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ba încă foarte îndepărtată, cu un nume cu care se va fi mândrit la rândul lui Traian însuși.”
înainte și note de Nicolae Jula, București, Editura Sport-Turism, 1988, p. 19-20.

Romulus Cioflec, Cutreierând Spania. Impresii de călătorie, Ediție îngrijită,
cuvânt înainte și note de Nicolae Jula, București, Editura Sport-Turism, 1988, p. 19-20.
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Convorbiri duhovnicești cu

„Balada crucii de mesteacăn”
L.C.: Înaltpreasfinţite Părinte, într-o predică pe
care ați ținut-o la sărbătoarea Schimbarea la față a
Mântuitorului nostru Iisus Hristos (6 august) ați afirmat că luna august din anul 2017 constituie un prilej
de amintire cu pioşenie a grozavelor lupte de la Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz. Au trecut o sută de ani... Vă rog
să ne spuneți un cuvânt despre acele grozave lupte.
Îps. Ioan: Atunci, la Mărăşeşti, la Mărăşti şi la
Oituz, au căzut mii de ostaşi români. Cu sângele
lor au spălat faţa României şi de atunci avem o altă
ţară – România Mare. Iată ce-au spălat soldații cu
sângele lor – chipul sfâşiat de milenii al neamului
nostru românesc!
Îngăduiţi-mi să vă citesc trei strofe dintr-o poezie
care a fost scrisă în localitatea Oituz, în luna iulie
1917 - Balada crucii de mesteacăn: „Cruce albă de
mesteacăn, / Răsărită printre creste, / Cine te cunoaşte-n lume, / Cruce fără de poveste? // Sfântul (ostaşul,
n.n.) îngropat sub tine / Cine-l va mai şti de-acum?
/ Cruce albă, rătăcită / Lângă margine de drum. //
Braţele de vânturi smulse / Se vor pierde pe poteci
/ Numai brazda de ţărână / Nu-l va părăsi în veci!”

Poetul Artur Enășescu (1889-1942), autorul acestor
versuri, a fost martorul înmormântării în pripă a ostaşilor români şi bag de seamă că în părţile acelea se
aflau mesteceni. Ştiţi cum este mesteacănul. Are coaja
nobilă, albă. Soldaţilor morţi le-au pus cruci albe, dar
vântul ce va bate va smulge braţele crucilor şi va rămâne doar ţărâna să-i acopere de alte necazuri. De-acolo,
se vor ridica, într-o zi, în Patria de Sus. Nouă nu ne
cere acum Hristos să ne scriem în calendarul vieţii
că ne-am schimbat la faţă prin jertfă de sânge. Totuşi
ne spune: scrie-ţi, iubite frate, ziua schimbării tale în
viaţa aceasta cu lacrimile pocăinţei!
Să le transmitem de aici, din această parte de ţară,
ostaşilor români căzuţi la datorie, să audă şi ei, în Patria de Sus: ei au biruit aici, pe pământ, Hristos a biruit şi El, aici, pe pământ, și dă viaţă şi celor din morminte. Şi pe ei, chiar dacă au murit cu sutele de mii,
şi pe ei îi va învia Hristos, odată cu noi. Să cântăm
Imnul Învierii de biruinţă al lui Hristos pentru ostaşii
români căzuţi pe toate câmpurile de bătaie: Hristos
a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi
celor din morminte viaţă dăruindu-le!
A consemnat Luminița CORNEA

Mănăstirea Românești
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Note de istorie literară:
Luminița Cornea

Luminiţa Cornea
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anumite servicii ale Tipografiei Poporul Român din
Budapesta – aceasta se întâmpla în anul de grație
1905!

cercetat al revistei consultate ne-a atras atenția în
mod plăcut casetele tipografice de pe ultima pagină,
de fapt reclame privind difuzarea revistei ori pentru
Note:

autobiografică, ediție îngrijită și prefațată de Aurel Sasu
și Mariana Vartic, vol. I, București, Editura Minerva.
1985.
3. Luminița Cornea, Debutul lui Romulus Cioflec în Gazeta
Transilvaniei, rubrica Restituiri, în Revista literară Libris,
anul I, nr. 2, iulie 2017, p.65-67.
4.Victor Durnea, Contribuții la cunoașterea vieții și activității scriitorului Romulus Cioflec (II), în Vatra veche,
nr.3 (87), martie 2016, p. 53.

1.Ion Hangiu, Dicționar al presei literare românești (17901982), argument de Ion Dodu Bălan, București, Editura
Științifică și Enciclopedică, 1987, p. 193-194; Ion Hangiu, Dicționarul presei literare românești 1790-1990,
ediția a doua revăzută și completată, București, Editura
Fundației Culturale Române, 1996
2.Valer Donea, De vorbă cu Romulus Cioflec, în Adevărul
literar și artistic, anul XVII, nr.859, 23 mai 1937, p. 15
și în volumul Romanul românesc în interviuri – o istorie

Romulus Cioflec

Pastel
La munte sus turmele su(i)e
Alene pe drumul curbat
Și –ncepe și codrul să vu(i)e
Și-n slavă concertu-i s-apuc
Sunând tremurat.

Și oile-n timpuri mai zbiară,
Păscând pe al coastei suiș;
Și cât ține ziua de vară
I-un cântec din zori până-n sară
În larg și-n desiș.

Din bucium pândarul pe stâncă
Îngână al codrilor cânt,
De tremură valea adâncă
Și codrul răsună și încă
Întregul pământ.

Iar jos, unde apa șoptește
Povești din adâncul pământ,
Pe pajiște stând ea-și păzește
Oițele și glăsuiește
Al doinelor cânt.

Cu câinii-mprejur pe o ciută
Ciobanul îi trage de dor,
Și mierla p-un plop nevăzută
Îi zice de Doamne-ajută
Duios și sonor.

Cu gura ei caldă, duioasă,
Îngână vrăjite cântări,
Iar firea adoarme sfioasă
Ș-a nopții regină frumoasă
Se-nalță în zări.
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Restituiri
Luminița Cornea

Romulus Cioflec – note de călătorie din România nouă
țară. Înfățișarea călătoriei cu trenul de la București
la Oltenița, trecerea Dunării, zugrăvirea orășelului
Turtucaia cu locuitorii lui, adevărate imagini document de acum peste o sută de ani, ni-l dezvăluie pe
Romulus Cioflec ca pe un scriitor al notației precise, cu simț critic când se referă la anumite aspecte
ale societății contemporane de dincolo și de dincoace de Carpați.
În memorialul de călătorie Spre noua țară, Romulus Cioflec include și o emoționantă povestire
despre o familie de învățători români, soții Niculescu, care, după peripețiile prin care au trecut, s-au
înapoiat „la Turtucaia, la copilul și la școala lor,
deasupra căreia fâlfâia drapelul României”. În finalul notelor de călătorie, autorul divulgă date despre
fotografia amintită la începutul prezentării noastre,
numindu-i pe cei fotografiați: soții Niculescu - învățători, domnii Mihail Chisanovici și dr. Romul
Reut, deputați în Dieta Bucovinei, domnul V. Alexandrescu, subcomisar în Oltenița „și subsemnatul;
adecă un român din România nouă, o româncă din
Macedonia – și ce româncă! – doi bucovineni, un
român din România mobilizată și ascultată – și un
ardelean”. Redăm în întregime textul:

În volumul nostru Romulus Cioflec, o viață în
imagini, editat în 2016 de către Centrul Cultural Județean Covasna, cu finanțarea Consiliului Județean
Covasna, la pagina 23, se află o fotografie datată 20
iulie 1913, în care Romulus Cioflec apare împreună
„cu deputați din Dieta Bucovinei”, la „Turtucaia din
România Nouă”. La data realizării volumului nu cunoșteam alte informații.
În urma cercetărilor recente, am descoperit într-un număr din Gazeta Transilvaniei, anul 1913, o
notă de călătorie semnată Romulus Cioflec, al cărei
final ne-a trimis la fotografia menționată. Specificăm că semnalarea notele de călătorie în Cadrilater
(trei episoade) publicate în Gazeta Transilvaniei au
fost semnalate de curând de către cercetătorul Victor Durnea (1).
Prin urmare, în iulie 1913, Romulus Cioflec,
încă de tânăr călător împătimit, nu pierde ocazia
de a face o scurtă călătorie în „România nouă”, la
Turtucaia, unde „nu fără emoție, punem piciorul pe
noul pământ românesc”. Romulus Cioflec descrie
călătoria și oamenii pe care i-a cunoscut într-o „însemnare” – notă de călătorie, publicată în Gazeta
Transilvaniei, nr. 172 din 1913, cu titlul Spre noua

Spre noua ţară
le învăluie… Mai aproape şi tot mai mare, se ridică alba clădire, cu multe rânduri a spitalului Pantelimon, unde, acum o lună, a încercat un sfârşit atât
de trist scriitorul Ilarie Chendi…(2)
În gări lume multă, tot mai multă pe măsură ce
se ridică soarele pe cer, pe măsură ce ne apropiem
de apa Dunării. E zi de duminică şi suflarea întreagă din satele apropiate e în gară: mame cu copii în
braţe şi bunicuţe cu ei de mână… Linia Olteniţei
e acum poate cea mai umblată; pe aici ştirile vin
din Bucureşti şi de peste Dunăre înaintea ziarelor.
Suntem spre sfârşitul primului armistiţiu – şi din capitala României se aşteaptă înţelegerea delegaţilor
de pace, demobilizarea şi, în sfârşit, reîntoarcerea
celor plecaţi…

