
MOTTO:

„Întâmplarea a făcut să întâlnesc, în 1929, la Paris, pe scriitorul Panait Istrati și omul acesta  
mi s-a arătat numaidecât prieten, dăruindu-mi căldura sufletului său. (...) Panait Istrati era dintre puținii 

oameni care dau în prietenie sufletul lor întreg, fără rezerve, cu totul.”
Valer Donea, De vorbă cu Romulus Cioflec, în Adevărul literar și artistic anul XVIII, nr. 859, 23 mai 1937, p. 15.

Casa memorială „Romulus Cioflec” din Araci, imagine de iarnă
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Casa memorială „Romulus Cioflec” din Araci, imagine de iarnă

MOTTO: „ Întâmplarea a făcut să întâlnesc, în 1929, la Paris, pe scriitorul Panait Istrati 

și omul acesta mi s-a arătat numaidecât prieten, dăruindu-mi căldura sufletului său.”

Valer Donea, De vorbă cu Romulus Cioflec, în Adevărul literar și artistic anul XVIII, nr. 

859, 23 mai 1937, p. 15.

.

Luminița Cornea

Documente despre Romulus Cioflec aflate în arhiva Muzeului 

Național al Literaturii Române din București 

În arhiva Muzeului Național al Literaturii Române din București, dosar Romulus Cioflec,

se află mai multe documente literare care relevă relațiile scriitorului născut în Araci cu prietenii 

săi, scriitorii. Cel mai vechi document este o scrisoare din perioada când Romulus Cioflec este 

prim-redactor, între 1911-1912, la publicația Românul din Arad, fiind solicitat pentru această 

onorantă calitate chiar de directorul Vasile Goldiș (1862-1934). La conducerea ziarului arădean 

s-a aflat șase luni, din data de 1 decembrie 1911(1) până în luna mai 1912 (2).
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În arhiva Muzeului Național 
al Literaturii Române din Bucu-
rești, dosar Romulus Cioflec, se 
află mai multe documente lite-
rare care relevă relațiile scriito-
rului născut în Araci cu prietenii 
săi, scriitorii. Cel mai vechi do-
cument este o scrisoare din peri-
oada când Romulus Cioflec este 
prim-redactor, între 1911-1912, 
la publicația Românul din Arad, 
fiind solicitat pentru această 
onorantă calitate chiar de direc-
torul Vasile Goldiș (1862-1934). 
La conducerea ziarului arădean 
s-a aflat șase luni, din data de 1 
decembrie 1911(1) până în luna 
mai 1912 (2).

În calitatea sa de redactor- 
șef la ziarul Românul, Romulus  
Ciofl  ec îi solicita poetului Geor-
ge Coșbuc (1866-1918) o cola-
borare pentru numărul special 
de sărbătoarea Paștelui din anul 
1912. Adresarea este plină de 
respect față de un mare poet al 
neamului, cunoscut cititorilor ca 
un colaborator de seamă al zia-
rului, mai ales, în numerele spe-
ciale ocazionate de marile săr-
bători. Insistența este respectu-
oasă și delicată: „Dacă aș ști că 
ne dați uitării, v-aș mai scrie o 
dată”, fără a fixa un termen, dar 
menționând într-un P.S.: „Nu-
mărul se pune sub tipar înainte 
de Florii.” 

EVENIMENT EDITORIAL 

Luminița Cornea

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

Textul manuscris original Romulus Cioflec către G. Coșbuc
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Iată conținutul scrisorii:

„ROMÂNUL”
Organul Partidului Național Român     
din Ungaria și Transilvania
ARAD, Str. Zrinyi 1/a
Arad, 7 martie (1912)

Stimate și Iubite Dle Coșbuc,

Îmi iau voie să Vă aduc aminte de numărul nostru 
de Paște.
D. Goldiș, noi, redacția întreagă – și cetitorii noștri, 
toți așteaptă de Paști un număr frumos și în el o poe-
zie a D-Voastră.
Dacă aș ști că ne dați uitării, v-aș mai scrie o dată.
Așteptăm.

Primiți salutul meu,
R. Cioflec

P.S. Numărul se pune sub tipar înainte de Florii. 
 

În aceeași arhivă a Muzeului Național al Lite-
raturii Române, București, se află o scrisoare a lui 
George Topîrceanu trimisă lui Romulus Cioflec, 
conform ștampilei poștei, în ziua de 10 decembrie 
1913, după cum este menționată adresa pe plic, des-
tinatarul: Romulus Cioflec, publicist, str. Primăverii 
35, București. Aceeași formulă de adresare, „Dragă 
Romule”, o reîntâlnim în toate scrisorile către Ro-
mulus Cioflec ale scriitorului Panait Istrati, (consi-
derat mai mult decât prieten, un adevărat frate de 
cruce) din perioada 1929-1935.

George Topîrceanu a debutat în Viaţa româneas-
că în anul1909, cu parodia Răspunsul micilor func-
ţionari, prin care se face remarcat în lumea literară. 
După puțin timp, în 1911, G. Ibrăileanu îl cheamă 
pe George Topîrceanu la Iaşi ca subsecretar de re-
dacţie la Viaţa românească, apoi secretar de redac-
ție. În această calitate, Topîrceanu îi scrie lui Romu-
lus Cioflec pe care îl cunoștea de la București, din 
perioada când Cioflec era bibliotecar la Biblioteca 
Academiei (1905-1910).(3). Din textul scrisorii re-
zultă că cei doi se cunoșteau bine, că poetul George 
Topârceanu aprecia povestirile lui Romulus Cioflec, 
că-i știa și nevoile financiare, încurajându-l să trimi-
tă texte din timp, ca acestea să ocupe un loc mai bun 
în paginile revistei. De la început, chiar abrupt, își 

exprimă convingerea că schița i-a plăcut mult, că „a 
plăcut tuturor” și a trimis-o imediat la tipar.

Totodată, cititorul de azi află din scrisoare câteva 
detalii privind activitatea colectivului de redacție, 
faptul că nici atunci nu era ușor de elaborat o revis-
tă, deoarece colaboratorii vechi aveau prioritate, așa 
cum se precizează în scrisoare: „E ceartă, e discuție 
totdeauna. Dacă ai fi aici, ar fi bine.”

Interesant de reținut că, aproape concomitent cu 
prietenul său George Topîrceanu, Romulus Cioflec 
este înscris în Societatea Scriitorilor Români (ceea 
ce, astăzi, este Uniunea Scriitorilor din România) 
cu data de 1 martie 1914.

Până la debutul în Viața românească, Romulus 
Cioflec publicase poezii, schițe, povestiri în Gaze-
ta Transilvaniei, Luceafărul, Tribuna, Viața litera-
ră, Semănătorul și debutase editorial cu volumul 
Doamne, ajută! (care cuprinde 13 proze) în 1907. 
Primele povestiri care i s-au publicat în Viaţa româ-
nească sunt: Domnu’ Ghiţă (nr. 10/1913), Copaci 
bătrâni (nr. 3/1914), Documente omeneşti. Ideal şi 

Textul manuscris original Topârceanu către Cioflec
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dezamăgiri (nr. 5-6/1915) şi Ochiul lui Dumnezeu 
(nr. 10-12/1915).(4). Schița despre care G. Topâr-
ceanu scrie că i-a plăcut și care „A plăcut tuturor”, 
ar putea fi Domnu’ Ghiţă, având în vedere că revis-
tele se tipăreau de obicei cu întârziere.

Textul scrisorii este următorul:

REDACȚIA REVISTEI
VIAȚA ROMÂNEASCĂ
I  A  Ș  I
Str. Cuza Vodă 52

Dragă Romule,
Am dat-o imediat la tipar. A plăcut tuturor. Vezi?
Știu că ai nevoie de bani, altminteri am fi păs-

trat-o pentru No viitor, ca să ai un loc mai bun, de-
oarece acum numai cronicele nu erau zețuite.

Niciodată refuzul nu trebuie să te mire sau să te 
supere. Așa e obiceiul aici. Colaboratorilor vechi li 
se publică din trei bucăți, una. E ceartă, e discuție 
totdeauna. Dacă ai fi aici, ar fi bine.

Mi-a plăcut mult schița, dar poți să mă dai dra-
cului, cu Manasse(5) n-ai dreptate!

Al tău, Topîrceanu 

În primăvara anului 1937, la 7 mai, după o grea 
suferință, poetul George Topârceanu moare (n. 20 
martie 1886). Romulus Cioflec cunoștea delicata po-

veste de dragoste dintre el şi 
poeta Otilia Cazimir, priete-
na-i de-o viață, și-i transmite 
Otiliei Cazimir condoleanțe 
și vorbe de mângâiere. Po-
eta îi răspunde printr-o car-
te poștală (formă uzuală de 
comunicare în epocă), aflată 
în arhiva Muzeului Național 
al Literaturii Române din 
București. Prin cuvinte pli-
ne de duioșie, de prietenie, 
de amintiri, ca unui prieten 
vechi în care are încredere, 
Otilia Cazimir îi mărturi-
sește cu inima îndurerată că 

nu poate uita „lunile de chin, 
nopțile de agonie, cruzimea 

a-lor față de mine, umilința pe care i-au făcut-o, lui, 
după moarte.” Interogațiile din final transmit suferin-
ța ființei care înțelege greu moartea/plecarea omului 
iubit într-o zi de primăvară, când totul reînvie, când 
chiar el și opera lui reprezentau viața însăși.

Redăm textul Otiliei Cazimir:

Iași, 16 mai 1937

Prieten vechiu, îți mulțumesc pentru calda și de-
licata d-tale încercare de a mă mângâia. Îți mulțu-
mesc pentru înțelegerea d-tale. În prăpastia în care 
am căzut dintr-odată, deși eram pregătită (medicii 
de la Viena îmi spuseseră, mie, adevărul) – orice 
mână cinstită, care mi se întinde cu prietenie, e o 
mângâiere.

Am mult de lucru pentru el. Mi-a lăsat – cred că 
cu gândul ascuns de a mă lega, astfel, de viață, – 
multe de făcut. Voi trăi și le voi face. Dar cum să 
uit lunile de chin, nopțile de agonie, cruzimea a-lor 
față de mine, umilința pe care i-au făcut-o, lui, după 
moarte? 

Le vei ști, poate, mai târziu. Acum, vreau să uit. E 
primăvară și el e mort. Înțelegi d-ta asta? El, care 
era Viața însăși?

Cu prietenie, O. Cazimir 

Plicul adresat de Topârceanu către Cioflec, 1913
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Carte poștală Otilia Cazimir către Cioflec, verso, 1937 Carte poștală Otilia Cazimir către Cioflec, față, 1937

Romulus Cioflec cu soția, 30 ianuarie 1937  

Verso foto Romulus Cioflec cu soția

Note:

1.Vasile Goldiș, Corespondența, vol. I, Scrisori trimise 
(1888-1934), ediție îngrijită, studiu introductiv, note și co-
mentarii de Gheorghe Șora, cuvânt înainte de Ștefan Pascu, 
Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1992, p. 81-86.

2. Victor Durnea, Contribuții la cunoașterea vieții și acti-
vității scriitorului Romulus Cioflec (III), în revista „Vatra ve-
che”, lunar de cultură, anul VIII, nr. 4 (88), aprilie 2016, p. 51.
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De curând, cu totul întâmplător, am descoperit, pe 
internet, într-un anumit grup copia unui document 
foarte interesant cu semnătura scriitorului Romulus 
Cioflec. Mi-a atras atenție imediat, în primul rând, 
semnătura frumos caligrafiată, foarte cunoscută 

mie. Apoi, textul dactilografiat 
la o mașină de scris cu acele ca-
ractere ce-mi sunt familiare, de-
oarece cunosc textele celor patru 
comedii rămase de la Romulus 
Cioflec (dintre care pe trei le-am 
editat) dactilografiate cu aceleași 
caractere. Mașina de scris este, 
în prezent, exponatul de referin-
ță al Casei memoriale „Romulus 
Cioflec” din Araci. 

Documentul, a cărui copie o 
prezentăm în facsimil, este cere-
rea lui Romulus Cioflec (1882–
1955) adresată, la 4 decembrie 
1943, președintelui Societății 
Scrii  torilor Români din Bucu-
rești. Prin cererea, înregistrată în 
aceeași zi la S.S.R., cu nr. 349, 
scriitorul solicita o adeverință, 
„necesară pentru valorificarea 
drepturilor mele la adaosul de 
pensie de la Casa Scriitorilor”. 
Textul este un adevărat model de 
cerere, din care aflăm și domici-
liul din București, din acea peri-
oadă, al lui Romulus Cioflec:
    

București, 4 decembrie 1943
Domnule Președinte,

Subsemnatul, Romulus Cioflec, profesor pensio-
nar, domiciliat în București IV, strada Inginer Slă-
niceanu, Nr. 6, vă rog să binevoiți a-mi elibera o 

DEZVĂLUIRI DOCUMENTARE

Luminița Cornea

Romulus Cioflec, cerere pentru „adaosul” la pensie

Cererea lui Romulus Cioflec către Societatea Scriitorilor Români

3. Repere din viața și activitatea lui Romulus Cioflec în 
vol. Romulus Cioflec, un ardelean pe drumurile lumii, ediție 
îngrijită de Luminița Cornea, Sf. Gheorghe, Editura Arcuș, 
2007, p. 80.

