”.
O oarecare nemulțumire pare a avea gazetarul călător la Rusciuk din cauza faptului că cel mai apropiat sat bulgăresc de Rusciuc se află la o distanță
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„de patru ceasuri cu trăsura”. Explicația a găsit-o
în aceea că, până în 1878, localitatea fusese pașalâc
turcesc, iar locuitorii nu se puteau stabili în preajma
orașului de frica turcilor.
Vizită cât putu din oraș, ca, în final, să zărească în
curtea unui fotograf multă lume, „bărbați și dame”.
Erau în excursie trei societăți corale nemțești din
România „venite să serbeze împreună cu societatea
corală „Concordia” (tot germană) din Rusciuc, aniversarea împlinirii a 25 ani de viaţă ai acesteia din
urmă”. Cu puțin înainte, constatase că „în clădirile
bulgarilor e ceva greoi, care se aseamănă întrucâtva
cu felul de a clădi al saşilor. Chiar în alegerea culorilor cu care îşi zugrăvesc porţile şi ferestrele se
apropie puţin de compatrioţii noştri”. Toate acestea
îl determină să exclame: „Iată, mi-am zis, un popor
care prin limba, prin cultura şi cântecul său rămâne
german, oriunde l-ar fi aruncat soarta!” Nu mai are
timp să reflecteze, deoarece trecuse ziua și Dorobanțul aștepata la mal. Fusese o deplasare pentru o zi.
Între cele două corespondențe trimise Gazetei
Transivania, una din Constanța și alta din București,
există o deosebire esențială. În prima sunt transmise
informații stricte, gazetărești, ce interesează cititorii
unui ziar, pe lângă observațiile personale, constatările, sentimentele sale în legătură cu ceea ce vede. A
doua este clar doar o însemnare de călătorie.
Prin urmare, cele două corespondențe, semnate cu
inițialele C.și, respectiv, R.C., sunt, în principal, însemnări de călătorie, într-adevăr, de mai mici dimensiuni, însă ele anticipează însemnările de călătorie
mai substanțiale, ce vor fi publicate în revistele vremii în anii următori. Toate anunță cele trei memoriale
de călătorie ale scriitorului Romulus Cioflec (la Petrograd și în Basarabia, în Spania și în regiunile arctice). Citindu-le, îl vom considera pe Romulus Cioflec
călător în adevăratul înțeles al cuvântului, deoarecel,
într-o călătorie, nu este de ajuns rezumarea la o privire. A călători înseamna pentru el a face din întâlnirea cu peisaje, cu localități, cu oameni... un prilej
de cunoaștere propriu-zisă și de reflexie. Sau, cum
ar spune Zoe Dumitrescu-Bușulenga: „scopul unei
călătorii bine făcute și adânc înțelese este acela de a
te întoarce acasă mai bun, mai înțelept, mai deschis
spre orizontul fără sfârșit al umanității”6.
Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Cuvânt despre carte, în volumul
Periplu umanistic, București, Editura Sport-turism, 1980, p. 9-10.
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RESTITUIRI
Romulus Cioflec

De la Călugăreni la Rusciuc
Bucureşti, 14 sept. 1908
De la Călugărenii judeţului Vlaşca, pe o şosea, cum
nu se poate mai „naţională”, mai frumoasă şi mai
îngrijită, am făcut până la Giurgiu, cu trăsura, două
ore şi jumătate. Pe stânga, se întinde, pe o lungime
de mai mulţi kilometri, o pădure de stejar cu iarba ei
mare necosită şi uscată, iar mai la vale, şi pe stânga, şi
pe dreapta, „porumburi” mari, uscate, cu o rară bogăţie de ştulei atârnând cu greul boabelor spre pământ.
Ca la vreo zece kilometri departe de apa Dunării,
care începe să se zărească sub dealurile Rusciucului, ca o lamă a unui paloş uriaş culcat la pământ,
începe aşa numita vale a Dunării. La satul Daia e un
coborâş iute de vreo 40 de metri; aici începe valea
Dunării cu locurile ei joase şi presărate de mlaştini.
Şoseaua coboară aici printr-o cotitură dosnică – şi
istoria spune că în acest loc, de bună seamă acoperit
de păduri odinioară, l-a bătut mai întâi gândul pe
Mihai Viteazul să dea piept cu oştirile lui Sinan.
Linia ferată Bucureşti-Giurgiu ocoleşte prin faţa
satului îndreptându-se spre gara dinspre apus a Giurgiului, oraşul străvechi, ale cărui ziduri se zăresc la
vreo șapte kilometri de pe mal. El, cu bogatele şi frumoasele vii care îl înconjoară, stă ceva mai sus, fiind
ferit de inundaţiile pe care batrânul Istru le cauzează,
cam la a treia primăvară, pe toată valea Dunării.
*
Spre mulţumirea oricărui român, Giurgiul, oraşul
nostru cel mai apropiat de Balcani şi cel cu mai multe
legături odinioară cu Împărăţia turcească, n-are nimic
oriental, decât câţiva turci, care vând fructe mai ieftine ca la Bucureşti, poate ceva din negoţ, care e reprezentat şi prin câţiva „palicari” care îşi au biserica
lor, dar vorbesc româneşte. Străzile îngrijit pavate şi
curate se adună toate în centrul oraşului, ca razele în
jurul unei stele, care în cazul nostru e înlocuită prin
grădina publică a oraşului, în mijlocul căreia, sub o
fostă geamie turcească, este o cafenea. În restul oraşului, aproape pe toată întinderea, sunt clădiri publice
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frumoase şi moderne, localuri publice curate şi locuinţele particulare, în general, frumuşele.
*
La doi kilometri de oraş, spre miazăzi, e portul
– portul Ramadan. De aici începe mirosul de peşte. Prin bălţile din jur, saltă uşor bărcile pescarilor,
iar în lungul văii Dunării se văd, până jos şi sus, în
zare, turmele de bivoli ale aşa-zişilor bivolari din
Giurgiu, cari fac în oraş şi în port toate serviciile de
transport cu bivolii lor.
Şi deodată privirea se deschide largă cuprinzând
întinsul grozav de apă, în sus şi în jos, mişcându-se
alene prin sânul, pe care apele, cari din atâtea şi
atât de îndepărtate colţuri ale Europei, l-au săpat şi
adâncit în cursul vremurilor.
Pe o întindere de peste un kilometru, portul e întărit cu piatră; pe mal sunt clădirile noi pentru vamă,
poliţie, gară, magazii etc. iar în lungul malului stă
înşirat rândul nesfârşit de pontoane, de şlepuri, remorchere şi vase ale tuturor neamurilor.
După ce cu destulă uşurinţă, mi se dă un bilet de
liberă trecere în Bulgaria, urc pe puntea Dorobanţului, care face serviciul între Giurgiu şi Rusciuc.
Ţărmul bulgăresc se ridică râpos şi chiar în dreptul portului, neîngrijit. Lucrările se fac acum pentru
legarea malului. Şi cum sfâşierea mută a valurilor
ne îndepărtează tot mai mult de ţărmul românesc,
tot mai mult începe să ne stăpânească simţământul
necunoscutului aşteptat. Şi iată necunoscutul: funcţionari bulgari, uniforme bulgăreşti, limbă bulgărească, dar toţi vorbesc româneşte tot aşa de bine.
*
Rusciucul e risipit pe tot întinsul unei largi albii a
unei coline. Şi în tot largul se ridică nenumărate turnuri ale fostelor geamii din vremea stăpânirii turceşti.
Ca în zi de sărbătoare, orăşelul e liniştit, prea liniştit
poate. Aici, prin centru, abia dacă mai găseşti vreun
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bulgar care să ştie româneşte. Prin piaţă ca şi în port
staţionează trăsura vreunui turc, care, cu o linişte demnă de invidiat, aşteaptă muşterii împreună cu căruţaşul
sărac, cu caii săi slabi, care e şi el, în Rusciuc, întotdeauna turc şi aşteaptă cu aceeaşi linişte ivirea vreunei
ocazii. Şi sunt în Rusciuc mulţi turci, oameni de muncă
grea şi mai puţini negustori; sunt greci şi evrei, care îşi
au mahalaua (suburbiul) lor mai îngrijită decât altele şi
sunt şi câteva mii de români c-o întreagă mahala a lor.
Clădirile publice mai noi sunt toate frumoase şi
impunătoare; curăţenie şi îngrijire e suficientă în
centrul foarte îngust, dar restul oraşului e rămăşiţa
altor vremuri cu clădirile lor, cu întunerecul şi cu
murdăria lor cu tot.
În clădirile bulgarilor e ceva greoi, care se aseamănă întrucâtva cu felul de a clădi al saşilor. Chiar
în alegerea culorilor cu care îşi zugrăvesc porţile şi
ferestrele se apropie puţin de compatrioţii noştri.
*
Dacă cineva ar dori să se repează din Rusciuc la
cel mai apropiat sat bulgăresc, ca să poată să-şi dea
seama ce e un sat bulgăresc, nu-i va fi cu putinţă, căci
cel mai apropiat sat e la o distanţă de patru ceasuri cu
trăsura. Şi această mare depărtare nu se poate explica
decât prin aceea că în Rusciuc, fiind până în 1878
un paşalâc turcesc, locuitorii nu se puteau stabili în
preajma oraşului de teama soldaţilor turci. Întrebând
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pe un tânăr bulgar ce-aş mai putea să văd în oraşul
lor, acesta mă privi cu o stăruitoare atenţie și începu să-mi arate unde e regia lor, palatul administrativ,
şcoala, regimentul de infanterie (pe acesta nu uită de
loc să mi-l pomenească, cu toate că nu putea fi zărit).
„Ghidul meu” îmi spuse mai mult decât mă aşteptam
şi lucruri care îl interesau mai mult pe el.
Întrebai apoi pe un alt tânăr, care, pentru prima
oară, mi-a părut a fi bulgar, dar pe urmă am aflat că
era unul dintre bulgarii coborâţi din Galiţia, întrebai
pe acesta ce-aş mai putea vedea. După ce află că
nu sunt bulgar şi că sunt din România, începu să
dea din cap compătimitor pentru Rusciuc, îmi vorbi
apoi despre Brăila, şi-mi arătă mahalaua evreiască.
În curtea mare a unui fotograf văzui însă o mare
mulţime de bărbaţi şi dame. Erau în excursie trei societăţi corale din România: „Eintracht” şi „Liedertafel”
din Bucureşti şi „Lira” din Piteşti. Ele erau din ajun
venite să serbeze împreună cu societatea corală „Concordia” (tot germană) din Rusciuc, aniversarea împlinirii a 25 ani de viaţă ai acesteia din urmă. Iată, mi-am
zis, un popor care prin limba, prin cultura şi cântecul
său rămâne german, oriunde l-ar fi aruncat soarta!
Mă gândii că Dorobanţul aşteapta la mal şi mă
îndreptai spre port.
Textul, apărut în Gazeta Transilvaniei, an. LXXI, nr. 204, 7
septembrie 1908, p. 1-2, a fost transcris şi corectat, în lumina
normelor ortografice actuale, de Luminița Cornea.
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INSCRIPȚII
Nicolae Scurtu