Plecasem, într-o bună dimineaţă, trei inşi, din Bucureşti, de-a lungul Argeşului de vale, spre hotarul
nou al României.
Trenul înainta destul de încet, cu vagoanele lui
supraîncărcate de călători, zăbovea minute lungi pe
la halte fără însemnătate, sâcâindu-ne nervii de bucureşteni subţiri…
Şiruri de nesfârşite clăi, grele de roadă bogată,
şi chiar lanuri nesecerate aleargă, unele mai zorite, altele mai domol, în calea noastră, se întrec, se
acopăr, se afundă tot mai mult în zare, dacă nu se
trag, mai din vreme, în dosul pădurilor. Pe stânga,
stejarul adesea ridică pământului coamă bogată, iar
în zare, mai adânc şi mai aproape, satele abia-şi pot
trăda alba lor înfăţişare din bogăţia de verdeaţă care
5

femei sfârşite de durere ne întreabă dacă s-ar putea
să mai înceapă râzboiul între aliaţi şi ca Turtucala
să fie în cele din urmă redată bulgarilor… Unii sunt
dezertori şi toţi mai au pe câmpul de luptă fraţi, fii
şi soţi. Ne descriu cum viaţa soldaţilor români a fost
dispreţuită de şefi şi pusă întotdeauna la încercările
grele, şi cum înşişi medicii ţineau să facă deosebirea între răniţii bulgari şi români; şi se descrie cum
chiar în cursul iernii de campanie autorităţile bulgare pregătiseră închiderea şcolii româneşti din acest
oraş, rămasă numai în grija a două învăţătoare.
Şi atunci mi-am dat seama bine ce trist e să porţi
arma pentru a câştiga biruinţe, cari au să se întoarcă
curând împotrivă-ţi – şi ce situaţie tragică să lupţi
pentru interesele celui care, nici în asemenea momente de sacrificiu, nu poate să-şi înăbuşe ura lui
din vremurile de pace !...
Pe prispă, o femeie tânără ţine pe genunchi un
copil şi o sâtă (4). Citeşte în bobi – şi ea şi mama ei
bătrână – cu ochii veşnic umezi. Cea dintâi a făcut o
mişcare de sfială la ivirea noastră neaşteptată.
Bobii arătau bine – după afirmaţia bătrânei; cu
toate acestea se îndoia poate fiindcă o mai înşelaseră… Începuse să plângă, îi mai rămăseseră angajaţi
la războiul cu sârbii doi feciori şi un ginere – şi nu
mai aveau de mult ştire de la ei …
Agrăim pe un bătrân alb, împovărat de 80 de ani,
ce sta izolat, nemişcat, trist în tăcerea lui…
Ne răspunde un glas stins că are în război doi gineri, doi feciori şi încă nepoţi. A mai văzut odată
oastea românească trecând Dunărea…
Majoritatea locuitorilor oraşului o formează românii – pescari, barcagii şi agricultori – apoi vin, în
ordinea numerică, turcii şi bulgarii. Limba diplomatică aici e cea românească, pe care o vorbesc bine
toţi. Primarul e român, iar consiliul comunal compus din români în proporţie de 9 din 14.
Nu la o mare depărtare se arată şcoala lor, cea menită să adăpostească mulţi orfani pe viitor… E cea
mai impunătoare, clădire a oraşului. Suntem la cartierul general al diviziei a IX Roşiori şi dorobanţi(i)
fac gardă aici, ca şi în port, la primărie ori la alte autorităţi.
Avem bucuria să întâlnim pe directorul şcolii
româneşti, d. Dumitru Niculescu a cărui poveste
e(ste), măcar în parte, cunoscută tuturor. A luptat la
Kirkilisse şi Lule-Burgas, pentru ca, în lipsă, să i

E destul să adresezi unuia o vorbă şi patruzeci se
strâng în juru-ți şi întrebă şi nu mai isprăvesc, iar
celui care încă nu te-a întrebat, aruncă-i o privire
binevoitoare şi te întreabă şi el…
Şi aşa, cu multe emoţiuni şi cu dese mustrări pe
cari reflexiunile noastre le fac trecutului, iată-ne în
Olteniţa, orăşel cu multă forfotă azi, curăţel şi vesel.
O trăsură cu cai mărunţi, rămăşiţe de pe urma zoritei rechiziţii, alunecă cu noi spre port. Malul de
dincolo, care de departe ni se arată cu spinările lui
ridicate în zare, se distinge acum bine, cu livezile,
cu potecile, cu drumul de ţară, care mână pe Dunăre
în sus şi pe care, cu câteva zile înainte, galopaseră
roşiorii spre a duce, până la poalele Balcanilor, cuvântul poruncit al păcii şi spre a impune ascultare
glasului ţării.
Pe adâncul ce se deschide, deodată, între noi şi
malul celălalt se desfăşură, în câteva secunde, toată
pânza galbenă a bătrânului Istru…
Iată-ne în port!
Abia după stăruinţe îndelungate ni s-a îngăduit trecerea pe malul celălalt, unde, deşi nu putuse
ajunge holera, bântuie însă destul de ameninţător
tifosul şi alte surori mai mici. Trei turci turtucă(i)
eni, cari vorbeau însă o românească mai bună decât
atâţi intelectuali români din ungurime amorezaţi de
Alkotmany şi Budapesti Hirlap (3) – vâslesc de zor
luptând împotriva curentului. Clădirile mărunte ale
orăşelului de dincolo, care cade cu vreo jumătate de
kilometru deasupra portului Olteniţei, încep să se
desfacă una de alta… Ajunsă la malul celălalt, luntrea e trasă la edec, ceea ce, lămurit pe bună românească, ar veni cam aşa: unul dintre lopătari, (i)eşit
pe mal, trage luntrea cu o sfoară în sus, pe marginea
apei, pe când ceilalţi manevrează din luntre.
Marginea cea mai răsăriteană a Turtucăii coboară, cu străzi cu tot, chiar în Dunăre. La cea dintâi
stradă, debarcăm şi, nu fără emoţie, punem piciorul
pe noul pământ românesc, pe care Principatul victorios al României îl refuzase acum 35 de ani, întrucât
socotea că nu-şi poate îngădui un act de renunţare la
Basarabia. Deşi mare (12.000 locuintori), Turtucaia
e un târg modest cu străzi întortocheate, neîngrijite
şi cu clădiri joase şi sărace.
Femeile, copii, bătrâni şi răniţii de război, pe care-i mai are oraşul, sunt toţi pe la porţi. Eroi ai tuturor luptelor celor trei războaie, cu mânile legate şi
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se poată închide mai uşor şcoala… Voiau să-l mai
trimită şi împotriva sârbilor…
Socoteala bulgarilor era bună după morala lor.
Sacrificarea celor doi învăţători români era utilă, o
dată fiindcă contribuia la biruinţa militară, şi a doua
oară la închiderea sigură a şcolii din Turtucaia.
Rănit rău la Lule Burgas, directorul şcolii româneşti a rămas, în cele din urmă, cu un glonţ în braţ, pe
care l-a purtat trei luni de zile, neavând încredere în
medicii bulgari. I-a fost extras apoi în Bucureşti, dar
la înapoiere e arestat la Rusciuc de generalul Drandarewski, care se lăuda, odată, că are să bea cafea
în Bucureşti, la Capşa – şi care acum, pe cât aflăm,
bea bragă în vreun arest, unde aşteaptă să fie judecat,
fiindcă, fără nici un ordin, scufundase, la venirea armatei române, vasele bulgăreşti în Dunăre.
Reuşise generalul să stoarcă doi ani de închisoare
pentru învăţătorul român, cu acuza, absolut nedovedită, că făcuse pe spionul la Bucureşti. In arestul din
Rusciuc i se aduce la cunoştinţă că a doua zi are să
fie transportat în interiorul ţării şi rezervistul bulgar
a avut şi cruzimea să-i şoptească că are să fie ucis
pe drum…
Două uşi alăturate din coridorul închisorii din Rusciuc se deschid una în closet, alta în odaia de baie.

Closetul are zăbrele de fier la fereastra dinspre Dunăre, iar odaia de la baie n-are… Întâmplarea norocoasă
făcuse ca în timpul zilei să fie uitată cheia în uşa de la
baie şi arestatul Niculescu a scos-o şi a pus-o bine…
Peste noapte, în timpul primului planton foarte vigilent, a ieşit de două ori în coridor şi a trebuit să intre
tot acolo unde nu voia… Ca să nu deştepte bănuială,
şi-a amânat a treia încercare pentru timpul celui de al
doilea planton – spre zorii zilei… Acesta, în adevăr,
aţipise, uşor răsturnat pe spate… Deţinutul Niculescu
intră în odaia de baie, făcând chiar oarecare sgomot
cu uşa, pentru ca plantonul să n-aibă nici o bănuială
dacă s-ar deştepta. Înăuntru stă nemişcat câteva clipe
penibile. Tăcere…
În sfârşit, la drum! Se strecoară printre sentinele,
până la un punct de adăpost, pe mal, se dezbracă,
se vâră pe sub apă şi tot aşa străbate vreo 30 (de)
metri, pentru ca, în lumina zorilor, cari se arătaseră
din josul Dunării, să nu se observe mişcarea apei…
Apoi, o ia în înot întins… Sfârşit de puteri, ajunge
la insula din faţa Giurgiului şi aici rămâne într-un
leşin, din care îl deşteaptă, în cele din urmă, ţânţarii.
O porneşte apoi din nou la drum şi după multă luptă cu valurile, ajunge la malul românesc. D(oam)na
Niculescu, pusă sub pază, după dispariţia soţului şi
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că pe ţărmul acela sunt abia câteva mii de români,
faţă de numărul covârşitor al străinilor!
La despărţire ne-am fotografiat toţi în grup:
d(oam)na şi d(omnu)l Niculescu, d(om)nii Mihail
Chisanovici şi Dr. Romul Reut, deputaţi în dieta
Bucovinei, d(omnu)l V.Alexandrescu, subcomisar
în Olteniţa şi subsemnatul; adică un român din România nouă, o româncă din Macedonia – și ce româncă! – doi bucovineni, un român din România
mobilizată şi ascultată – şi un ardelean.

