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Domnu’ Trandafir în viziune harghiteană – Profesorul Gheorghe Afloarei
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Abstract
Like the teacher Mr. Trandafir, from the Sadoveanu’s works, Professor George Afloarei from
Miercurea-Ciuc, was a great teacher too. His described qualities are vigor, tenacity, pedagogical tact, and his
mentioned achievements are the Literary Cénacle, which takes the name “Mihail Sadoveanu, Scientific
Library”, the school museum, the Romanian literature office, his studies, articles, scientific trips and other
numerous extra scholar activities, such as his president function of the National Association of War Veterans
– Harghita Branch.

„Dintre chipurile trecutului, care mă
cercau… unul rămase mai desluşit… Era
Domnu’, domnu’ Trandafir, învăţătorul meu…
Domnu’ nostru a fost un om deosebit. Îi
scânteiau privirile şi era şi el mişcat când ne
spunea despre mărirea strămoşilor. Când
făcea un semn cu mâna, aşa, într-o parte,
parcă ridica o perdea de pe trecut, şi eu
vedeam tot ce spunea glasul lui… Domnu’ era
un om foarte năcăjit… venea de multe ori
amărât, ca să ne dea cu dragoste învăţătura
de toate zilele. Dar atunci nu, n-avea altă grijă
decât să ne spuie istorii mişcătoare.
Domnu’ nostru ne-a învăţat rugăciuni,
ne-a învăţat cântece care erau aşa de
frumoase pentru copilăria şi sufletele noastre,
deşi nu le înţelegeam bine; ne-a învăţat să
credem şi în alte lucruri, în trecut şi în vrednicia noastră, lucruri pe care mulţi le batjocoreau în acea vreme; ne-a învăţat multe, de
care aminte nu ne mai aducem, dar care au
rămas în fundul sufletului ca seminţe bune ce
au înflorit bogat mai târziu…”.

unii şi-l amintesc, fie şi prin ceaţa vremurilor
care s-au scurs peste noi. Acest om, cu prea
multe nelinişti şi câteva visuri devenite realitate a fost, nimeni altul, decât profesorul Gheorghe Afloarei născut la l6 aprilie 1909, descins
din părţile Moldovei la poalele muntelui
Harghita. Locurile de aici l-a ţintuit timp de
peste patru decenii, o bună vreme alături de
familie, soţie şi cei doi copii, şi paralel de cea
de-a doua familie – şcoala. Pe aceasta din
urmă şi mai ales tinerimea o purta la sânu-i cu
devotament şi deosebită plăcere. Glasul lui
molcom, tărăgănat, rostirea înmiresmată de
„moldovenisme” devenea dulcea plăcere, dar
şi un uşor „chin” pentru învăţăceii săi. Era o
fire deschisă, energică, cochetă, în sensul bun
al cuvântului, cu cei „aprigi la învăţătură”, dar
nu-i ocolea nici pe cei „leneşi”. „Ce va ieşi din
tine?”, era sloganul dascălului.
Ştia să-şi joace rolurile, cu aceeaşi
dibăcie, şi pe cel al „afectuosului”, dar şi pe
cel al „zbirului”. Când se întâmpla să-l provoci
a-ţi povesti frânturi din viaţa lui plină de
evenimente, care mai de care mai nostime ori
despre întâlnirile şi „prieteniile” sale cu diverşi
scriitori, „fericiţii” erau cei care nepregătind
lecţiile scăpau „basma curată”, de acel „insuficient” barat cu minus! Îi plăcea să depene
amintiri din anii săi de şcolar, ori să vorbească
febril şi entuziasmat despre „podoabele” lui de
la clasele unde preda limba şi literatura
română.