Noi completări la biografia lui Romulus Cioflec
Biografia profesorului, publicistului, nuvelistului,
romancierului, dramaturgului și traducătorului Romulus Cioflec (1882–1955), deși a fost cercetată, cu
rigoare, mai ales, de Luminița Cornea, reputată cercetătoare literară, conține, încă, unele necunoscute,
ce se impun a fi clarificate.
Un moment important din activitatea sa publicistică și literară îl constituie, desigur, prezența în viața
politică și culturală a Basarabiei.
Deși a publicat o carte1, incitantă, în care evocă
unele secvențe revelatoare, pe care le-a trăit în Chișinău și în alte locuri din Basarabia, altele, însă, i-au
scăpat sau pur și simplu, în chip deliberat, nu a voit
să se confeseze.
Revelatoare sunt întâlnirile cu scriitorii și publiciștii basarabeni, colaborările în presa din Basarabia și, mai ales, cele din publicația Sfatul Țării,
activitatea didactică, precum și cea politică.
Într-un articol din Gazeta Basarabiei, din 1936,
unul dintre confrații săi a identificat, cu exactitate,
toate articolele, notele și însemnările pe care Romulus Cioflec le-a publicat în presa din această provincie românească.
Interesante, sub aspect biografic și bibliografic,
sunt și mențiunile privitoare la Romulus Cioflec,
existente în epistolele unora dintre contemporanii
săi, de a căror prețuire s-a bucurat permanent.
Alexandru Vlahuță comunica, la un moment dat,
lui Paul Bujor adresa exactă a prozatorului de la
Araci: „Dumnezeu să vă dea sănătate și... cititori.
Chiar în momentul acesta am primit drăguța ta scrisoare. Adresa lui Cioflec2, până la Sf[ântul] Gheorghe, e Vissarion, 30“.
Romulus Cioflec, Pe urmele Basarabiei. Note și impresii
din revoluția rusească, București, Editura Cultura Românească,
1927.
2
Epistola lui Al. Vlahuță către Paul Bujor, [14 aprilie 1906]
în Scrisori către G. Ibrăileanu [Volumul] 3. Ediție îngrijită de
Mihai Bordeianu, Viorica Botez, Ion Lăzărescu și Alexandru
Teodorescu. Prefață de N.I. Popa. București, Editura Minerva,
1973, p. 425. (Studii și documente).
1
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Într-o epistolă către G. Ibrăileanu, prozatorul D.
D. Pătrășcanu3, el însuși profesor de emoții estetice
și colaborator al revistei Viața Românească, insista
asupra corecturii textului literar: „Trebuie să atrageți atenția corectorilor în privința literelor: să nu
tolereze litere lipsă la mijlocul cuvântului sau la începutul lui (c re = care; un = bun; pen ru = pentru),
precum nici litere mâncate, din care e plin volumul
lui Cioflec4 de pildă, dar nici celelalte volume nu
sunt lipsite. E oribil de citit!“
Însemnarea cea mai completă privitoare la Romulus Cioflec, până în 1940, este cea publicată de Lucian Predescu în arhicunoscuta sa carte Enciclopedia
Cugetarea5: „Cioflec, Romulus, scriitor, n[ăscut] 25
mart[ie] 1882 în Araci (Trei-Scauna), unde a urmat
școala primară. După ce face apoi două clase în românește la Brașov, trece în România, la 1896, și face
Ș[coala]Normală la C[âmpu]lung Muscel. Dând diferența de liceu și bacalaureat la București, obține
licența în Lit[ere] și Filos[ofie] la București (1910–
1914). Învățător 1901–1903, funcționar la Biblioteca Academiei Române ~ 1905–1910 și de la 1914,
profesor, azi la „Gheorghe Lazăr“ din București. Fost
profesor la Liceul „Mihai Eminescu“ din Chișinău.
Debut cu proză și versuri la Gazeta Transilvaniei,
1903, apoi 1905 la Semănătorul. Colaborări la: Viața
lit[erară], Viața Rom[ânească], Luceafărul, Ramuri,
Convorbiri literare, Adevărul literar și artistic, Lupta
etc. Prim-redactor la Românul, Arad, 1911–1912 și la
Sfatul Țării, Chișinău, 1917–1918. Opera: Doamne,
ajută-ne! București 1907, (Schițe și nuvele), Lacrimi
Epistola lui D.D. Pătrășcanu către G. Ibrăileanu, [22 ianuarie 1921] în Scrisori către G. Ibrăileanu. [Volumul] 3. Ediție
îngrijită de Mihai Bordeianu, Viorica Botez, Ion Lăzărescu și
Alexandru Teodorescu. Prefață de N.I. Popa. București, Editura Minerva, 1973, p. 178. (Studii și documente).
4
Romulus Cioflec, Lacrimi călătoare, Iași, Editura „Viața
Românească“, 1920.
5
Lucian Predescu, Romulus Cioflec în Enciclopedia Cugetarea. Material românesc. Oameni și înfăptuiri, București, Cugetarea – Georgescu Delafras, [1940], p. 195, col. 2, jos.
3
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R. Cioflec – Fragment din
Enciclopedia Cugetarea
Enciclopedia Cugetarea

călătoare, Iași, 1920 (Schițe și nuvele), Pe urmele Ba
sarabiei... note și impresii din revoluția rusească, București, 1927, Cutreierând Spania. Impresii de călătorie
(1928). Biblioteca „Dimineața“, Sub soarele polar”.

Această notă biografică i se datorează, în întregime, lui Romulus Cioflec, care a răspuns la chestionarul istoricului literar Lucian Predescu. Reproducerea
este fragmentară din cauza unei erori tipografice.

RESTITUIRI
Vasile Copilu-Cheatră

Cum l-am cunoscut pe ROMULUS CIOFLEC
Viața este, uneori, mai neverosimilă decât cea
mai ciudată plăsmuire. Ni se întâmplă să participăm
la momente pe care, apoi, reamintindu-ni-le, nu ne
vine să credem că le-am trăit.
Acest sentiment îl încerc acum când îmi amintesc
cum l-am cunoscut pe dascălul și scriitorul Romulus
Cioflec.
În primăvara anului 1930, m-am pomenit cu profesorul meu de limba română, Dimitrie Goga, autorul unor povestiri pentru copii apărute în Ed. „Ion
Creangă”, că mă anunță, la ora de dirigenție, să mă
pregătesc sufletește pentru a reprezenta Școala Normală de Învățători din Cluj, la concursul „Tinerimii
Române”, un fel de olimpiadă de limba română din
zilele noastre. A fost, pentru un moment, o surpriză
plăcută, dar după câteva clipe de bucurie am simțit
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că sufletul se împovărează de griji. Când, în pauză,
am fost chemat în cancelaria profesorilor, unde de
jur împrejur, stăteau, la masa verde, profesori notorii ca: Ion Agârbiceanu, Ion Chinezu, Ion Lupaș,
George Tistu etc., și directorul școlii, profesorul
Enea Romanțianu mi-a comunicat că încă în seara
aceleiași zile aveam să plecăm împreună la București, precum și porunca de a-mi ajusta uniforma, nu
înainte de a mă avertiza: „Vezi să nu ne faci de râs
școala!”, am simțit că se învârte cancelaria cu mine.
Noaptea pe la orele 11, am urcat în personalul
2003, cu direcția București. Călătoream într-un vagon de clasa a II-a, pe atunci similar cu un vagon de
clasa I-a, cu simpla deosebire că era căptușit cu pluș
albastru în loc de roșu. Compartimentul mi s-a părut
incredibil de luxos. În loc de bănci tronau adevărate
9
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fotolii, iar bizbrizurile albe pe fondul acela albastru
vinețiu impuneau un respect care îți tăiau răsuflarea.
N-am pornit bine, când directorul, însoțit de cele
două fiice ale sale, eleve și ele, una la liceu, cea mai
mică la Școala Normală de Învățătoare, a tras perdelele, cu marca C.F.R. cusute cu fire aurii și stingând
lumina, ne-a poruncit să dormim.
Poate vecinătatea celor două domnișoare stropite
din belșug cu odicolon, dintre care normalista, cam
de-o vârstă cu mine, mi-a adormit curând în brațe,
poate întrebările pe care mi le puneam în legătură
cu șansele mele la primul concurs pe țară, a făcut
dintr-o călătorie începută sub aura unei companii de
invidiat, un adevărat coșmar. Mă trudeam s-adorm,
dar somnul se lipea de mine ca nuca de perete, iar
când ațipeam visam profesori, în strai de polițai,
plimbându-se printre concurenți poruncind, din
când în când: „Stai, că te-am prins!”.
După șapte ore de mers, când legănat, când hurducat, cu popasuri interminabile, undeva într-o haltă, am sosit, dimineața, la Brașov. Aflând de la conductor că zăbovim un sfert de ceas, am coborât și
am alergat la chioșcul din gară, de unde am cumpărat, la întâmplare, câteva ziare și reviste. În vreme ce
domnișoarele directorului se dichiseau eu am investigat conținutul presei cu care mă aprovizionasem,
când atenția mi-a fost atrasă de titlul unui articol:
„Liga Națiunilor la ora socotelilor”, semnat de Nicolae Iorga. Subliniind împlinirea unui deceniu de
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la parafarea de către națiunile semnatare ale Tratatului de la Versailles, a actului de naștere a Națiunilor
Unite, autorul articolului trecea în revistă activitatea
meritorie a acestei ligi, care la început a avut de luptat cu cicatrizarea rănilor rămase în urma măcelului
primului război mondial și ceea ce m-a impresionat,
în mod deosebit, a fost zugrăvirea tabloului luctuos
de pe urma războiului civil din Rusia și a sumelor
exorbitante cheltuite de această asociație, pentru
ocrotirea sutelor de mii de orfani și copii vagabonzi,
care au inundat țara dintre Urali și Nistru.
Sosiți în Gara de nord, după o gustare la restaurantul gării, am fost urcat în tramvaiul 12, cu sfatul
să cobor în stația P-ța Coșbuc, în care se afla internatul Academiei de Teologie, unde urma să fiu găzduit, iar a doua zi să mă prezint la Liceul „Gheorghe
Lazăr”, pentru concurs.
A doua zi, însoțit de alți colegi, sosiți din toate
colțurile țării, găzduiți în același internat, când s-a
crăpat de ziuă eram în drum spre Cișmigiu. Aritmetica rondurilor de flori, discreția aleilor care dispăreau după tufele de liliac înflorit, liniștea lacului care
te invita la meditație, razele soarelui care apăruseră
de după frizele Ministerului de Război și exuberanța
tinerilor liceeni și liceene, transformaseră Cișmigiul
într-un roi al veseliei.
Cele două ceasuri petrecute în această oază a capitalei s-au așezat în inima mea lăsându-și amprenta
de neuitat pentru toată viața. Niciodată, și în nici o
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grădină din Europa, pe care am ajuns, mai târziu, să
le cutreier, nu m-am simțit atât de încărcat de frumusețe, încât chiar și eu, un prunc de moț, mărunțel și cu
uniforma cumpărată de la un fost elev mai plin decât
mine, mă credeam frumos și fericit ca un serafim.
În jurul Liceului „Gheorghe Lazăr” tinerețea explodase ca un prun înflorit după o noapte de primăvară nefiresc de caldă. Cum am ajuns în sala festivă, nu-mi mai aduc aminte. Rețin doar că în spatele
unei catedre lungi și curbate, ornamentată cu basoreliefuri care reprezentau scene din Războiul nostru
pentru Independență, ne măsura cu privirea un bărbat care n-avea nimic fotogenic, cu figura terestră,
în cămașa gri protejată de o lavalieră cu picățele,
cu haină indecisă și buzunarele inflamate de cărți
și reviste. Când ne îndrumă să luăm loc în băncile
lustruite de generațiile de elevi care au trecut prin liceu, vocea sa avea ceva din prudența omului aplecat
spre meditație: foarte mult echilibru, nimic temerar,
semănând mai mult cu o șoaptă de draperie, de surdină neobișnuită la un profesionist al catedrelor.
Fără să fim împinși de la spate sau somați, cum se
obișnuiește, în astfel de ocazii, curând în sala aceea
arhiepiscopală, cu lumină putredă și pereți de cretă,
s-a așternut o tăcere de pluș. Omul de la catedră, pe
care ni-l închipuiam ca pe un spadasin fără podoabă, ne-a sfătuit, cu un accent atât de lin, atât de aprobat, încât într-o clipă ne-a devenit drag, să fim atenți
cum scriem să nu „ofensăm” limba română, care e
plină de tandrețe când o respectăm și comisia care
va citi lucrările, asta va căuta să găsească: căldura,
rezonanța ei de gong, lentă și gravă, indiferent de
subiectul care ne va fi dat să-l tratăm. A chemat apoi
doi elevi care au desfăcut plicul sigilat și după ce a
citit subiectul ne-a întors spatele și a scris pe o tablă,
care se vedea c-a fost strămutată din altă sală, tema
pe care o așteptam cu înfrigurare. Când am parcurs
literele caligrafiate cu migala și sfioșenia unui prelat, sala s-a transfornat în biserică. Nu mai răsufla
nimeni, doar ochii exprimau dezamăgirea celor chemați să trateze o temă la care nu numai că nu se
așteptau, dar despre care știau doar vag că există și
că apără pacea. Cum? De ce? Împotriva cui, habar
n-aveau. Eu citeam și reciteam titlul subiectului de
pe tablă și nu-mi venea să cred că putea fi cel citit de
mine în tren și semnat de Iorga: „Liga Națiunilor și
scopul ei. După un deceniu de activitate”.
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E inutil să spun că în mai puțin de o oră m-am îndreptat spre catedra curbată lăsând în fața profesorului care n-avea nimic de profet sau erou incendiar, trei
pagini scrise cu detașarea aceluia care printr-o întâmplare era în temă, nerămânându-i altceva decât s-o
transpună pe hârtie cât mai personal, cu candoarea
unui adolescent care credea sincer în doctrina unei
asociații menite să apere lumea de un nou cataclism.
Începusem lucrarea cu un motto, rămas din cine
știe ce lectură sau zămislit fără să-mi dau seama
când, de care eram foarte mândru: „O lacrimă pe
care o zvânți, trage în cumpăna umanității mai mult
decât o mie pe care le faci să se verse!” și se vede
că vraciul de la catedră aruncându-și ochii peste lucrarea mea, în vreme ce-mi strângeam uneltele șimi controlam uniforma, dând să părăsesc sala, mi-a
făcut semn să mă apropii de el. În șoapta pe care mă
invita să-l aștept la ieșire, am înregistrat atâta sfioșenie, atâta discreție, încât omul acela pe care n-apucasem bine să-l văd, mi-a devenit dintr-o dată drag.
După o oră retrași în rotonda Cișmigiului, omul a
cărui prezență distinsă în simplitatea sa, crea un miraj, cu mâinile sale albe, cu statura de rază de stea,
cu zâmbetul ancorat în monarhia seninătăților, de
o amabilitate dezacordantă în cortejiul vieții cetățenești, dintre profesor și elev, mi-a vorbit despre
creație în general și despre lucrările pe care a avut
râgazul să le frunzărească în special, lipsit de maliția curentă belferilor transformați în notari literari.
Cu îngândurarea nedumerit de tandră, comentariile sale aveau o amploare de latifundiară rezonanță
critică, copleșitor de argumentativă, ornamentată cu
observații plurale, motivate de o efervescență impacientală. Îl ascultam cu un respect dublat de admirație și când mi-a cerut să-i spun cum mă cheamă a
tresărit: „Iată un nume care vine să confirme încă
odată originea noastră daco-romană și cu un creion
roșu, după ce a scos din buzunar o cărțulie, cu al cărei format eram familiarizat, aparținând bibliotecii
popularizatoare „Dimineața”, a scris pe coperta a
doua, prima dedicație pe care aveam s-o primesc de
la marii scriitori mai târziu. Semnătura care n-avea
nimic din agresivitatea obișnuită în astfel de împrejurări, era liniară, încât am putut-o desluși cu coada
ochiului înainte de a-mi fi întins cartea care poartă titlul: Cutreerând Spania, Romulus Cioflec. Așa
l-am cunoscut pe autorul romanului Vârtejul.
11