4. V. Durnea, Contribuții la bibliografia prozatorului Ro-
mulus Cioflec, în Caietele de la Araci, publicație semestrială 

de literatură a Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni, 
anul VI, nr. 2 (10), decembrie 2018, p. 8.

5. Manasse este o dramă scrisă de către scriitorul Ronetti-Ro-
man (1853-1908) și publicată în anul 1900, tradusă ulterior în 
limba idiș de Iacob Sternberg. Piesa Manasse a devenit un ade-
vărat caz și a rămas o pagină tristă a istoriei teatrului românesc.
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adeverință că sunt membru al Societății Scriitorilor 
Români, necesară pentru valorificarea drepturilor 
mele la adaosul la pensie de la Casa Scriitorilor.

Primiți, vă rog, asigurarea considerațiunii mele 
deosebite,

Romulus Cioflec
București IV, str. Inginer Slăniceanu 6

Domniei Sale
Domnului Președinte al Societății Scriitorilor 

Români – București.

Președintele Societății Scriitorilor Români era, la 
acea dată (între 1939 și 1944), marele latinist Nicu-
lae I. Herescu (1903–1961), poet, prozator, eseist, 
traducător, fondator și director al Institutului Ro-
mân de Studii Latine (1937–1945) din București, 
director, din 1940, al Fundațiilor Culturale Regale 
„Carol I”. Din anul 1944 s–a aflat în exil, în Portu-
galia, apoi în Franța, unde a fost animatorul mișcării 
literare din exilul românesc și a funcționat ca pro-
fesor universitar de latină, primind recunoașterea 
unor latiniști de valoare internațională (a coordonat 
volumul Ovidiana – Paris, 1958 – editat cu ocazia 
aniversării a 2000 de ani de la nașterea poetului la-
tin Ovidiu). 

În arhiva Muzeului Național al Carpaților Ră-
săriteni se află un exemplar din prima ediție a ro-

manului Vârtejul de Romulus Cioflec, cu autograf 
adresat chiar lui Niculae Herescu: 

„D-lui I.N. Herescu 
Cu cele mai alese sentimente, de la
Romulus Cioflec
Buc. 22/I/1938”

Autograful scriitorului, editia I a romanului Vârtejul

PAGINI DE ISTORIE LITERARĂ

Valer Donea*

De vorbă cu Romulus Cioflec

GOSPODARUL
Pe-o zi caldă de vară, într-o trăsură mare boie-

rească, trasă de doi cai fuduli, ar fi trebuit să intru 
pe poarta unui conac și să trag la scara casei gos-
podărești, unde eram așteptat dinainte. Să iasă în 
întimpinare gospodarul, cu vorbe de bun sosit și să 
te pofteaseă la umbra răcoroasă a unei odăi cu sto-
rurile trase, în care stăpânește un miros cunoscut – 
mireasma așezărilor bătrânești ale bunicilor noștri.

– Anicuțo, Anicuțo!... să strige stăpânul casei, 
spre cămările nevăzute în care se mișcă ca o albină 
cucoana de gazdă.

Și-n vreme ce te îndeamnă să te simți ca la dum-
neata acasă, spunându-ți vorbe plăcute și dându-ți 
înconjur ca să vadă de nu-ți lipsește ceva, sosește și 
stăpâna conacului, cu zâmbet luminos și ochi prie-
tenoși, aducând dulceți și apă, și tot felul de dulciuri 
făcute chiar de mânuța dumneaei.

O tihnă fără griji te cuprinde, te lași pe-un divan 
moale, c-un oftat de mulțumire, în vreme ce tăce-
rea calmă a vieții de țară te-nconjoară, te leagănă, te 
mângâie dulce.

Așa am visat o clipă, cu ochii trezi, c-ar fi trebuit 
să se întâmple vizita mea la Romulus Cioflec, de 
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îndată ce i-am văzut figura blajină, de om așezat și 
serios, ochii negri prietenoși sub sprâncenele hai-
ducești, fruntea lată și maxilarele puternice trădând 
stăruință, vocea moale și îmbietoare a omului ce 
trăiește în natură.

Iluzia a fost sprijinită și de faptul că gazda mea 
m-a întâmpinat așa cum am arătat mai sus și că „cu-
coana Anicuța“ s-a ivit îndată, cu zîmbet luminos și 
ochi negri sclipitori, înflorind odaia banală de târg 
cu tinerețea-i grațioasă, aducând îndată dulceți și 
prăjituri, după obiceiul pământului.

O clipă am uitat că străbătusem cu tramvaiul până 
în inima Bucureștiului, trecând de-a lungul străzilor  
pline de mulțime viermuitoare, că urcasem cele cinci 
etaje ale unui „block“ nou construit și că bătusem la o 
ușă de lemn pe care o carte de vizită anunța chiriașul.

Dna Anicuța Cioflec mă îndemna să gust dulciurile 
și să spun dacă-mi plac, în vreme ce domnul Cioflec, 
așezat în față-mi, la birou, mă îndemna cu voce amica-
lă să spun cărui lucru se datora plăcerea vizitei mele.

FRĂȚIA DE CRUCE
– Vroiam să vă cer câteva lămuriri asupra roma-

nului dumneavoastră pe care îl scoateți de „Ziua 
cărții”, am zis, așezându-mă mai bine în scaun și 
scoțând discret, pe genunchi, un caiețel.

Domnul Cioflec m-a privit cu oarecare stânjeni-
re, ca un om căruia nu i-i îndemână să vorbească 
despre sine.

– Vorbești de romanul meu Vârtej? a spus, ple-
când o clipă ochii și cercetând cu atenție o pată pe 
hârtiile de dinainte-i. Uite ce e: eu nu mă pricep de-
loc ce pot spune publicului cetitor despre mine ori 
despre o carte a mea, încât mă vezi destul de încur-
cat, deși, evident, foarte măgulit că-mi soliciți pen-
tru Adevărul literar un interviu. Dacă ai bunătatea, 
te-aș ruga să-mi ușurezi sarcina, punându-mi dum-
neata întrebările și neașteptând să țin eu discursuri. 
Nu sunt un orator.

– Suntem înțeleși – am zis, pregătindu-mă de atac.
– Care-i prima întrebare?
M-am gândit, o clipă:
– E interesant de știut, mai întâi, cum v-a venit ideea 

să scrieți acest roman? De la ce sugestie ați pornit?
Domnul Cioflec a ridicat ochii, privindu-mă atent.
– Ai nimerit bine. Trebuie să spun că lucrarea asta, 

primul meu roman, a pornit de la o idee cu totul vagă, 

mai mult un sentiment, și că elaborarea ei a fost sur-
prinzătoare și pentru mine, venind fără veste și trans-
formându-se în altceva decât gândeam.

– Cum asta?
– Îți spun îndată. Ideea, ori mai bine sentimentul, 

de la care am pornit a fost solidaritatea dintre doi 
oameni, dintre doi bărbați. Mă gândeam să scriu o 
nuvelă în care să reiasă în evidență acest lucru, al 
„frăției de cruce“, cum se spune în popor. Întotdeau-
na am avut mare admirație pentru legătura dintre doi 
prieteni și am dorit chiar cu ardoare să întâlnesc pe 
cineva care să-mi poată fi un astfel de tovarăș, legat 
prin frăția asta de cruce. Întâmplarea a făcut să în-
tâlnesc, în 1929, la Paris, pe scriitorul Panait Istrati 
și omul acesta mi s-a arătat numaidecât prieten, dă-
ruindu-mi căldura sufletului său. Visul meu părea că 
se împlinește, că voi avea bucuria să realizez frăția 
de cruce, căci Panait Istrati era dintre puținii oameni 
care dau în prietenie sufletul lor întreg, fără rezerve, 
cu totul.

– Și... așa v-ați gândit să puneți în scris prietenia 
asta visată?

– Stai puțin. Ideea frăției de cruce dormea latent 
în mine și-i mai trebuia ceva ca să ia pară...

PE VALEA MORMINTELOR
– Am un frate conductor silvic, urmează gazda, 

alegându-și cuvintele. Într-o zi, scoboram cu acest 
frate al meu pe-o vale din Munții Apuseni, cu drezi-
na; era spre asfințitul soarelui, ultimele raze aurii îmi 
jucau în ochi, domnea liniște mare peste văgăuni și 
chiotul pădurenilor ce lucrau la căratul lemnelor fă-
cea singurătatea acelei regiuni și mai intensă. Sufle-
tul meu dormita, în vreme ce treceam la vale, prin-
tre păduri, purtând în minte ideea aceea de frăție de 
cruce. Mă gândeam la Istrati... La prietenia mea cu 
dânsul... Clipa era prielnică pentru zămislirea unei 
idei. Atunci, dintr-o dată, mi-a venit: treceam prin-
tre niște sate pe care nu le mai văzusem până atunci, 
niște sate care aveau morții lor îngropați lângă gos-
podării, în așezări. Fiecare casă își avea cimitirul 
ei, cu cruci și moșoroaie de pământ. Faptul acesta 
neobișnuit și straniu, în acel asfințit singuratic, mi-a 
trezit fără veste în imaginație o scenă, în care eroii 
erau cei doi prieteni, frați de cruce. În clipa aceea 
m-am hotărât să mă apuc de scris nuvela...

– E mult de-atunci?
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– Era prin iunie, 1932, mi se pare. Am început a 
scrie și dintr-o dată mi-am dat seama că nu va fi nu-
velă, ci roman. Și încă roman social, încadrat între 
evenimentele de dinainte, în timpul și după războiul 
mondial, zece ani înainte de război și zece ani după 
război.

VÂRTEJUL
Am oprit o clipă pe interlocutor.
– Nu mi-ați spus încă în ce regiune ați plasat ac-

țiunea acestui roman și ce pătură socială zugrăviți?
– Natural, a răspuns domnul Cioflec, e un tablou 

din viața țărănimii ardelenești, dintr-o regiune pe 
care o cunosc foarte bine, fiind locurile pe care am 
copilărit. Locul acțiunii l-am mutat, evident, dar e co-
pia credincioasă a peisagiului familiar din primii mei 
ani. Ca să fiu mai precis, descriu regiunea de oieri, 
regiunea Marginei, cum se numește, a mocanilor, a 
contrabandiștilor care lucrau cu vechiul Regat, mai 
cu seamă în materie de cai și vite. Cât privește pătura 
socială, am căutat să zugrăvesc preotul, proprietarul, 
jandarmul, țăranul din acea regiune. Nu știu dac-am 
reușit; asta rămâne să se vadă. Panait Istrati, care a 
cetit romanul în prima formă, mi-a propus să scriem 
o carte împreună (zugrăvind viața de la munte: „Hai, 
măi, să facem noi o carte. Eu aduc Baldovineștii, tu, 
Prahova, unde ai fost. învățător”...)

Eu am ridicat repede ochii, la ultimele cuvinte ale 
lui Romulus Cioflec.

– Cum ați spus? Panait Istrati a cetit romanul „în 
prima formă“? Așa ați spus?

– Da. De ce te miri? Vârtejul a fost scris de mai 
multe ori, până am ajuns la o formă pe care am so-
cotit-o definitivă.

– Lucrați încet, așadar, migălos?
– N-aș putea să-ți spun precis cum scriu. Știu că 

Vârtejul a fost scris întîi cu creionul, apoi l-am bătut 
la mașină, în rânduri rare, ca să am pe unde reveni 
și corecta. Dar eram așa de nemulțumit de forma pe 
care i-o dădusem, încât am stricat tot ce lucrasem și 
am scris din nou.

În ce privește de lucru migălos, da, aș putea spune 
că am mare răbdare, că revin, tai, adaog. Uneori îmi 
vin idei în timp ce lucrez și asta mă face să schimb 
drumul inițial.

– Are răbdare mare, intervine doamna Anicuța, 
zâmbind. Și când nu lucrează, e nervos grozav.

– Da, întărește domnul Cioflec, în vreme ce eu 
urmez sfaturile doamnei gazdă și gust din prăjiturile 
așa de bune pe care mi le-a vârât dinainte.

– Când nu lucrez, nu scriu nimic într-o zi, mi se 
pare că nici nu merit să mănânc.

– Nu vă stingheresc? ... întreabă drăgălaș doamna 
Cioflec.

– Poți să stai, Anicuțo, spune blând scriitorul. 
Nu-i așa că nu te jenează? mi se adresează apoi. 

Protestez. Apoi, mulțumesc pentru prăjiturile pe 
care le laud cu toată sinceritatea.

– Astăzi le-am făcut pentru întâia oară, spune 
doamna Anicuța, zâmbind cu ochii-i strălucitori și 
vioi. Apoi adaogă:

– V-a spus că lucrează ceasuri întregi, cum se în-
tâmpla, uneori dimineața, alteori noaptea, și câteo-
dată uită de toate, până și de somn și de hrană?

– Nu exagera, Anicuto, protestează cel în cauză.
– Ba da, ba da, așa-i. De când s-a lăsat de politică, 

și-a închinat întreaga viață bibliotecii și scrisului. 
Parcă ar vrea să răscumpere tot timpul pierdut.

– Asta așa-i, recunoaște soțul. Am avut mari de-
cepții și m-am lăsat definitiv de politică.

– E mai bine-așa, spun eu. Altfel nu aș fi eu acu-
ma aici, luând note despre Vârtejul.

PRIMELE VERSURI
– Mai vrei să mă mai întrebi ceva? a întrebat dom-

nul Cioflec, văzându-mă cu creionul în suspensie și 
cu caietul deschis.

– Ar fi interesant de știut care au fost primele în-
cercări literare ale dumitale?

