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Ființarea 
 

 

A fi determină ființarea? Sunt sinonime, oare? În Dicționarul explicativ al limbii române, cuvântul 

ființare a avut mai multe definiții, de-a lungul anilor. Existență, viață, ființă, a exista, a-și desfășura 

activitatea, a fi în ființă, și altele. Pare-se că nu ne-am hotărât, încă, ce e cu ființarea asta. Dacă ține 

sau nu de ființă. Cel mai probabil, Omul simte lucrurile astea, norma încă le caută, pentru a le 
măsura.  

Când ține de ființe, prea puține măsurători se dovedesc a fi acurate. Omul, ca să ne punem, iar, pe 

noi în centru, se numără printre cele mai imprevizibile ființe. Aici ne diferențiem net de regnul 
animal. Aici intervine mintea. 

Cu mintea, noi putem fi cine dorim să fim. Nu întotdeauna și suntem cei din mintea noastră, dar 

de dorit, cu siguranță că ne-am dorit altceva, măcar o dată-n viață. Pe acest palier încercăm să ne 

încadrăm și noi aici, la revista AC. Pe culoarul dorinței unui altceva mai gustos, mai ofertant. Mai 
divers, de ce nu? Mai generos. 

Cu acest prim număr, înființăm o publicație în scop cultural, care încearcă o imagine de ansamblu, 

a formelor de exprimare culturale, din România și diaspora zilelor noastre. Cu tot ce înseamnă 

împletire de vechi și nou. Se poartă vintage-ul, știu, dar noi avem încredere că l-am găsit pe cel 
autentic. De la sat. De-acolo a început toată povestea României, fie că vrem, fie că nu. Unde am 

ajuns? Ne vor arăta, poate, prin creațiile lor, reprezentanții literaturii și artelor, pe care-i veți regăsi 

în numerele revistei. Participanți culturali, de la mic la mare, de la sat la oraș, de la strămoși la cei 
de astăzi. Când se puteau întâmpla mai frumos lucrurile acestea, dacă nu în anul centenarelor? 

Centenarul serbării României, și centenarul comemorativ George Coșbuc. Nu le-am uitat. Pe toți 

îi veți regăsi aici. Pe toți, pentru toată lumea și pentru toate gusturile. Poftiți! Lectură plăcută! 
 

 

 

 
Mihai Cotea 

                                                                                                Redactor-șef    
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Asociația culturală „Cartea, izvor de cultură” 

                          Suntem o Asociație culturală nou înființată, facem parte din peisajul 

cultural al României, cu denumirea „Cartea, Izvor de cultură”, avem   sediul în localitatea Arăneag, 

nr. 375, comuna Târnova,  județul Arad.                                                                                                                                                 

                         Aici, într-un peisaj natural mirific,  în pădurile Highișului, din munții 

Zarandului, poposind în Valea Arinilor,  ne-am găsit și noi sălășluirea.   

                          Aici, o samă de nouă oameni inimoși, iubitori de cultură, de pe meleaguri 

clujene, arădene, sibiene, sighișorene, de diverse profesii;  profesori, ingineri, juriști, economiști, 

scriitori, artiști plastici etc. animați de pasiunea și dorința de-a susține și promova cultura, prin 

diversele ei forme de exprimare;cuvânt, culoare, formă, imagine, muzică etc., au pus bazele 

acestei asociații care are ca scop promovarea culturii.     

                             Cu filiale ce se conturează în patru puncte reprezentative ale 

culturii  române: Cluj, Arad, Sighișoara, Baia Mare, noi, prin proiectele pe care le 

implementăm,  vrem să aducem un puternic suflu inovator în promovarea culturii atât în 

mediul  rural, cât și în cel urban, cuprinzând categorii socio-economice diverse, de toate vârstele, 

din instituții de stat și private, animați de dorința și pasiunea pentru 

cultură.                                                                                                                                          

                                  Obiectivul nostru este acela de a promova valorile culturii române și 

universale în rândul tuturor păturilor sociale și profesionale, de la vârsta fragedei pruncii până la 

vârsta deplinei maturități.         

Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, asociația își propune realizarea unui număr însemnat 

de activități, printre care enumerăm următoarele:                                                                                                                                                                                                                                     

-Sprijinirea și promovarea talentelor în debutul și formarea lor creativă, cu prioritate în 

rândul tinerei generații, derulând activități de sponsorizare, de mecenat, susținem și promovăm 

tinerele talente pasionate de cultură și a celor  care provin  din medii  mai puțin favorizate. 

-Organizarea de concursuri de creație artistică cu scopul descoperirii și promovării de noi  

talente, de tinere talente.                                                                                                                               
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-Promovarea culturii prin carte, prin acordarea de premii speciale copiilor merituoși.                                                                                                                                                                   

-Organizarea de Tabere de creație artistică pe diferite domenii de exprimare, simpozioane, 

școli de vară, expoziții, prin colaborare și parteneriat cu instituțiile publice și private, promovând 

valorile culturii române atât în țară, cât și în străinătate.  