sub acuza că i-ar fi înlesnit fuga, reuşeşte şi dânsa să
se furişeze în portul Olteniţei, dintr-un vaporaş bulgar, care se oprise aici şi care venea tot din Rusciuc.
După trei zile, soţii Niculescu se înapoiau la Turtucaia, la copilul şi la şcoala lor, deasupra cărora
fâlfâia drapelul României!
*
D(omnu)lui Niculescu şi colegilor săi li-ar fi stat
oricând în putinţă să vândă guvernului şcoala românească, să scape de şicane şi să fie învăţători de
stat - cum fac la noi destui învăţători ca şi preoţi
nevrednici de rasa pe care o poartă – şi să se noteze

Romulus Cioflec
(Text ales şi transcris
de Luminița Cornea)

Note:

1. Victor Durnea, Contribuții la cunoașterea vieții și activității scriitorului Romulus Cioflec, în Vatra veche, nr. 4
(88), aprilie 2016, p. 51.
2. Ilarie Chendi s-a născut la 14 noiembrie 1871, în Dârlos, județul Sibiu și a murit la 23 iunie 1913), când după
aflarea unui diagnostic grav, se sinucide, sărind de la etajul doi al Spitalului Pantelimon, din București. Romulus

Cioflec îl cunoscuse pe Ilarie Chendi de la debutul său
(1905) în Sămănătorul, unde director era N. Iorga, iar
redactori Șt.O. Iosif, D. Anghel și Ilarie Chendi.
3. Alkotmany şi Budapesti Hirlap – publicații maghiare din
acea perioadă, cunoscute ca naționaliste.
4. sâtă, reg. – sită (în cazul descris, servea la ghicitul în
bobi).

Inscripții
Nicolae Scurtu

Note despre o epistolă necunoscută a lui Romulus Cioflec
(1928) era un foarte bun traducător din literatura
franceză1.
Investigații noi în bibliotecile lui Romulus Cioflec
și ale Sarinei Cassvan-Pas ar conduce la identificarea unor prețioase documente scriptice și iconografice de o reală însemnătate pentru istoria literară.

Biografia, bibliografia și biobibliografia poetului,
jurnalistului, nuvelistului, romancierului și traducătorului Romulus Cioflec încep să se întregească cu
noi știri, informații și chiar piese arhivistice de un
mare interes pentru portretul fizic și spiritual al celui care a scris Pe urmele destinului (1943).
Redescoperirea operei acestui însemnat prozator
se datorează, în bună măsură, istoricilor și criticilor literari Mircea Braga, Luminița Cornea, Nicolae Scurtu şi Victor Durnea, care, prin contribuțiile
lor, au readus în ambianţa literara contemporană un
nume cu desăvârșire uitat.
Epistola, recent descoperită, este trimisă prozatoarei și traducătoarei Sarina Cassvan-Pas (1894–
1978), o excelentă cunoscătoare a limbii și literaturii franceze.
Trimiterea se face la o traducere a Sarinei Cassvan-Pas dintr-o proză scurtă a lui Romulus Cioflec,
deși se știe că autorul cărții Pe urmele Basarabiei...

*
Timișoara, IV, 29 septembrie 1933
Str[ada] General Foch, nr. 44

Mult stimată doamnă Cassvan,
Manuscrisul traducerii l-am primit, după cum
v-ați putut încredința, la primirea sumei de 800 lei.
Dacă vă mai scriu o fac pentru a vă spune că, după
înțelegerea mea, traducerea e bună și că ați avut o
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Note

bună idee dispunând, totuși, să fie bătută la mașină.
Deoarece mașinii mele îi lipsește câte ceva pentru a
putea reda un text francez și, în plus, eu aș fi făcut
greșeli de ortografie.
Vă mulțumesc și vă rog să primiți salutul meu.
Romulus Cioflec

· Originalul acestei epistole, inedite, se află în biblioteca
profesorului Nicolae Scurtu din București.
1. A tradus din opera lui Jan Neruda, Jean Richepin, André Theuriet, Erich Maria Remarque și, desigur, alții. Unele
dintre aceste traduceri au fost publicate în ziare și reviste
dinTransilvania și Budapesta, precum Gazeta Transilvaniei, Tribuna poporului, Lupta și Foaia ilustrată.

Inscripții:
Nicolae Scurtu

În jurul unei epistole a lui Romulus Cioflec
Să menționez, doar, câteva dintre aceste erori.
Epistola nu e datată și localizată, titlul corect este
Pècheurs d’hommes și nu Pechers d’hommes, Invazia nu este o nuvelă a lui Romulus Cioflec, ci un
roman de cinci sute de pagini, Invasion ’14 de Maxence van der Meersch, pentru care primește Prix
Goncourt, la data publicării acestei cărți, anul 2000,
erau decedați Romulus Cioflec și Șerban Bascovici.
Publicistul Ion G. Vasiliu (1908–1985) apare,
aici, în ipostaza de director literar al Editurii „Boema“ din București.
Și ar mai fi multe de completat spre înțelegerea
exactă a eforturilor intelectuale și creatoare ale lui
Romulus Cioflec.

Prin grija cercetătorilor literari Victor Petrescu
și Serghie Paraschiva a apărut o interesantă carte,
Scrisori către I.G. Vasiliu1, în care se publică toate
epistolele primite de acesta de la prieteni și confrați
în perioada 1931–1980.
Printre cei care i-au scris se află și Romulus
Cioflec (1882–1955), nuvelist, romancier, jurnalist și
traducător, iar epistola acestuia face trimitere la două
dintre cărțile lui Maxence van der Meersch (19071951), Pècheurs d’hommes (1940) și Invasion ’14
(1935), ambele apărute la Paris, în cunoscuta casa
editorială Albin Michel.
Modul cum e datată, transcrisă și adnotată această epistolă ridică alarmante și grave semne privind
pregătirea filologică și științifică a celor doi cercetători literari.

*
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Note

[București, 10 iunie 1946]

· Originalul acestei epistole se află la Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu“ din Târgoviște. Colecții speciale ~ număr de inventar 215. Este scrisă cu creionul pe
hârtie și nu conține alte însemnări.
1. Scrisori către I.G. Vasiliu. Ediție îngrijită, prefață,
note și indici de Victor Petrescu și Serghie Paraschiva.
Târgoviște, Editura Bibliotheca, 2000, 205 pagini.
2. A fost tradusă ~ Păcatul omenirii. În românește de
Magda Manu și Ștefan Tita. București, Editura „Vatra“,
[F.a.], 381 pagini.
3. Invazia ’914. Traducere de Vera Maria Neagu. București, Editura Univers, 1986, 495 pagini. (Colecția romanului istoric)
4. Șerban Bascovici (1891–1968), poet și traducător. Autorul unui singur volum de poezii ~ Destăinuiri, Bucureşti,
Tip[ografia] Şcoala de Perfecţionare în Arte Grafice, 1937,
volum distins cu Premiul Societăţii Scriitorilor Români.

Dragă domnule Vasiliu,
Pècheurs d’hommes2 nu merge. Nici nu e roman. E
o carte în care se critică falșii catolici și instituțiile lor.
M-am încredințat după 50 pagini de lectură. Nici
autorul nu-l numește roman.
Invazia3, am aflat de la d[omnu]l Bascovici4, că-ți
trebuiește până la întâlnirea noastră și am lăsat-o și
pe ea pe masă.
R[omulus] Cioflec

Ionel Simota

Mână a scrierii mele,
Lăuntric strigăt
În care te înfăşor…
Iubesc toamnele ce niciodată nu mor,
Ele doar se plimbă prin sângele meu
În care lemnul trunchiului greu,
Scârţie atât de sublim,
Atât de înâlţător…
Iubesc toamnele ca un nebun
Şi limba în care pot să ţi-o spun…

Rostirea iernii
Cu-nfrigurarea frunzelor aștept
Să-mi fie iarnă până-n miezul firii,
Să dăruim zăpezile iubirii,
S-aprindem sărbători la mine-n piept...
Să-mi fie iarna fragedă poveste
În care să miroase-a fruct și dor,
Și până în înaltul tâmplelor
Să ardem în poemele celeste...
Să-mi fie iarna ca o rugăciune
Iar tu să-mi ningi adânc prin pleoape
Rostirea ei ce nu o mai încape
Vreun gând ce ți l-aș scrie sau l-aș spune...
Să-mi fii cea mai frumosă iarnă de pe lume...

Anthonia Amatti
Dezîntregire
Când cordonul de lumină ce ne-a creat
S-a rupt la naștere întâmplător
Bucata ta în mine s-a-ntrupat
Și am venit în urmă-ți mai ușor.

Iubesc toamnele
Iubesc toamnele, ca un nebun,
Cu ciutele lor
Oglindite atât de curat
În lumina tremurândă, a ochilor…

Trecut-ai ani mulți de căutări
Neliniștea ne urmărea mereu
Am înțeles târziu cu ultime puteri
Am dibuit cordonul jumătății mele – cât de greu!

Cu frunze tăcând prin suspine
Plânse de dor,
Ca un nebun iubesc toamnele,
Ca şi cum te-aş iubi pe tine
Profund şi risipitor…

Apoi perechea-mi a plecat, dar a rămas
Căci despărțirea-i doar o piatră de mormânt
Vom înădi din nou fericele popas?
Nu știm nimic – sperăm în Duhul Sfânt.
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Anthonia Amatti

Atunci a apărut necunoscutul
M-a dus încet spre râul vieții refuzat
M-a învățat CUVÂNTUL mult știutul
Și-n sufletul lui cald m-a cufundat.

Salvatorul
Eram mică; m-a luat râul și m-a purtat plutind cu el
Până când m-a salvat un anonim.
A vrut să mai trăiesc – chiar Dumnezeu
Și-a ales un salvamar străin.

Oare ce preț și cât plătim o fericire
Ș-apoi se stinge într-o veșnicie?
Dar dăinuie mereu în amintire
Ș-atunci găsim viață în Dumnezeire.

S-a repetat apoi târziu povestea
Când venetică și decepționată
Îmi irosisem sufletește zestrea
M-am detașat total de soarta dată.