Poate unde i-am mărturisit că l-am însoțit Sub
soarele polar și l-am cunoscut din Lacrimi călătoare, băjenarii din Iași, cel ce în dedicația scrisă
cu creionul roșu, mă decretase „tânărul său prieten”
m-a asigurat că aveam să ne reîntâlnim curând la
înmânarea premiului Tinerimii Române și vom avea
putința să ne continuăm convorbirea cu ocazia excursiei prin țară, oferită de regulamentul concursului tuturor premianților.
Reîntâlnirea cu Romulus Cioflec n-a fost nici exuberantă, nici melodramatică. Dimpotrivă a fost de un
firesc tonifiant. În lunga călătorie prin țară, cu popasuri la Suceava, Cetatea Neamțului, la Putna sau
la Voroneț, în Maramureșul porților sculpturale sau
în Clujul savanților: Emil Racoviță, Sextil Pușcariu,
Victor Papilian ș.a. am fost umbra sa, înregistrând în
lacra inimii fiecare cuvânt încărcat de polenul dragostei de țară. Lunga sa vecinătate în cele două săptămâni de grefier al fiecărei observații pe marginea momumentelor întâlnite, observații care fără să fie grave
deveneau maxime și fiecare concluzie un aforism, miau conferit curajul ca în librăria lui Remus Cioflec,

vărul său din Cluj, să-i solicit dreptul de a mă folosi
de impresiile acumulate până la Cluj, pentru a-i face
un portret în revista Darul vremii condusă de Victor
Papilian și Ion Chinezu, la care eram colaborator.
În acest ceas al rememorării vieții și operei unui
scriitor pe nedrept uitat, multă vreme, nu pot să
nu-mi amintesc ținuta demnă, temeritatea gestului,
caloriile glasului său familiar, care te obliga să meditezi la un erou de roman ce reprezenta spiritul binelui și al generozității.
Oare cum aș fi putut încheia aceste amintiri despre Romulus Cioflec decât prin cuvintele sale, despre credința sa în viitorul patriei noastre, cu care
puneam punct casetei din Darul vremii, pe care
i-am dedicat-o cu ocazia popasului său în Cluj: „Va
veni neîndoielnic ziua unei mari revoluții spirituale.
Un om de vârsta mea nu o va mai apuca, dar el își
va da sfârșitul cu nădejdea că oamenii vor deveni
atunci mai luminați și mai blânzi”.
V. Copilu-CHEATRĂ: Almanahul CORESI ’84, Brașov,
1984, p. 54-56

CRONICĂ LITERARĂ
Luminița Cornea

Din viața muzeelor literare (Iulian Pruteanu-Isăcescu)
Muzeul, în general, este ca o carte deschisă tuturor. Este o instituție care se ocupă de adunarea,
conservarea, expunerea permanentă sau temporară
de obiecte ce prezintă un interes local, național sau
universal. În același timp, muzeul este locul unde se
desfășoară o susținută activitate de cercetare științifică, activitate concretizată prin studii, lucrări de
specialitate, comunicări, volume, reviste1.
În România, există mai multe muzee memoriale
literare dedicate scriitorilor români. Dintre acestea,
remarcăm, în primul rând, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, cel mai bogat din țară, în sensul că gestionează douăsprezece muzee și colecții,
Olga Rusu, Muzeul și publicul, postfață la Luminița Cornea, Excursia literară, îndemn spre cunoaștere. Cu o prefață
de Ioan Dănilă și o postfață de Olga Rusu, Editura Casa Cărții
de Știință, Cluj-Napoca, 2010, p. 106-113.

1
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precum și două puncte muzeale. Preocuparea muzeografilor pentru activitatea de cercetare este ilustrată prin tipărirea de volume și editarea unor reviste
tradiționale. De curând, muzeograful Iulian Pruteanu-Isăcescu2 propune vizitatorilor și cititorilor
un extraordinar proiect prin realizarea unei colecții,
Restitutio, din care a tipărit, până în prezent, trei adevărate monografii: Bojdeuca „Ion Creangă”. Din
istoria primului muzeu literar din România, Muzeul
„Vasile Pogor”. Din istoria Casei Pogor-Brătianu
Iulian Pruteanu-Isăcescu este absolvent al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Facultatea de Istorie), muzeograf,
șef Birou programe culturale și valorificare patrimoniu la Muzeul Național al Literaturii Române Iași; redactor-șef al Anuarului
M.N.L.R. Iași și al Revistei române, secretar general de redacție
al revistei Dacia literară; coeditor al mai multor volume; autor
al unor studii și articole de specialitate, publicate în reviste din
România, Republica Moldova, Serbia și Ucraina.
2
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Colecția
RESTITUTIO