Personaj interesant, parcă scos dintr-o
capodoperă literară a secolului trecut, prin
vigoarea, tenacitatea, limba sau fizicul îndesat, cu părul bogat, dar albit prematur, păşind
apăsat, Gheorghe Afloarei părea răsărit dintr-o
„corolă”, rostul lui fiind să împrăştie petalele

Portretul Domnului din acest pasaj ar
putea semăna cu acela pe care ne propunem
să-l evocăm în scrierea de faţă. Cine cunoaşte
povestirea „Domnu’ Trandafir” l-a recunoscut
pe învăţătorul şcolii din Vatra-Paşcanilor, care
a încălzit mintea şi inima elevilor cu freamătul
sufletului său. Lirica aducere-aminte plină de
recunoştinţă faţă de învăţătorul de odinioară,
Mihai Busuioc aparţine marelui nostru scriitor
Mihail Sadoveanu.
Asemeni acelui Domn moldav, care „şi-a
petrecut atâţia ani – treizeci – dăscălind şiruri
după şiruri de copilandri cu ochii neliniştiţi…”
a trăit şi slujit Alma Mater pe meleagurile
harghitene, un dascăl, pe care probabil încă
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generală cu limba de predare română din
comuna Siculeni-Gară, aparţinătoare judeţului
nostru, unde am profesat în acea vreme”. Din
cuvântul introductiv al acestei cărţi aflăm că
„Un stimulator hotărâtor pentru evoluţia ascendentă a cercului l-a constituit întâlnirea cu
marele scriitor Mihail Sadoveanu, când acesta
a fost sărbătorit cu ocazia împlinirii vârstei de
75 de ani. Genialul povestitor a primit cu mare
bucurie solicitarea pe care i-am adresat-o de a
ne fi „naş”, şi, începând din februarie l956
până în octombrie 1961, când a trecut în
lumea umbrelor, a patronat cercul nostru…”.
Zelosul cărturar, sprijinit de o echipă de
elevi înzestraţi cu harurile actoriei, s-a afirmat
ca unul dintre „regizorii” ataşaţi Thaliei, alcătuind repertorii selecţionate din dramaturgia
autohtonă, semnând şi chiar interpretând,
alături de acele vlăstare, spectacole interesante şi valoroase artistic. S-a oferit cu generozitate în acei ani, 1952-1977, prin Ansamblul
Artistic al Cercului, publicului din judeţ şi alte
localităţi din ţară adevărate „stagiuni”, din
care n-au lipsit recitările, cântecele populare şi
cele de muzică uşoară, scenetele şi piesele de
teatru. Laborios, plin de râvnă şi ambiţii,
infatuat uneori, Gheorghe Afloarei s-a dovedit
diriguitorul unei sârguincioase munci şi al unei
voinţe grefate pe orgoliu lucrându-şi deopotrivă scenetele, piesele, rolurile interpretate,
„modelând” jocul scenic, dicţia interpreţilor,
dovedind o nemaipomenită dăruire, chiar şi-n
perioada când anii s-au adunat pe trupu-i
obosit şi-n cerebralul „d-lui profesor”.
Spirit ludic şi histrionic, temperament
coleric, mai mult mascat, extraordinara lui putere de travaliu „deranja” evident pe „comozii”
perioadei, mai „rezervaţi” faţă de „activităţile
extraşcolare”, pe cei poziţionaţi cu râvna şi
voinţa în „relâche”. A avut şi „răutăcioşi” care-l
struneau în gând şi faptă: „Mai potoleşte-te,
domnule!”. Cum avea să se potolească
„Vulcanul” dornic de-a emana lava din el,
presărând idei, rememorând chipuri, evocând
fapte literare acumulate din cărţile citite şi
răscitite, dar şi din nesecatele sale călătorii, cu
popasuri precise la vetrele făuritorilor de slove
frumoase.
Când am ajuns să-i fiu coleg de breaslă
la acelaşi liceu (actualul liceu „Márton Áron”)
ne audiam reciproc lecţiile, prin tradiţionalele
„interasistenţe” sau ne împărtăşeam ideile în
„disputele” Catedrei de limba şi literatura
română, eu foarte tânăr pe atunci, cu doar

culese pe cărările destul de accidentale ale
cunoaşterii.