Ion Popescu-Topolog

Mereu se va ivi un salvator
Îmbrățișându-te când te pândește răul
De EL – de ultimul, mi-e deja dor,
S-aline chinul și să umple hăul.

Gânduri la Marea Unire
malist în Normala şaguniană din Sibiu –, nu departe
de Cisnădie, unde luptase el – ca să-l provoc –, că
nu era să rămâneţi fără ţară, mai aveaţi bucata aia
de Moldovă…
– Păi da, nepoate – se-nfoia tot – că până n-au
venit francezii cu armament şi instructori, cu ce să
luptăm? Şi până n-a venit dl general Grigorescu,
Eremia Grigorescu, să ne-arate decretul regelui că
ne dă pământ, pentru ce să luptăm? Da’ ştiam noi
că regina lui l-a pus să semneze şi-apoi să ne citească nouă, să vedem cu ochii noştri. Şi-a venit şi
ea acolo în faţa noastră să ne îmbărbăteze, chiar cu
dl general Berthelot, şi-atunci noi am zis: Gata, peaici nu se mai trece! Asta a fost, nepoate, şi-aşa s-au
întors toate şi-am biruit. De câte ori merg la Curtea
de Argeş cu treburile mele de pădurar, mă opresc
acolo la mănăstire şi-ngenunchez la mormântul ei,
c-am văzut-o şi când au adus-o acolo, de-au îngropat-o, că zâceam, că ea cum să moară, că ea era de
la Dumnezeu.
M-a luat şi pe mine de vreo două ori, cu şareta,
cu iapa aia sură, Adela. O trăgea lângă Fântâna lui
Manole, îi punea traista cu grăunţe de gât şi noi urcam pe tăpşan, la mănăstirea voievodală. Mergeam
la mormintele regilor, adică lângă al Mariei, aşa
scrie pe piatra de marmură de deasupra: Maria –
Regina Românilor – şi anii de naştere şi de moarte.

Când eram copil, îl auzeam pe bunicul meu dinspre mamă – devenit mai apoi pădurar, pe nume
Constantin Diaconu – povestind despre cum a luptat el cu Rgt. 4 Argeş în Ardeal şi-a fost îngropat de
obuz în bătălia Cisnădioarei – pomenită, de altfel,
în istorii şi memorii de către participanţi – şi cum a
ieşit de-acolo de sub grămada de pământ, scăpat cu
viaţă, participând în continuare la luptele şi tot greul
ce a urmat. Adică marile bătălii din Moldova, Mărăşti şi Oituz şi Faţa moartă şi-apoi până la biruinţă,
bucuroşi că nu s-au jertfit degeaba. A mai fost rănit,
c-avea o mână strâmbă şi-mi arăta şi rănile la coaste
şi la picioare, dar a scăpat cu viaţă şi-a fost răsplătit
cu decoraţii şi dreptul de a fi pădurar. Avea o voce
plină, că parcă vorbea din toate oasele feţii şi din
mustăţile groase, cânite de tutun. C-aşa l-am pomenit, răsucindu-şi ţigări din tutunul crescut în grădina
lui şi punându-le în tabachera de argint, pe care i-a
dăruit-o la eliberare chiar comandantul lui… „domnul colonel Burlacu, nepoate, ai cărui părinţi aveau
casele chiar la intrarea în Curtea de Argeş, cum vii
dinspre Valea Danului, adică din partea Coziei.”
Când îl apucau amintirile, nu se mai oprea, parcă
vorbea cu ai lui, vii şi morţi, care au fost şi-au luptat
atunci cu ultimele puteri.
– Ee, mă, bunicule, nu v-aţi bătut cum trebuie – îi
ziceam când eram şi eu mai măricel, adică elev nor11

Îngenuncheam şi eu lângă el, stam până-şi spunea
el rugăciunile lui, apoi porneam spre Palatul episcopal, unde e racla cu moaştele Sfintei Filofteia. Îngenuncheam şi-acolo şi el îşi spunea iarăşi rugăciunile
lui, îndemnându-mă şi pe mine să mă închin. Dar eu
mă uitam la decoraţiile de pe pieptul lui, fiindcă niciodată nu le-a desprins de pe veston, oriunde mergea. Decoraţiile şi tresele de pe mâna stângă, şase
de toate, adică de câte ori a fost rănit. Uneori veneau
la el, acolo la casele din Vale, şi alţi săteni, foşti
combatanţi, scăpaţi cu viaţă, dar plini de urme de
rănire: Iftenie al lui Ştefan, Gheorghe al lui Busuioc, Nicolae al Joiţii, Căpruci din Negrila, Ion Guţoiu şi Dumitru lui Cazacu, şi Toader de la Căligi,
destui, cum se ştiau ei. Asta se întâmpla în ziua de
Înălţare – adică de Ziua Eroilor, când se făcea slujbă la Monument şi noi şcolarii cântam: „Presăraţi
pe-a lor morminte/ Ale laurilor foi…”, dar şi „Treceţi, batalioane române, Carpaţii/ La arme cu frunze
şi flori…” şi se-ncheia cu rugăciunea Tatăl nostru,
pe care învăţătoarea Florica Croitoru, soţia învăţătorului nostru, o cânta dumnezeieşte. Şi-apoi, după
slujbă, îşi luaseră obiceiul, veteranii aceia rămaşi în
viaţă, să se adune la el şi-acolo la masa întinsă în
curte, să se cinstească, de fapt, să-i pomenească pe
cei ce rămăseseră acolo prin locurile marilor bătălii.

Neapucând să vadă cu ochii lor visul pentru care au
luptat şi au murit.
Mai încoace, ca profesor la Liceul Şaguna din
Braşov – după obicei –, într-o duminică, mi-am luat
clasa la care eram diriginte şi-am pornit în drumeţie
spre Predeal. Când am dat cotul la Timişul de Sus,
ne-am oprit la Cimitirul Eroilor, care e acolo, cu
cruce mare din piatră la mijloc, pe care scrie: Pro
Patria şi-apoi ne-am mişcat printre cruci, să citim
numele scrise pe ele. E scris numele şi regimentul
aparţinător. Şi-am dat şi peste al consăteanului meu,
Dumitru Murăruş – Rgt. 4 Argeş, respectiv al bunicului colegului meu de şcoală primară, Costică Murăruş. La prima descindere în satul natal, m-am dus
la ei, la Murăruşi, la casa lor de mai sus de şcoală,
cum urci Dealul Negrila, şi le-am zis:
– Mă, Costică, voi ştiţi unde e îngropat bunicul
vostru, care a căzut în primele lupte când a fost
atunci Războiul cel Mare?
– Nu ştim, dom’ Ionel, decât că a căzut acolo în
Ardeal, chiar la începutul războiului.
I-am adus pe toţi Murăruşii pentru un parastas,
care s-a ţinut la biserica cea veche din Dârstele Braşovului. Bunicul meu însă nu mai trăia, să-i spun ce
descoperisem eu în Cimitirul Eroilor de la Timişul
de Sus, cum urci sau cobori dinspre Predeal.

Dalila Özbay – Tristețe

Dalila Özbay – Corneliu Baba
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Adrian Munteanu
Brasov. Biserica Sfântul Nicolae

Mihaela Aionesei
Herghelia de lumină

Mihai Viteazu-n prag, într-o firidă
Şi-apoi mari porţi, într-un târziu deschise,
Să intre faima unor vremi nescrise,
În ceas pătruns adânc în cărămidă.

Tristețea din lume se adună în frunze.
A mea agonizează în brațele acestei toamne hapsâne
ca o libelălă căzută prea devreme în cerul ca sticla.
Sunt ulii deasupra mea. Imenși, vicleni, gata să-mi smulgă
limba
și straiul cel port din străbuni. Pe prispa din suflet
încremenită într-o doină
îmi face semne duioase bunica. Mama toarce
lacrimi sub gutui.
Tata-i dus să învârtă pietrele în râu. Iară eu…
mă dau de ceasul morții îngropând bănuții sorții în cuvinte necuvinte.
*
Milă mi-i de biata talpă scrijelită ca o vită
Milă mi-i de plânsul ierbii ce-a -ndurat în van ocări
și-a răbdat să vadă în țeava puștii sângele îngenuncheat.
Milă mi-i de codrul verde jefuit de atâtea ori de se văd
cum plâng puieții rămași orfani, cu trupul gol.
Milă mi-i de vietățile rătăcinde printre ruine
fără să-și mai poată ascundă somnul, plânsul
pe colinele străbune unde sapă întruna
nemiloase gheare de smintiri străine
retezând din rădăcină sfânta noastră doină
sfântul nostru grai adunat ciorchine
dincolo de rai.

Păşesc sfios. Priviri de sfinţi, decise,
Îmi par că sfarmă vremea cu obidă,
Să-mi facă loc, din neguri de absidă,
În urma celui ce din veac venise.
Dar drumul spre altar e cât o turlă
De vast şi-adânc, din zori până-n amiezi.
Abia se-aude de pe deal o surlă.
Ascult şi ştiu că rostul ţi-l aşezi,
Când umbre-n cuget asmuţite urlă,
Dar tu-n înalturi, neclintit, mai crezi.

III
Urcând abrupt simt zvon de plinătate;
răni supurânde. Mai apoi ospețe
întinse-n vălmășie. Strâmte piețe
și năpădiri de ziduri sfărâmate;
Întrezăresc neliniști, ca să-nvețe
ființa mea sudalma unui frate;
senin și calm ce nu se vor abate;
zburătăciri de zoaie-ntre cotețe;
Valul supus, mirarea-ncărunțită,
între-amăgiri de șarpe și de leu;
pârâu domol și marea ce se-agită
Strivind dureri de om, dar și de zeu;
uitări târzii, porunci care ezită.
Sunt milostivul. Fiara sunt tot eu.