– Eram la Școala Normală din Câmpulung, prin 
clasa a IV-a, când mi-a căzut în mână Floare albastră. 
Eram sărac și nu prea îmi dădea mâna să cumpăr cărți 
și reviste. Totuși, din micile economii, luam Pagini 
literare, unde scria pe atunci M. S. Cobuz, proză și 
versuri. Tot în această revistă găseam poezii de Iosif 
și literatură populară. Natural, am început a mâzgăli 
și eu versuri; le scriam pe unde apucam, dar nu le-am 
publicat niciodată. După ce-am ajuns învățător, am 
început a cumpăra Țara și acolo, în numărul ei literar 
de duminică, am luat parte la un concurs în care se 
cerea să se versifice o poezie de Goethe în românește. 
Bineînțeles că n-a fost mare lucru de acea traducere 
a mea; rezultatul a fost o încurajare apărută la poș-
ta redacției. Zicea acolo: „promite, mai încercați“.  
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Pe urmă, am început a publica versuri inspirate din 
poezia populară, la Gazeta Transilvaniei; erau influ-
ențate de Coșbuc însă și n-aveau valoare.

PRIETENUL MOLDOVENILOR
– După aceea ați început a publica proză? – întreb.
– Da. În 1905, apare în Sămănătorul prima mea 

schiță, Un gând. Apoi colaborez la Luceafărul și la 
Viața literară.

– Și după aceea la Viața românească, nu este 
așa?îi iau eu înainte.

– Da, încep a colabora la Viața românească, de-ai 
cărei scriitori rămân legat pentru totdeauna și pe care 
îi am și-acum la inimă, cu toată dragostea și priete-
nia. Despre colaborarea mea la Adevărul literar, de 
la război încoace, își amintesc cititorii acestei reviste.

– Sunteți, așadar, un prieten al moldovenilor?
– Da, îmi pare bine că pot s-o spun. Primul pri-

eten mi-a fost regretatul poet G. Topîrceanu, care 
m-a îndemnat să trimit la Viața românească prima 
schiță. Apoi, C. Stere mi-a câștigat dragostea și 
admirația printr-o scrisoare pe care mi-a trimis-o, 
prin care îmi spunea, ca răspuns la schița pe care 
o trimisesem: „E interesantă, dar de la dumneata 
așteptăm ceva și mai bun“. Apoi Topîrceanu m-a 
îndemnat, să trimit iar ceva și această a doua bu-
cată a avut mai mult succes. A fost tipărită cu titlul 
Domnul Ghiță și apoi am publicat-o în volumul La-
crimi călătoare. De-atunci am rămas legat de toți 
cei din cenaclul revistei ieșene. Trecând profesor la 
Pomârla, am cunoscut mănăstirilc nemțene și m-am 
legat și mai mult de Moldova. Am cunoscut pe M. 

Lansare la Casa Memorială „Caietele de la Araci” nr. 11: ing. Șerban Teculescu (Paris),  
prof. Nicolae Scurtu (București), prof. Ion Topolog (Brașov), prof. Luminița Cornea (Sf. Gheorghe)

În curtea muzeului din Araci, iulie 2019, fiicele scriitorului 
Romulus Cioflec: Eleonora Popa cu soțul Ilie Popa, 

Gabriela Corodeanu, nepotul Bogdan Negrea și,  
în mijloc, Luminița Cornea.
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Sadoveanu, pe Frunză, pe I. Mironescu, pe Demos-
tene Botez, pe G. Ibrăileanu. pe M. Sevastos. Apoi, 
o prietenie caldă m-a legat de D. D. Pătrășcanu. Pri-
vind în urmă și-n juru-mi, constat că am fost și am 
rămas legat de moldoveni. De-aceea mă mândresc 
a spune că pot fi numit „prietenul Moldovei și-al 
moldovenilor“.

*Valer Donea este un pseudonim al scriitoarei Profira Sa-
doveanu; în perioada interbelică, în artă, a fost mai greu să 
fii femeie decât bărbat, aceasta pare a fi explicația faptului că 
Profira Sadoveanu a publicat sub pseudonimul Valer Donea. 

Valer Donea, De vorbă cu Romulus Cioflec, în Adevărul 
literar și artistic anul XVIII, nr. 859, 23 mai 1937, p. 15; re-
publicat în volumul Romanul românesc în interviuri, o isto-
rie autobiografică, antologie, sinteze bibliografice și indice 
de Aurel Sasu și Mariana Vartigc, vol. I, partea II, București, 
Editura Minerva, 1985, p. 640-646.

RESTITUIRI

Romulus Cioflec

Prin Munții Buzăului. Drum de primăvară

Ne apucase o vreme pe drum – de tot proastă; pri-
vitorii, cu care schimbam un „Hristos a înviat!”, în 
trecere, îi ziceau „vreme grasă”, gândindu-se numai 
la ogoarele lor... Căci lumea ne privea din ușile gos-
podăriilor ori din adăposturile crâșmelor și ne urmă-
rea cum înaintam tăcuți prin ploaie. Ne și pofteau să 
ne tragem la un adăpost cu tot „trenul” nostru. Căci 
mergeam cu un car și un docar agățate unul de altul. 
În cel dintâi, car de cele lungi pentru cărat, se muta 
la munte toată averea unui prieten, iar noi cu familia 
lui, veneam în docar, în urmă. De pe vârful carului de  
dinainte, nenea Irimie se vedea mic deasupra lăzi-
lor și abia ajungeau hățurile la dânsul, iar docărașul 
nostru, după ce mai eram și adunați de ploaie, venea 
supus și mic la urmă. De aceea privitorii ori îi prin-
deam zâmbind ori, dacă n-aveau chip, râdeau numai 
cu ochii și așteptau să ne uităm în altă parte... Prie-
tenul meu nici măcar n-avea chip să-i vadă, ocupat 
cum era să învârtească piedica docarului la coborâș, 
ca să nu spargă cu oiștea lada cu găini a nevestii.

Dar cum dealurile se apropie, iar pe clinurile lor se 
adună din toate părțile pădurile la drum cu freamătul 
și cu păsările lor, se răresc deodată și casele Teliului, 
satul nesfârșit de lung de la porțile Buzăului Arde-
lean. Și mai urcăm o bucată de vreme prin preajma 
gârlei al cărei glas răzbate tot mai întărâtat și care 
printre fagi și arini deschide poienițe, toate albe și 
galbene de floare; apoi lăsând pârâul care-și avea un-
deva în sus izvorul, luăm în piept muntele, când mai 
de-a dreptul, când mai de ocol, târâți de boii vânjoși 
și mari ai unui fecior de secui, pe care-l găsisem în-
cărcând lemne cu taică-său, la marginea unei poieni. 

Însă cu tot ajutorul boilor și cu sforțările pline de cre-
dință ale călușeilor noștri, făcurăm un ceas încheiat 
până sus la Cumpănă – și coarnele lungi se izbeau 
în tact, fie unul într-altul, fie în proțap, de silința cea 
mare... Dar cum ne ridicăm, zarea se lărgește mereu 
prin luminișul de poieni și de fânețe fragede. Și, deo-
dată, de sus de pe culme, se deschid zările cele multe, 
unde se pierd în ceața vânătă a înserării, peste atâtea 
spinări de făget, spinările îndesite, sure, ale înălțimi-
lor de departe... La stânga, în dosul celuilalt deal, se 
ridică acum, dominând locul, muntele rotund Pilișca, 
iar pe dreapta, stâncoși: Tătărușul și Pietrosul – cel 
dintâi mai sprinten, iar celălalt, masiv, greoi și lung 
de câțiva kilometri, ieșind sur din codri, ca un bou 
uriaș lungit la rumegat, în iarba unei lunci.

Aici se cuvenea să fi fost hotarul între țările de odi-
nioară... de aici, de la cumpăna apelor, purced într-o 
parte și în alta izvoarele fie spre șesul Dunării, fie 
spre valea Oltului, osândit să-și facă drumul de ocol. 
Căci de aici, de la izvoarele Buzăului spre răsărit, sa-
tele fostului regat maghiar sunt în întregime româ-
nești, ca toate satele până la vărsarea apei în Dunăre.

Devale, apoi, mergem mai iute, dar greu, căci caii 
nu pot ține atâta povară iar nădejdea cea mare e la 
prietenul meu care îngrijat strânge mereu piedica, în-
tărâtat, cicălit de nevastă, care o clipă nu scapă din 
ochi capul oiștii... Dar e nădejde și la nenea Irimie, 
care-și cunoaște caii și, pe cât cu putință, mână în așa 
fel, ca să ocolească devălișul. Încât, atunci când i se 
arată la o cotitură mai mare căciula cu zăgărea deasu-
pra blidarului, cătăm mai liniștiți de vale și parcă iar 
prind să răzbată la urechi cântecele păsărilor...
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Dar jos în vale, în mijlocul munților, iată se deschi-
de o luncă largă, o țară în jurul căreia se ridică deoda-
tă salbă de dealuri cu luminișuri, cu fânețe, cu păduri 
și cu munți în funduri de zare... Iar aici, în grădina 
aceasta mare, cu gospodării rare, înșirate pe șosea ori 
mai pe de lături și cu odăi risipite pe dealurile încon-
jurătoare, am rămas trei zile țintuit locului de ploaia 
cea „grasă”, în Întorsura Buzăului. Era a șaptea, a 
opta și a noua zi de Paști – și după ce s-au descărcat 
bagajele carului de dinainte, am prăznuit și aceste trei 
zile, căci pe așa vreme și mai cu seamă prin locurile 
acelea, Paștile trebuie să le ții înainte, dacă ești zăvo-
rât în casă. Doar dacă pe un răstimp scurt se mai des-
chideau norii și atunci soarele grăbit ridica ciocârliile 
nenumărate în slavă – și păsările acestea te scoteau 
din casă, cum chemau plugurile afară...

Dar după cele trei zile trebuia să încheiem Paști-
le, chiar dacă ploaia avea să mai țină – și să-mi văd 
de drum. Căci trecusem binișor de Duminica Tomii. 
Găsisem chiar în sat doi cai buni pentru docar și am 
pornit cu feciorul lui Ghiță Hărmăneanu din Întor-
sură prin glodul și prin negura dimineții celeia spre 
adâncul munților. Mergeam prin pâcla sură ce se tot 
retrăgea dinaintea noastră descoperind margini din 
făget și gospodării rare abia ieșite din pacea nopții... 
Nevăzut se ținea de noi și Buzăul, rostogolindu-se 
pe undeva în urlete furioase ori în șuiet pustiu și-l 
simțeam că se tot apropie de șosea prin negură, pe 
măsură ce se sălbăticește locul. Așa am lăsat Sita Bu-
zăului și gospodăriile din linia lungă a Crasnei; dar 
negura stăruia încă neclintită parcă – și tăcea feciorul 
și tăceam și eu, și cum tăceam poate că amândoi as-
cultam tot Buzăul; căci freamătul frunzelor se auzea 
mai greu din pâcla deasă care le înmuiase glasul...

Mai mult fugim – chiar și la deal – căci de șosea 
nu ne putem plânge... Apoi, în pustietatea locului, pe 
la o cotitură, au ieșit din negură două căciuli mari, și 
turma, și măgarul... – și străbăteam la pas prin behă-
itul asurzitor, pe toate gamele, al oilor cu lâna grea 
de apă. Cu capetele plecate, abătute, mută picioarele 
zilnic la deal și nu știi ce-ar da să se isprăvească oda-
tă drumul. Iar măgarul înaintează cu povara printre 
ele ca dus de curent, uneori enervat, alteori cople-
șit de urât, dar muncit de un singur gând: osteneala 
fără sfârșit... E turmă din Covasna și se întoarce de 
la iernat din Brăila. Răspunsul ciobanilor la întrebări 
e scurt și aspru, dar omenos. Chipurile umbrite de 

soare și de sânge mult, sunt pătrunse de osteneală și 
de toate nopțile de veghe de la Sfântul Gheorghe în-
coace. Dar în negura aceea umedă și rece, trupurile 
lor nu se zguflesc și nu se adună – iar soarele odată și 
odată îi va zvânta ca și pe frunzele fagilor...

Și după ce de dincolo de șanț, de sub o glugă, 
ni se mai strigă un „Hristos a înviat!”, pornim iar 
la trap și, mai apoi, la pas; căci alte două cârduri 
se desfac din neguri și se scufundă iară, legănând 
capetele mieilor cruzi din desagii măgarilor... Apoi 
altul și mai târziu altul, cu carul cu coviltir al stăpâ-
nului, cu câinii uzi și crunți în privire...