-Realizarea, editarea și difuzarea de carte, publicații periodice, programe informatice, cu 

scopul promovării culturii.                                                                            

-Organizarea de prezentări și lansări de carte, târguri de carte, în diferite locații din țară, 

promovând talentele locale, cu prioritate pe cele provenind din mediul rural.                                                                                                                                                              

-Organizarea de manifestări publice și alte activități de sensibilizare a opiniei publice cu 

scopul promovării culturii, prin realizarea, susținerea  și promovarea proiectelor de dezvoltare 

locală și regională din domeniul cultural-artistic și social.                                                                                                                                            

-Promovarea patrimoniului cultural existent, îmbogățit cu noi creații, noi valori culturale ce 

vin să definească spiritualitatea neamului românesc, ca parte a patrimoniului universal.                                                                                                      

Pentru  realizarea obiectivelor propuse enumerăm câteva proiecte inițiate: 

1.  Proiectul  concursului național de creație artistică „Zâmbet de copil în zbor de 

fluturi ”, ediția a II-a, destinat  creatorilor literari  și plastici cu vârste între 6 și 18 ani.                                                                                                                                           

Acest proiect, cu frecvență anuală, este destinat cu preponderență tinerei generații pentru 

susținerea și promovarea talentului ei creator, contribuind astfel  la promovarea culturii.                                                                                                         

Tematica lucrărilor literare și plastice este una liber aleasă,  pornind de la două simboluri; 

zâmbetul și zborul, ca repere esențiale în manifestarea  și definirea ființei ce poartă numele de 

copil.                                                                                     

Având grupuri țintă și beneficiari de toate vârstele, din toate mediile sociale, din diferite instituții, 

de stat și private, impactul proiectului se dorește a fi unul național și internațional, bazându-se pe 

scopul nobil,  de-a susține și promova cultura. 

                   Participanții la acest concurs vor fi stimulați prin premii ce constau  în diplome, cărți, 

opere plastice, tabere de creație artistică etc.  Lucrările lor vor fi publicate în reviste periodice pe 

suport de hârtie și electronic, în antologii de carte, o parte a lucrărilor vor intra  în patrimoniul  

cultural al  asociației,  cealaltă parte a lucrărilor vor face obiectul  unui alt proiect,  prin care vom 

dona aceste lucrări la orfelinate, case de bătrâni, spitale etc.                                                                                                                                                               

Pornind de la scopul, obiectivele,  grupurile țintă și beneficiarii proiectului, acest concurs național 

de creație artistică, având ca repere zâmbetul  și zborul, caută să definească existența copilului, ca 

sens și rost  a vieții umane, a existenței noastre în Univers.              

Rezultatele Proiectului se vor materializa în: 

- susținerea și promovarea tinerilor talentați în domeniul artistic și cultural, 

- dezvoltarea competitivității și a calității în manifestările culturale, 

- implicarea unui număr cât mai mare și cât mai larg de participanți la astfel de competiții cu caracter  

cultural, 
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- atragerea și implicarea oamenilor de afaceri  în susținerea și promovarea actului cultural, 

- implicarea Societăților Comerciale în actul  cultural, 

- promovarea Instituțiilor care sprijină acest Proiect, 

- implicarea Instituțiilor de stat și private, în susținerea talentelor și promovarea culturii. 

Perioada desfășurării proiectului:  15 01 2018-30 06 2018.                                             

Locația desfășurării proiectului:online & Târnova-Căsoaia, jud. Arad 

Manager proiect: Constantin Popuța (STelu Pop)                                                                         

Echipa proiectului:  8 persoane - STelu Pop, Claudia Elena Peter, Mihai Cotea, Cristian  

Tömlö, Lilioara Macovei, Sorina Pașca, Adina Grada, Gheorghe Câlb. 

                  2.Proiectul „Cartea, Izvor de cultură”;  în parteneriat cu editurile de carte 

din țară, cu scriitori, cu diferite instituții de stat și private, asociații  și fundații, instituții media etc. 

vom organiza lansări de carte,  prezentări  de carte, târguri de carte în diferite locații; școli, case 

de cultură, biblioteci,  locații culturale, orfelinate, case de bătrâni, spitale,  în mediu natural,  în 

locații convenționale și mai puțin convenționale.                                                                              

Aceste evenimente pot  face parte din programele  dedicate zilelor  diferitelor locații din țară 

partenere sau posibile partenere. Primul eveniment de acest  gen va avea loc cu prilejul Zilelor La 

Poalele Highișului-25 05-27 05 2018.     

Aceste evenimente dedicate cărții vor fi susținute de momente lirice, momente muzicale, 

expoziții  de foto, pictură, sculptură, proiecții de film, momente teatrale, prelegeri,  momente 

artistice etc.  Toate acestea vin să susțină și  să amplifice importanța și rolul cărții în promovarea 

culturii. 

Perioada desfășurării proiectului:  15 02 2018- nelimitat 

Locația desfășurării proiectului: cele trei filiale ale asociației, precum  și  în alte  locații  

menționate mai sus. 

Manager proiect: Constantin Popuța(STelu Pop)                                                                        

 Echipa proiectului: nominalizată în funcție de locație. 

 

3. Editarea revistei , revistă trimestrială de informare și promovare a 

culturii, apare online și pe suport de hârtie, format A4, color, având următoarea structură: 

1-Editorial.  2-pagina asociației culturale „Cartea, Izvor de cultură”: o scurtă prezentare a 

Asociației, Portofoliu/Proiecte,  prezentarea și  ilustrarea evenimentelor  și  activităților  

asociației.  3-Filă  de  istorie - Centenarul Marii Uniri.  
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4-La Aniversară - vor fi aniversați scriitori și artiști din patrimoniul cultural român și universal 

care, prin opera lor, au scris și vor scrie istorie; anul acesta,  în cele patru numere,  la loc de mare 

cinstire,  comemorarea Centenarului George Coșbuc.  5-Viziuni: aici vor publica din creațiile lor 

artistice tinerii talentați sub îndrumarea unui redactor de 13 ani,  Jessica Pîncotan. 6-„Cartea, 

Izvor de cultură”- istoric despre cuvânt, scriere,  carte, biblioteca etc. 7-Pagina lirică:  vor 

publica creații lirice însoțite de ilustrații, atât membrii asociației, cât și colaboratorii. 8-Pagina 

epică: vor publica creații epice; proză, eseu, însoțite de ilustrații, atât membrii asociației, cât și 

colaboratorii. 9-Pagina editorială: apariții editoriale, recenzii, expoziții, evenimente culturale etc. 