Milă mi-i de păsări, ape..
dar mai milă mi-i de oameni
c-au orbit și au uitat când o țară
Tu le-ai dat!
*
Ce arome! Ce culoare pe coline!
Au plecat la vânătoare și pictorii și poeții
să prindă în pana lor zvârcolirile flămânde
ale toamnei... Prea sfioasă. Stă lungită lângă apă
cu-o sprânceană ridicată și privind în zarea mare
munți-i spală sus pe creastă
unde-și face cerul cuib zămislind la foc de stele
și din țâța lunii stearpă dulce dor de neam
de tine...Domnul meu cu cofe pline,
lasă-n lume să mai curgă mierea
ca prin satele străbune
să răsune
herghelia de lumină
(12 sept 2017)
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Stând în mijlocul inimii mele

Valentin Marica
Seară de Crăciun la Zoreni

Amintindu-mi cuvintele
Sfântului Simeon Noul Teolog

E seara-n care icoanele tresar.
Vor prinde rădăcina lumii-n ramă.
Colindători iau frigul de la porți,
Cerând nesomnul nostru vamă.

1.
N-am atins piatra sângelui.
În mâini n-am dus merele lacrimei.

Pe omătul mesei, sub obraji de pâine,
Se toarnă-n blide abur de iubire.
Mâini se-nmlădie-n brâu de mir,
Steaua poartă-n colțuri preamărire.

Lână staul, stând în mijlocul inimii mele,
din suflarea gurii
se ridică o stea albă.

Cel ce vrea să-i fim și zori și ziuă,
Agale-ntinde pe nămeți pruncie
Și ne împarte merele luminii,
Miez din Înainte de Vecie.

2.
Voi călca peste apă.
Voi călca pe spinarea cuvântului.
Aerul,
apăsându-mi umerii,
apăsându-mi gleznele,
întinde în părul tău de apă, Tiberias,
tăcerea de stea.

Adoarme Prunc în turtă dulce,
Cămașa-i se destramă în ninsori,
Se-nchide rană-n ape fără mâluri,
În rai de vorbe, pân’ la cântători.

Cum să țin în mâini tăcerea de stea?
3.
Sub văzul Tău, văd iarba și polenul aerului.
Îmi intră cerul în mâini sub văzul Tău.
Acum știu unde e fructul oprit
și unde
se încarcă aripa cu catapeteasma surâsului
și unde
degetele se alungesc să atingă miezul Golgotei.

Cosmina Marcela Oltean – Pom

Cosmina Maria Oltean – Fotografie
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Inscripții
Nicolae Scurtu

Însemnări despre Horia Teculescu
[Domnului I.E. Torouțiu, Tipografia «Bucovina»,
Strada Grigore Alexandrescu, nr. 4, București, III].

Biografia și bibliografia profesorului, folcloristului și istoricului literar Horia Teculescu (n. 4 martie
1897, Râșnov – m. 2 august 1942, Sighișoara) necesită o cercetare atentă spre a-l defini și situa în
galeria personalităților însemnate ale Transilvaniei.
Horia Teculescu a fost un dascăl excelent de emoții estetice în școlile din Alba Iulia și Sighișoara,
unde a format și modelat pe discipolii săi, motivându-i să apeleze la operele fundamentale ale literaturii române și universale.
Publicistica lui Horia Teculescu, tipărită atât în presa din Transilvania, cât și în cea din București, se cuvine să fie identificată, citită și restituită întrucât conține o sumă importantă de idei, aspecte și probleme.
Revelatoare sunt și amintirile, evocările și confesiunile despre unii dintre marii săi contemporani,
care i-au marcat existența, profesia și i‑au stimulat
preocupările de istorie literară și culturală.
O sursă sigură de informații privind biografia, bibliografia și biobibliografia lui Horia Teculescu o
constituie, negreșit, literatura sa epistolară, atât cât
se mai păstrează în biblioteci publice și particulare.
Restituim, acum, epistolele trimise istoricului
literar I.E. Torouțiu (1888–1953), care i-a publicat
monografia despre Virgil Onițiu, iar în revista Convorbiri literare i-a tipărit un studiu substanțial despre Eminescu și Ardealul.

*
[Sighișoara], 5 iulie 1937
Stimate d[omnu]le Torouțiu,
Am primit două exemplare din lucrarea2 mea. Vă
mulțumesc. V-aș ruga să trimiteți un ex[emplar] pe
hârtie bună d[omnu]lui dir[ector] gen[eral] I. Bratu la Minister și d[omnu]lui administrator al Casei
Șc[oalelor], Ștefan Șoimescu.
M-ar interesa: câte ex[exemplare] s-au tipărit pe
hârtie bună și câte pe cealaltă?
Eu mai primesc ceva ex[emplare]? V-am rugat
(în scrisoare recomandată) să-mi trimiteți pag[inile]
care-mi lipsesc din ex[emplarul] în „fașe“.
Vă mulțumesc p[en]t[ru] grija ce-ați avut-o.
Cu stimă,
Horia Teculescu
[P.S.]
Învredniciți-mă cu două șire.
[Domnului I.E. Torouțiu, Tipografia «Bucovina»,
Strada Grigore Alexandrescu, nr. 4, București, III].

*
*
[Sighișoara], 30 iunie 1937
Sighișoara, 9 iulie 1937
Stimate d[omnu]le Torouțiu,
Stimate d[omnu]le Torouțiu,
V-am scris o scris[oare] recomandată la care aștept răspuns.
V-aș ruga să căutați scrisoarea și să-mi răspundeți. Aștept cu nerăbdare cartea. De asemenea, vă
cer cartea de cl[asa] a I-a a d[omni]ș[oarei] Săndulescu1.
Cu deosebită stimă,
Horia Teculescu

Îți mulțumesc pentru lămuriri și pentru toată grija
pe care-ai avut-o în legătură cu cartea mea.
Pentru anul viitor pregătesc monografia lui A.
Bârseanu, așa că ne vom mai întâlni.
Azi am scris d[omnu]lui Al. Văleanu și d[omnu]
lui I. Bratu, conform instrucțiunilor d[umnea]voastră. Vom vedea ce vor hotărî.
15

*
[Sighișoara], 14 august 1940

Dacă nu mă-nșeală memoria, noi am venit împreună cu cumnatul meu Al. Hodoș, în rapid, spre Brașov, acum vreo câțiva ani.
De altfel, vă cunoaștem din cărțile pe care le-ați
scris și din formidabila colecție de studii și doc[umente].
Nu erai tot d[umnea]ta proprietarul librăriei din
Pasagiul Român? Prin 1920, am trecut și eu pe acolo.
Cu frățească dragoste mă-nchin dumitale,
Horia Teculescu

Stimate d[omnu]le Torouțiu,
V-am întrebat până când trebuie să trimit studiul
despre Părinții lui T[itu] Maiorescu3 și cel d[espre]
V[asile] Alecsandri4?
Învredniciți-mă, vă rog, cu două șire, să fiu lămurit.
Cu sufletul atârnat peste prăpastia clipei, nu-mi
găsesc odihnă decât trudindu-mă.
Sănătate,
Horia Teculescu

[Domnului profesor I.E. Torouțiu, Strada Argentina, nr. 39, București III].
*
[Sighișoara], 14 iulie 1937

[P.S.]
La 8 sept[embrie] ne întâlnim la Mircești?

Stimate d[omnu]le Torouțiu,
[Domnului I.E. Torouțiu, Strada Argentina, nr.
39, București III; Horia Teculescu ~ Sighișoara].

Vă mulțumesc p[en]t[ru] carte. În gestul d[umi]tale
zăresc un început de, permite-mi, să zic, prietenie.
De asemenea, vă mulțumesc p[en]t[ru] rândurile scrise și, mai ales, p[en]t[ru] stăruința pe lângă
d[omnu]l Văleanu.
Dacă va face vreun act de bunătate, rog comunicați-mi.
Devotat,
Horia Teculescu

Note

· Originalele acestor epistole, inedite, se află la Biblioteca Academiei Române.
1. Ecaterina Săndulescu (1904–1988), poetă, prozatoare și
memorialistă. Profesoară de Literatură română în mai multe
orașe, printre care și Sibiu. Autoare de manuale școlare.
2. Horia Teculescu ~ Virgil Onițiu, un educator, deschizător de suflete și ziditor de idealuri. Viața și opera. București, Editura Casei Şcoalelor, 1937.
3-4. Articole pentru revista Convorbiri literare. Nu au

[Domnului I. E. Torouțiu, Tipografia «Bucovina», Strada Grigore Alexandrescu, nr. 4, București,
III].

fost publicate.