– De unde? De unde?!...
– De la Râmnic. Hristos a-nviat! ...
– Adevărat a-nviat!... An cu noroc să vă dea Dum-

nezeu!
– Să te-auză Dumnezeu drăguțu, domnule...
Când turmele și behăitul se îneacă în ceață, rămâ-

nem mereu cu Buzăul. Dar se pare că undeva, dea-
supra pădurii, soarele de mult vântura negura, s-o 
spargă, căci de la o vreme o sfârtică, o urnește odată 
de pretutindeni – și o rostogolește peste creștetele fa-
gilor. E soare! E soare biruitor și grăbit. Îi ajută vân-
tului să scuture apa. Dar nu știu când, pe nesimțite, 
s-a încins și corul pădurii... Se văd acum și podurile 
ce trec, pe-alocuri, Buzăul la târle singuratice, vă-
zute și nevăzute. Dar, după ce lăsăm „vama” pustie 
cu ferestrele căscate la vânt și cu pereții acoperiți de 
literatura anului 1916, munții încep să se înghesuie 
unii într-alții ca o ciurdă speriată de vite, iar Buzăul, 
îmbrâncit din toate părțile, urlă în abis, cu gura mare, 
înfiorător, întărâtat de sfărâmăturile de stânci și de 
bolovanii rostogoliți în cale. Pe alocuri, stânci se ridi-
că în fața apei ca niște cripte înconjurate de verdeață. 
Și de aici înainte șoseaua se cațără multă vreme tot 
pe teritoriul fostului Ardeal, tăiată în coasta muntelui, 
pe sub sprânceana fagilor care atârnă lung deasupra, 
până dincolo de Piatra Cerbului... Însă departe, jos, 
la Gura Harțagului, se deschide loc mai mult pentru 
soare și se vede acolo, peste vârfurile fagilor, șoseaua 
noastră, iarăși cu Buzăul alături; iar deasupra se ro-
tește în soare nuntă mare de rândunele ciripind vesel 
și clipind ca nestemate în lumina proaspătă și vie. Și, 
mai sus, în slavă, plutesc păsările mari ale locului, cu 
multă siguranță, cu aripi mari în nemișcare... Dea-
supra noastră la poala surpată a muntelui, înfășurat 
pe de-a întregul în pădure, până sus la creștet, doi 
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câini mari se cațără singuratici, năzuind spre dosul 
unde paște cârdul. Ne uităm la ei, și eu, și Ghiță, care 
și-a mai ridicat pălăria de pe nas și învârtește biciul... 
Dulăii cată și ei la noi liniștiți, dar odată, sucindu-și 
gâturile lor groase, înfășurate parcă în șaluri... Iată că 
cele dintâi turme au început să ia în stăpânire pășu-
nea fragedă a muntelui – și de-acum, pe sute de văi, 
de o parte și de alta a lanțului fără vamă, se tot târă 
furnicarele albe și sure prin umbra proaspătă, purtând 
behăitul și zvonul de clopote în sus după primăvară... 
Căci ea n-a răzbătut până pe vârfurile munților, unde 
domnește încă, sură, pădurea tristă de astă-iarnă.

Am trecut și pe la târla lui Rotea de la Gura Șiriu-
lui, cu un coșar mare ce cuprinde locul până la poala 
pădurii. Cârd întreg de iezi, urcați după soare pe co-
perișul unui adăpost, se dedau la tot felul de nebunii: 
se îmbrâncesc, se hârjonesc, se luptă, se aruncă în 
vânt la întrecere ori fac sărituri și figuri, fiecare pen-
tru gustul lui – albi, ruginii, gălbui, tărcați se clatină 
în soare ca pajiștea înflorită de pe o coastă. Cei mai 
mititei, care poate pentru întâia oară au cunoscut lu-
mina soarelui și ale căror glasuri se aud subțiri ca 
niște muzicuțe, se simt mai stingheriți pe locul în-
gust și înclinat de pe coperiș, unde ceilalți sunt foarte 
ocupați și-i izbesc la întâmplare... Se mai aude, de 
jos din ogradă, vaierul disperat al mieilor care nu pot 
lua parte la zbierg și nici nu pot să treacă în coșar, 
alături de mamele lor. Cei trei dulăi ai târlei, tolăniți 
pe marginea drumului cu spatele la coșar, privesc la 
noi serioși, tăcuți și neîncrezători, dar țintuiți locului 
cu capul ridicat ori cu botul lungit la pământ. Au și ei 
gâturile îmbrobodite. Nu ne-au lătrat și nu ne vor lă-
tra... Ne privesc fără curiozitate, cu niște ochi bătrâni 
din floacele lor mari, căci știu că noi vom trece pe 
drum înainte... Iar când portița de către pădure a co-
șarului se deschide și ciobanii iau cârdul din urmă, ei 
au și simțit. S-au ridicat, au hămăit de două-trei ori 
fără țintă, spre adâncul văii. Apoi pornesc pe lângă 
turmă, prin rariștea fragedă-gălbuie a pădurii, între-
tăiată de trilurile presurii și de fluierăturile ștrengă-
rești ale sturzului și mierlei.

După un drum mai lung pe malurile umbrite ale 
apei, ocolim apoi alte turme ce vin de către Dună-
re, trecem și „podul negru”, refăcut în lemn după 
prăpădul războiului – și după ce ne-am adăpat toți 
la un izvor iar Ghiță a îmbrăcat caii și docarul în 
crengi înflorite de măr sălbatic, continuăm drumul 

cu altă nădejde... Lăsăm, la strâmtoare, Piatra Țapu-
lui, mănunchiul uriaș de stânci, pornit ca o săgeată 
spre adâncul pământului și oprit deasupra Buzăului 
parcă anume ca să treacă mai întâi apa... Lăsăm pe 
dreapta și piscul Cheii, cel cutreierat de turme, de 
unde cu ani în urmă tunurile străine urmăreau oști-
rea în retragere; iar mai departe, sus, nevăzută, este 
și poiana cu mormintele. Nu bănuiești în ce parte și 
la ce depărtare le este adunarea, dar pe lângă zvonul 
de păsări ale pădurii și pe lângă șuietul apei, simți 
că se strecoară de undeva și tăcerea lor grozavă...

Mai la vale, venind de pe dreapta, ne întâlnim 
apoi cu apa foarte grăbită a Siriului care a mânat 
spre vărsare cârd întreg de bolovani. Iar aici se mai 
lărgește locul pentru gospodăriile rare, risipite, albe, 
umbrite de arini și sălcii și, arare, de vreun prun izo-
lat, cu floarea rară, sfioasă prin asemenea locuri... 
De aici în jos, copii, ce se întorc de la școală cu tră-
iști mari de gât, fac să răzbată prin huruitul trăsurii 
câte un „Hristos a-nviat!” energic, hotărât, cum îi 
învățase „domnu”.

Și, de-acum, munții rămân în urmă ori pe de lă-
turi, se tot trag după dealuri; iar turmele ce ne ies în 
cale vin, în sfârșit, prin soare – dar slabă amintire 
a arșiței de la Dunăre... Cu lâna lor mai zvântată, 
cu behăitul mai stăpânit și mai puțin jalnic, ele se 
revarsă pe amândouă laturile drumului, înaintând 
încet, ca să mai apuce o gură din iarba tânără... Pe 
spinarea măgarului, lărgită de căldări, desagi, de 
sarici, de trăiști cu merinde și de tot felul de boarfe 
ciobănești, călătoresc și trei căței dolofani, ce se tot 
izbesc unii într-alții scăpându-le mereu echilibrul 
la clătinarea dobitocului. Ocupați cu echilibristica 
aceasta, nu văd nimic împrejur și parcă nu aud be-
hăitul și nici șuierul îndemnător de pe margini al 
ciobanilor... Țin tot mijlocul drumului, ușor săltați 
de tarhat, și se tot duc spre muntele care se ridică 
departe în soare, cu odăi și târle risipite prin fânețele 
și rariștile de la poale, cu primăvara care i-a încins 
pădurea și răzbește acum spre vârf prin crengile 
goale, bântuite încă de vânturile reci ale nopților...

Din goană, Ghiță oprește în dosul unei clădiri... 
Suntem la Nehoiaș, în gară.

După ce m-a descărcat, flăcăul, fără întârziere, a 
și întors și se așterne drumului, înapoi, spre adăpos-
tul munților îngrămădiți în zare, îmbrăcat tot – cu 
cai și trăsură – în crengile albe de măr... Eu, țintuit 
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locului lângă bagaj, mai ascult cum se încrucișează 
pe peron chemări, porunci, glasuri întărâtate, mâni-
oase, și fluierături, și izbiră în tampoane. Iar un co-
pilaș, lipit de sora ce păzește vaca pe coastă, alături, 
se uită lung la mine cum am rămas fără căruță. Apoi 

face o sforțare mai presus de puteri, înroșindu-se și 
scăpărându-i ochii: „Hristos a-nghiat!”

Textul, apărut în Adevărul literar și artistic, seria II, anul 
II, nr. 29, duminică 12 iunie 1921, a fost transcris și corectat 
conform normelor ortografice în vigoare de Luminița Cornea. 

În interviul acordat lui Valer Donea (Profira Sa-
doveanu), în 1937 (redat în numărul de față al re-
vistei noastre), Romulus Cioflec afirmă că a debutat 
în anul 1905, în revista Sămănătorul din București, 
cu schița Un gând. Dar, după cum am demonstrat 
(1), Romulus Cioflec debutase în literatură în anul 
1904, în Gazeta Transilvaniei, din Brașov, cu schița 
Călin. Mai mult, până la apariția schiței Un gând, în 
Sămănătorul, lui Romulus Cioflec îi apare, în prima 
lună a anului 1905, în revista Luceafărul din Bu-
dapesta, poezia Pastel (anul IV, 15 ianuarie,1905).

Deși consacrat ca prozator, apoi ca dramaturg, is-
toricii literari nu pot lăsa în uitare poezia, desigur un 
exercițiu de creație din tinerețea scriitorului Romulus 
Cioflec. Aceasta cu atât mai mult cu cât poezia a re-
prezentat debutul în publicații importante ale epocii, 
cum este cazul debutului în Luceafărul din Budapes-
ta, în ianuarie 1905. În același an, pe când scriitorul 

lucra la Biblioteca Academiei Române din București, 
revista brașoveană Gazeta Transilvaniei îi publică 
alături de proze scurte și versuri (2): Rândunica (în 
nr.9), Legenda cucului (nr. 38), Chef (nr.87),  A fost 
odată (nr. 113), Cântece (nr. 117, nr. 209), La săru-
tat, O vorbă, Cântec (nr. 215), Cântec (nr.284). 

Constituind un exercițiu de creație, în poeziile lui 
Romulus Cioflec este evidentă influența poeziei po-
pulare și a poeziei lui George Coșbuc. Pentru exem-
plificare, redăm alăturat poezia Legenda cucului, în 
transcrierea noastră, cu adaptarea la ortografia ac-
tuală.

Note:
1. Luminița Cornea, Debutul lui Romulus Cioflec în Gaze-

ta Transilvaniei, în Revista literară Libris, rubrica Restituiri, 
anul I, nr. 2, iulie 2017, p.65-67.

4.Victor Durnea, Contribuții la cunoașterea vieții și acti-
vității scriitorului Romulus Cioflec (II), în Vatra veche, nr.3 
(87), martie 2016, p. 53.

Luminița Cornea

Poezia, un exercițiu de creație din tinerețea 
scriitorului Romulus Cioflec

Cică fuse-ntr-altă  vreme
Om sărac c-o spuză-ntreagă
        de copii.

Ce se facă, ce se dregă,
Gura cere, traista n-are,
N-ai ce fierbe în căldare
Şi nici mâne n-o mai fi.

N-avea pâne, n-avea lemne
Nici noroc n-avea, se vede,
  Dar apoi,

De v-aş spune nu m-aţi crede
Cât era de coate goale;
Da’ cum ştiţi românu-i moale,
Tot aşa cum sunteţi voi!

Da din umeri, iar nevasta
Îl spurca cum știe bine,
  Pân-odat. 

S-a gândit românu-n sine,
Cu toporul la spinare,
Pâne-n traistă şi cu sare,
Şi-n pădure a plecat.

Dă să taie-o tufă mare,
S-o târasc-apoi acasă.
  „Stai nu da!”

I-a strigat stejarul: „Lasă,
Cruţă-mă şi fii pe pace!
Iar de rostul ce ţi-oi face
Chiar tu singur te-i mira.

Du-te-n sat şi vezi că sfatul
Vornic îşi alege-acum;
  Înțelegi,

Stai, să te zărească numai,
Şi te-i face om deodată;
Fii cu gura dezgheţată,
Ș-ai să vezi cu ce te-alegi.”

Şi aşa, cum îl văzură,
Fără sfat şi vorbă multă:
  „Eşti de noi!

Satul tot de-acum te-ascultă!”
Ş-a schimbat ursita-n bine
Şi pe trai d-acum te ţine,
Ş-apoi car cu şase boi.

   Romulus Cioflec: Legenda cucului
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Dar deodat se schimbă vremea,
Aşa-i firea omenească,
          Şi deodat

Hait, puzderia cea obştescă, 
Nu şi nu .. ca să mai vie
Alt golan la vornicie,
Şi pe vornic l-aruncat.

Ş-a plecat păţitul iară
În pădure, la ştejarul 
  Fermecat;

Şi i-a povestit amarul, 
Cum l-a scos cu ridicata
Obştea-ntreagă, blestemata,
Şi cu chiote l-a dat.

„Du-te-n ăl oraş, departe,
De judecător se plânge
  Satul tot,

Te-or vede şi toţi s-or strânge,
Te-o alege ca pe tine
Şi d-acum te ține bine
Vezi şi nu mai fi netot!”

Şi s-a dus creştinul bine
Şi din nou norocu-n cale
  I-a căzut.

Avea slugi, avea parale,
Iar copiii şi femeia 
Nu știai de sunt aceia
Ce-n colibă s-au născut.

Între-aşa cinstite feţe,
Era-acum cinstit românu,
  Ba nu zău,

Ştie a face el pe domnu
Tot aşa ca pe săracu,
Dar la asta lucra dracu,
Nu se bagă Dumnezeu.