10-Mari Scriitori: vor fi prezentați scriitori români mai puțin cunoscuți în manuale, publicații, 

exemplu: Geo Dumitrescu, Carolina Ilica...   11-Zestrea strămoșească: pagini unde va fi 

prezentă tradiția, zestrea culurală populară, aici vor publica creatorii  populari opera lor, atât 

membri ai asociației, cât și colaboratorii ei. 12- Sponsori și Parteneri: vor fi prezentați sponsorii 

și partenerii noștri care, prin contribuția lor materială, logistică și financiară, susțin promovarea 

culturii. 13-Noi susținem și promovăm cultura: prezentăm componența asociației, precum și 

colaboratorii ei. 

Perioada desfășurării proiectului: 15 01 2018- nelimitat 

Manager  proiect: Mihai Cotea 

Echipa proiectului: Mihai Cotea, Lilioara Macovei, Anica Andrei-Fraschini, Jessica 

Pîncotan, Cristian Tömlö, Claudia  Elena Peter, STelu Pop, Florin T. Roman                                                           

4. Reabilitare „Parcul de Sculptură Căsoaia”;   în parteneriat  cu instituțiile publice și 

culturale ale județului Arad, vom aduce la lumină, într-un mirific decor natural, valori sculpturale, 

ale culturii române și universale,  făcând cunoscute lumii,   prin toate formele de promovare,  

lucrări pierdute în negura uitării.                                                                                             

Valorea acestui proiect este inestimabilă,  iar impactul  spiritual,  social și economic va  putea 

întregi rolul și importanța culturii în dezvoltarea societății, a bunăstării ei materiale la nivel local, 

județean și național.    Ca o punte de legătură spirituală ce străbate dincolo de spațiu și de timp,  

prin organizarea de tabere de creație artistică, făcând legătura între spiritualitatea umană și Mama 

Natură, vom aduce, prin contribuția noastră, prinos creației artistice în deplină contopire cu 

natura. 

Perioada desfășurării proiectului: 15 03 2018- 15 03 2019 

Locația desfășurării proiectului: Arăneag/Căsoaia, jud. Arad 

Manager proiect: Gheorghe Desideriu Baldogi 

Echipa proiectului:Gheorghe D. Baldogi, Gheorghe Câlb, STelu Pop, Felicia Baldogi 

5. „Cultura în culoare, formă, stil, imagine, cuvânt”;  prin organizarea de tabere de 

creație pentru tinerii talentați și pentru artiștii consacrați, având ca repere creația, talentul, arta ca 

formă esențială de exprimare și promovare a culturii.                                                                                                

         Fiecare tabără de creație va avea o tematică definită  ce vine să susțină scopul popus, 

promovarea culturii.                                                                                                          
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Astflel, vom organiza tabere de creație literară, unde vom invita scriitori consacrați și 

debutanți, care vor ține prelegeri despre actul creației literare, despre importanța scrierilor lor, în 

peisajul cultural român și universal, se vor organiza concursuri de creație literară, care vor fi   

promovate și premiate.                                                                                                                                                             

Vom organiza tabere de creație plastică; pictură, grafică, sculptură etc., sub directa îndrumare a 

artiștilor consacrați, iar lucrările vor face obiectul expozițiilor pe care le vom integra în cadrul 

evenimentelor și proiectelor din portofoliul asociației.  Vom organiza tabere de creație în arta 

teatrală, arta fotografică și arta filmului etc., lucrările participanților vor fi promovate prin site-ul 

asociației, prin Youtube, Google, Facebook etc., prin revista asociației. Lucrările rezultate vor 

intra în patrimoniul cultural  al asociației; o parte devenind obiectul unui alt proiect ce va avea ca 

rol donația către instituții,  precum: case de bătrâni, orfelinate, spitale, centre pentru persoane cu 

dizabilități etc.; o altă  parte vor deveni premii pentru cei merituoși în crearea actului cultural, 

precum și în promovarea lui.   

Perioada desfășurării proiectului:  01 07 2018- nelimitat 

Locația desfășurării proiectului: Arăneag/Căsoaia, jud. Arad, precum și alte locații, 

conform contractelor de parteneriat.                                                            

Manager proiect: Gheorghe D. Baldogi & Gheorghe Câlb                                                                                                                                                                                                                                      

Echipa proiectului: Gheorghe D. Baldogi , Gheorghe Câlb, Felicia Baldogi, Claudia 

E.Peter, Lilioara Macovei, STelu Pop, Sorina Pașca, Cristian Tömlö, Ovidiu N. Cosac. 

6. Concurs Național de Creație literară „Cartea - cuvânt și culoare”,  destinat  celor 

care au peste 18 ani , având ca scop realizarea unui nou gen de carte, în care cuvântul să-și 

oglindească  esența în imagine, ce vine să rezoneze, să amplifice puterea de expesie a cuvântului, 

să aducă cititorul la extazul înțelegerii depline a sensului și a rostului cuvântului exprimat.                                                                                                                                               

Concursul va avea o frecvență anuală.      

Textele, respectiv, cărțile-manuscris premiate, vor fi publicate de către asociație  la editurile 

partenere, urmând să  facă parte din Proiectele „Cartea, Izvor de cultură” , „Mediul de afaceri 

Susține și Promovează Cultura” etc. 

Perioada desfășurării proiectului: 15 08 2018- 31 12 2018 

Locația desfășurării proiectului: online & filialele asociației 

Manager  proiect: Lilioara Macovei & STelu Pop 

Echipa proiectului: Lilioara Macovei, STelu Pop, precum și alți membri ai asociației 

7.  Organizare de expoziții tematice de fotografie, pictură, sculptură etc. în diferite 

locații convenționale și mai puțin convenționale,  în locații cu un puternic impact social și 

emoțional, printre care enumerăm: mediul rural, spitale, orfelinate, case de bătrâni, centre pentru 

persoane cu dizabilități etc.  
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Cultura face parte din existența noastră și este dreptul fiecăruia (indiferent de statut social, de 

stare fizică, de prezența într-un anumit areal) să se bucure, să beneficieze de multitudinea de 

frumuseți spirituale, emanate de spiritul  artistic  și creator al omului. 