și Muzeul „Constantin Negruzzi”. Din istoria conacului Negruzzi de la Hermeziu. Toate au apărut la
Editura Muzeelor Literare, Iași, în anul 2019.
Demersul autorului este susținut de pasiunea muzeografului și de empatia cercetătorului profesionist. Structura fiecărei cărți cuprinde o primă parte
despre personalitatea/personalitățile muzeului și,
în a doua parte, istoria clădirii muzeului respectiv.
Urmează, la fiecare, câte o listă cu sursele ilustrațiilor și o bogată Bibliografie selectivă, unde găsim
și autori basarabeni. Ilustrațiile (fotografii de epocă, texte manuscrise, documente) provin din arhiva
muzeului ieșean, dar și din alte muzee, biblioteci
ori arhive.
Reținem, ca demn de remarcat, titlurile subcapitolelor primei părți a cărții dedicate Bojdeucii, unde
numelui îi este adăugat un citat prin care este sporit
interesul cititorilor față de personalitatea respectivă.
Exemplificăm din capitolul Ion Creangă și ai săi:
„Așa a fost Ion Creangă toată viața lui. A scris cum
a trăit, a trăit cum a scris”; Căpitanul Constantin
Creangă (1860–1918), „fiul povestitorului plin de
temperament și originalitate”; Faimosul arhitect
Horia Creangă (1892–1943), „preocupat de magia
formelor simple”.
A doua carte, cu titlul primului capitol Proprietarii are subcapitolele: Vasile Pogortatăl (1792–
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1857). „Cinstitul dregător și meșterul de condei”;
Vasile Pogor fiul (1833–1906). „O figură măreață a
Iașului”; Principesa Maria Moruzzi (1863–1921).
„Un suflet mare”; Gheorghe I. Brătianu (1898–
1953). „Fiu și nepot de statuie”.
În cartea despre Muzeul „Constantin Negruzzi”,
prima parte, O familie de ctitori, prezintă șapte Negruzziști, din generații diferite, legate de conacul
de la Hermeziu, astăzi muzeu memorial: paharnicul
Dinu Negruț, „un bărbat viu, vesel și iubitor de literatură”, Constantin Negruzzi, „primul nostru mare
prozator modern”, Leon C. Negruzzi, „om bun la
inimă, milos, cinstit și vesel”, Iacob C. Negruzzi,
„fundator, stâlp și gazdă al Junimii”, Mihai L. Negruzzi, „o figură nu numai a Iașilor, nici chiar a
Moldovei, ci a României”, Ella L. Negruzzi, prima
femeie avocat pledant din România, Leon (Bob) M.
Negruzzi, „boierul de la Pariz”.
Observăm cum putem afla informații, chiar din
titlu, atât despre perioada în care au trăit, cât și despre trăsătura de bază, sinteză a caracterului lor. Informațiile de istorie literară sunt corecte, sistematizate, folosindu-se o bibliografie esențială specifică
fiecărui capitol. La fiecare familie, Iulian PruteanuIsăcescu a menționat arborele genealogic adus la
zi; unii urmași trăiesc astăzi departe de meleagurile binecuvântate odinioară de iluștrii lor înaintași.
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Numerosele citate (cu trimiteri la notele de subsol)
se referă atât la realizarea muzeelor respective, cât
și la contribuția în istoria literaturii române, a culturii române, în general.
Foarte interesant și inedit ni se pare capitolul consacrat istoricului Gheorghe I. Brătianu (1898–1953),
fiul Mariei Moruzzi și al lui Ion I.C. Brătianu. Acesta
a fost proprietar într-o vreme al Casei Pogor și a murit
în urma unui regim inuman de detenție, în închisoarea de exterminare a elitelor din Sighetu Marmației.
Emoționantă în acest sens este mărturia Monseniorului Alexandru Todea (p. 86-91). Autorul a reușit o
adevărată micromonografie a vieții, activității și operei acestui mare român, pe nedrept uitat astăzi.
Referitor la partea a doua, la fel de interesantă
și care a solicitat o amplă și minuțioasă cercetare
științifică este, în prima carte, cea cu titlul Istoria
centenară a unui „palat țărănesc” unde titlurile
subcapitolelor rezumă conținutul: Bojdeuca „e mai
interesantă ca ruină la privit”; Primul muzeu literar din România a costat 11.331,95 lei; Reprofilare,
consolidări și amenajări. Astăzi Bojdeuca lui Ion
Creangă este cel mai vizitat muzeu memorial de
scriitor din România.
Conacul Negruzzi de la Hermeziu este titlul părții a doua din cartea despre Muzeul „Constantin Negruzzi”, cuprinzând aspecte ale istoriei „conacului
care a reînviat un trecut”, prin admirabila muncă a
muzeografilor Constantin Liviu și Olga Rusu, dar și
un foarte interesant interviu cu Dana Konya-Petrișor,
stră-strănepoată a lui Constantin Negruzzi, care mărturisește: „Dar să nu mai plângem după ce s-a pierdut și să ne bucurăm de ceea ce a rămas, nu-i așa?”.
Casa Pogor-Brătianu se intitulează cea de a doua
parte a cărții Muzeul „Vasile Pogor”, cuprinzând Repere din istoria casei cu „ferestrele toate luminate”.
Paginile celor trei cărți din colecția menționată mai
sus demonstrează acribia cercetătorului care-și prețuiește îndeletnicirea. Iulian Pruteanu-Isăcescu s-a aflat
într-o nobilă companie și a reușit să identifice ceea ce
este esențial în tot ce înseamnă pentru cultura noastră
cele trei muzee literare. Cu alte cuvinte „propune o
viziune de ansamblu coerentă, fundamentată corect
în spirit critic muzeografic și nu numai”3.
Mircea Coloșenco, O reușită de pattern cultural național:
Ion Creangă redivivus, în Revista română, anul XXVI, nr. 1
(99), primăvara 2020, p. 58-59.
3
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POEZIE
Adrian Munteanu – Sonete
Brașov - Casa Profesorilor
Deschid o poartă. Urc spre neştiutul
Etaj îngust, pe-ntortocheate trepte.
Mi-aş fi dorit să nu mă mai aştepte,
Să nu-mi încuie în cămări avutul.
Dar mi-a deschis. Printre priviri nedrepte
Mi-a aşezat pe frunte, strâmb, sărutul.
M-am ruşinat că nu ştiu începutul,
Lăsând răspunsuri în pustiu s-aştepte.
O palmă grea şi-acuma mă mai arde.
În ceafă-nfipte ghearele de corb
Adânc brăzdară umiliri bastarde.
Un dascăl dur, nesimţitor şi orb
A aruncat în fraged trup petarde,
Dureri târzii ce şi acum mă sorb.

Discută doi scriilori: Luminița Cornea și
Adrian Munteanu, lângă nucul din Araci
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Adrian Munteanu

Brașov - Turnul Negru

Brașov - Pietrele lui Solomon
Să te abaţi din drumul spre Poiană,
Doar cu un pas să te îndrepţi spre piscuri
Fără să ştii de necuprins şi riscuri,
Ca să găseşti a regelui coroană.
Stânci spre senin sunt două albe discuri.
Ajungi solemn erou într-o icoană
Cu-n alb trăpaş ce a pornit în goană
Să smulgă ramul corbilor din pliscuri.
Pe bănci stau Juni. Un buzdugan în aer.
Sub strâmt podeţ se zbate un pârâu.
Descurc al clipei nestatornic caier,

Lângă un scâncet, dintre alte-o mie,
Veghează sfinxul calmelor memorii.
Profil sever, din cartea de istorii,
Stă suveran pe coastă, din vecie.
Pornind să soarbă ceaţa prin toţi porii,
Nu simte-n jur cum frunza-n fagi adie.
Mi-a dat de mult un strop de apă vie
Şi m-a privit cum îmi aşez victorii.
Privit de jos, din case, de pe creste,
Rămâne-acelaşi solitar stindard,
Eroul scos din vrednica poveste
Luptând să-nvingă-nfiorat hazard.
Îl iau drept sprijin şi voi trece peste
Eşec târziu crucificat pe gard.

Mă ung cu boarea tainei până-n brâu.
Aud un tropot şi-ngânat de-un vaier
Se-ntoarce calul, să îl iau de frâu.

Desene: Cosmina Oltean

Cornel Dimovici
Bucurie
Traversând infernul,
beția libertății
te amețește.
Și ostenit
regăsești puterea
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să te bucuri
de norul negru de ploaie,
de norul liber, care ascunde
soarele.
Întrebare
Cine dintre voi,
mai ascultă
balada poetului?

Cine mai are curajul
să creadă
în stele
și banalități?
Și unde sunt cei
ce s-au vândut
pentru o clipă de amor?
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Cornel Dimovici
Întrebare
Cine dintre voi,
mai ascultă
balada poetului?
Cine mai are curajul
să creadă
în stele
și banalități?
Și unde sunt cei
ce s-au vândut
pentru o clipă de amor?

Patrie
Și totuși există o patrie a pământului,
o patrie a europenilor fără Europa,
o patrie a tradițiilor fără limbă

și cu limbi.
O patrie a celor cu aceeași istorie
și cu aceeași soartă,
cu aceeași cultură
și cu aceleași nevoi.
Și totuși...
Patria dacului
și a secuiului,
a ungurului
și a sasului
este Transilvania –
de fapt, Europa.
Și unde zace neînțelegerea?
În Europa?
În Ardeal?
În limba sasului
sau a ungurului...
Sau în capetele de beton
ale comuniștilor?

Lucrări în
sticlă de Elena
Graure-Manta:
Noi, oamenii
încoronați

Priveghere inutilă

Și ai venit în lanul de secară
Unde vegheam demult fără speranță
Era târziu-se-ntuneca afară
Mi-ai deschis inima cu nevăzura clanță

Veghez demult în lanul de secară
Berea din sticla-mi, caldă și amară,
Îmi e tovarăș. Ea, bătrâna paparudă
Ce-a lepădat din zdrențe – parcă-i udă

Și am pornit dansând spre răsărit
Pe-o inventată muzică și sfântă
Eram mai proaspătă ca fata la pețit
Secara legăna cununa-i blândă.

Și-ncet prin spice-naintează-o entitate
Greoi la mers și rotofei la trup
Dar chipu-i luminat de o seninătate
Ce radiază zumzet, ca un stup.

Și apoi iarna care a venit
M-a lăsat iarăși singură în lan
Prin miriști tot întinsul e cosit
Și-s numai eu cu sufletu-mi sărman

Anthonia Amatti
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Zarea se-ntinde-n orizont pustiu
Să veghez iar nu are niciun rost
Nu-s perspective, nici speranțe – știu
Cu trup și suflet într-un negru post.
Nu vreau nimic. E totu-ncremenit
Nu pot muri căci nu vrea Dumnezeu,
Nu pot trăi în chinul nesfârșit
Nu mai pot aștepta, veghea mereu.
Am lăsat umbra mea în lanul de secară,
Nu-mi trebuie nici pâinea cea de post
Am lăsat ciocârliile să moară
M-așteaptă-al iernii rece adăpost.

Gând de Paște
Din stâlpul crucii s-a născut suspin
Și lacrimă de sânge s-a născut,
Iisus, când a trecut prin chin,
Cu sfânt surâs, El, nouă ne-a durut...
Acum, când în biserici nu-i va pune
Pe credincioși și farisei deodată,
Rămâne El, cu sfânta-i rugăciune,
Și e destul pentru întreaga gloată...
Poate, astfel, vom ține minte:
Iisus este Ființă, nu cuvinte!

Aniversare nichitiană
Dragului meu poet, Nichita Stănescu...

Ionel Simota
Era o primăvară
Era o primăvară
De care nu ne puteam bucura,
Nu-i înțelegeam nenuntirea
Și nici lumina surâsului
Sub care de teamă
Nici un fluture nu se mai năștea…
Nimic, pe sub înflorire, nu înflorea…
Era o primăvară ca o nerostire
La săvărșită cununie a sa…
Era o primăvară și nu era…

Nu totul s-a sfârșit atunci
au rămas degetele
ca niște bucle de timp
buclele ca niște degete
peste buzele răsăritului...
A rămas ochiul încet mișcat
către o nouă lume
și tu la noi ai strigat
nu așa
nu așa v-am spus eu
despre ordinea cuvintelor...
Și plângând strigai
nu
nu așa v-am spus eu
despre Dumnezeu
și despre poeme...