Şi la judecătorie
Tot aşa, ca şi cu sfatul
  Vornicesc.

Parcă era necuratul
La mijloc. Și-acum iar

Sta creştinu ca se piară
Cu tot neamul lui domnesc.

Şi s-a dus din nou la tufă
Hotărât ca se o taie.
  Uite-aşa…

Că e laie, că-i bălaie,
Sau îi spune-odat norocu
Sau de nu o-nghite focu!
Ş-apoi nu l-o mai purta.

Dar l-a-nduplecat stejarul
Ca să plece-ntr-altă parte 
  De pământ,

Peste ţări şi mări, departe,
Într-o ţară obştea-i strânsă
Împărat s-aleagă, însă
N-are om d-aşa cuvânt.

Ş-a ajuns românu mare,
Împărat vestit în lume,
  Ce mai zic?

Se lăţise atâta nume,
Peste țări şi mări, departe,
Despre el, de, bună parte,
Pentr-un om aşa calic.

Şi trăia în slavă mare,
În cetăţi şi în palate.
  Ce gândești!

Slugi şi mese tot bogate;
Şi la zile mai alese,
Împăraţi şi ‚mpărătese
Ş-alte feţe-mpărătești.

Dar la trei ani fu sorocu
Şi ş-alese iar poporu
  Împărat.

Ş-acum iar și-a luat toporu,
Ca să scape de nevastă,
Ş-o porni în sus pe coastă,
La stejaru blăstămat.

„M-ai purtat o viaţă-ntreagă,
Acum şi io-ţi fac sfârşitu
  Uite-aşa …

E destul batjocoritu!”
„Ce mai vrei? i-a zis stejaru,
Dumnezeu sau ce amaru?”
„Ba, mai mult d-atât aş vrea!”

Şi l-a blăstămat stejaru
Pe român ca să se facă
  ‚ndată cuc.

Şi sărind din cracă-n cracă,
Prin păduri să hoinărească,
Ca norocu să-şi găsească.
Şi d-atunci rămase cuc.

Desene de Cosmina Oltean
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Neapole, oraşul marilor contraste

Volumul „Romulus Cioflec. De la Dunăre prin Pen-
insula Balcanică şi Italia – la Dunăre. 1911”(1), editat 
şi îngrijit de Luminiţa Cornea, cuprinde seria integrală 
a articolelor publicate de scriitorul ardelean în ziarul 
Românul din Arad, la întoarcerea din excursia organi-
zată în primăvara anului 1911 în Peninsula Balcanică 
şi cea Italică. După cum am evidenţiat în precedentele 
articole(2), impresia generală a cărţii este de acuitate a 
observaţiei reportericeşti a călătorului atent la detalii, 
împletită cu sensibilitatea artistică a scriitorului care 
vibrează în faţa frumuseţii naturii şi a însemnelor cul-
turale pline de poezia trecutului, prilej de reflecţii pe 
marginea istoriei şi civilizaţiei universale.

Din Messina lovită tragic de cutremurul din 1909, 
excursioniştii continuă drumul spre următoarea des-
tinaţie continentală – Napoli: „Strâmtoarea îngus-
tă (...) a Messinei o trecem într-un sfert de oră cu 
vaporul, apoi cu trenul (o) luăm de-a lungul coas-
tei Calabriei (...) Când zarea îşi deschide geana, ne 
apropiem de golful Salerno.”(p. 38) Lunca bogată, 
cu lămâi, portocali şi vii, pe o coastă a peninsulei So-
rento – orăşelul Amalfi, sunt imagini pe care retina le 
înregistrează din goana trenului, călătorul fiind uimit 
de spectaculoasa dispunere a drumurilor în aceas-
tă zonă de sud a Italiei: „trenul aleargă pe umărul 
stâncei, pe deasupra altei terase, pe care aleargă (...) 
linia tramvaiului electric; mai jos se aşterne o mân-
dră şosea, iar pe marginea mării se încovoaie printre 
stânci o potecă.”(p. 39) Atent la drum, călătorul ne 
introduce treptat în geografia locului. Trenul lasă în 
urmă Salerno şi Vietri şi taie baza peninsulei Soren-
to, urmând direcţia vestică ce deschide perspectiva 
asupra muntelui vulcanic Vezuviu, cu lava amenin-
ţătoare, şi având în faţă Pompei, „oraşul mort”, iar 
spre răsărit coama Alpilor Apenini, încă înzăpeziţi. 
În decurs de o oră, ajung la Napoli (Neapole, în tre-
cut), devenit astăzi reşedinţa culturală şi economică 
a regiunii Campania şi capitală a provinciei Napoli, 
cel mai mare oraş din Italia de Sud şi al treilea oraş ca 
importanţă din Italia. Excursioniştii români cunosc 

realităţile de după unificarea Italiei din anul 1861, 
când Napoli a ajuns capitala Regatelor celor două Si-
cilii, Carol al II-lea al Siciliei fiind regele care va face 
din Napoli a doua capitală a Siciliei.

Primul contact cu oraşul Napoli determină com-
paraţia cu alte capitale europene: Paris, Budapesta, 
Bucureşti – iar concluzia este aceasta: „Toate oraşele 
mari din Europa trebuie să aibă ceva comun: arta 
clădirilor şi monumentelor publice, cerşetori”(p. 
39). Preocupat de aspectele specifice ale oraşului ita-
lian, scriitorul ardelean identifică unicitatea dată de 
clădirile cu 4-5 etaje, napolitanii „de un brun întune-
cos” care le locuiesc, cărucioarele trase de măgăruşi, 
caprele care umblă în voie pe străzi şi urcă la etajele 
superioare ale clădirilor spre a fi mulse, frânghiile 
de rufe colorate care leagă ambele părţi ale străzii ca 
nişte „nesfârşite arcuri de triumf”, comerţul ambu-
lant şi prăvăliile mici, cât tutungeriile din Bucureşti, 
spectacolele stradale, mulţimea de „gură-cască” la 
care se adaugă chiar şi oamenii de ordine, grămezile 
de gunoi, mai numeroase ca la Constantinopol şi mai 
ales cerşetorii – copii ai străzii cerşind „un soldo” ori 
făcând roată în jurul drumeţului, printr-un „apel co-
lectiv la soldi”. Românul este impresionat de ochii 
napolitanilor: „ochi inteligenţi ori naivi, ochi negri, 
adânci şi plini de foc, de bătrâni şi ochi de copil” 
(p. 40). Constată amar că în stradă lupta se poartă 
pentru supravieţuire, nu pentru îmbogăţire. Dar cea-
laltă viaţă a oraşului, reflectată de lumea aristrocraţiei 
care se plimbă seara prin „Parcul Naţional, pe via 
Caracciolo şi Partenope, care încing marea” rămâne 
adevărata amintire frumoasă a scriitorului, vrăjit de 
„un zvon de vorbe, de şoapte, de un cântec în sur-
dină care năvăleşte din toate colţurile pe unde apar 
şi dispar perechi tinere cu gânduri înfrăţite şi copii 
sprinteni în mândră îmbrăcăminte” (p. 40).

Oraş al contrastelor, însufleţit de polarizarea socia-
lă în ricchi e poveri, Napoli se impune iubitorului de 
cultură prin arta arhitectonică a lăcaşurilor de cult: S. 
Francesco di Paola „cu pridvorul sprijinit de şase co-
loane ionice – imitaţie a Panteonului roman” având 
picturi şi statui ale artiştilor-pictori, S. Domenico Ma-

Maria Monica Stoica

Călătoria, orizont al cunoaşterii la Romulus Cioflec (V)
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ggiore „cu numeroase capele şi altare” – dar şi prin 
Palazzo riale, palatul regilor napolitani aflat pe mar-
ginea mării, cel care conservă opt statui ale fruntaşilor 
dinastiei napolitane, având înăuntru „lux regal” care 
nu poate decât să impresioneze. Se adaugă Muzeul 
Naţional, care conservă „bogăţiile găsite sub ţărână, 
la Pompei şi Herculaneum”, „tezaure de artă rămase 
de la familia Farnese şi colecţiile Borgia şi Velletri, 
cumpărate”, care situează oraşul în rând cu alte capi-
tale europene. Aici se poate studia antichitatea, afirmă 
scriitorul: „zei şi zeiţe, luptători şi amazoane, atâtea 
statui care tresaltă de viaţă în liniile ideale ale mar-
morei...” (p. 42). Busturi ale împăraţilor romani şi un 
bust „ideal” al lui Homer întregesc imaginea. 

Memorabilă rămâne plimbarea prin împrejurimile 
oraşului „Neapolul din afară de Neapol (...) cel de pe 
valuri, de la Possilipo, cel de pe hăt, departe, de la 
Pozzuoli, apoi Neapolul şi mai depărtat de pe insulele 
Capri, Ischia şi Procida” (p. 42). Excursioniştii vizi-
tează pe primul, dedicând o zi întreagă acestor locuri 
uimitoare: „Am rătăcit ... în tramvai şi pe jos, printre 
grădinile cu fructe galbene, când pe pământ, când pe 
sub pământ, prin tunelurile din această regiune vul-
canică care ameninţă Neapolul dinspre Apus, precum 
Vezuviul ameninţă dinspre răsărit (...) nisipul alb-găl-
bui ... fierbe şi acum de gazele de pucioasă” (p. 43). 
Rătăcirea este benefică, aici găsindu-se vestitele vii 
de Falerno, descrise de Vergilius în Georgice şi de 

Horaţiu în Ode. Tot aici se află ruine ale amfiteatrului 
roman unde se dădeau lupte navale cu apă adusă din 
mare. Iar celălalt oraş, cu nume grecesc – Possilipo, 
de la possilypon „fără griji” poartă numele vilei con-
struite de un aristocrat roman, ajunsă în posesia lui 
Augustus, de atunci oraşul extinzându-se „în acest 
colţ fermecător de la sud-vestul Neapolei”. Vilele 
cochete etalează „adevărate cuiburi de fericire, încon-
jurate cu verdeaţă şi dezmierdate de lumină” (p.43). 

Starea de graţie a supremei lipse de griji, a fericirii 
care inundă sufletul, la vizionarea grandiosului spec-
tacol de operă „Aida”, cu muzica, baletul, corurile ei, 
din teatrul San Carlo – „o mândră clădire cu arcade 
la intrare”, este sentimentul dominant la despărţirea 
de Napoli, de care călătorul este cucerit, ca mulţi al-
ţii, înainte şi după el. Sentimentul de fericire, dat de 
frumuseţea spectacolului de operă vizionat în seara 
zilei de 9 aprilie, este amplificat de semnificaţia co-
vârşitoare a Învierii Domnului pe care excursioniştii 
o celebrează în spaţiul italian. Ajuns la hotel, scrii-
torul îşi trezeşte colegul de cameră, anunţându-l cu 
inima plină de bucurie: „Hristos a înviat!” (va urma)

Note: 
1. Romulus Cioflec. De la Dunăre prin Peninsula Balcani-

că şi Italia la Dunăre, Sf. Gheorghe, 2017.
2.V. articolele: În Turcia; Grecia, eterna fascinaţie; Messina, 

universul dantesc, în revista Caietele de la Araci, nr. 2 (10)/ 2018, 
p. 17-18; nr. 1 (11)/ 2019, p.13-14; nr. 2 (12)/ 2019, p.19-20.

INSCRIPȚII

Nicolae Scurtu

O epistolă necunoscută a lui  Vasile Copilu-Cheatră

Unul dintre cei ce au avut prilejul să-l cunoască pe 
profesorul și prozatorul Romulus Cioflec, încă de la 
debutul său, în viața literară și publicistică, este, desi-
gur, și Vasile Copilu-Cheatră (n. 5 aprilie 1912, Vul-
can – m. 9 decembrie 1997, Brașov), care, așa cum își 
va aminti mai târziu, îl întâlnește pe naratorul transil-
van la concursul Tinerimea Română din anul 1930.

Evocarea (1) pe care o realizează Vasile Copilu- 
Cheatră, după mai bine de o jumătate de secol, de la 
acea fericită întâlnire dintre profesor și elev în ca-
drul Colegiului Național „Gh. Lazăr“ din București, 
își păstrează prospețimea și, mai ales, credibilitatea.

În semn de prețuire pentru omul, poetul, publicis-
tul și traducătorul Vasile Copilu-Cheatră transcriu, 
aici, o epistolă necunoscută a acestuia trimisă istori-
cului literar Lucian Predescu, în anul 1949, an greu, 
încărcat de incertitudini și de tot felul de presiuni 
politice și ideologice.

Se impune să menționez că cei doi scriitori au 
fost interziși, iar Vasile Copilu-Cheatră a fost încar-
cerat, un timp, la Capul Midia, după care i s-a ridi-
cat dreptul de semnătură două decenii.

Epistola aceasta, deloc convențională, conține, de 
fapt, aspecte ale dramei intelectualului român.
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Există în această epistolă, scrisă integral cu cer-
neală roșie, două afirmații, care și azi ne dau fiori: 
„M-au încălecat, însă, vremurile și n-am mai des-
chis-o“ și „Ți-aș scrie mai mult dar ne taie popa lim-
ba“, ce trimit la autocenzură și blocaj.

*
Cluj, 1 martie 1949

Dragă prietene,
Îți scriu la întâmplare. N-am mai fost la Bucu-

rești de un car de vreme, așa că nu știu dacă mai 
trăiești tot în vecini cu Academia.