Profesorul primea „îmbrăţişările” şi
„iubirile”, poate nu atât la orele de curs. Cărui
elev i-ar place să fie „bombardat” de insuficiente? E drept că nu le făcea exagerat, dar
exigenţa lui deveneau „alarme” în colectivităţi.
Ironiile şi persiflările, precum „necazurile” sunt
toate uitate cu prilejul excursiilor literare,
deliciul claselor şi membrilor Cenaclului literar,
care va lua numele „Mihail Sadoveanu”.
Amintirea cărturarului trăieşte plenar în evocări, povestiri, poveţe şi peripluri literare, unde
dascălul cu vederi de pelerin a transformat ora
de literatură în lecţie de viaţă, de cunoştinţe
de la faţa locului, de dialoguri şi mărturii. A
ostenit deseori la înfiinţarea camerei de
păstrare şi consultare a materialelor, adică
biblioteca documentară, la „apariţia” muzeului
şcolar – cabinetul de literatură română.
Era persoana legată de o stare de spirit
asemănătoare acelei păsări obişnuite să se
întoarcă după lungi călătorii în acelaşi cuib,
trăind bucuria de a face zilnic ceva pentru
semeni, pentru învăţăcei. Ataşat de literatură
şi personalităţile ei, şi-a propus o alianţă, o
punte şi-un contact direct cu autorul operei,
încă în viaţă sau cu tot ce-a fost în preajma
sa, locul naşterii, rudele, prietenii, mediul de
creaţie. Pentru profesor excursia literară era
ca o rubrică într-un Jurnal de la care nu putea
absenta. Şi-a fixat din timp itinerarul, datele şi
timpul călătoriei, locurile de popas, echipa,
fiecare membru cu responsabilităţile precise şi
de aici lucrurile demarau aproape normal.
Călătorind prin ţară şi lumea livrească, însoţit
de colegii de breaslă şi elevi, apropierea de
operele lui Eminescu, Creangă, Alecsandri,
Sadoveanu, Rebreanu, Coşbuc, Goga, Camil
Petrescu şi atâţia alţii, se făcea mai firesc şi
evident mai plăcut. „Ieşirile” deveneau frumoase şi instructive pentru că te făcea să
evadezi de şabloanele didactice, îţi deschideau
căi noi de înţelegere, îţi unduiau pârtii pentru
un demers propriu, original şi născător de
nebănuite satisfacţii.
Cercul literar-artistic „Mihail Sadoveanu”
al elevilor din Miercurea-Ciuc, iniţiat, îndrumat
şi condus de profesorul Gheorghe Afloarei, aşa
cum va mărturisi chiar dânsul, autorul volumului omagial „Un sfert de veac de activitate…” – 1952-1977, apărut în1980, „…îşi are
rădăcinile în începuturile modeste ale formaţiei
artistice înjghebate în anul l952 la Şcoala
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cultura şi învăţământul s-a dorit acea depăşire
a stării prezente, presupunea o continuă
mutare în faţă a „pionilor” (ca pe o tablă de
şah, pentru că aceştia numai mersul înainte îl
au) pe traiectul cunoaşterii.