Note de lectură:

„Dumnăzău îi mare şi vede tăt şi nu şi-o lua faţa
de la noi, că şi El îi român”
împreună cu Vinerea neagră și Miercurea regală,
alcătuind trilogia Zilele ființei.
De ce Duminica mare? Pentru că „clopotele cele
patru biserici ale Albei au început a suna vestind țării Unirea. Semnalul se dăduse. În toată Transilvania se trăgeau clopotele Învierii noastre. Unirea se
făcuse cu noi, de noi, aici la Alba, într-o duminică
de sărbătoare și am făcut-o în zi întâi, pentru a se
vedea că toate le începem cu începutul” (p. 307).
Scriitorul Doru Munteanu, prin acest roman, face o

Duminica mare este o carte dintru începutul activității de scriitor a lui Doru Munteanu, intrând astfel
cu dreptul în literatură, în anul 1983 (Editura Dacia,
Cluj). Au urmat celelalte romane care i-au adus consacrarea definitivă: Vinerea neagră (1986), Miercurea regală (2001), Viața de la fereastră (2003), Secretul crucii (2015), Viață de împrumut (2016).
După mai bine de trei decenii, în 2017, Editura
Libris Brașov reeditează romanul Duminica mare,
cu mențiunea „ediția a II-a revăzută și adăugită”,
16

Proclamația de la Darnița

apus, e lungă și nu se termine vreodată” (p.268), iar
„tifosul își împrăștia păduchii scârboși în mizeria
vieții ologite de pace” (p.264).
Chiar dacă acești voluntari, majoritatea cu dorul
satelor ardelene, trăiau „în apatia omului dat la margine de drum” (p.107), totuși logica țăranului român
din Ardeal este una optimistă: „Dumnăzău îi mare și
vede tăt și nu și-o lua fața de la noi, că și El îi român” (p.107). Treptat conștiința acestora devine tot
mai limpede: „toți cei împrăștiați în Rusia mare cât
o lume și în ceasurile astea, cele dintâi ale lui 1917,
avem același vis, dar nu de vânzare și nici de pus în
ramă, ca o fotografie, ci de trăit sau de murit” (p.139).
Clarificarea lor deplină se realizează o dată cu Declarația de la Darnița prin care „am vrut doar să arătăm lumii ceea ce vrem acum, încorporarea noastră
în armata română și dorința noastră de unire cu țara”
(p.165). Foștii prizonieri au devenit voluntarii ardeleni români care, luptând pe fronturile românești, șiau dat viața pentru realizarea visului de unire cu țara.
Paginile romanului Duminica mare evidențiază situații dramatice expresiv determinate epic ce
trimit la un deznodământ firesc, așteptat. Ținem să
remarcăm pluralitatea stilistică de limbaj. Modul de
a se exprima încadrează personajele intr-o anumită
sferă profesională sau într-o anumită zonă geografică cu un grai specific.
Maximele, zicerile populare inserate în paginile
cărții își găsesc locul adecvat: „omul simplu gândește mai mult cu inima, nu face calcule negustorești” (p.85); „prea trăsesem mâța de coadă bătând

reverență jertfei și suferinței voluntarilor români - ostași transilvăneni ce-au luptat în armata Imperiului
Austro-Ungar, au fost luați prizonieri de ruși, apoi,
învârtind-se roata războiului, au devenit voluntari în
armata română a Primului Război Mondial.
Cunoașterea istoriei și documentarea arhivistică
a autorului (vezi Declarația de la Darnița, semnată
Pompiliu Nistor, aflată la Arhivele Naționale Brașov, Fond Colecția Biblioteca Astra Brașov, Donația Pompiliu Nistor, cota 3/13/9957) imprimă romanului o extraordinară autenticitate, la fel cu prezența
unor nume reale sau puțin modificate (ex. Pompiliu
Nistea pentru Pompiliu Nistor; Deculescu pentru
Teculescu etc.). Întregul demers narativ, de la prima
filă până la ultima, garantează cititorului o atenție
mereu sporită. Din gândurile, faptele, comportarea
personajului principal, locotenentul brașovean Horațiu Apolzan, ne dăm seama de evoluția conștiinței
ostașilor români din Transilvania, a voluntarilor ardeleni.
Când se aflau pe câmpul de bătaie al Imperiului:
„nu prea știam ce căutam în acest război, care nici
măcar nu era al nostru” (p.11). În infernul vieții de
prizonierat, imaginile de acasă se aflau toate departe: „se așternuse peste ele o pânză subțire ce îmbraca amintirea și un zăbranic de doliu aruncat peste
toate de războiul ăsta împuțit, care nu mai avea cap
și coadă și nu știu unde era mintea ălora de-l mânau din spate, atât de prost și aiurea” (p.116-117).
Apoi „ceasurile trec albe ca niște pânze de păianjen
alungite de vânt. Ziua de prizonier nu are răsărit și
17

rându-se între cărțile fundamentale ale literaturii române actuale ce evocă aspecte esențiale ale Primului Război Mondial. Prin urmare, Doru Munteanu
este un valoros romancier, iar noi, citindu-i opera,
descoperim literatura română de calitate.

drumurile Rusiei”(p.106); „Dumnezeu nu bate cu
bota” (p.109); „Era frig, să nu scoți câinele din casă”
(p.113). Cuvinte cu valoare metaforică ne amintesc
de scrierile sadoveniene: „sunet de clopoței sfarmă
tăcerea” (p.134).
Toate-n tot, romanul lui Doru Munteanu Duminica mare respectă tehnica romanului realist, numă-

Luminița Cornea

Revista revistelor
DACIA LITERARĂ – revistă a unui mare muzeu literar
fieze perimetrul acesta al culturii independente din
Iași. Încercăm să înțelegem cine suntem, cum stăm
și, poate cel mai important, ce este de făcut...” Răspund chestionarului redacției Alina Cojocaru, Simina Ignat, Mihai Pintilei, Alexandru Petrila, Carmen
Grădeanu, Alex Paicu, Andrei Giurgia.
Rubrica de succes a numerelor anterioare Cartea
migrațiilor este continuată în numărul prezentat cu
Cartea migrațiilor.Prelungiri ...prin Monica Moroșanu – „Bucureștiul a fost un șoc cultural...” - care încheie cu o întrebare retorică: „Ce alăturare de obiecte
din locuința mea evocă cel mai bine o apartenență
culturală multiplă? Cel mai probabil biblioteca, care
e un turn Babel din toate punctele de vedere” (p. 39).
La rubrica Inedit, citim cu interes filele de jurnal
ale lui Aurel Ghițescu, pentru care amintirile din lumea teatrului constituie o adevărată avere. Reconstituiri culturale, o rubrică prezentă și în numerele
anterioare, are ca protagoniști pe Doru Scărlătescu
cu materialul Eminescu și Dante: sub semnul lui
Eros, demonstrând că „numele lui Dante (...) e prins
de efigia poetului nostru ca un însemn de înaltă noblețe” (p. 54) și pe Georgiana Leșu cu Istoria în
manualele comuniste de limba română, care afirmă
că în ceea ce privește literatura de inspirație istorică apărută în anii democrației populare „profesorii
erau îndemnați să le explice elevilor faptul că aceste
opere au luat naștere din dorința scriitorilor de a restabili adevărul istoric în lumina concepției materialist-dialectice” (p. 67).
Rubricile, cred mult așteptate de cititori, Scrisoarea regăsită și Fotografia regăsită o reprezintă pe
Otilia Cazimir cu o scrisoare ce dovedește că este
„nânașă” în ale publicisticii și cu o fotografie a scriitoarei sărbătorită la 70 de ani, aflată în arhiva MNLR.

Într-un oraș ca Iașiul, cu o imensă tradiție culturală, cu reviste prestigioase care de-a lungul timpului
și-au demonstrat trăinicia, este greu să te impui și
să reziști în plan editorial-publicistic. Este nevoie
și de curaj.
Cu forță intelectuală și cu deosebit curaj, ai încredere că vei reuși. Curaj înseamnă a te remarca cu
un titlu de revistă ce a avut perioada ei de glorie în
literatura română, ce a impus direcția de dezvoltare a literaturii române moderne etc. etc. Prin urmare, Dacia literară se impune prin prestigiul ei și al
fondatorului ei Mihail Kogălniceanu. Astăzi, Dacia
literară se remarcă în peisajul cultural al Iașului între importante reviste literare contemporane de prestigiu. Se impune în mod special prin tematica și
grupul țintă căruia i se adresează.
Dacia literară contemporană nouă este editată
de Muzeul Național al Literaturii Române din Iași
care, după părerea noastră, este cel mai reprezentativ
muzeu de literatură din România, director scriitorul
Lucian Dan Teodorovici. Deci tematica revistei este
literatura ce dezvoltă aspecte specifice domeniului
muzeal. Grupul țintă este format din toți aceia interesați de păstrarea memoriei personalităților literaturii
române în cadrul aparte al instituțiilor muzeale.
În continuare ne vom referi la revista Dacia literară, nr. 2 (145)/ vară 2017, aflată în anul de apariție XXVIII (serie nouă din 1990), subintitulată „revistă de reconstituiri culturale”. Sumarul cuprinde
rubrici tradiționale bine determinate motivațional.
„Dosarul” acestui număr (rubrică profund statornicită) are tema Cultura independentă la Iași (I), cu
argumentul redactorului-șef Călin Ciobotar, „De
la comă la speranță...”, prin care autorul arată că
dosarul cu titlul de mai sus și-a propus „să cartogra18

Chiar captivant este Interviul regăsit cu titlul „Știu
exact ce se întâmplă cu mine”, de fapt cuvintele pictorului Val Gheorghiu (plecat la cele veșnice la începutul verii anului 2017) dintr-un interviu acordat lui
Călin Ciobotari în anul 2009. Am reținut ultimele cuvinte: „Îmi plac munții și văile României, zăvoaiele
României, trotuarele României...” (p. 80).
Lumea lui Vitcu, altă rubrică de aduceri aminte din lumea teatrului, în care Dionisie Vitcu scrie
cu nostalgie și plăcere despre „Artistul Constantin
Sava și momentele sale plăcute” și despre „Marietta Sadova, o legendă a teatrului românesc”.
La rubrica Bursele Junimii, Lavinia Lazăr (beneficiară a Programului de Burse „Junimea”, ediția a IV-a
2017) semnează un documentat studiu despre „Teatrul Național Iași în perioada de tranziție 1989-1990”.
În cadrul rubricii Pretexte de dialog, în „Cuvinte care fac valuri”, Magda Ursache cu un limbaj
acid-critic, absolut potrivit având în vedere tema
discutată, evidențiază comportări ce ... lasă de dorit, mirându-se: „Ce orgoliu trebuie că ai, dacă nu
ești capabil să-ți corijezi eroarea!” ți întrebându-se:
„Ce-o fi păgubos în credința teologului Nichifor
Crainic, după care „ortodoxia ne-a dat temeliile de
reazim, de statornicie și de continuitate pe care nu
le are nici politica, nici cultura noastră?” (p. 117).
Rubrica Corespondențe este semnificativă prin
trei ... corespondențe: „Un dialog al fragilităților. Câteva ecouri din Elveția” (Monica Salvan);
„Anul trecut, la Roman, nu am găsit nimic care să
amintească de Max Blecher” (Jan Mysjkin); „Dea dreapta tatălui...”, unde autorul Mircea-Cristian
Ghenghea transmite un mesaj în legătură cu prezența lui Igor Dodon la parada din Piața Roșie, 9 mai
2017, lângă președintele Federației Ruse, Vladimir
Putin. Finalul articolului are caracter de sentință:
„după cum s-a dovedit de atâtea ori, necunoașterea/
ignorarea istoriei se pedepsește aspru, cei care suferă fiind, în primul rând, tocmai cei care refuză să
înțeleagă acest lucru” (p.128).
Alte rubrici încadrate perfect în tot ce înseamnă
muzeu literar: S.O.S. Patrimoniu, Raftul cu Creangă, Raftul cu ecouri. La S.O.S. Patrimoniu, Adriana
Radu evidențiază valoarea inestimabilă a Bibliotecii
Centrale Universitare din Iași „simbol al Iașului educat”, dar încheie extraordinar de trist. Deși un punct
atractiv pe harta unui turism cultural ca și alte edificii