Perioada desfășurării proiectului: 15 01 2018 - nelimitat 

Locația desfășurării proiectului: cele menționate mai sus 

Manager proiect: STelu Pop & Gheorghe Câlb 

Echipa proiectului: membrii asociației 

8. „Mediul de afaceri Susține și Promovează Cultura”; acest proiect  vine să  fructifice 

și să întărească strânsa legătură dintre Asociația culturală „Cartea, Izvor de cultură” și mediul de 

afaceri, în parteneriate de acord, sponsorizare, de publicitate și reclamă, prin susținerea și 

realizarea proiectelor asociației,  în promovarea imaginii reciproce, urmărind același scop, 

promovarea culturii. 

Perioada desfășurării proiectului: 15 01 2018- nelimitat 

Locația desfășurării proiectului: diferite locații 

Manager Proiect: Constantin Popuța (STelu Pop) 

Echipa proiectului: membrii asociației                                           

9. Înfințarea unei formații de jocuri și cântece populare reprezentative tradițiilor 

folclorice din Țara Zarandului; Zestrea strămoșească, tradiția și folclorul, cântecul și jocul 

izvorâte la poalele Highișului, străjuite de milenii de Munții Zarandului, păstrate peste veacuri cu 

sfințenie de vajnicii locuitori ai Țării Zarandului, își vor găsi rostul în proiectul care va reaprinde 

făclia cântului și a jocului de pe aceste  meleaguri binecuvântate, prin formația de dansuri și 

cântece populare, formație alcătuită din tineri și adulți pasionați și dăruiți tradiției folclorice din 

Țara Zarandului. 

Perioada desfășurării proiectului: 26 01 2018-26 05 2018 

Locația desfășurării proiectului: Târnova/Arăneag, jud.Arad 

Manager proiect: Gheorghe Câlb & Sorina Pașca & Iulius Pop 

Echipa proiectului: Gheorghe Câlb, Sorina Pașca, Iulius Pop, membrii formației de dansuri 

și cântece populare, precum și alți membri ai asociației, din zonă. 

10. „Creații culturale în pagină de tipar” ;  în cadrul acestui proiect, creațiile artistice 

(literatură, pictură, foto etc.) ale membrilor asociației, colaboratorilor și partenerilor, atât  

individuale, cât și colective, vor vedea lumina tiparului prin sprijin financiar și logistic din partea 

asociației,  prin promovarea și includerea operelor în proiectele, activitățile și evenimentele 

asociației. 

Perioada desfășurării proiectului: 01 09 2018 - nelimitat 
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Manager proiect: STelu Pop 

Echipa proiectului: STelu Pop, Sorina Pașca, Mihai Cotea, Lilioara Macovei, Florica Maier,                                                                                                                        

Mircea Maier. 

                Împreună cu dumneavoastră,  putem realiza proiecte ce  vor susține și 

promova cultura prin valori artistice unice, atât în țară, cât  și dincolo de hotare, cu 

puternic impact spiritual, social și economic. 

PROIECTE ÎN DERULARE 
 

1.  Proiectul  Concursul Național de Creație Artistică „Zâmbet de copil 
în zbor de fluturi ”, ediția a II-a, destinat creatorilor literari și plastici cu 
vârste între 6 și 18 ani.                                                                                                                                            

Asociația Culturală ,,Cartea, izvor de cultură”, în parteneriat cu  Primăria și Consiliul Local 

a comunei Târnova, Școala Gimnazială Târnova din județul Arad, organizează, în perioada 01 03 

2018 - 30 06 2018, Concursul Național de Creație Artistică ,,Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, 

ediția a II-a, 2018, concurs destinat copiilor. 

 Proiectul Concurs Național de Creație Artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, 

ediția a II-a, 2018, se va desfășura după următorul calendar al activităților: 
 

1. 01 02 2018-28 02 2018 - Perioada de Implementare și Promovare a 
proiectului; echipa de implementare  a proiectului va realiza următoarele 
activități: 
 

 Fișa postului fiecărui membru implicat în proiect, 

 Regulamentul de bază al concursului, 

 Lista Membrilor Juriului, 

 Schițele materialelor pentru promovarea concursului, invitațiile de 
participare etc. 

 va stabili Premiile și Diplomele acordate participanților la concurs 

(concurenți, parteneri, sponsori, invitați) 

 va implementa și promova Anunțul însoțit de regulamentul concursului 

național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a II-a, 

2018, prin intermediul internetului, prin media scrisă și audio, prin poștă-curierat, 

către instituțiile educaționale și culturale din țară (Inspectorate județene școlare, 

cluburi și palate ale copiilor, școli de artă etc.) 
 

2. 01 03 2018-14 05 2018 - Perioada de trimitere a lucrărilor, concurenții vor 
expedia creațiile artistice 
 

3. 15 05 2018-19 05 2018 - Perioada jurizării lucrărilor literare și plastice; 

 stabilirea câștigătorilor, 

 stabilirea premiilor pe categorii de creație, respectiv, de vârstă; 
 

Premiile constau în: diplomă, carte, lucrare plastică, publicare în revista dedicată 

concursului, publicare de carte (antologia concursului), organizare de expoziții și prezentări de 

carte în cadrul activităților asociației, organizare de tabere de creație cu tematici definite etc. 
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Membrii juriului: 
 

Președinte Juriu: Ioan Matiuț (Scriitor, director editură, membru USR 
Filiala Arad) 
 

Secțiunea creație literară:    
                                          

1. Emanuel Pope (Scriitor Diaspora-Londra, Anglia)                  
2. Lilioara Macovei (Scriitor&Artist plastic&Redactor Revista AC-Bacău) 