Omul de la catedră sau în afara acesteia, împăcat şi satisfăcut de unele reuşite, era
uneori răvăşit de nemulţumiri, nelinişti, tânguiri, jelanii, dar nu a fost un pesimist… Mai
degrabă, aş spune că trăia ca „un pesimist
vesel”. Unii îl considerau, în tot ce făcea şi
întreprindea, un aventurier, exagerând în
lupta cu „morile de vânt”. Aş dori să-i consolez
pe toţi acei colegi de breaslă ori discipoli pe
care-i mai bântuie asemenea gânduri, că
aventura umană este o stare firească, ţinând
de caracterul persoanei… Aventura poate
deveni ceva remarcabil mai ales „în inutilul ori
în eroismul său”. Mi-ar plăcea să cred că
gestul şi încercările dlui Afloarei n-au fost
inutile iar „eroismul” de care a dat dovadă, la
acea vreme, angajându-se mai totdeauna dezinteresat, să străbată „valurile” deloc liniştite
ale limbii şi literaturii române, ar putea constitui pentru prezentul nostru şi „personajele”
care s-au dedicat acestei discipline, imaginea
compătimirii că încă nimeni nu-i urmează
acele „interminabile” excursii, popasuri la faţa
locului în lumea autorilor şi a timpului eroilor
literari. Nouă ne rămâne să reflectăm şi să
purcedem la împlinirea profeţiei Dascălului. Şi
toate acestea pentru ca prin mesajul şi
substanţa culturii şi literaturii noastre, acea
„existenţă inexistentă a oamenilor timpului
nostru” să redevină viaţă, trăită cu adevărat,
şi nu simplă „existenţă” extrasă, pentru a
folosi un eufemism, numai din manuale,
bibliografii, internet, evitând să-i robotizăm pe
discipolii noştri.
Se spune că modele perfecte nu avem,
nici nu-mi propun să fac din profilul dascălului
un model exemplar, dar paşii, fie şi acei
mărunţi şi razele subţiri pe care ni ne-a lăsa,
pot constitui borne ale unui drum care să ne
ducă puţin mai departe. Am putea reţine din
„parcursul vieţii” profesorului că adevăratul
intelectual nu se poate forma exclusiv din
ingurgitarea unor bogate şi variate lecturi, ci
din metodica lor sedimentare, din care, el
cărturarul extrage substanţa, subtila esenţă.
„Faptele măreţe ale individului într-o
societate devin deseori mărturii în timp, devin
„istorie”. „Decanul” nu şi-a propus aşa ceva,
ne-a lăsat însă o filă în patrimoniul acestor

cinci ani „vechime” la catedră, dânsul stimat şi
apreciat, botezat în cercurile intime „Decanul”.
Cel iubit era şi hulit în acelaşi timp, ironiile şi
persiflările „protagoniştilor” rămase, evident,
în spatele „cortinelor”. Aparent blândul şi mai
puţin tolerantul profesor îşi cam dădea seama
cine-s „ulceraţii”, rivali ori invidioşi de la
„centru” şi din preajmă.
Îi „cunoştea” şi pe elevii „originali”, de
la zi, seral ori fără frecvenţă, practicanţii
„frondei”, jucătorii „cu musca pe căciulă”, cum
i-a numit. Mustrarea lui avea sensibile nuanţe
educative, cine le pricepea; seninătatea şi
„iertarea” veneau cu destule tărăgănări în
timp, într-un final „năzbâtiile” atribuindu-le
impetuoasei tinereţi şi a ironicei butade „Nici
noi n-am fost mai breji”.
Considerăm că se aduce o flagrantă nedreptate, aceluia despre care vorbim, când se
confundă, în mod voit, slăbiciunile, deficienţele de caracter ale omului, comportamentul
lumesc al persoanei cu produsele spiritului.
Cu toate stângăciile şi entuziasmul, timidităţile lui de om cu suflet şi inimă mare, venit
din mediul ţărănesc, le puteai simţi la tot
pasul, nevoia unei plăceri bune a altora despre persoana sa îl făceau mai puternic pentru
drumurile sterpe ale politicianismului vremurilor de atunci. În faţa „şefilor”, confruntat cu
„mimanţii” civilizaţiei de spoială, ţinuta severă
şi gravitatea exercitării „sarcinilor” la Gheorghe Afloarei nu se făcea din obligaţie, ci din
orgoliu, din pasiune, într-un cuvânt era contaminat de acel „microb” care îl dorea transmis
şi colegilor şi învăţăceilor, domnia sa fiind
„magisterul”.
Aş îndrăzni să spun că obsesia dânsului
a fost să-şi justifice trecerea prin „istoria”
acestor meleaguri, să lase ceva în urma sa.