ale Iașului, „suntem aici, încă izolați și fără autostradă, cu un aeroport care are milioane de pasageri, dar
cu o cale de acces cât pentru două care medievale...”.
Ni s-a transmis această amarnică tristețe.
Rubrica Investigații lingvistice este absolut necesară în orice revistă de cultură. Emina Căpălnășan
și Raluca Popescu înfățișează foarte interesante aspecte în articolele Ce știm (azi) despre pleonasm?
și, respectiv, Plurale estivale.
În Raftul cu Creangă, găsim Expoziție-eveniment
la Craiova: „Creangă și personajele sale – ilustrații
de Ary Murnu” (Dodo Niță), Proiect de parteneriat
sub egida IRCCU Veneția: Creangă și personajele
sale (Adriana Ioana Opriș), Creangă și personajele
sale la Alicante (Cătălina Iliescu), Aniversări. Ion
Creangă. Convorbiri literare (Andreea Tacu). În
Raftul cu ecouri, Alezandru Cantemir prezintă ...
ecouri despre Simpozionul Internațional „Istorie,
cultură, patrimoniu”.
Dacia literară, o revistă cu un bogat și consistent
conținut – tocmai de aceea am simțit ca o plăcută
obligație morală să ne oprim aproape asupra fiecărui material. Dacia literară este o revistă cu spirit
tineresc ce păstrează, număr de număr, un standard
al valorii. Felicitări autorilor și colectivului de redacție – director: Lucian Dan Teodorovici, redactor-șef: Călin Ciobotari, secretar general de redacție: Iulian Pruteanu, redactori asociați: Amelia Gheorghiță, Monica Salvan, Georgiana Leșu.
Luca Arbore
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Iurie Colesnic (Chișinău)

ARMATA SFATULUI ŢĂRII
În toiul zbuciumatului an 1917, când anarhia provocată de disertarea de pe Frontul Român a armatelor ruse amenința să distrugă definitiv Basarabia,
a devenit evident faptul că e nevoie de creat o armată națională. Convocarea Congresului Militarilor
Moldoveni din 20-28 octombrie 1917 a fixat documentar termenii de formare a primului parlament al
Basarabiei și al armatei care trebuia să sprijine acest
organ.
La începuturi, forțele militare ale Sfatului Țării
erau compuse din trei cohorte moldoveneşti, conduse de Anton Crihan şi de adjunctul său N.Ciornei. Două din ele erau de cavalerie. Mai erau două
baterii de artilerie dislocate pe Dealul Râşcanu şi
orientate (în eventualitatea unor ostilităţi împotriva
Sfatului Ţării) spre clădirea Liceului Dadiani, unde
se afla sediul Rumcerod-ului, reprezentând forțele
ostile Sfatului Țării. O altă baterie de artilerie se afla
chiar în curtea Palatului Sfatului Ţării. Elita acestor
forţe o alcătuia garda Sfatului Ţării, unitate militară
devotată parlamentului şi guvernului, alcătuită din
200 de soldaţi şi 80 de marinari moldoveni.
Ostaşi din regimentele moldoveneşti. Chişinău, 1917–’18.
Regimentul 1 Infanterie Moldovenesc s-a organizat în urma demersurilor ce s-au făcut de către
Comitetul Central Executiv Ostăşesc Moldovenesc

din Chişinău, care a trimis o delegaţie la Iaşi la generalul Şcerbacev şi la Petrograd la primul-ministru
Kerenski, cerând aprobarea cuvenită.
Regimentul s-a format din ofiţeri reangajaţi şi
soldaţi moldoveni, elemente pur româneşti din Basarabia, afară de vreo câţiva ofiţeri ruşi, dar şi aceştia românizaţi.
S-a alcătuit din patru batalioane o companie de
mitraliere şi o companie de cadre – pentru viitorii
instructori. Efectivul batalionului varia între 1.000–
1.200 oameni. În februarie 1918, Regimentul avea
un efectiv de 103 ofiţeri, 11 medici funcţionari, 7
surori de caritate, 2.875 trupă, 80 de cai.
Batalionul al 4-lea era destinat ca rezervă – pentru a completa efectivul cohortelor judeţene, însărcinate cu menţinerea ordinii prin sate. Regimentul 1
Infanterie Moldovenesc, ca şi celelalte unităţi, nu a
avut drapel dat de Republica Moldovenească, ci în
locul acestuia avea steagul tricolor românesc. Ofiţerii şi trupa au depus jurământul în prezenţa acestui
simbol şi în faţa preotului şi a comandantului de regiment.
Odată cu intrarea Armatei Române în Basarabia,
în 13 ianuarie 1918, forțele militare ale Sfatului Țării au fraternizat și în scurtă vreme au intrat în componența acestei armate.

Ostași din regimentele moldovenești. Chișinău, 1917-1918

Înfrățirea Regimentului I Infanterie Moldovenesc
cu ostașii Regimentului II Vânători din Armata Română.
Chișinău, 1918
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Mihaela Malea Stroe
Poem cu mesteceni îndrăgostiţi
Clipită bună, frumoasă, adevărată, duioasă
Și, totuși, grea, amarnic-amară,
Precum crucea mântuirii de grea,
Precum Buna -Vestire de minunată și de ușoară.

Am rătăcit hârtia de-nfășurat poemul
Mestecenilor îndrăgostiți,
Poem scrijelit, în visul de-aseară, pe trezie,
Ca în osemintele rămase după ce
Se usucă și piere carnea vie.

Ce frumos asfințesc-înviază mestecenii
pe verticală!
Ce arar siluetele lor albe și drepte ni se arată
Columne purtătoare de har,
În lumină-lină, crepusculară...
A fost, va mai fi, nu te teme,
O clipită, o vreme, o erată
Când mestecenii...
Vor mai dăltui, în argila umbrelor noastre
Și în astre, preafrumoase povești și poeme...

Poemul frumos, al mestecenilor troieniți
De omătul iubirii
Într-un sfârșit de vară
Aparent efemeră, sprințară...
Încrustat, poemul, în clipita vremii,
În clipita de marmură-înmărmurită,
A noastră, pelerini ce suntem, de lut,
Călători printre vise, arătări, vedenii...
Care dor, care ne-au durut.

Nicolae Băciuț
CLIC

ÎNTOARCERE

N-a rămas nici atâta zăpadă
pe care să pot să îţi scriu –
e târziu în această viaţă
şi-n cealaltă e la fel de târziu.

Cu lacrimi aş putea
să te ating –
cu aerul aş putea
să-ţi fiu voal.

N-a rămas nici atâta albastru
prin care să te pot vedea –
ninge cu pulberi de noapte,
de parcă s-ar stinge o stea.

Cu iarna mea
Aş putea să te ning,
Cu marea mea
Să-ţi fiu mal.

N-a mai rămas nici verde deloc,
s-a uscat tot, într-o floare,
ca şi cum ar fi iarăşi un joc
între rugăciune şi-nchinare.

Cu secundele mele
aş putea să-ţi fiu oră,
cu ele la tine s-ajung,
cu ele să-ţi fiu seară.

N-au mai rămas zăpezi, albastru, verde,
în jur n-a mai rămas nimic –
doar urma parcă ni se pierde:
o clipă, Dumnezeu mai face un Clic!

Cu viaţa mea
viaţă ţi-aş fi –
dă ceasul înapoi
până redevenim copii.
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Vadim Bacinschi (Odessa)
IMN

Prin tine au albit mesteceni

Mă duc și eu cu toamna, intonând
Un sobru imn vieții și iubirii,
Chiar dacă iarna va veni curând
Și au murit, de dor, toți trandafirii.

Prin tine au albit mesteceni,
Ca un Esenin visător,
Ţi-ai închinat în florilegii
Frânturi de lacrimă şi zbor.

... Un imn duios. Nu căutați în el
Regrete, lacrimi, vaiete, suspine...
E rupt din soare galbenul drapel,
Pe care toamna înca sus îl ține.

Prin tine cântă azi măiastră
La casa cu salcâmi o stea,
De dorul tău, tăcerea noastră
În îngeri se va ridica.

Eu văd preaplinul în zvâcnirea ei
Și-a rodului smerita rotungire,
Ceva din veșnicie, de la zei,
Dat nouă întru semn de pomenire.

Capitole prin tine scrise
În dialog desculţ cu-n sfânt,
Se nasc la margine de vise
Şi se aşază în cuvânt.

Suntem aleșii cerului plăpând.
Suntem ai săi- miresele și mirii,
Chiar dacă iarna va veni curând
Și au murit, de dor, toți trandafirii.

Cum e cerul tău peste cuvânt

Tatiana Scurtu Munteanu
Desfrunzirea lumii

Macii din noiembrie să-ţi coacă
Peste lume dorul ca un stol
Şi prin toamnă gândul să-ţi întoarcă
În cuvântul plin văzduhul gol.

Pamâtul s-a aşezat ca un sâmbure
În această toamnă a noastră
Şi a crescut din el lumina roşiatică
A speranței, Doamne, câtă ardere!