Ți-am vorbit de planul meu de a deschide o bibli-
otecă de împrumut. M-au încălecat, însă, vremurile 
și n-am mai deschis-o. În schimb, un prieten bun și-a 
luat lumea în cap și-a făcut-o.

Pentru ce te rog comunică-mi, dacă poți, ce redu-
cere de chirie au bibliotecile de împrumut, agențiile 
și anticăriile.

Cred că știi și Monitorul Oficial (luna și numă-
rul) pentru că-mi aduc aminte că acum un an am 
vorbit despre acest lucru și-mi spuneai că plătești o 
chirie redusă cu 50%.

Ce mai faci? Cum merge Bolda (2)? La Cluj tră-
im cu vârf și îndesat. Fiecare clipă îți cere un efort 
serios ca s-o trăiești. Ne mângâiem, însă, cu gândul 
că, prin aceasta, am trăit viața mai intens decât toți 
strămoșii noștri laolaltă.

Ce-i drept slabă mângâiere, dar decât nici una, tot 
e bine s-o gustăm măcar pe aceasta, chiar dacă nu ne 
aduce nici o soluție.

Ți-aș scrie mai multe dar ne taie popa limba.
Te îmbrățișează, cu dragoste fierbinte, 
al tău prieten,

V. Copilu-Cheatră

Note:
· Originalul acestei epistole inedite se află la Biblioteca 

Academiei Române.
1.Vasile Copilu-Cheatră ~ Cum l-am cunoscut pe Romulus 

Cioflec în Almanahul CORESI ’84. Braşov, 1984, p. 54-56. A 
fost reprodus de doamna Luminița Cornea în revista Caietele 
de la Araci, 8, 1(13), iunie 2020, p. 9–12. (Restituiri).

2. Bolda ~ prăvălie. Arhaism, cuvânt de origine maghiară. 
Aici cu sensul de anticariat. În acei ani grei, uneori insupor-
tabili, Lucian Predescu a deschis un anticariat în București.

Dalila Özbay: Liniștire acceptată Dalila Özbay: Tristețe
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ADRIAN MUNTEANU
Alerg secunda

Nu sper, în poala orei, ca răgazul
Să îmi aline clipele trudite.
Ascut săgeţi pe stânci, să nu ezite
Să înroşească în amurg talazul.

Alerg secunda-n râpi secătuite
Şi sap în glod, ca să găsesc topazul.
Frământă roibul orelor izlazul
Şi îmi fărâmă vrerea sub copite.

Rupând zăbala, în pământ împlântă
Rărunchiul tihnei care-a-ntârziat.
M-arunc în şeaua zilei ce-nfierbântă

Un ciob de cer în urmă aruncat.
Cu coama-n vânt, un inorog se-avântă,
Să întărească timpu-nrourat.

Săgeata caznei

Săgeata caznei mi-a intrat sub pleoape
Şi stavilă-n rărunchi îmi e-ndoiala
Că nu va fi să dorm senin în poala
Cu-arome vii și tainele aproape.

În şubrede celule curge smoala
Ce-a tăvălit putinţa prin hârtoape,
Tânjind cu patimi aspre să se-adape.
În gând înalt s-a furişat spoiala.

Ce pofte dulci pe coapse să te-alinte,
Câte uimiri în cuget să ridic?
Rămâne caldă ruga din cuvinte

Şi gata sunt la voia-ţi să abdic.
Fără de tine-alături şi în minte
Am tot ce-n trup zidesc şi n-am nimic.

Un pas fragil

Un pas fragil, înspăimântat de biciul
Trasând în carnea semnelor o dungă,
Strivea uitarea şoaptelor, să-mpungă
În tălpi inerte caznele şi viciul.

E prea târziu. Prin ziua cea mai lungă,
Când s-a pornit, neprevestit, supliciul,
Am înecat în timp viclean deliciul
Unei blândeţi, ca-n trup să nu ajungă.

Am strâns fărâma vocilor acestea
Ce nu-mi încheagă lira mea de bard,
Pierzând pe drum imaginea şi vestea

Din gest curat ademenit sub fard.
Zăpezi însângerate scriu povestea
Acelor vise ce-au murit pe gard.

VADIM BACINSCHI
Până la iarnă

Până la iarnă mai rămân câteva zile. 
Ne spun prognozele că dânsa va veni... 
Să nu te uit, în loc de frunze, printre file, 
Câte un fulg voi pune în fiecare zi.
Se va tot face frig în cartea cu poeme: 
Metaforele toate vor îngheța ușor, 
Iar între strofe se vor așeza troiene 
Și n-am să am pe unde la tine să cobor. 
                  (Odesa, 28 noiembrie 2018)

Însemnarea lui Adrian Munteanu pe Cartea de onoare a muzeului din Araci
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VADIM BACINSCHI
Decembrie să vină

Adică pân-aici... Atât a fost să fie... 
De mâine vin ninsori, să troienească tot... 
Eu azi mai reușesc să-ți scriu o poezie. 
O ultima. Mai multe să știi că n-am să pot.
Căci pogorî-vor ele, preaalbele fantasme,
Precum o moarte rece, pe frunte și pe piept, 
Ca să ieșim sau, poate, ca să intram în basme...
Niciun motiv nu am ceva să mai aștept...
Decembrie, decembrie, decembrie să vie, 
Să pună capăt lumii, să troienească tot... 
Eu azi mai îndrăznesc să-ți scriu o poezie. 
O ultima. Mai multe să știi că n-am să pot. 
                  (Odesa, 26 noiembrie 2019)

MIHAELA MALEA STROE
Alfabestiar

Fandăm. Fluierăm. Fățarnic fanariot focar.
Frustrați, frunzărim fără folos franchețea fractalilor.
Fentăm fragmente filosofice, filatelice filigrane, 
Filonul fizicii, fascinantul... 
Fraudăm filistin. Fredonăm. Fușerim.
„Fițoși” foarte, fabricăm fantoșe futuriste.
Fluturăm febril fumuriile flamuri fanate.
Fanatic fideli facebookului, flanelăm festivaluri,
Facturăm focul fulgerelor, flambăm fotonii frunților,
Feliem fluiditatea fluviilor, fuioarele funigeilor,
Feeria fiecărei faleze, farmecul ferigilor.
Flancăm, fracturăm faustic Firmamentul,
Fabulăm, formulând ficțiuni firoscoase,
Faultăm firescul fagurilor, fiordul făgăduințelor,
Freamătul fânețelor, finețea filomelelor.
Ferchezuim frenetic forme fără fond.
Fetișurile fanfaronilor: „firfirei”, florini, forinți, franci... 
Finanțăm fărădelegile, fistulele frivolității,
Finalul Fericirilor. 

Frica! Flama fricii frige ființa.
Frânge furios fibrele filodendronilor.
Frica foarfecă ferm feștilele fructelor. 
Ferecă furibund ferestruicile-filtru,
Franjurează făgașele furnicilor...

Frica fudulă flagelează faptelor făurarilor,
Fărâmițează frunzele finicului, frescele faraonilor.
Frica flecară furnizează false fațade frumoase,
False firide, false festine – fantomele fumului,
Filiforme farse-fursec, frizuri fistichii.
Funebră, fonoteca fricii! 

Filfizonii, figuranții făptuirilor firești,
Fac figuri feline fugărind fecioarele, 
Fântânarii, fiicele, fiii, fluturii.

Fie-ne filantropică faptă, fulguranta făptură finită! 
Făgărașul flintașilor-fără-frică.
Fertilă fiestă filocalică! 
Floriile!

(din volumul în curs de apariție la Editura Eikon)

ANTHONIA AMATTI
La început a fost cuvântul

CUVÂNTUL!
Miracol al miracolelor!
Chiar neauzit, chiar nescris, chiar nerostit,
El, CUVÂNTUL, e marele creator!
De la el pleacă adevărul și minciuna!
Fără EL n-ar fi viață, nici dragoste!
Am nevoie de CUVINTELE TALE, DOAMNE!
Căci altfel încremenește totul într-o veșnică moarte!

Exemplul lui Toma

Când stai la un loc cu cineva drag
Simți o nevoie spontană să-l atingi,
Să pipăi locul gol unde dormise,
Să-i netezești cutele frunții,
Să te lipești măcar în somn de căldura lui.
Simți nevoia să mângâi, să îmbrățișezi, să săruți.
Te bucuri când îi place ceea ce i-ai gătit,
Când îi calci lengeria care l-a atins.
Și ce fericire când și tu primești toate acestea!
Ca și cum doar tactil ne-am putea împlini!
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IONEL SIMOTA
Poetică ninsoare

Ninge ca o binecuvântare 
Peste mâna cea cu care scriu 
Despre a iubirilor hotare, 
Ninge-a cumințenie, a viu... 
Ninge în ceasornice uitate, 
Eu m-așez și te aștept tăcând, 
Ninge-n a poeților cetate 
Cu dumnezeire lăcrimând... 
Și se face înserare-n clipă, 
Ninge a povești în părul tău, 
Ninge-n îngeri, în a lor aripă, 
A ucideri în păreri de rău...
Ninge ca o binecuvântare 
Pentru dor de dragostea-mirare...

Țara lui Dumnezeu

Bat clopote bătrâne peste țară 
Întru trezirea nației române, 
Din talpă, munții se deșteaptă iară 
Și ape curg ținându-se de mână...
Și ninge iarna dându-ne putere, 
Străbunii se cutremură-n morminte 

Și Dumnezeu ne-ndeamnă la-nviere 
În straiele aducerii aminte...
Căci ne-am unit prin văile de sânge 
Sub chinuri ce ne-au fost atât de grele, 
Pământul râde și pământul plânge 
În tălpile acelor vremuri rele...
Acum doar bucurie ni se cere, 
A fost destulă jertfă și-ndurare, 
Să fim uniți și să avem putere 
În sfânta noastră Românie mare.
Să-ntindem hora păcii și-a iubirii 
Și frați să ne avem pe veci, mereu, 
Să ne cinstim în liniște martirii 
În țara ce ne-a dat-o Dumnezeu

Urarea poetului Ionel Simota, „La umbra nucului bătrân”

Elena Graure Manta: 
Compoziție 1 – lucrare în sticlă float

Elena Graure Manta: 
Compoziție 2 – lucrare în sticlă float

Elena Graure Manta: 
Îngenuncherea –  

operă în sticlă spectrum masiv
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„Soarele și luna/ Mi-au ținut cununa./ Brazi și păl-
tinași/ I-am avut nuntași./Preoți, munții mari,/ Pa-
sări, lăutari,/ Păsărele mii,/ Și stele făclii.” (Miorița)

Dacă odihnești pe una din culmile Munților Vran-
cei, într-o zi de primăvară, și privești văile, creste-
le, care curg în jur, vei vedea turmele. Turmele care 
urcă se înșurubează pe volutele albe ale drumurilor, 
aspirate de înălțimi, de soare; valurile vii onduiesc 
în sus spre pășunile alpine din teritoriul fără limite al 
cerului și al munților. E un spectacol! Un ceremonial 
firesc, însă cu aer de legendă. Urcă pe mii de poteci 
și de drumuri dinspre Moldova, Muntenia și Transil-
vania, oficiind o contopire, un ritual păgân și vechi, 
solar. Transhumanța. Spațiul mioritic. Chemarea 
aceea chinuitoare așteaptă topirea zăpezilor, pentru 
a se smulge din monotonia câmpiei și a urca spre 
plaiuri și va vehicula turmele atâta timp cât spiritul 
românesc nu va înceta să existe. Căci intră în firea 
acestui popor vechi ca pământul să aspire la spații 
și lumină, să urce și să cânte „nu atât peisajul plin și 
concret al humei și al stâncilor, al apei și al ierburi-
lor, ci, înainte de toate, un spațiu sumar articulat din 

linii și accente, infinitul ondulat ca orizont apecific 
românesc” (Lucian Blaga).

Tolănit lângă focuri, în nopțile cu stele, pe blă-
ni, în atmosfera sonoră a doinelor care se confun-
dă cu pământul și cerul, ești tulburat de libertatea 
fără margini care este o integrantă a spiritualității 
românești și care s-a dezlănțuit din timpuri imemo-
rabile pe aceste platouri care au fost întotdeauna ro-
mânești, neînlănțuite de hotare sau domnii, aspre și 
acceptate cu bărbăție și renunțare, apărate și iubite 
pătimaș în pofida vânturilor și ploilor, și a zăpezilor, 
și a fiarelor, în care moartea nu poate să domine și 
să răpească ci își pierde atributul biologic „deve-
nind un fapt sacramental”.

Cea mai pură expresie a acestui suflet, a cărui 
comuniune s-a perpetuat în această împletire rit-
mică a drumurilor păstorești, s-a zămislit pe aceste 
pășuni, printre crestele aspre, în Miorița. Vatra și 
templul doinei celei mai specifice a hrănit speranțe 
și s-a continuat, mereu reîmprospătată, în cele trei 
provincii prin ființa ciobanilor cu nume sonore și 
curate, vechi: Manea, Porumboi, Răghină, Olariu, 
Ruxandru, Toma...