Ion Topolog

Cartea amintirii:
Armand Călinescu – un prim-ministru în calea lupilor
1.
Era la vremea coasei și-a cireșelor, când mașina
neagră s-a arătat în locul numit Zăpodii, venind
dinspre satul Robaia, sat așezat pe drumul dintre
Curtea de Argeș și Mănăstirea Cozia, numit și
Drumul Domnițelor. Oamenii care erau la coasă
pe Dealul Măgura, în Colnice și Parac, la poalele
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marii Păduri a Horștiului, văzând și recunoscând
acea mașină ce mai trecuse prin aceste locuri ale
Țării Argeșului, au început să strige, să se audă
unii cu alții:
– Trece domnu’ Armand, băă, domnu’ Armand!
Haideți la drum, băăă, să-i ieșim în cale și să vorbim! Haideți repede, că, uite, trage la primarul Popescu, băă, haideți repede!
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Lăsaseră coasele în poloage, iar femeile sapele în
postatele de porumb, unde lucrau la a doua prașilă.
Și copiii au lăsat vitele pe izlazul din Zăpodii și-au
ieșit la drum, să vadă mașina care oprise la Troița
cu puț din Zăpodii și domnii aceia, doar în cămăși suflecate, luau apă cu pumnii din ciutura așezată
pe ghizdele puțului și-o aruncau pe față. Căci era o
zi călduroasă de iulie a anului 1938. Văzând copiii
strânși în jurul mașinii, unul din bărbați, cel cu un
ochi acoperit cu o bucată de postav negru, ochiul
stâng, a pornit spre ei, zâmbind cu tot chipul lui negricios și, ridicând mâinile, le-a zis:
– Bună ziua, copii!
– Bună ziuaaa! a strigat corul de copii, mai mici
și mai mari.
– Știți voi cine sunt eu?
– Domnu’ Arman’! Domnu’ Arman’! au strigat
câteva guri ale copiilor mai mari.
– De unde știți?
– De la părinți, de la părinți! au răspuns glasurile
amestecate. Și de la domnu’ învățător – a zis mai
la urmă o fată ceva mai măricică și cu chipul ca de
păpușă, cu părul în codiții porumbii.
Bărbatul s-a apropiat de ea și-a cuprins-o cu brațul, apropiind-o de piept.
– Bravo! Sunteți niște copii isteți. Uite, îi dau colegei voastre niște bani, să meargă la prăvălie în Robaia, să vă ia bomboane și napolitane, și halviță. Și
franzelă sau ce-i găsi acolo.
– Daaa! a răspuns grupul acela de copii în cor.
– Dar o veți asculta pe... Cum te cheamă?
– Tiuța! Tiuța! Filofteia, dar toți îmi spun Tiuța
– i-a zis fetișoara aceea năltuță și cu chip de rândunică, foarte vioaie.
– Ei, atunci așa să fie. Ține banii și ai grijă cum
umbli cu ei, că am să întreb cum ai făcut împărțirea.
Bărbatul s-a întors, a urcat în mașină și pe fereastră le-a făcut cu mâna și copiii i-au fluturat toți
mâinile și-au pornit să alerge în urma mașinii care a
cotit-o pe după Dealul Cânepiștilor, pentru a opri în
Adolia Zăpodiilor, unde erau cele două case ale primarului Dumitru Popescu – zis Mitică din Deal sau
al Lisandrinii – una mai mare, învelită în țiglă roșie,
și una mai mică, acoperită cu șindrilă. Mai la vale,
dincolo de ogradă și lacul cu trestie și papură, erau
casele și grădinile Văcălieștilor, respectiv Lisandru
Văcălie, cu tot neamul lui. Primarul ieșise la Gura
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Drumului, unde mașina s-a oprit la umbra cireșului
amar. Cum au coborât, după îmbrățișare, s-au deplasat spre aleea cu cireși pornind din drum spre casele
primarului.
Primarul l-a poftit pe deputatul de Argeș și ministrul de-acum, cu care se știa mai demult, să meargă
spre casele lui, dar Armand Călinescu l-a oprit, zicându-i:
– Mitică, uite, ne așezăm aici în iarbă, sub cireșul
ăsta mai mare, unde o să se așeze și oamenii care
vin. Adie și-o țâră vânt și-așa ne mai răcorim. Trimite unul din copiii dumitale – că, uite-i cum se uită
la noi –, să aducă o oală de apă rece de la fântâna aia
din jos. Da’ să fie o oală nouă, de pământ, din târg
de la Râureni, să-i simt gustul de lut ars. Și doamna
Florica să ne pună în niște farfurioare dulceață d-aia
de cireșe amare, cum numai dânsa știe să facă. Recoltă nouă, din cireșe de-acum.
Copiii primarului, doi băieți și-o fetiță, au și pornit spre casă. Curând, la Mărul ăl Dulce, a apărut

Scriitorul Ion Topolog la umbra nucului bătrân din Araci
CAIETELE DE LA ARACI

soția primarului, însoțită de fetiță, cu tava cu farfurioarele cu dulceață.
– Bine-ați venit, bine-ați venit! a strigat, venind
pe alee soția primarului, cu vocea ei subțire și toată
numai zâmbet.
– Bine te-am găsit, bine te-am găsit, doamnă Florică! Voioasă, voioasă?
– Mulțumim lui Dumnezeu, domnule Armand,
avem o vară mănoasă, uitați ce de cireșe s-au făcut
anul ăsta. Și porumbul în grădină e frumos și-n grădină legumele cresc bine, c-a fost și ploaie, și și viei
îi merge bine. Doar cu lucrul să răzbim. Da’ ne ajutăm cu oamenii. Părea a nu se mai opri, atât era de
bucuroasă de oaspete. Și nu-mi mai ziceți doamnă,
că eu, ca la țară. Ziceți-mi Florico, Floare, cum îmi
zice și omul meu și-așa mi-a zis și mama.
– Bine, doamnă Florico, bine. Să nu fii supărată
pe Mitică, n-am ce-i face, îl car după mine c-așa e
politica, e umblet mult, în tot județul și trebuie să
facem echipă, să rezolvăm necazurile și cerințele
oamenilor. Altfel, cum să ne creadă?
Între timp, au apărut și băieții, cu oala plină cu
apă. Era o oală nouă, înflorată și cu păsări desenate,

cum le făceau meșterii olari de la Horezu și le aduceau în târg la Răureni, iar de Sf. Marie a Mică și la
Jiblea, lângă Călimănești, unde se făcea târg mare
la Sf. Marie a Mică, adică în 8 septembrie și venea
lumea de pe lume.
Armand Călinescu a luat-o din mâinile băieților
și-a băut cu sete.
– Ei, ce faci cu băiatul mai mare, termină Școala
Primară. Sper că faci cum am vorbit. Îl duci la Școala Normală Andrei Șaguna din Sibiu. Sau ți-l iau eu
și-l duc la Argeș sau la Pitești, la Câmpulung.
– La Sibiu, că v-am spus că am un nepot acolo în
ultima clasă. Și se ocupă o țârî și de pregătirea lui.
– Bun. Și cu ăsta micu’?
– Îl țin lângă mine, să mă ajute în gospodărie.
– Păi, nu vezi cum se uită la noi? La carte cu el,
că aia dă lumina.
– Se cer și taxe multe, și alimente, știți cum e, șimi trebuie și ajutor.
– Nu, nu, ți-l dau eu. Vedem când i-o veni vremea.
Deocamdată, vezi de-ăl mare. Îmi spui la telefon
cum merg lucrurile. Acum, hai, că, uite, s-au strâns
oamenii.

UN EVENIMENT DE NEUITAT
Iurie Colesnic

Prima serbare a Unirii Basarabiei
A fost o pronie a Istoriei, ca anume Iașul să fie
locul unde s-a serbat revenirea Basarabiei la matcă, căci odinioară, la 1812, din trupul Moldovei a
fost rupt teritoriul botezat Basarabia, și capitala de
atunci, Iașul, a purtat toată povara acelui rapt.
În 30 martie 1918, serbările de la Iași încununau
un ciclu istoric cu o durată de mai bine de 106 ani.
Provincia dintre Prut și Nistru fusese desprinsă dintr-o Moldovă care avea un domnitor, dar revenea
într-un regat și era prima provincie care declara
Unirea și pregătea terenul pentru următoarele uniri
care au urmat în scurtă vreme.
Se întâmpla așa cum intuise cărturarul basarabean Axinte Frunză, profesor de latină la Iași, care,
în 1915, și-a intitulat cartea „România Mare”.
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Profesorul de geografie Gheorghe Rașcu a notat în jurnalul său cum s-a serbat Unirea Basarabiei
la Iași: „20 martie. La Soroca a avut loc o mare
manifestare românească, în care mii de glasuri au
cerut unirea cu România. Au mai sosit mulţi parlamentari şi persoane particulare, români din Odesa; 24 martie. A sosit Stere de la Bucureşti şi se
zvoneşte că va fi trimis în misiune la Chişinău; 24
martie. Astăzi se face cu un deosebit fast inaugurarea noilor linii ferate basarabene în legătură cu cele
din Moldova veche. Una pleacă de la Bârlad, trece
Prutul la Fălciu şi ajunge în Basarabia la Leipzig
(?), de unde merge la Cetatea-Albă. O alta pleacă
de la Huşi şi ajunge la Chişinău (cu ocol). Alta de
la Ungheni merge la Bălţi. Toate s-au dat de către
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Sfatul Ţării în exploatarea căilor ferate române. Se
zvoneşte că Rakovschi a fost ucis chiar de oamenii
săi; 25 martie. Buna-Vestire. La Mitropolie, lume
enormă. Afară soare şi cald. În oraş, zeci de prăvălii în care se răsfaţă pâinea albă, vinurile vechi
şi toate bunătăţile importate din Basarabia, dar cu
preţuri fabuloase. Jurnalele publică că în curând
se va face solemnitatea realipirii Basarabiei întregi, la România. Aceasta e Buna-Vestire pe ziua de
azi; 26 martie. De azi înainte oricine poate trece în
Basarabia fără nicio formalitate. E numai un control poliţienesc. Guvernul Marghiloman pleacă la
Chişinău. Încep să se întoarcă prizonierii români de
la Crefeld; 27 martie. Contele Czernin se laudă că
prin pacea încheiată cu Rusia, Ucraina şi România,
s-a terminat războiul pe frontul oriental. Rectificările de graniţă impuse României nu sunt anexări,
ci o garanţie contra unei noi aventuri războinice.
Viitorul României e în răsărit. Aşa trebuie să fie
inspirată politica viitoare a guvernelor. 28 martie.
La Mitropolie sună clopotele anunţând Unirea Basarabiei cu România. Nu mai sunt sunete de alarmă,
ci sunete de bucurie. Pe stradă afişe mari anunţă
marele eveniment: Basarabia se uneşte cu Patria
mamă prin liberul vot al Sfatului Ţării din Chişinău. Guvernul Marghiloman se întoarce triumfător.
Regele Ferdinand vine de la Oituz; Regina Maria
de la Sascut. Pe străzi numai steaguri tricolore. Familia noastră regală trimite telegrame de felicitare
Sfatului Ţării. Orchestra simfonică sub conducerea
maestrului George Enescu, pleacă la Chişinău să
deie un concert de muzică populară românească.
29 martie. Străzile sunt negre de oameni. Bucuria
se vede întipărită pe feţele tuturora. Mulţi se sărută
şi plâng de emoţie. 30 martie. Solemnitatea alipirii
Basarabiei. Te-Deum la Mitropolie. Clopote, muzică militară pe străzi şi la ora 3 se încinge o horă
mare (Hora din Piaţa Unirii şi invitaţia făcută principeselor din casa domnitoare se datoresc iniţiativei
dlui Pan. Halippa, care, în acea zi, din balconul palatului regal a rostit şi un însufleţit discurs (N.R.).
Entuziasmul atingea delirul. În balconul fostului
palat al lui Cuza, Regele Ferdinand priveşte vesel
mulţimea înconjurat de miniştrii guvernului Mar-
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ghiloman. Vestea unirii a produs şi la Bucureşti un
entuziasm tot aşa de mare.
Întorc câteva foi din jurnalul meu şi citesc tratatul de la Bucureşti iscălit de guvernul Marghiloman în ziua de 24 aprilie, ora 12 dimineaţa (7
mai); Dobrogea dată în condominiu bulgarilor,
graniţa scoborâtă din vârfurile munţilor; petrolul,
sarea şi căile ferate luate pe 30 de ani, până la plata
datoriilor de război, iar 6 divizii germane rămân
în ţară până la terminarea definitivă a războiului,
pe socoteala noastră. Pe străzi s-a afişat următorul
comunicat oficial: „Pacea de la Bucureşti s-a iscălit
astăzi.
Toate chestiunile pendinte între România şi vreunul din statele cu care a fost în război au fost pe
rând examinate şi rezolvate. Raporturile normale
şi amicale reîncep cu aceste state, iar ţara reintră
în neutralitatea pe care o părăsise la 4 august 1916.
Toate obstacolele ce ar fi putut sta în drumul unei
paşnice dezvoltări interne, au fost definitiv înlăturate şi sub legile ei constituţionale, rămase neatinse în urma răsboiului, România se poate pune pe
muncă pentru a şterge dezastrele suferite şi a consolida starea ce-i crează pe deoparte pacea, şi pe de
alta unirea cu Basarabia”.
În mijlocul acestui cataclism naţional, unirea Basarabiei a fost pentru sufletele româneşti ca un balsam pus pe o rană adâncă, ca o rază de mângâiere
venită în vremea celei mai cumplite deznădejdii.
Să-şi amintească toată lumea că Basarabia s-a
unit cu ţara mamă, atunci când n-avea nimic de câştigat; de aceea pentru noi, acei care trăim la graniţa
Nistrului şi ne hrănim din pământul ei binecuvântat, nu poate să existe o zi mai scumpă, mai duioasă
şi mai aproape de inimile noastre, decât ziua de 27
martie” (Gh. Raşcu, Cum a fost sărbătorită Unirea
Basarabiei la Iaşi, în revista Şcoala basarabeană,
anul VI, nr. 4, aprilie, 1938).
Cele relatate de Monitorul Oficial (nr. 1 din 1 aprilie 1918, partea neoficială, p. 5) sunt lipsite de emoția
martorului ocular, dar au în schimb punctualitatea
de scrib a raportului oficial (vezi cartea lui Ștefan
Ciobanu Unirea Basarabiei, Chișinău, 1993, pag.
280-281).
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ESEU
A. I. Brumaru