Nu-i vorba de fatalitate, ci de misia pe care şia asumat-o. Filosoful, moralistul, esteticianul
Mihai Ralea avea o vorbă, care se mulează
perfect cu ideea menţionată mai sus: „De mult
s-ar fi stins omenirea dacă oamenii, în loc să
lucreze, să iubească, să lupte, s-ar fi oprit în
drum, apucaţi de curiozitatea ca să surprindă
în tovarăş ori adversar nu ştiu ce trăsătură de
caracter, o pasiune ascunsă…”. Raţiunea vieţii
sale a fost acţiunea, mişcarea, cu nedespărţita
masivă servietă cu destule compartimente,
doldora de cărţi, reviste, manuscrise, planşe,
dosare, „fişe”, prin „du-te-vino-urile” lui aşeza,
zi de zi, acel ceva necesar pentru desăvârşirea
summumului propus. Pentru cărturarul nostru
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vara anului 1995, Col.(r) Afloarei Gheorghe,
după o activitate de 5 ani, a trebuit să renunţe
la ultima sa funcţie, de preşedinte al Asociaţiei
Naţionale a Veteranilor de Război – Filiala
Harghita. Cu unii mai comunica nonverbal, din
priviri, din gestică şi mişcarea buzelor. Mulţi lau evitat „deranjaţi” de acest handicap, de
„portretul” cel mai recent al dascălului.
Prietenii, dascălii, foştii elevi s-au împuţinat,
au dispărut… Îl mai vedeai din când în când,
tot mai îngândurat şi nostalgic, mereu urmărit
cred şi îndurerat de amarul destin uman…
Prea obosit să mai lupte, valurile vieţii l-au
frânt încetul cu încetul… S-a stins în anul
1997. Îşi doarme somnul de veci la Bistriţa.
Vreau să cred că a plecat dintre noi nu numai
cu satisfacţii, ci şi cu destule regrete. S-a
străduit ca trecutul să nu vină niciodată peste
el, pentru că acesta, conform vorbelor lui
Constantin Noica „nu vine decât lungind două
chipuri reale: pe cel al regretelor sau pe cel al
remuşcărilor”. A mai sperat că cineva îi va lua
locul. Încercări au fost…, dar ca el nimeni de
atunci n-a mai trăit emoţia şi realitatea
excursiilor literare şi nu numai… Păcat! Albitul
dascăl, Domnul Trandafir al Harghitei,
împuţinat de vlagă a rămas „Decanul” cel de
pe urmă.

meleaguri. Numele lui este legat de un crez pe
care l-a gândit şi aşa cum a putut, l-a onorat.
Generaţiilor mai tinere va rămâne amintirea
unui profesor original, care fermeca, şoca,
„enerva” şi convingea, fermecător în felul lui,
prin pisălogia şi insistenţele sale.
Amuza prin pasiunea „jocului” în viaţă
sau pe scenă, pomenind aici doar interpretarea personajului „Barbu Lăutaru” de Vasile
Alecsandri, pe scenele mai multor localităţi din
judeţ şi din ţară, alături de „actorii” elevi ai
Ansamblului artistic al Cercului literar „Mihail
Sadovenu” de la actualul Colegiu Naţional
„Octavian Goga” din Miercurea-Ciuc.
Imaginea Domnului Afloarei îmi devine
proaspătă de câte ori traversez parcul oraşului
Miercurea-Ciuc, pe unde umbla cândva şi
Sadoveanu. L-am vizitat, de câteva ori în
unicul şi modestul apartament de pe strada
Nicolae Bălcescu, bloc 7, ap. 7, unde locuia cu
doamna lui, până la mutarea dânsei la ceruri.
Singur, cu cei doi copii plecaţi în alte localităţi,
omul „puternic” de altădată cedase în ultimul
timp din elanul său. Nu ne prea înţelegeam,
asemeni scriitorului Camil Petrescu, surzenia
din ultimii ani de viaţă făcea comunicarea
aproape imposibilă. De altfel aceasta a fost şi
unul din motivele principale pentru care în
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