PAGINI REGĂSITE

Cornel Dimovici

Ciobanii sau Un colț din Țara Mioriței

„La umbra nucului bătrân”, iulie 2020, ediție realizată jumătate on-line
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Se răcorise timpul bine în acest sfârșit de noiem-
brie 1938. Se răcorise, erau brume, dar prima nin-
soare nu căzuse. Mai ales în pădurile de fagi, frunza 
nu căzuse complet, nici din cireși și plopi, iar din 
arini chiar deloc, încât coloritul acela de galben, 

verde și aramiu acoperea încă pădurile până sus spre 
munții Păpușa și Iezer, de unde porneau ca niște fu-
ioare Râul Doamnei, Barsa, Râul Târgului, cu satele 
așezate pe văile și dealurile lor, precum Domnești, 
cu vestitele livezi de meri, și-aceștia păstrându-și 
încă frunza și fructe pe ici, pe colo, încât ochiul se 
lăsa furat de acel colorit ce prelungește toamnă până 
către începutul lui decembrie, când, totuși, dinspre 
munți, vin, plutind ușor, umplând văzduhul, fulgii 
mari de zăpadă. Dar, acum, la sfârșit de noiembrie, 
coloritul acela unic încă persista sub cerul atât de 
albastru și de viu, întins peste munți, dealuri și văi. 
Și satele, unele lângă altele, pornind din văi și ur-
când bine pe dealuri, cu grădini lângă ele, cu livezi 
întinse de meri, peri și cireși, și cu albul lor și aco-
perișurile roșii de țiglă, lucind în lumina domoală 
a toamnei. Și cu bisericile și clopotnițele lângă ele, 
și cu cimitirele în jurul lor, parcă ținându-le strâns 
sub streșini și ziduri. Aceasta este Țara Argeșului, 
cu vestita mănăstire a lui Neagoe Basarab, mai jos, 
pe Râul Argeș, ce pornește tot din munții aceia ce se 
văd ca niște biserici uriașe, și ei, în zare.

Masina neagră, cu doi pasageri în ea și cu șoferul 
la volan, înainta pe drumul bine bătut din dreapta Râ-
ului Doamnei spre același sat, de-acum știut, Dom-
nești, unde erau așteptați de același bărbat cunoscut, 
Ion Mihalache, învățătorul țărănist. E, deci, de înțeles 
că bărbații din mașină nu erau alții decât ministrul Ar-
mand Călinescu și generalul Ion Antonescu, amândoi 
îmbrăcați civil. Conveniseră o a doua întâlnire, tot la 

Dinspre Moldova, urcă prin Soveja, din Mun-
tenia prin Nehoiu, din Ardeal prin Comandău. De 
aici își încarcă cele necesare – petrol, hamuri, sare, 
frânghii, slănină – pe caii mărunți și tari ca stâncile, 
și urcă spre stâne, masivi, noduroși în postavurile 
brune, cu căciulile lăsate pe ceafă, încheiați în șeile 
vechi de fier încrustate cu flori. Și Comandăul adu-
ce cu acele mici orășele din Vest, de unde se porneș-
te spre necunoscut, spre aventură. Mai există barele 

orizontale de care se leagă caii, minuscula gară pen-
tru trenul forestier, cârciuma cu aer insolit, frizeria, 
aerul prăfuit de oraș de tranzit. Aici, poposesc, când 
urcă, și, pe aici, se reîntorc, toamna, când pleacă 
chinuiți de capriciile muntelui, dar cu dorul născând 
de a reveni în anii următori.

Pagini regăsite în cotidianul Cuvântul nou, Sfântu Gheor-
ghe, anul III, 13 iunie 1970, nr. 130, p. 9.

RECOMANDARE DE LECTURĂ

Ion Topolog

Cartea amintirii: 
Armand Călinescu – un prim-ministru în calea lupilor

Scriitorul Ion Topolog la una dintre  
lansările revistei „Caietele de la Araci”
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Domnești. Nu mai vorbeau, pur și simplu se lăsase-
ră furați de frumusețea locurilor sub coloritul acela 
încă viu al toamnei și cu livezile de pomi cu roadele 
lor galbene și roșii, încă neadunate de tot. Abia când 
mașina a oprit în fața casei cunoscute și bărbatul înalt 
și negricios, îmbrăcat în costumul lui țărănesc de 
Câmpulung, cu care se purta și-n parlament și ori-
unde mergea, cu cămașă cu poale cu râuri și vestă 
neagră și ceas cu lanț de aur la piept, care-i aștepta cu 
poarta deschisă, le-a zis: ”Bine-ați venit!” și-au des-
cleștat și ei gurile, zicând: ”Bine te-am găsit, Ioane! 
Aici e raiul ăsta al naturii. Și-au dat hainele jos, și-au 
suflecat mânecile de la cămășile albe, după ce și-au 
scos cravatele, și s-au dus la fântână, să se spele pe 
ochi. Au scos apă cu găleata și cu o cană emailată își 
turnau în pumni și-și aruncau pe față, Armand doar 
pe partea dreaptă – ferindu-și ochiul acoperit cu bu-
cata aceea de postav negru. Erau voioși ca niște copii 
care se joacă în baltoace după ploaie. Ion Mihalache 
îi privea cu drag din pridvor și la fel sora sa, Maria. 
Apoi i-au poftit la masă, tot acolo în pridvor, de unde 
se vedea soarele cum coboară ușor spre apus, după 
dealul împădurit din față.

– Cum îi spune dealului ăluia pe care stă soarele? 
a întrebat Armand Călinescu, mișcându-și, după ti-
cul lui, capul înspre dreapta umărului și cu mâinile 
căutând tacâmurile.

– Dealul Mare, pentru că se întinde până către 
munte și coboară, uite, până departe la șes, cu ace-
eași pădure de fagi mai jos și de brazi mai sus, ca-
re-l acoperă.

– Parcă e de aramă, cu adevărat pădurea asta – ca-n 
basme. Ce de frumusețe! Și vine o vreme când n-o 
mai vezi – a zis îngândurat ministrul și cu o îngrijora-
re evidentă pe chipul său tuciuriu, mereu în mișcare.

– Tu ar trebui să te retragi, Armand, pur și sim-
plu să pretextezi o îmbolnăvire și să pleci undeva, 
poate chiar peste ocean, a zis Antonescu, privindu-l 
cu aceeași ușoară încruntare ce-o avea aproape per-
manent pe față, către prietenul și conjudețeanul său. 
Sau în Anglia, unde ți-ai trimis băiatul.

– Nu pot dezerta. Eu mă aflu mobilizat pe un front, 
unde lupt cinstit. Țara e amenințată și dinăuntru, și 
din afară. Când te afli la cârma ei, o lași de izbeliște? 
Voi ați fost militari și-ați luptat în Războiul cel Mare. 
Eu am fost chior, nu m-au mobilizat, măcar că am ce-
rut, spuneam că pot ochi și cu ochiul ăsta, cu dreptul, 
că e bun. Până la urmă, m-au dat la partea sedenta-
ră. Furier. Alergam pe la comandamente cu tot felul 
de misiuni, mai ales cât am fost la Cartierul Gene-
ral. Doar știi, Ioane, că acolo ne-am cunoscut. Erai la 
Statul Major, cu planurile bătăliilor. Pe Ion ăstălalt nu 
l-am cunoscut pe front, el era acolo în tranșee. Deci, 
sunt ca pe front. Să fug, cum a fugit prințul Carol cu 
metresa, adică Rex de-acum? Nu pot, mai bine mor. 
Traversăm un timp periculos pentru țară, cum s-o pă-
răsesc, când i-am închinat viața și familia, și tot, toate 
puterile mele, capacitatea și pregătirea mea. Nu pot, 
înțelegeți-mă că nu pot!

Îl scutura un plâns real, trăia o dramă. După o 
pauză, a zis din nou, mai liniștit și coborât în el:

– Știu că sunt amenințat. O să fiu asasinat, ca bie-
tul Duca în ’33. Îl am mereu în fața ochilor. Eram 
ca frații, măcar că în partide diferite. Soțiile sunt 
ca două surori.Tot timpul merge Adela la Nina, că, 
după moartea lui Ion, a mai băgat-o cineva în sea-
mă? Așa se va întâmpla și cu Adela. Știu. Jertfele 
sunt foarte târziu recunoscute.”

Fragment din romanul cu același titlu, Editura Pastel, Bra-
șov, 2020, p. 33-36.

Coperta 
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O altă credință veche din aria marginală (rurală, 
afirmă V. Pârvan) a blocului mykenian este aceea a 
epifaniei. Am discutat cu alt prilej ce semnificație am 
impresia că se poate conferi dispariției (aphanismos) 
și învierii (să ne amintim că Învierea e temeiul creș-
tinismului) din ritualistica strămoșilor noștri obscuri 
(un ritual care valorează, adică, precât o definiție a 
ființei sau cât un model al acesteia). Și această cre-
dință mi se pare că ar trebui pusă în legătură cu o 
realitate fundamentală a spiritualității (stră)româ-
nești: locul. Indiferent că e vorba aici de o înviere 
(resurrectio, rissurzione) de felul creștin (cum credea 
V.Pârvan), de simpla apariție (phane) sau de una în 
carne și oase, isusiacă, nu numai cu sufletul (detalii 
neprecizate nici de Heodot, nici de Hellanicos etc.), 
importantă e acum această afirmație a împăratului 
Iulian, aflată de acesta din scrierile despre daci (pier-
dute) ale lui Traian:,,Dacii nu mor, ei își schimbă nu-
mai domiciliul” (casa). Acest lucru nu-și pierde sen-
sul chiar dacă, după Erwin Rohde (6), aici nu ar fi în 
discuție decât metempsihoza (metensomatoza), idee 
către care înclină și I.G.Coman (7). Dar aceasta n-ar 
fi, totuși, decât o influență târzie, hellenistică, poate 
orphico-pythagoreică, fiindcă informațiile transmise 
de Herodot și Hellanicos nu amintesc de ea. Ideea 
e întărită într-un pasaj din Charmides de Platon (8), 
care, curios (constată I.G.Coman), consemnează toc-
mai ceva antiplatonic: consubstanțialitatea sufletului 
cu trupul (9). Medicul evocat în dialog de Socrate 
spune că sufletul nu se poate vindeca în absența tru-
pului, după cum nu se vindecă nici ochii dacă lipsește 
capul. (Dimpotrivă, în dialectica platoniciană sufletul 
era net disociat de corp.) Mai departe tămăduitorul 
acela trac, întâlnit de Socrate, oferă o cale spre înțe-
lepciune. El spune:,,Trebuie, o, bunule, să îngrijim 
sufletul prin unele descântece, iar aceste descântece 
sunt cuvintele frumoase. Prin asemenea cuvinte pă-
trunde înțelepciunea în suflete, înțelepciune a cărei 
intrare procură sănătate și capului și restului corpu-
lui”. Sophrosyne, așadar, angajazează și trupul, înțe-

lepciunea (aflarea omului, cum i-aș spune, în formă 
filosofică) oferă și procură nemurire.

Trup: adică trup și vatră deopotrivă, dar, în felul 
acesta, nu și casa aceea care, din pământ, e adusă sus, 
ca o formă așezată pe acesta; nefiind ea acum numai 
sub aripa și bătaia vântului, ca, la un ceas al ei, să fie 
luată deodată și dusă departe de loc? E vorba așadar 
de stabilitate – trupul și cu pământul trupului, cu vatra 
care îl va ține și îl va deține, asigurând așa continui-
tatea, perpetuitatea. Trupul ca și pământul înseamnă 
însă așezare: toate cele lumești, ale ființării și, așa, 
ale existândului ființei, sunt așezămintele – așezări 
ale pământului și totodată în ființarea lui ocrotitoare 
și care dă despre noi o necurmată seamă.,,Pământul 
pe care cei vii trăiesc și în care cei morți dorm”, mai 
zice undeva (Op.cit.) I.G.Coman, comentând în jurul 
lăcașurilor și al inscripțiilor de pe acestea, doveditoa-
re de ce aveau străromânii de gândit atunci, cum se 
cuvenea, pentru Europa. Aceia, prin urmare, veneau 
cu locul – ceva adică pe care lumea deja despărțită 
lăsase în uitare și fără de nici o priveghere (în De vigi-
lis servorum Dei, Niceta de Remesiana introduce pe 
per-vigiliae,,,priveghiul” de unde, observă N.M.Po-
pescu, și denumirea, numai, la români a,, păsării” 
ce priveghează noaptea,,cu cereștile, sublimele ei 
cântări”).,,Pământul – continuă I.G.Coman – devine 
astfel obștea inalienabilă, casa individualizată a ge-
nerațiilor de azi, ale căror suferințe și case dau pă-
mântului în care se află consistență și continuitate”. 