3. Sorina Pașca (Profesor, Director Școala Gimnazială Târnova-Arad) 
4. Gheorghe Sinescu (Profesor&Scriitor-Sântana-Arad) 

5. Florin T. Roman (Scriitor-Sebiș-Arad) 
 

Secțiunea creație plastică: 
 

1. Ioan Kett Groza (Artist plastic, membru UAPR Filiala Arad & Profesor Școala 
Populară de Artă Arad) 
2. Claudia Elena Peter (Profesor arte plastice &Artist plastic&Scriitor-Oradea-Bihor) 
3. Mariana Jurj (Profesor arte plastice-Târnova-Arad) 
4. George Baldogi (Artist plastic-Sculptor-Câmpia Turzii-Cluj) 
5. Cristian  Tömlö (Artist Artă fotografică)-Turda-Cluj 
 

4. 20 05 2018-24 05 2018 – Perioada anunțării câștigătorilor concursului și 
lansarea invitațiilor de participare la festivitatea de premiere; prin e-mail 
sau telefonic. 
 

5. 25 05 2018 – Festivitatea de premiere a concursului național de creație 
artistică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a II-a, 2018; 
 

6. 26 05 2018-30 06 2018 – Prezentarea de ansamblu a desfășurării 
concursului național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de 
fluturi”, ediția a II-a, 2018,  pe suport electronic și pe suport de hârtie; 

 

 În această perioadă, se vor expedia diplome de participare tuturor participanților care nu au obținut 
premii. 

 Se vor expedia diplomele și premiile câștigătorilor care nu au participat la festivitatea de premiere 

 Expedierea de scrisori de mulțumire, diplome, cărți, reviste, invitaților, partenerilor și sponsorilor 

implicați. 

 Mediatizarea prin intermediul internetului, media scris și audio a concursului, respectiv,               

a festivității de premiere. 

 Editarea unei reviste dedicată concursului, câștigătorilor, însoțiți de lucrările premiate. 

 Editarea unei cărți - Antologia Concursului,  dedicată premianților concursului, la una din 

editurile de marcă, participantă la toate târgurile de carte din țară. 

 Realizarea unui film cu tema concursului național de creație artistică, „Zâmbet de copil în zbor de 

fluturi”, ediția a II-a, 2018, care va fi promovat prin internet, pe site-urile asociației, pe Youtube, 
Google, WordPress, Facebook etc. 
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 REGULAMENTUL CONCURSULUI  NAȚIONAL DE CREAȚIE 

ARTISTICĂ 
,,ZÂMBET  DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI”, ediția a II-a, 2018. 

 
 

                        Concursul național de creație artistică ,,Zâmbet de copil în zbor de 
fluturi”, ediția a II-a, 2018, se va desfășura în perioada:01 03 2018 – 30 06 2018; 
 
                      Concursul este structurat pe două secțiuni: literară și plastică, 
corespunzător următoarelor categorii de vârstă: 
 

       -6 ani           -creație literară și creație plastică 

  7- 10 ani           -creație literară și creație plastică 

 11-14  ani           -creație literară și creație plastică 

 15-18  ani          -creație literară și creație plastică 
           

I. În categoria creațiilor literare, pot fi înscrise lucrări aparținând  celor trei  genuri 
literare: liric, epic și dramatic;  
 

• Poezie (Odă, Imn, Elegie, Meditație, Pastel, Satiră, Haiku, Doină, 
Cântec...) 
• Proză (Nuvelă, Schiță, Roman(fragment), Basm, Legendă...) 
• Eseu 
• Piesă de teatru scurt 
  
         Lucrările literare, redactate cu diacritice, în format Times New Roman, la 
1,5 rânduri și corp de litere 12, o singură lucrare pe maxim trei pagini tip A4, de 
fiecare concurent, vor fi transmise  în perioada 01 03 2018 – 14 05 2018  online, pe 
adresa de e-mail : stelu_p@yahoo.com sau  
constantin.poputa@carteaizvordecultura.ro,  
 

 Nu se acceptă lucrări realizate prin Copy Paste, iar dacă se folosește o sursă de 
inspirație, aceasta trebuie notificată. 

 

 II. În categoria creațiilor plastice (desen, grafică, pictură, realizate prin orice gen 
de tehnici, pe  format A4) se va trimite o singură lucrare de participant. În 
categoria creațiilor plastice pot fi înscrise: 

 

• Desene 
• Grafică 
• Picturi  pe  carton, pânză, sticlă, lemn...  
• Sculptură miniaturală  
• Lucru manual popular 
• Colaje 
• Origami 
• Fotografie alb negru, color                                             

mailto:constantin.poputa@carteaizvordecultura.ro
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Nu se acceptă reproduceri ale unor imagini  listate de pe internet. 
 
Lucrările vor fi expediate în perioada 01 03 2018 – 12 05 2018, prin Poștă, Curierat 
sau personal, pe adresa: Școala Gimnazială Târnova, Localitatea Târnova, nr.492, 
cod poștal 317360, județul Arad, telefon:0257 370113,                                                     
e-mail: scoalatarnova@yahoo.com,  cu mențiunea: CONCURS NAȚIONAL 
,,ZÂMBET  DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI” 2018. 
 
Toate lucrările trebuie să poarte un titlu. 
  Toate lucrările vor conține obligatoriu următoarele date: 
 
•     Nume și prenume participant 
•     Adresa de domiciliu 
•    Telefon 
•    Adresa de e-mail 
•    Vârsta, 
•    Unitatea de învățământ, clasa/grupa, Profesor, Educator... 
 
Aceste date vor fi evidențiate  pe verso, la lucrările plastice, în colțul dreapta-jos, 
sau prin eticheta atașată lucrării. La lucrările literare, se vor menționa la finalul  
lucrării în colțul dreapta-jos, nu separat de acestea. Se va preciza secțiunea și 
categoria la care se înscriu lucrările. Cadrele didactice care înscriu mai mulți copii 
în concurs sunt rugate să înainteze și un tabel nominal centralizator. 