Locul ființei (fragment)
Dovezi despre existența unei spiritualități constituite la protoromâni avem din vremea acelor dese
hoarde care se slobozeau din Asia sub Carpați, o
epocă neguroasă. Una, fundamentală și fără de
derogare, e actul martiric din 374 d.H., cunoscut ca
Pătimirea Sfântului Sava Gotul. Acela a fost o rezolută față creștină, reputată în secolul al IV-lea: îl
știa, de exemplu, Vasile cel Mare. Biografia lui atestă pe teritoriul străvechi al românilor de azi o viață
ecleziastică organizată: cu biserici, preoți, episcopi.
I s-a spus,,gotul”, pentru că scrisoarea pornită către ierarhii capadocieni, în care se înfățișau detaliile
martiriului, e expediată de „Biserica lui Dumnezeu,
care se află în Goția” (adică pe râul Buzău, Mousaios, unde se stabilisiră detașamente de goți călători).
Însă mucenicul provenea dintr-un sat, ca și confesorul său (care se presupune a fi păstorit într-o biserică
în toată regula), iar nu dintr-o alcătuire de corturi
cum era la goții nomazi care, și după creștinare,
aveau eclesia ambulantă; la aceasta se referă istoricul grec Sozomen, iar Fericitul Ieronim nota atunci
textual: „…armata goților, cu fețe roșietice și părul
blond, transportă corturile ambulante ale bisericilor
lor”. Înscrisul aci e cât se poate de limpede:
,,Au sărbătorit împreună ziua Paștelui. Dar, în
noaptea a treia după sărbătoare, iată că Atharid,
din rândul necredincioșilor, fiul dregătorului Rothesteu, a năvălit în satul acela cu o ceată de tâlhari
nelegiuiți și găsind pe preot dormind în casa lui a
pus să fie legat. Pe preot l-au arestat într-o căruță.
Iar pe Sava l-au luat gol, cum se născuse. Și i-au
purtat prin văi împădurite pe care le arseseră de
curând, prigonindu-I și bătându-I cu cruzime, cu
nuiele și bice și purtându-se fără milă față de servii
lui Dumnezeu.”
Pe urmă, alt fapt incontestabil: înaintea uciderii,
persecutorii l-au agățat pe Sava de o grindă a casei,
ceea ce înseamnă că autohtonii de după părăsirea aureliană a Daciei, străromânii, aveau case cu tavane
de grinzi, iar bisericile vor fi fost de lemn sau de zid,
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când nu erau săpate în coastele de lut. (De altfel, dezgroparea de la Niculițel – Tulcea a unei biserici cu o
criptă păstrătoare a moaștelor unor martiri creștini
din același veac al IV-lea – Attalos, Zotikos, Kamasis, Phylippos – confirmă acest lucru; dimensiunile
basilicii sunt destul de însemnate: 36x14 m., sub
altar fiind construit un impecabil martirion).,,Actul
martiric al Sfântului Sava Gotul (observă I. Rămureanu1) scris într- frumoasă limbă greacă, ne confirmă mediul intelectual înalt care a existat printre preoții daco-romani și goți, din Dacia Carpatică, pe la
373, când a fost scris. După cuprinsul său se constată
că autorul este un cleric care cunoaște bine viața și
faptele Sfântului Sava Gotul și în același timp, ca
bun teolog, cunoaște Sfânta Scriptură, folosind numeroase texte din Sfintele Evanghelii după Matei,
Marcu și Luca, din Faptele Apostolilor și din Epistolele Sfântului Apostol Pavel”.
Scythia Minor (Dacia Pontica, Dobrogea) e creștinată de timpuriu și catehizarea s-a făcut fără silă,
misiunea aceasta (ne încredințează Eusebiu de Cesareea) o va fi avut Apostolul Andrei (,,cel dintâi
chemat la apostolie” dintre toți cei cunoscuți pentru
faptele lor). Sinaxarul Bisericii de la Costantinopol
consimte același lucru. Creștinismul se dezvoltă
aici repede, în secolul III. existând deja o Episcopie
de Tomis, cu un titular cu nume grecesc, latinizat
Evanghelicus. La Primul Sinod de la Niceea participă (după același Eusebiu de Cesareea) și episcopi
sciți (din Scythia Minor și Scythia Major). Doi dintre aceștia, Bretanion și Teotim, figurează și ei în
Actele martirice, ca episcopi de Tomis.
Cercetarea acestui capitol din istoria românilor,
ignorat mult timp, a deschis o cale nouă în procesul
de cunoaștere a factorilor esențiali ce au contribuit
la plămădirea și menținerea noastră ca entitate etnică. E vorba aici, așadar, de o spiritualitate creștină
Ioan Rămureanu, Actele martirice, IBM, București, 1982;
Dr.Antonie Plămădeală, Spiritualitate și istorie la Întorsura
Carpaților, Buzău, 1983.
1
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(,,daco-romană”), de,,o rară bogăție și varietate”, ea
a concurat,,substanțial la formarea poporului român
de o parte și de alta a Dunării, tulburată mult timp de
năvălirile varvare, slave, bulgare, pecenege, cumane
și tătare, pentru a nu mai vorbi de cele otomane”2.
E o spiritualitate străromână scrisă, fiind ilustrată
de autori care,,se consideră ei înșiși,,sciți” și se lasă
numiți sau sunt numiți după moarte astfel, pentru că
sunt originari din Scythia Minor, provincie de margine, dar și de nădejde a imperiului, care prin ea își
apără și își susține cultura și romanitatea”. (,,Literatura patristică de la Dunărea de Jos – scrie I. G. Coman3 - apare și continuă la scriitorii pe care istoria
literară a timpului îi numește,,de neam scit”, fiindcă
trăiau în Scythia Minor, dar marea massă erau daco-romani, adică geto-daci romanizați”, deși – așa
cum se va întâmpla și mai târziu, în Evul Mediu
românesc, cu slavona ca limbă oficială, și cum se
întâmpla chiar atunci în toate provinciile imperiilor
creștine – ,,autorii străromâni vorbeau acasă getica (și goții gotica), ei scriau și se pronunțau oficial prin limba de cultură și administrativă a Romei,
limba latină”. Această literatură (cultură, spiritualitate) apare în secolele IV-VI d.H., adică în prima
perioadă de formare a poporului român, ,,căruia
predecesorii și următorii acestei literaturi i-au fost
misionari și îndrumători, ocrotitori și sprijinitori
alături de legiuni, în fața popoarelor migratoare”.
Scriitorii străromâni cei mai însemnați sunt aceștia:
Niceta de Remesiana, Laurentiu de Novae, Teotim,
Ioan Cassian, Dionisie cel Mic (Exiguus). Cu ei se
întâmplă acum ceva uimitor. Vor aduce în cultura
vremii, în patristică, elemetele arhetipice ale spiritialității genetice, acelea din corpul mykenian (mileniul 2) de care vorbea V. Pârvan4, care se îmbracă
însă în limba latină, ,,ciment de unitate și vehicol
de continuitate” (păstrătoare și ea totodată, cum se
știe, de lexic și de duh elinesc și chiar protoelen).
Unul dintre motivele mitosimbolice genetice purtate
de mykenieni în aria hellenică e acela al nemuririi.
Aceasta e probabil fatală în spiritul nostru, e de ursită. Grecii istorici – atât de legați de ceea ce s-ar fi
2
Dr. Ioan G. Coman, Scriitori bisericești din epoca străromână, Editura Institutului Biblic și de Misiune al B.O.R. (IBM),
București, 1979; Dr. Nestor Vornicescu, Primele scrieri patristice în literatura noastră, Craiova, 1984.
3
Dr. Ioan G. Coman, Op. cit.
4
Vasile Pârvan, Getica, Editura Meridiane, București, 1982.
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putut petrece sub linia homerică, o lume de taină (ca
și aceea a himericilor locuitori ai Daciei), pe care
filosofia lor n-a încetat s-o interogheze – au recunoscut meritele semințiior de lângă ei:,,barbarii” au
înrâurit înțelepciunea hellenică iar aceasta a pătruns,
la rândul ei, lent, cu,,obstacolul epistemologic” (G.
Bachelard) în față, printre ,,barbari” (un raport ca
de la centru la periferie, marginea alimentând și ea,
cu bogăția aceea a indeterminatului și posibilului,
sinteza mai austeră, patențialul centrului – limitat,
determinat, hotărât5). Homer, Herodot, Platon ș.a.
vorbesc de traci, geți, sciți ca de factori ce au făcut
vechea civilizație a Europei mediteraneene (în acest
loc I.G.Coman aduce în sprijin pe U.Bianchi cu
contribuția sa la Hystor of Religions, 1971, anume
Dualistics aspects of tracian religions). Că geții (pe
lângă enormul necunoscut ce-i însoțește în istorie)
erau convinși de nemurire, aceasta e demonstrată
de cele două așa-zicând ,,misterii”: trimiterea, prin
aruncarea în vârf de sulițe, a unui mesager la zeu (o
formă ,,populară”) și ,,descensus ad inferos” (M.Eliade) din practica mistică a lui Zalmoxis (forma aristocratică). În ambele forme se ,,moare” ritual spre a
obține ,,nemurirea”. Se dobândește astfel convicția
că ființa este eternă, nu cunoaște moarte, chiar dacă
aspectele particulare trec.
Dar ritualul athanasic mai spune ceva: anume că
pentru a ajunge la condiția de ființă veșnică trebuie
să mergi la locul acesteia, în încăperea subteranaă
a lui Zalmoxis (odăile de sub templul de la Ocnița,
cele care ar fi existat și la Sarmisegetuza și, în general, sub fiecare templu etc.). Există, se presupune,
un loc anumit pentru logosul necuprins și etern; el
trebuie numai căutat și nimerit (cum vor povesti legenda și basmele românești referitoare la întemeiere, precum Pasărea Măiastră a lui Petre Ispirescu
etc.), sau trebuie simulat. În aceste locuri s-ar obține
și o autoîndumnezeire ori o autoeroizare, așa cum
relatează o inscripție din Balcani, interpretată de
același U. Bianchi.
(va urma)
În Schimbarea la față a României (Editura Vremea, București, 1939), Emil Cioran, recunoscând că ,,toate culturile se
nasc local”, remarcă totuși citadinitatea irevocabilă a lucrării
intelectuale: ,,Cunoașterea – spune el – a apărut între zidurile
cetății. Satul s-a mulțumit totdeauna cu sufletul...”
5
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Opinii literare și nu numai:
Mihaela Malea Stroe