Cu ideea apriorismului românesc, Lucian Blaga 
(10) întemeiază în marele său sistem filosofic o teo-
rie despre spiritualitatea noastră: ce ascunde în ea și 
ce poate, în consecință, comunica ea lumii. Termenul 
(a crezut aceasta deja însuși gânditorul) a putut speria 
(din anumite motive fusese radicalizat). Însă (scrie 
el apoi, neted),,acest apriorism nu înseamnă altceva 
decât o circumscriere filosofică mai pregnantă a afir-
mațiunii despre existența unor factori stilistici activi, 
care-și pun pecetea neîndoielnică pe produsele ge-
niului nostru etnic”. Secolele vor fi trecut ele peste,,-

ESEU

A. I. Brumaru 

LOCUL FIINȚEI (fragment)
– urmare din numărul anterior –
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matricea stilistică” românească, au purtat totdeodată 
peste ea sămânță bună sau proastă și au putut câteo-
dată să o împiedice de la împlinirea perseverentă. Așa 
ar fi rămas, însă, să se desăvârșească (numai) într-un 
plan minor, ce a culminat totuși într-o ,,înfloritoare 
cultură populară”, superioară în unele aspecte altora, 
de aiurea. Dar acesta nu constituie un bilanț defini-
tiv.,,Duhul inconștient” al poporului nostru mai are 
încă a se exprima, și încă în plan major. Matricea sti-
listică e și una (cum aș numi-o) absorbantă, asimila-
toare de influențe. Acceptând inducțiunile străine, ea 
se poate afirma în felul ei: lasă și pune acolo unde tre-
buie împrumutul călător, în același timp apărându-se 
și arătându-și suveranitatea și dezlegarea, vădind 
voia ei însăși. Încheierea la acestea a impozantului 
gânditor român e aidoma somului de veghe, un val 
din turlă care ridică pe oricine e plecat.,,Examenul 
atent – scrie Lucian Blaga – și stăruitor al culturii 
noastre populare ne-a dus la concluzia reconfortantă 
despre existența unei matrici stilistice românești. La-
tențele ei, întrezărite, ne îndreptățesc la afirmațiunea 
că avem un înalt potențial cultural. Tot ce putem ști, 
fără temerea de a fi dezmințiți, este că suntem purtă-
torii bogați ai unei excepționale posibilități. Tot ce 
putem crede, fără de a săvârși un atentat împotriva 
lucidității, este că ni s-a dat să luminăm cu floarea 
noastră de mâine un colț de pământ. Tot ce putem 
spera, fără a ne lăsa mânați de iluzii, este mândria 
unor inițiative spirituale, istorice, care să sară, din 
când în când, ca o scânteie, și asupra creștetelor al-
tor popoare. Restul e ursită” (Va urma).

Note:
6. Erwin Rohde, Psyche, Payot, Paris, 1928 (în românește a 

apărut, în 1985, la Editura Meridiane); 7. Dr. I.G.Coman, Op.
cit.; 8.Platon, Opere I, Editura științifică, București, 1975; 9. Dr. 
I.G.Coman, Op.cit. (În Dogmatica III, Dumitru Stăniloae ne 
încredințează că:,,Orice gest al trupului are repercusiuni asupra 
vieții sufletești și orice gând sau simțire din suflet se repercu-
tează în trup (...). Este cu neputință de a desprinde total din su-
flet rădăcinile trupului, precum este cu neputință de a vedea în 
trup numai materie”. Și: „Trupurile înviate rămân neschimbate 
după ființa lor, dar vor fi înduhovnicite.(...) Creștinismul crede 
în orice caz într-o veșnicie a materiei, a unei materii nestingherit 
transfigurate de puterea și bogăția infinită a vieții spirituale și 
de energiile divine. Creștinismul admite un fel de materialism 
mistic, cunoaște o sfântă materie. Căci sfânt este trupul Dom-
nului prin a cărui pătimire se sfințesc și trupurile noastre” .,,Sf.
Ioan Evanghelistul a scris:,,Cuvântul s-a făcut trup,, – sarx și 
nu soma, pentru a arăta limpede că Logos –ul și-a asumat natu-

ra întreagă (suflet-corp), potrivit concepției iudaice despre om. 
Misiunea Părinților de la Sinoadele Ecumenice I, al II-lea și al 
IV-lea a fost și salvarea conținutului gândirii biblice, căutând 
termenii adecvați acesteia în limba greacă: sarkothenta, enan-
thropesanta ș.a. Prin urmare Sfinții Părinți au evitat terminolo-
gia platonică și neoplatonică, care, din păcate, pare a fi prezentă 
în mentalitatea occidentală. Este semnificativ faptul că, spre 
deosebire de limba franceză, care as preluat din limba latină 
termenii corpus și anima cu sensurile lor diferite, limba română 
i-a asociat. Pentru a desemna realitatea psihosomatică, există 
termenii corp și, rezervat pentru om, trup în care bate inima 
(din lat.anima). Trupul corespunde ebraicului basar, exprimând 
corpus și anima laolaltă. Cuvântul suflet provine din latinescul 
sufflare, un verb ce sugerează mișcarea, viața,, – vezi Dr.Ni-
colae Moșoiu, Valoarea trupului omenesc. Premisă a întrupării 
Fiului lui Dumnezeu, în revista ASTRA, nr. 12, 1999. În ebraică 
trupul e bassar iar sufletul e nefesh,, între aceste entități nefiind, 
în Tora, distincții hotărâte: trupul e o maifestare concretă a su-
fletului, fenomenul acestuia, adică (am putea zice) înfățișarea, 
arătarea lui, ființarea într-o formă a sufletului. Marius Lazurca, 
în Inventarea trupului, spune că trupul conduce către o vizibili-
tate a sufletului, el este, în învățătura rabinică, creația desăvâr-
șită,,,capodopera Creatorului”, chipul întregului univers – după 
N.Moșoiu, Op.cit.; 10. Lucian Blaga, Ființa istorică, Editura 
Dacia, Cluj Napoca, 1977; Trilogia cunoașterii, Editura Miner-
va, București, 1983; Poezii, Editura Minerva, București, 1981.

Fenea Petruț: Chipul mamei, la începuturi 
(desen în cărbune)
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În numărul precedent mi-am exprimat unele gân-
duri despre epidemia Covid 19; din păcate, ca și în 
cazul gripei spaniole din 1918-1919, al doilea val, 
de care ne temeam, a venit. Și experții spun că, dacă 
nu suntem prudenți, epidemia ar putea dura încă 
luni de zile... În Franța există o zicală: „prudența 
este mama tuturor virtuților”; repet: să fim prudenți!

Dar avem acum încă o urgență și o prioritate: ale-
gerile parlamentare!

Citim și auzim deseori expresia (ca să nu zic: sin-
tagma): „statul de drept”. Este o problemă centrală în 
viața nației și de care Uniunea Europeana se ocupă 
serios. Dar nu o explică nimeni... Dicționarele pre-
cizează (scurtez): statul de drept este situația, starea 
(cum e statul pe scaun) în care există legi juste, drep-
te și acestea sunt respectate. Nu e complicat deloc! 

Într-adevăr, vedem cu toții, când și cum NU 
suntem în situația unui stat de drept, situație pen-
tru care, în limba română exista, de multa vreme, 
termenul cuvenit (potrivit): „strâmbătate”... Și mai 
avem cuvintele „fărădelege” și „nelegiuire”.

Să revenim la sens: legi drepte și respectarea lor. 
Cine face legile? Parlamentul României. Și cine ve-
ghează la respectarea lor? Guvernul și Parlamentul.

Stimați cititori, este clar că, pentru a trăi într-un 
stat de drept, avem nevoie de un Parlament bun. Se 
apropie data alegerilor parlamentare; depinde de noi 
dacă vom trăi în anii următori într-un stat de drept. 
Să votăm cu toții în interesul nației, al familiei și al 
fiecăruia dintre noi.

  Paris, 8 noiembrie 2020

TABLETĂ: SCRISOARE DIN PARIS

Șerban Teculescu 

Despre Covid 19 și nu numai

Cristina Vișan

Să vorbim/să scriem corect

O problemă gravă, de actualitate e aceea a utili-
zării unor clișee verbale supărătoare ce se caracteri-
zează prin abateri de ordin semantic. Unele cuvinte 
și structuri încep la un moment dat să fie folosite în 
exces, pierzând-și destul de mult sensul de bază . 
Ele devin un fel de elemente de legătură sau chiar 
„de umplutură”, niște ticuri verbale inutile. Deseori 
se întâlnesc în mass-media, în special, la politicieni, 
dar și în vorbirea neîngrijită a unor oameni needu-
cați sau cu pretenții de cultură. Mesajul își pierde 
din logică astfel, devine exagerat de extins, ceea ce 
trădează lipsuri elementare de cunoaștere a norme-
lor limbii române. 

Iată câteva situații frecvente:
1. La nivelul zilei de mâine vor începe ninsori-

le.; Mai avem de învățat la nivel de alegători res-
ponsabili.; corect: Mâine vor începe ninsorile.; Mai 
avem de învățat în calitate de alegători responsabili.
( nivel= înălțime a unui punct, a unui obiect etc., în 

raport cu un plan orizontal de referință, de ex., la 
nivelul mării);

2. Ați pregătit ceva? – Da, deci am pregătit o po-
ezie.; Cum s-au petrecut lucrurile? – Da, deci eu 
treceam strada.; Câte spații aveți aici? – Deci avem 
cinci spații.; corect: toate enunțurile pot fi construi-
te fără deci.( de ex., Da, am pregătit o poezie.)

OBS. Conjuncția deci exprimă ideea de conclu-
zie ce decurge firesc din partea de propoziție sau 
propoziția de dinaintea acestui termen. De ex.:Te-ai 
pregătit intens, deci vei reuși. Conjuncția deci e uti-
lizată greșit, în special, în exprimarea deficitară a 
elevilor noștri. 

3. Am primit multe apeluri vizavi de subiectul 
acesta.; Aveau niște salarii foarte mici vizavi de pro-
fitul fabricii.; Ar fi bine să aflăm și părerea celor-
lalți vizavi de această problemă.; corect: Am primit 

(continuare în pagina următoare)



CAIETELE DE LA ARACI

Revistă editată de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni (MNCR) 
din Sfântul Gheorghe, tel.: 0267 314 139, e-mail: secretariat@mncr.ro. 

Director Valerii Kavruk. 
ISSN 2559 – 4753, ISSN-L 2559 – 4753.

Redacția: 
Luminița Cornea-redactor-șef; Nicolae Scurtu (București)-secretar de redacție; Cristina Felea-Baubec,  

Victor Durnea (Iași), Ion Topolog, Ionel Simota, Marinela Brezeanu-Újvárosi - redactori. 
Corespondenți din afara țării: Iurie Colesnic (Chişinău), Vadim Bacinschi (Odesa),  

Cornel Dimovici (Germania), Elena Graure-Manta (Germania), Dalila Özbay (Turcia), Şerban Teculescu (Paris). 
Tehnoredactare: Zita Horvath • Tiparul executat la: TINTA print Studio, Arcuș

C U P R I N S

Luminița Cornea
Documente despre Romulus Cioflec aflate în arhiva 

Muzeului Național al Literaturii Române din București • 
pag. 2

Luminița Cornea
Romulus Cioflec, cerere pentru „adaosul” la pensie • pag. 6

Valer Donea 
De vorbă cu Romulus Cioflec • pag. 7 

Romulus Cioflec 
Prin Munții Buzăului. Drum de primăvară • pag. 11

Luminița Cornea
Poezia, un exercițiu de creație din tinerețea

scriitorului Romulus Cioflec • pag. 14
Maria Monica Stoica 

Călătoria, orizont al cunoaşterii  
la Romulus Cioflec (V) • pag. 16

Nicolae Scurtu
O epistolă necunoscută a lui Vasile Copilu-Cheatră • pag. 17

 Adrian Munteanu • pag. 19
Alerg secunda • Săgeata caznei • Un pas fragil

Vadim Bacinschi • pag. 19, 20
Până la iarnă • Decembrie să vină
Mihaela Malea Stroe • pag. 20

Alfabestiar 
Antonia Amatti • pag. 20

La început a fost cuvântul • Exemplul lui Toma
Ionel Simota • pag. 21

Poetică ninsoare • Țara lui Dumnezeu
Cornel Dimovici

Ciobanii sau Un colț din Țara Mioriței • pag. 22
Ion Topolog

Cartea amintirii: Armand Călinescu –  
un prim-ministru în calea lupilor • pag. 23

A. I. Brumaru
Locul ființei (fragment) • pag. 25

Șerban Teculescu 
Despre Covid 19 și nu numai • pag. 27

Cristina Vișan
Să vorbim/să scriem corect • pag. 27

Cristina Vișan

Să vorbim/să scriem corect
(continuare din pagina anterioară)

multe apeluri în legătură cu subiectul acesta.; 
Aveau niște salarii foarte mici în comparație cu 
profitul fabricii.; Ar fi bine să aflăm și părerea 
celorlați în legătură cu această problemă/ des-
pre această problemă.

OBS. Locuțiunea prepozițională vizavi de are 
sensul: peste drum, în față, în punctul exact opus. 
De ex.: Fratele meu locuiește vizavi de mine. În 
foarte multe cazuri, această locuțiune e utilizată 
inutil, fără a aduce vreo precizare concretă și, ast-
fel, îngreunând mesajul, acolo unde se potriveau 
mai bine alte structuri, locuțiuni prepoziționale 
sau chiar prepoziții( față de, în legătură cu, în 
comparație cu, la etc.)

4. În cadrul Parlamentului s-a votat o nouă 
lege.; În cadrul cercului am citit din opera lui 
Kafka.; S-a votat Regulamentul de ordine ineri-
oară în cadrul școlii.; corect: În Parlament s-a 
votat o nouă lege; La cercul de lectură am citit 
din opera lui Kafka.; S-a votat Regulamentul de 
ordine interioară la școală.

OBS. Substantivul cadru are sensul figurat 
de limite ale unei probleme, ale unui subiect, 
acțiuni etc.. Deseori structura în cadrul devine 
șablon neinspirat, care înlocuiește prepoziția în. 
Mult mai neplăcută și penibilă e asocierea struc-
turii în cadrul cu verbul a se încadra, ceea ce 
determină un pleonasm: Amendamentele pro-
puse în cadrul ședinței se încadrează în temati-
ca de pe ordinea de zi. Simplificat ar fi fost să se 
înlocuiască structura în cadrul cu prepoziția în.