 

Fiecare lucrare va conține, textual, acordul dreptului de publicare și expunere. 

 

Lucrările înscrise la Concurs nu se vor restitui participanților, ele intrând în 
patrimoniul cultural al asociației ,,Cartea, izvor de cultură”, urmând să facă parte 
din viitoarele proiecte ale asociației.  

 

Lucrările care nu vor respecta toate cerințele regulamentului nu vor fi înscrise în 
concurs.  
 

La jurizarea lucrărilor, se va ține cont de: originalitatea, mesajul, complexitatea, 
talentul, impresia artistică. Jurizarea va avea loc în perioada: 15.05.2018-19.05.2018, 
iar câștigătorii desemnați vor fi recompensați cu: diplome, cărți, lucrări plastice, 
publicare în reviste și cărți, organizarea de expoziții și prezentări de carte, în 
cadrul proiectelor asociației, realizarea unui film cu promovare pe internet. 
 
Atribuirea premiilor va avea loc într-un cadru festiv, în data de 25 mai 2018, ora 
12.00, la Școala Gimnazială Târnova.  
  

Informații suplimentare pe e-mail: stelu_p@yahoo.com, tel:0740 641 516, 
0741 700 096. 

 
Echipa proiectului, condusă de managerul de proiect, Constantin Popuța ( STelu 
Pop), vă urează: MULT SUCCES! 
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PERSONALITĂȚI ALE MARII UNIRI 
 

Prof. Marius Kramer 

Am intrat în anul Centenarului Marii Uniri și 
doresc ca, prin acest articol, să readuc în 

atenția cititorilor câteva personalități 
marcante pentru poporul român dar, în 

același timp, și cele mai importante 
evenimente ce-au stat la baza înfăptuirii 
Marii Uniri din anul 1918. 
 Pentru început, în câteva rânduri, 
doresc să redau bucuria românilor din ZIUA 
CEA MARE (1 decembrie 1918). Alba Iulia, 
îmbrăcată în straie de mare sărbătoare, într-a  nu 

știu câta oară, în istoria acestui popor. Albul 

zăpezii de pe clădiri și străzi scotea și mai mult în 

evidență miile de steaguri tricolore. Ca într-o 

procesiune solemnă, coloanele fără sfârșit ale 
poporului se îndreptau spre Câmpul lui Horea sau 
spre actuală sală a Unirii, trecând prin poarta lui 

Mihai Viteazul. Din imensa mulțime adunată ca 
să participe la marele eveniment, se desprindeau cete 

de deputați și invitați, care aveau nobilul mandat de 
a hotărî pentru totdeauna soarta poporului român, 
de curând eliberat de sub stăpânirea absolutistă. 

Sentimentul victoriei, unirii, se putea citi pe fețele 

tuturor delegaților, care simțeau că trăiesc atunci un 

eveniment unic în viața lor. În fața mulțimii 

adunate, un mesaj cutremurător și profetic l-a avut  

Gheorghe Pop de Băsești, rostind următoarele 

cuvinte biblice: „Acum slobozește, Doamne, pe 
robul Tău, că ochii lui au văzut izbăvirea”, 

încheind discursul cu ,,veacul s-a împlinit și sunteți 

chemați ca din această solemnitate să faceți istorie”. 

Orașul, cetatea și Câmpul lui Horea erau arhipline 

de mulțimea adunată. Poporul era acolo să judece o 
istorie, să o corecteze, dându-i o cotitură nouă. Erau 

trimișii celor ce au muncit și au robit, au luptat și 
au sângerat fără să poată gusta libertatea.1 
  
Marele istoric Florin Constantiniu afirma 
că ,,Marea unire din 1918 va rămâne pagina 
cea mai sublimă din istoria neamului 

                                                           
1
 
***

 Marea Unire a Românilor în izvoare narative, 
Editura Eminescu, București, 1984, p. 96 

românesc”, și faptul că ,,desăvârşirea unităţii 
naţionale nu este opera nici unui om 
(…), este fapta istorică a întregii naţiuni 
române.”2 Astfel, doresc să readuc la lumină, 

în atenția tuturor cititorilor, viața unor 

personalități marcante pentru națiunea 

română și modele de excelență pentru elita 
românească. 
 

1. MAJESTATEA SA, REGELE 
FERDINAND I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Majestatea sa Ferdinand I, născut Ferdinand 
Viktor Albert Meinrad von Hohenzollern-
Sigmaringen (n. 24 august 1865, 
Sigmaringen - d. 20 iulie 1927, Sinaia-
Castelul Peleş), nepotul regelui Carol I, a 
fost rege al României din 10 octombrie 1914 
până la moartea sa. 
Conform istoriei aflăm că, datorită 
admiraţiei sale pentru România, Regele 
Ferdinand, în numai 13 ani de domnie, 
dintr-un ,,necunoscut”, avea să devină regele 
României Mari, supranumit 
fie ,,Întregitorul”, fie „Ferdinand cel Loial”, 

                                                           
2
 Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului 

român, Editura Univers Enciclopedic, 1997, p. 301 
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pentru felul în care şi-a dedicat viaţa ţării 

sale.3 Cu toată sorgintea sa germanică și cu 
numele de Hohenzollern, Ferdinand a ales 

să acționeze în război de partea Antantei, pe 
data de 14 august 1916, luptând împotriva 
Puterilor Centrale conduse de Germania. La 

aflarea veștii, familia sa din Germania l-a 
renegat la castelul Hohenzollernilor din 
Prusia, arborând în bernă stindardul heraldic 
al familiei. Visul lui Ferdinand a fost, în 
egală masură, acelaşi cu al milioanelor de 
români - crearea României Mari prin alipirea 

Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei, 
regatului român.4 
În cursul anului 1918, anul de naştere al 
României Mari, Ferdinand s-a întors 
triumfal la Bucureşti (după ce armata 
română a eliberat în totalitate Transilvania, 
ajungând până la Budapesta), în fruntea 
armatei sale eroice, trecând pe sub Arcul de 
Triumf, întâmpinat fiind de populaţia 

entuziastă. Data de 15 octombrie 1922, deși 
o zi ploioasă, a rămas vie în amintirea 
românilor printr-o ceremonie spectaculoasă: 
Ferdinand era încoronat rege al României 
Mari la Alba Iulia, oraşul care avea să 
trăiască a doua Mare Unire. Ferdinand I a 
fost martorul realizării României Mari prin 
alipirea Basarabiei, Transilvaniei şi 

Bucovinei de Nord. Coroana pe care și-o 

așezase pe cap, în acea zi, fusese a unchiului 

său, regele Carol I, și fusese realizată din 

oțelul unui tun capturat de la turci, în timpul 

războiului de independeță (1877). Regina 
Maria, îngenuncheată, îşi aştepta coroana din 

aur. Regele Ferdinand i-a așezat coroana pe 
cap, a ridicat-o de jos şi a sărutat-o pe 
frunte. Pentru regina Maria a fost 
comandată o coroană specială, la o casă de  
bijuterii celebră din Paris, iar aurul, 1,8 
kilograme, a fost donat de un proprietar de  
mină din munţii Apuseni. Pe cât de specială 
şi de valoroasă, pe atât de plină de simboluri. 
Pe pandantivele laterale ale coroanei apar 
inscripţionate următoarele simboluri: 
simbolul heraldic al României (în partea 

                                                           
3
 http://www.romania-

actualitati.ro/portretele_marii_uniri-22388 
4
 http://www.descopera.ro/cultura/4295567-

regele-ferdinand-i-intregitorul-de-tara 

dreaptă) și simbolul heraldic al casei sale din 
Borough5 (în partea stângă). 
După război, în ciuda gravei crize 
economice şi a instabilităţii politice, a 
condus ţara pe drumul reconstrucţiei şi al 
armonizării administrative. A realizat 
reforma agrară, împărţind pământ ţăranilor, 
prioritate având veteranii de război şi 
familiile celor căzuţi în războiul pentru 
reîntregirea ţării, şi a promulgat Constituţia 
din 1923.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. ION I. C. BRĂTIANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ionel Brătianu, aşa cum obişnuiau să-l 
numească apropiaţii, era fiul cel mare al 
fostului prim-ministru Ion C. Brătianu. S-a 

                                                           
5
 https://alba24.ro/povestea-incoronarii-regilor-

ferdinand-si-maria-retraieste-unul-din-cele-mai-
importante-momente-ale-istoriei-asa-cum-a-fost-
acum-9-decenii-133250.html 
6
 Neagu Djuvara, O scurtă istorie a românilor 

povestită celor tineri, Editura Humanitas 2007, p. 
210 



17 
 

născut la 20 august 1864, în judeţul Argeş, și 

a fost inginer, dar și un mare pasionat de 

istorie și cultură, spunându-se despre el că 
mai tot timpul avea o carte în mână. Om 
politic, preşedinte al Partidului Naţional 

Liberal și membru de onoare al Academiei 
Române din 1923. 
Un om de stat cu simţul datoriei faţă de ţară, 
politica era, în opinia sa, o artă, un fenomen 
complex: „Cei mai mulţi îşi închipuie că 
politica e un fel de distracţie, cu foloase şi 
onoruri. Politica e ceva grav, grav de tot. Ai 
în mâna ta viaţa şi viitorul ţării tale.”7 
Consider că acest citat simplu ar trebui să fie 

valabil și astăzi, pentru toți politicienii 
români. 
 

 

 
A condus guvernul României timp de 12 
ani, contribuind direct la înfăptuirea Marii 
Uniri din 1918, la legiferarea şi realizarea 
reformei agrare şi a celei electorale, la 
consolidarea statului naţional unitar român. 
În momentul în care I.I.C. Brătianu preia 
conducerea Partidului Naţional Liberal, în 
anul 1910, se prefigurează şi opţiunea 

                                                           
7
 Ioan Scurtu, Ion I. C. Brătianu, Editura Museion, 

Bucureşti, 1992, p. 110 

politicii externe a partidului, aceea de a 
desprinde România de Tripla Alianţă, şi de a 
o orienta spre tabăra Antantei, singura 
orientare politică compatibilă cu idealul 
major, acela de a uni toţi românii în graniţele 
aceluiaşi stat.  
Actul de Unire a Transilvaniei cu România, 
de la 18 noiembrie/1 decembrie 1918, 
încheie procesul de formare a statului 
naţional unitar, la care Ionel Brătianu 
avusese o contribuţie majoră. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La 29 noiembrie 1918, s-a constituit un nou 
guvern, condus de I.I.C. Brătianu, în 
componenţa lui regăsindu-se, pentru prima 
dată în istoria ţării, şi miniştri din provinciile 
istorice româneşti unite cu ţara mamă. Acest 

guvern a avut și misiunea de a ratifica actul 
de unire a Transilvaniei cu România 
(Decretul-lege din 13 dec. 1918 pentru 
unirea Transilvaniei şi a celorlalte ţinuturi 
din Ungaria locuite de români cu Regatul 
României) şi cel al unirii Bucovinei cu 
România (decretul-lege din 19 dec. 1918 cu 
privire la Unirea Bucovinei cu Regatul 
României). După Marea Unire, oamenilor 
politici le revenea răspunderea de a găsi 
mijloacele adecvate pentru a asigura 
dezvoltarea României ca stat european.8 
Ion I.C. Brătianu a dominat viaţa politică 
din România cu autoritate. Dintre cei care 
au încercat să-şi explice cauzele acestei 
dominaţii, toţi au căzut de acord că avea o 
vocaţie nativă de conducător. 