Visul în „stare de urgență”
Pandemie nemaipomenită de gripă nemaiîntâlnită! Și, mai rău, pandemie de panică! Stare de urgență. Ordonanțe în trombă. Izolare. Declarații de
deplasare. Degringoladă. Confuzie. Derută.
Școli, biserici, biblioteci, frizerii, restaurante,
teatre, muzee, magazine de fițe, cabinete stomatologice... închise! Străzi pustii. Unii sunt disperați că,
ooff, nu mai pot merge la fitnes și la club. Alții – că
au dat faliment sau au rămas șomeri. Depresii. Provizii uriașe de alimente (cine-și permite cheltuiala!),
că flutură la orizont holograma foametei intra și
post pandemice. Echipaje de poliție. Amenzi cu rost
și amenzi fără rost. Patrule cu mitraliere. Blindate
defilând ostentativ pe străzi – să ia samă afurisitul
de virus, să-i intre bine mințile-n capul lui cu basma
de proteină că e-n cătarea armei și, dacă mișcă în
front, o să fie ciuruit de gloanțe, cât îi el de mic și
de invizibil! Ori credea cineva că-s pregătite mitralierele să tragă în oameni?! Nuuu! Nici blindatele.
S-au îngrozit cetățenii degeaba. S-au lăsat timorați
de o impresie greșită. Nu ei sunt vizați. Parada de
forță e strict ca să se sperie virusul. Uite, până și cu
clanurile rivale – care, șergându-se la partea dorsală
a anatomiei cu ordonanțele de guvern, se războiesc
între ele cu bâte și săbii – poliția se poartă delicat.
Nu face (ab)uz de arme.
Înțelepțire tardivă: medicii și cercetătorii ar fi meritat (la trecut!) mai multă atenție și răsplată decât
starletele siliconate. Asta da revelație pe capul decidenților și „distribuitorilor” de bani de pretutindeni!
Numai de n-ar uita până mâine! Ce altă boleșniță ar
trebui să-i pălească în creștet ca să le pice odată fisa
că și dascălii ar merita mai multă prețuire?! Că ei
pregătesc viitorii medici și cercetători.
Un italian, revoltat pe bună dreptate, tranșează
lucrurile: „I-ați plătit pe fotbaliști cu un milion de
euro pe lună, iar pe cercetători cu 1300. Acum să vă
vindece Ronaldo!” Revoltă transfrontalieră.
„Fonfii și flecarii” autohtoni, „stăpânii astei naNR. 13 • MAI 2020

ții”, au și ei parte de o revelație – hoopaa! – n-avem
destui medici și asistenți! Păi dacă i-au tot „exportat”... de unde?! Umblă vorba că, postdecembrist,
peste 20 de mii de medici români și-au luat lumea-n
cap de „binele” de-acasă și, cu pricepere și dăruire,
servesc altor patrii. Și, vaaii!!! N-avem nici destule
spitale!!! Păi nu, că, nu demult, au socotit pe degete
(adică digital) că-i costă mai puțin să închidă parte
din cele existente decât să le modernizeze.
În presă – informații care se bat cap în cap. Unii
susțin un protocol de tratament, alții altul... Unii că
virusul rezistă 7 ore pe carton, alții că 7 zile. Unii
că e virus natural. Alții că e de laborator. Bâjbâială.
Cum să dibui „cuvântul ce exprimă adevărul”?
Granițe închise. Zboruri anulate. Categorie exceptată de la restricții – culegătorii de sparanghel.
Se pot mișca liber, pe oriunde are nevoie de ei băbătia UE. Ce pandemie, dom’le?! Asta-i curat (s)
paranghelie!
În toată nebunia pandemică, omenirea nu și-a
pierdut, totuși, simțul umorului. Pe net circulă din
belșug glume „de sezon”. Una din multe: „Nu credeam să trăiesc ziua în care tot globul face pușcărie
deodată”.
Suntem milioane de Iona închiși în burta chitului,
somați să rămânem acolo. De fapt, să stea fiecare în
chitul lui, personal. Nu cumva să-i spintece burta
încercând să iasă la lumină! Ca Iona ăla, din piesa
lui Sorescu.
Spală-te pe mâini! Păstrează distanța! Stai acasă!
Stai acasă! Spală-te pe mâini! Păstrează distanța!
Poartă mască! Păstrează distanța!
De câte ori am auzit sau citit asta, tiranic de-a
dreptul, în ultimele 60 de zile? Nici computerul n-ar
putea ține socoteala. O să ne zărghim de-atâta stat
în casă izolați. Fericiți cei care au curte și grădină!
„Lumea nu va mai fi la fel!”, se prezice. Va apărea hotarul – înainte și după coronavirus. Avant et
après.
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Cum era lumea înainte, încă știm. Cum o să fie
după? Încă nu ne putem imagina. Poate că virusul o
să dispară, poate se va găsi leac, poate vom învăța
să conviețuim cu el... Poate. Calendarul istoriei va
consemna schimbarea? Cum? Înaintea erei noastre,
(era noastră), după era noastră? „Era noastră” va fi
un „ceva” în paranteză? O paranteză deschisă de Iisus, întru duhul iubirii, credinței și speranței, al Legii celei Nouă, Lege pe care mai mult am terfelit-o
decât ne-am însușit-o, apoi închisă (paranteza) de
un virus ridicat artificial la rang de „reper”? Va fi era
nouă mai bună? Sau mai rea? Orwelliană?
Pe măsură ce crește numărul oficial (nu neapărat
real) de contaminați, ni se promite relaxarea restricțiilor. Cine a stat cuminte în casă când erau sub 500
de cazuri în țară, în curând, când vor fi peste 14 mii
de cazuri... poate ieși liniștit pe stradă! Vom scăpa
de izolare.
Dar de obsesia pericolului nevăzut vom scăpa?
De obsesia măștii și a distanțării? De „virusul” din
minte? Vom scăpa de teamă, de neîncredere, de îndoială, de suspiciune? Că, dincolo de boala trupului,
isprava virusului e lucrătura asupra ființei. Într-asta
a avut ajutoare berechet: mesaje, știri, interpretări,
statistici, sfaturi și previziuni... mai toate contradictorii, imagini apocaliptice (deh, pentru reiting!), de
planetă sărită de pe orbită și intrată în vrie, care au
circulat și circulă odată cu el. Mai contagioase, mai
agresive decât molima în sine.
Virusul începe să semene cu agenții de securitate de pe vremuri. Nevăzuți, neauziți, dar de temut.
Nu știai când, cum, de unde sau de ce te trezeai cu
ei la poartă. Era de rău! Dacă nu te gratulau cu un
glonț, sigur te „carantinau” pe undeva, te trimiteau
la „izolator”, să nu-i contaminezi pe alții cu „delictul de gândire”. După ce s-au instalat în mase frica,
neîncrederea, îndoiala, suspiciunea, n-a mai fost nevoie de prea mulți „viruși” cu trese și epoleți. Frica,
singură, făcea treabă cât zece securiști.
Societate divizată: la tineri a prins repede rădăcini
panica, la cei vârstnici mai greu, că ei au mai trecut
prin crize, prin „ordonanțe militare”, prin „stări de
urgență”, s-au ales cu anticorpi. Sunt mai „căliți”,
mai rezistenți la inocularea spaimei, mai calmi, iar
asta îi miră pe tinerii care, asmuțiți și de mass-media, și de rețelele de socializare, au ajuns să vadă în
seniori un fel de dușmani, un pericol social mai gro24

zav decât pandemia. Nu toți cei tineri, firește, dar
destul de mulți, confundă calmul omului trecut prin
ale vieții cu inconștiența.
În visul meu de ieri noapte lucrurile stăteau cu
totul altfel.
Se făcea că era o zi superbă de septembrie, pandemia nu trecuse de tot, dar școala începea. Firesc.
Nu pe platforme virtuale, la distanță. Curtea școlii,
însorită, se umpluse de adolescenți fără măști care,
de neoprit, se îmbrățișau, se sărutau, își strângeau
mâinile în salut, țopăiau în grup, se hârjoneau, se
strigau unii pe alții, într-o explozie de euforie a revederii pe viu după atâta distanțare și izolare. De
peste tot se auzeau râsete și chiote de bucurie. Bucuria putinței de a te apropia de celălalt. Lecuiți de
smart-uri, de prietenii virtuale, de sms-uri, de video-chat-uri și, mai cu seamă, eliberați de frică.
Temători, în visul meu, erau doar câțiva adulți,
diriginții și directoarea, care, cu măștile pe figură,
încercau să-i tempereze pe copii, să-i țină la distanță „legală” pe unii de alții, îi mustrau că nu poartă
măști, că sunt inconștienți, că pericolul încă e acolo,
dă târcoale nevăzut.
Priveam tabloul ăsta viu dintr-un colț al curții și
mă molipsisem de veselia copiilor, veselia aceea în
stare pură, despre care se spune că e semnul duhului
creștin, chiar dacă purtătorul lui se declară ateu, sau
agnostic, sau...
Când m-am trezit, soarele dimineții privea printre
nori mestecenii înverziți din parcul de lângă bloc
și tufele de liliac abia înflorit. Se-auzeau triluri de
mierle, ciripit de vrăbii, țipete de pescăruși aciuiți
aici, la munte, de doar câțiva ani și, pentru prima
dată în peste trei decenii de când locuiesc în zona
asta – cântec de privighetoare. Pe aleea care traversează parcul, o fată și un băiat aleargă unul spre altul, fără măști, se întâmpină veseli, se îmbrățișează
strâns și se sărută cu foc.
O clipă am impresia că îndrăgostiții au ieșit pe
poarta școlii din visul meu, au descins de-acolo și
s-au oprit în parc. Îmi vine în minte Macedonski:
„Veniți, privighetoarea cântă și liliacul a-nflorit”.
Literatură devenită realitate.
Pe trotuar – cinci tineri (doi cu mască, trei fără),
pe trotinete. Un golden retriever puiandru aleargă
jucăuș pe lângă ei. Au spintecat și ei burta chitului
și au ieșit.
CAIETELE DE LA ARACI