Dostoievski-n toată măreţia
Mai drăguţ misterului croit,
Să te-nalţe plină fericirea
De a fi prin litere un schit.

Mâinile ni s-au umbrit într-o clepsidră,
Frământări şiroind dintr-un timp în altul
Ca o pasăre cu zbaterea în ochiul ferestrei,
Desfrunzirea lumii îşi macină.

Şi o singură ieşire-n tinereţe
Să găseşti de-a pururi pe pământ,
Unde fiecare să înveţe
Cum e cerul tău peste cuvânt.

Elena Graure-Manta –
Mysterium I, II, III.
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Tabletă:
Şerban Teculescu

Scrisoare din Paris
pe Bucovina și „soldații ucraineni începură să terorizeze lumea” (pag.385) la Cernăuți. Guvernul român
de la Iași, prezidat de generalul Constantin Coandă,
„răspunzând cererii Consiliului Național, aprobă …
trimiterea în Bucovina a Diviziei a 8-a … primită
cu mare însuflețire în piața care din ziua aceea s-a
numit Piața Unirii” (pag 386). Pe data de 28 noiembrie, Congresul general al Bucovinei votează Unirea
necondiționată cu Regatul României. Iată deci că
Transilvania, Basarabia și Bucovina au trecut fiecare
prin etape diferite în drumul lor către Marea Unire.
Trebuie să reamintim că Marea Unire nu ar fi fost
posibilă fără lupta eroică a armatei române la Mărăști, Mărășești și Oituz, din vara anului 1917. La
aceste lupte au participat și voluntari din Transilvania, a căror memorie trebuie cinstită cum se cuvine.
Pe o latură a monumentului din Covasna, în Piața
Eroilor (în fața noii biserici din Voinești) am descoperit o placă pomenind pe cei 20 de covăsneni
voluntari în armata româna, dintre care patru căzuți
în lupte. Din „istoria verbală” a familiei, știam că
Gheorghe Maior, soțul „leliței Lenica” (decedată în
1967), cumnat al Episcopului Teculescu, a fost unul
din eroii nației la Mărășești; iată că numele lui apare
pe această placă (încerc să aflu cine a pus-o, probabil Ministerul Apărării, dar când și cum?).
Cine erau acești voluntari? Se știe că militarii români din armata austro-ungară făcuți prizonieri în
Rusia au format corpuri de voluntari; cei din Bucovina au participat la bătăliile din vara lui 1917, dar
cei din Transilvania, din câte am înțeles, în mai mică
măsură. De fapt, majoritatea voluntarilor au trecut
linia frontului din Transilvania în partea neocupată a
României sau ca militari (dezertând, nevrând să lupte contra românilor) sau ca simpli civili. Am auzit cu
toții de romanul lui Liviu Rebreanu, „Pădurea Spânzuraților”, ceea ce se stie mai puțin (eu uitasem) este
ca însuși fratele autorului, militar sub steagul austriac, a avut efectiv soarta eroului principal !
Cred însă că trebuie să-i admiram încă mai mult
pe voluntarii civili; unii dintre ei lăsau neveste, copii, o viață cât de cât așezată și împinși de dragostea

Simt că am datoria să revin la cele ce s-au petrecut
în anii 1917 și 1918. O singură dată sărbătorim o sută
de ani de la Marea Unire! Iar Romulus Cioflec, cel
născut aici, la Araci, a fost atât participant activ cât
și cronicar al unor importante evenimente: se afla la
Chișinău în vara anului 1917 și în 1918, apoi a revenit
în Transilvania pentru a o vedea unită cu Romania!
De ce o numim Marea Unire? Se realizase, în
1859, Unirea Principatelor. Dar acum, în 1918, au
devenit teritorial românești nu numai Transilvania,
dar și Bucovina, Basarabia și sudul Dobrogei, astfel
că suprafața țării s-a dublat.
Să ne reamintim, de exemplu, cu sprijinul lui Ion
Nistor, (Istoria Bucovinei, Ed Humanitas, 1991) de
faptul că atunci Bucovina aparținea Austriei (depindea direct de Viena) de 143 de ani (de la 1775) și
cuprindea și Suceava și mânăstirile! A venit Primul
Război Mondial și, în anii 1914 – 1918, Cernăuții
au trecut de cinci ori, când de la Puterile Centrale la
Rusia, când invers. Ion Nistor, născut în Basarabia, a
participat la cel mai înalt nivel la acele evenimente.
Este deosebit de interesant să aflăm de la el multe
din cele ce s-au întâmplat! Românii bucovineni și
transilvaneni s-au refugiat în număr mare în zona
neocupată a României; Brătianu, Goga și Ion Nistor i-au salutat la Iași, pe data de 8 iunie 1917 (pag.
366). S-a constituit, la Iași, Comitetul Național al
Românilor Ardeleni și Bucovineni. După revoluția
rusă de la 7 noiembrie, Ucraina s-a declarat independentă, dar „Kievul a căzut în mâinile bolșevicilor
la 26 ianuarie 1918”(pag. 375).
Tratatul de la Brest-Litovsk parafat la 9 februarie 1918, între Troțki și Germania unită cu Austria
era catastrofal pentru români, care pierdeau, la nord,
noi teritorii până la Vatra Dornei (pag. 380). A intervenit însă, pe 16 octombrie 1918, „manifestul”
împăratului Austriei care federalizează imperiul
în teritorii etnice, Imperiul habsburgic, dând astfel
semne de dezmembrare. Românii bucovineni formează la Cernăuți o Adunare Constituantă la 27
octombrie 1918 și aleg un Consiliu Național. Prin
diverse manevre, Rada ucraineană se face stăpână
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Gheorghe Maior, unchiul tatalui meu, avea o familie
numeroasă și peste 40 de ani în 1917!
Acum, la o suta de ani, să ne amintim și să împărtășim cu cei dragi aceste fapte, aceste realități istorice incontestabile care fac cinste nației noastre !

de neam, de dorința de dreptate, își riscau viața de
două ori: mai întâi trecând linia frontului, spre România și apoi, în armatele române, luptând eroic împotriva celor care doreau… nici mai mult nici mai
puțin decât dispariția statului român. De exemplu,

Să vorbim/ să scriem corect
aruncate porcilor, deoarece le pot călca în picioare,
neștiind valoarea lor. Expresia e des utilizată astăzi
și înseamnă să nu arătăm cuiva lucruri prețioase a
căror valoare nu o poate aprecia sau să spunem vorbe adânci a căror semnificație nu o poate descifra.
4. Memento mori( lat.„ Adu-ți aminte că vei
muri”) constituie o veche cugetare latină ce semnifica faptul că toți suntem muritori. Deseori, în Antichitate, aceste cuvinte erau inscripționate pe cranii
de lemn sau de fildeș pentru a reaminti că suntem ființe efemere. Cu timpul, aceste cuvinte au devenit un
simplu semn de aducere aminte, de aceea se folosește
des doar cuvântul„ memento”. Un poem sociogonic,
pe tema filozofică a evoluției civilizațiilor umane, cu
titlul„ Memento mori” a scris M. Eminescu.
5. O, tempora! O mores!( lat.„ O, timpuri, o,
moravuri!) este protestul lui Cicero din Catilinare,
unde oratorul roman se revolta împotriva lui Catilina și a comploturilor puse la cale de acesta împotriva senatului roman. Cuvintele sunt invocate astăzi
oricând vrem să arătăm gradul decăderii unor moravuri. În sens ironic, o parafrazare a cestor cuvinte
apare în comedia lui Caragiale O scrisoare pierdută, când, la finalul scenei IV, actul IV, Tipătescu exclamă:„ Ce lume, ce lume! ce lume!”
6. Alma mater( lat.„Mama care te hrănește.”).
Prin aceste cuvinte erau denumite Cibela,- în latină,
Cibelis- zeița naturii și Ceres, zeița vegetației. Poeții latini foloseau aceste cuvinte pentru a desemna
patria. Mai târziu, expresia desemna universitatea,
deoarece aceasta este ca o mamă care asigură hrana
spirituală.
Cristina Vișan

Deseori auzim în conversații, conferințe, dar descoperim și în articole, expresii, vorbe scânteietoare,
citate celebre, adevărate cugetări încărcate de înțelepciune ce țin de cultura omenirii. E greu de stabilit cu exactitate momentul nașterii acestor moșteniri
culturale, dar mult mai important e să cunoaștem
semnificația lor și să le utilizăm în contexte potrivite de comunicare.
Așadar, o exprimare aleasă se poate observa nu
numai prin respectarea normelor gramaticale ale
limbii, ci și prin cunoașterea sensurilor acestor formulări spirituale. Pentru a evita utilizarea lor nepotrivită, pentru a nu fi ridicoli, prezentăm câteva din
aceste cugetări.
1. Honeste vivere( lat.„ Să trăiești cinstit”) face
parte dintr-o maximă de drept roman formulată de
Ulpian, consilierul împăratului Alexandru Severus.
Preceptul întreg este:„ să trăiești cinstit, să nu dăunezi
altuia, să dai fiecăruia ce i se cuvine.” I.L.Caragiale
ironiza discursul demagogic al lui Nae Cațavencu în
comedia „ O scrisoare pierdută” prin deformarea celebrei maxime:„ honeste bibere”(„ să bei cinstit”).
2. Ex cathedra( lat.„De la catedră”), cuvinte vechi ce caracterizau inițial hotărârile papilor în
materie de dogmă și disciplină, fără drept de apel,
de la înălțimea tronului pontifical. Astăzi, expresia
e utilizată mai mult cu sens ironic, o aluzie fină la
adresa celor pedanți în exprimare cu pretenții de
erudiție, infailibili în ceea ce susțin.
3. Margaritas ante porcos( lat.„ Mărgăritare
în fața porcilor”) sunt cuvinte din Evanghelia lui
Matei și se referă la faptul că lucrurile sfinte nu se
cuvin a fi date la câini, așa cum perlele nu trebuie
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