Dalila Özbay: Luminoase amintiri

Dalila Özbay: Tăcere

Poate că lumea n-o să se schimbe radical. Poate că n-o să se închidă paranteza aceea... după „era
noastră”.
Mă retrag de la fereastra chitului personal și deschid televizorul. Pe ecran, anunț de interes public:
să ne informăm exclusiv din surse oficiale. Serios?
Dacă m-aș fi născut ieri, poate aș crede gogorița că
numai sursele oficiale spun adevărul. Dar m-am
născut alaltăieri, am mai auzit vrăjeli de-astea. Și
am citit și basmul ăla cu „împăratul e gol!”.
Intru pe internet. Văd titluri de știri. Nu-i nevoie
să citesc știrile că e limpede: nici n-a atins pandemia
apogeul, necum să dea înapoi, că deja s-a reactivat
dihonia între partide, au reînceput politicienii să se
acuze între ei, exact ca înainte... Poleiala grijii lor
calpe pentru cetățeni s-a tocit repede și se arată vederii arama grijii lor pentru viitoarele fotolii. Că vin
alegerile, de care nu se prinde virusul nici cu superglue. Nimic nu le oprește. Dimpotrivă: nenorocirea
omenirii poate deveni, pentru șmecherii care abia
așteaptă să profite de ea, prețios capital electoral. Și
robinet de bani. Dovadă că acolo, în lumea politicienilor, alta decât a noastră, năravurile din fire n-au
lecuire! Nu se schimbă.
Mă cuprinde greața sartriană, închid computerul
și ies pe balcon.
În parc – „un bătrân și o bătrână, două jucării stricate” se îndreaptă încetișor, sprijiniți în bastoane, cu
pași mărunți, spre o bancă. Fără să se țină de mână
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Dalila Özbay: Profunda gândire

ca semenii lor din poezia lui Minulescu. Nu sunt
un cuplu, sunt doar vecini de-o veșnicie în insulele
lor de singurătate. N-au măști. N-au frică. Se-așază
domol la vorbă. Dar păstrează distanța. Habar n-au
că nu-i voie de fel, sub ordonanță de urgență, să stai
pe bancă în parc. Dacă șed așa, departe unul de altul, dacă respectă „distanțarea”, o fi voie. De ce să
nu fie?!
– Știi ce-am auzit, vecine? Că boala asta o pornit
de la un șarpe veninos, care o mușcat un liliac în
China și ăia or mâncat liliacu’ și de-acolo...
– Nu, vecină, zâce că s-o dat cu ceva gaze infectate de la un laborator unde fac vaccinuri. Vor să
scape de noi, ăștia bătrânii.
– No, nu cred. Dacă dădeau cu gaze cum să
ne-aleagă? Că gazu’ nu știe de ești tânăr ori bătrân.
Îi virus de la liliac, îți spui io. Da’ o spus la televizor
că, dacă te speli pe mânuri cu săpun 20 de minute și
dai clanțele cu spirt, nu-i așa periculos.
– Nu! Spirtu’ nu-i bun. Am auzât io când o zâs la
televizor unu care-i ministru sau ceva. Unu’ mare.
O zâs că trăbe clor, nu spirt... Apăi spirtu’ s-o și
scumpit de numa’. N-ai înțăles bine, vecină: până
numeri la 20 te dai cu săpun, nu 20 de minute...
– No, dară! Că atâta mă dădeam io și înainte de
pacoste. Ce? Ăștia cred că nu ne spălăm destul?
Bine că nu să ia din aer, așa or zâs, că nu să ia...
– Ba să ia, tot ei or zâs că să ia... de-aia să ne
punem măști.
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– Da’io am asmă, nu suport mască, mă sufoc. Or zâs
să-și pună numa’ ăi bolnavi, să nu treacă de la ei
când strănută. La noi nu-i musai. Te mai dor genunchii?
– Mă dor mai rău de când trăbe să stau în casă.
M-am dat cu gel de-ăla... Ioi! Amu, de când ies la
soare cu țârâita, mă dor și șalele, vai de neamu’
meu!
– No, fii pe pace, omule! Maica mea, fie iertată,
avea o vorbă: aia că nu mor caii când vor cânii. Mai

e și-un Dumnezeu acolo sus. La El îi răboju’ vieții
noaste și a neamurilor lumii! zice vecina, închinându-se pios.
Pe deasupra bătrâneilor zboară gingaș, în spirale
și bucle întretăiate, doi fluturi albi. Or fi îngerii lor
păzitori.
Mă întorc în burta chitului. Și scriu. Despre visul
în stare de urgență. Visul anulării distanței, izolării,
fricii, suspiciunii. Visul revenirii la bucuria îmbrățișării aproapelui cu nefățarnică dragoste.

TABLETĂ: SCRISOARE DIN PARIS
Șerban Teculescu

ACTUALITATE
Stimați cititori, trăim un episod ciudat al istoriei:
practic toate țările lumii iau măsuri, aș zice, „nemaipomenite” de protecție a populației contra acestei
epidemii de COVID 19! Nu sunt specialist, nu am
păreri personale și nu îndrăznesc să citez vreo sursă,
căci se găsesc desigur altele care să o contrazică…
Vă propun doar o privire asupra epidemiei de gripă zisă spaniolă de acum 102 ani, care are unele
asemănări cu cea actuala, în primul rând faptul că a
afectat întreaga omenire.
Dar încep cu o diferență: acea epidemie a fost
detectată în martie 1918, în plin război mondial;
în țările beligerante, informațiile erau sever cenzurate, pentru a nu abate atenția, a nu demoraliza
nici militarii, nici populația civilă, astfel că pur și
simplu ziarele nu pomeneau de gripă! Importantă
era soarta bătăliilor, care, în vara anului 1918, dată
fiind o nouă ofensivă germană asupra Parisului, era
neprevizibila. Doar în Spania, care nu lua parte la
război, au existat informații oficiale și din aceasta
cauză boala a fost numita „gripa spaniolă”!
Și atunci a fost dificil să se stabilească de unde a
venit virusul; a putut fi urmărit până într-o fermă de
păsări din centrul Statelor Unite. Unele surse spun
că a ajuns acolo venind din China. Sigur este că s-a
răspândit cu o viteza surprinzătoare, datorită tinerilor americani chemați sub drapel, care au fost în
majoritate trimiși în Franța. Când unele vapoare au
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ajuns în Europa, mai multe zeci de militari muriseră
în timpul traversării oceanului. Vă închipuiți cât de
rapid se producea și apoi contaminarea, războiul era
dus în tranșee, soldații, fiind bineînțeles „la înghesuială”!
Este de menționat că, deși nu exista o dispoziție
la nivel national, primarul orașului american Saint
Louis a dispus izolarea, aceeași cu cea pe care o
avem în prezent ! Ei bine, numărul de decese a fost
incomparabil mai mic în acel oraș! Iată deci un rezultat concret, o învățătură de care se ține cont în
prezent. S-au luat și alte măsuri pe care le știm:
măști de protecție în autobuze și trenuri, închiderea
școlilor, a frontierelor etc. Am auzit cu toții zicala:
„cine nu își cunoaște istoria, risca să o repete”, bineînțeles, cu aspectele sale negative!
Dramatică e informația potrivit căreia au decedat
25% din infirmierele americane, unele în SUA, altele pe front… Merită să fie semnalat și că, în orașul
Denver din SUA, ridicarea restricțiilor făcându-se
prea devreme, al doilea „val” de decese a fost mai
mare decât primul. Cam peste tot s-a produs, după
prima culminare a epidemiei, în octombrie 1918, un
al doilea „val”, în februarie 1919, dar care, în general, a fost mult mai puțin grav.
Țările europene, participante la război au luat decizii oficiale contra epidemiei abia după armistițiul
de la 11 noiembrie 1918.
CAIETELE DE LA ARACI

Ce s-a petrecut în România? Știm că în Moldova, pe teritoriul rămas neocupat, a bântuit atât gripa spaniolă, cât și tifosul. Numărul de victime ale
epidemiilor a fost aproximativ același cu cel de pe
front. Din misiunea militară franceză, condusă de
generalul Berthelot făceau parte 108 medici și 21
infirmiere; unii din ei au decedat în România, mai
ales de tifos. Iar în Transilvania, deși nu se menționează decât rareori, gripa spaniolă a făcut multe victime. Am aflat recent că o parte din delegații
aleși în sate, pentru a vota la Marea Adunare de la
Alba Iulia, s-au îmbolnăvit în intervalul de cinci-șase zile, între alegerea lor și data de 1 Decembrie,
astfel că nu au putut ajunge la Alba Iulia.
În amintirile tatălui meu, publicate de dna Luminița Cornea, el menționează că la Alba Iulia, în

toamna anului 1918, școlile au fost închise din cauza gripei spaniole și nu din cauza războiului!
Spre deosebire de acele timpuri, în prezent suntem copleșiți de informații de tot felul. Știința și
mijloacele medicale au făcut mari progrese, din păcate nu suficiente pentru a opri rapid această epidemie. Iar populația globului este de aproape patru ori
mai numeroasă decât în 1918.
Deplasările de persoane și schimburile de mărfuri s-au mărit enorm, factori care accentuează pericolul și care explică faptul că guvernele iau măsuri atât de stricte. Să păstrăm nădejdea și, ținind
cont de învățăturile trecutului cât și de dispozițiile
oficiale, să limităm fiecare dintre noi riscul de îmbolnăvire al nostru, al celor apropiați nouă și al întregii omeniri!

Cristina Vișan

Să vorbim/să scriem corect
Dată fiind complexitatea acordului în limba română, am hotărât să continuăm exemplificarea situațiilor referitoare la această problemă, începută în
articolul din numărul anterior al revistei.
Cele mai multe neclarități apar la acordul în gen
cu un subiect multiplu ale cărui elemente componente sunt substantive sau pronume de genuri diferite.
Deisgur că aici trebuie să se facă distincția între
numele de ființe și cele de lucruri, iar la numele de
lucruri trebuie să fim atenți la numărul la care stă
subiectul și apropierea lui față de predicat.
1. Când elementele subiectului sunt nume de ființe, iar unul este de genul masculin, acordul se
face la masculin plural:
Ex.: Băiatul și fata sunt harnici.; Fata și băiatul
sunt harnici.; Prietenii și colegele mele sunt
încântați de ideea aceasta.; Elevii și cadrele didactice au fost felicitați.
2. Când subiectul multiplu conține atât nume de
ființe, cât și de lucruri, acordul se face cu genul
numelui de ființă:
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Ex.: Cartea și scriitorul au fost lăudați.; Ghemul
de lână și pisica au fost găsite.; Pisica și ghemul
de lână au fost găsite.; Fluturii și copacii au fost
desenați.; Copacii și fluturii au fost desenați.
Obs.: Dacă subiectul multiplu apare după predicat, se poate impune acordul prin atracție, cu
primul element al subiectului multiplu, de ex.,
la masculin singular:
Ex.: Este bine apreciat de cititori acest scriitor și
operele sale.
3. Când subiectul multiplu este format numai din
nume de lucruri, norma gramaticală impune următoarele:
a. substantivul masculin, singular, indiferent de
locul său+ substantivul feminin la singular sau
plural- acordul se face la feminin plural:
Ex.: Trandafirul și garoafa sunt frumoase.; Garoafele și trandafirul sunt înflorite.
b. substantivul masculin, plural, pe primul loc+
substantivul feminin, singular sau plural- acordul se face la feminin plural:
(continuare în pagina următoare)
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Cristina Vișan

Să vorbim/să scriem corect
(continuare din pagina anterioară)
Ex.: Ardeii și roșia/ roșiile sunt proaspete.;
Munții și valea/ văile sunt acoperite de
ceață.
c. substantivul feminin, singular sau plural,
pe primul loc + substantivul masculin, plural, apropiat de verbul cu rol de predicatacordul se face la masculin plural:
Ex.: Vinetele și ardeii sunt ieftini.; Valea/ Văile și munții sunt împăduriți.; Frunzele și
mugurii sunt înverziți.
d. dacă elementele componente sunt de genul
masculin și neutru, acordul va ține seama
de numărul la care se află substantivul masculin, conform situațiilor:
Ex.: Muntele și dealul/ dealurile sunt înverzite.; Holul/ Holurile și acest perete au fost
zugrăvite de curând.( subst. masculin, singular, indiferent de locul său + subst. neutru, singular sau plural - acordul se face la
neutru/feminin plural).
Ex.: Munții și dealul sunt mângâiați de soare.;
Dealul și munții sunt mângâiați de soare.(
subst. masculin, plural, indiferent de locul
său + subst. neutru, singular- acordul se face
la masculin plural).
Ex.: Cartofii și ouăle sunt scumpe.; Ouăle și
cartofii sunt scumpi.( subst. masculin, plural + subst. neutru, plural - acordul se face
cu termenul cel mai apropiat de verb).
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