                                                           
8
 Ioan Scurtu, op cit, p. 114 
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El rămâne una dintre cele mai complexe şi 
controversate personalităţi ale istoriei 
naţionale, fiind considerat omul din spatele 
regelui. 
 

2. VASILE GOLDIȘ 

Doresc să îmi îndrept 

atenția și spre 

personalități arădene, 

cu influențe și 
idealuri considerabile 
în formarea României 
Unite. Primul pe 

care-l evidențiez, 
foarte cunoscut 
pentru celebrul 

discurs din „orașul unirii”, Alba-Iulia, la 1 

decembrie 1918, este Vasile Goldiș. În 
următoarele rânduri, redau câteva din 

celebrele cuvinte folosite de Vasile Goldiș la 
Alba Iulia: „Teritoriile locuite de romani de 

la descălecarea lui Traian și până astăzi au 

fost teritorii românești. Nu există putere de 
a suci logica până acolo, că invadările 
elementelor străine dirijate pe aceste teritorii 

în chip artificial și prin abuzul de putere al 

Statului cu scopul desființării noastre 

naționale, să poată clătina dreptul nostru de 

proprietate asupra acestor teritorii. Așa ceva 

ar fi sancționarea crimei și ar constitui o 

pălmuire a civilizațiunii, care principial nu admite 
substituirea dreptului prin brutalitate”.9 
Vasile Goldiş, născut pe data de 24 
noiembrie 1862 în localitatea Mocirla (azi 

Vasile Goldiș) din județul Arad, a fost un 

academician român, om politic și membru 
de onoare (1919) al Academiei Române. El 
se numără printre inspiratorii şi organizatorii 
actului Unirii din 1918, fiind unul dintre 
gânditorii progresişti ai vremii, care a 
promovat ideile generoase ale emancipării 
maselor populare şi ale înţelegerii între toate 
popoarele lumii.10 

                                                           
9
 Ioan Suciu, Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, 

Biblioteca “Astra”, București, 1943, p.93 
10

 
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Vasile_Goldi
%C5%9F 

În cadrul conferinţei Partidului Naţional 
Român, la 10 ianuarie 1905, cere cu 
insistenţă, alături de alţi membri, să fie 
abandonată tactica rezistenţei pasive faţă de 
politica oficială promovată de guvernele de 
la Budapesta şi Viena faţă de români şi să fie 
înlocuită cu o tactică activă, elastică, care să 
ţină cont de conjunctură şi de sarcinile 
imediate, ce stăteau în faţa poporului român 
din Transilvania.  
La 1 ianuarie 1911, Vasile Goldiș devine 
directorul ziarului ,,Românul”, fondat la Arad. 
În articolele sale, ziarul pregătea Unirea cea 

Mare și anunța prăbușirea Imperiului Austro-

Ungar. În acest context, Vasile Goldiș refuză 
semnarea declaraţiei de fidelitate faţă de 
guvernul contelui Tisza, în condiţiile intrării 
României în război împotriva Austro-
Ungariei. 

 Ca urmare, autoritățile maghiare suspendă, 

în 1916, apariția publicației ,,Românul” (va 
reapărea în preajma evenimentelor de la 
Alba Iulia).11 După Unire, Vasile Goldiş a 
făcut parte din guvernele de la Bucureşti, 
conduse de I.C. Brătianu (1918-1919), A. 
Văitoianu (1919-1920), A. Averescu (1920-
1926), a fost ales deputat al Partidului 
Naţional Român în circumscripţiile Radna 
(1919), Pecica şi Ineu (1922). 
 

3. ȘTEFAN CICIO POP 
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Ştefan Cicio Pop s-a născut în comuna 
Şigău, de lângă Dej, jud. Cluj, la 10 aprilie 
1865.  
După terminarea studiilor, practică 
avocatura, timp în care devine membru 
al  Partidului Naţional Român  din 
Transilvania, dornic să lupte pentru mişcarea 
naţională unionistă a românilor din Ardeal. 
În „procesul memorandiştilor” din 1894, 
Ştefan Cicio Pop s-a numărat printre 
avocaţii apărării, reuşind să obţină 
amnistierea semnatarilor, cu ajutorul 
intervenţiei regelui României, Carol I, pe 
lângă împăratul Franz Joseph. În 1905, S. C. 
Pop accede în Parlamentul de la Budapesta, 

fiind ales deputat de Șiria (Arad)12. Din 
această poziţie, el încearcă să facă cunoscute 
drepturile naţionale ale fraţilor săi ardeleni. 
Pe 30 octombrie 1918, participă la formarea 
Consiliului Naţional Român Central, casa lui 
fiind sediul acestui consiliu. Pe 1 decembrie 
1918, Ştefan Cicio Pop a avut onoarea de a 
deschide lucrările acestui for unionist, iar 
apoi activează în Consiliul Dirigent, pentru a 
pregăti unirea administrativă cu Vechiul 
Regat. 
 La Alba Iulia, în acea zi a împlinirii idealului 
naţional de unire a Transilvaniei cu Regatul 
României, Ştefan Cicio Pop a fost ales între 
cei 15 membri ai Consiliului Dirigent, cu 
atribuţii de guvern provizoriu al 
Transilvaniei, el ocupându-se de resortul 
Armatei şi Siguranţei publice. 
După Unire, a fost ales deputat, în 1919, în 
primul parlament al României Mari, 
ocupând şi funcţia de preşedinte al 
Consiliului de Miniştri atunci când titularul, 
Alexandru Vaida-Voevod, a fost plecat la 
Conferinţa de Pace de la Paris.  
Pe 1 decembrie 1918, Ştefan Cicio Pop a 
avut onoarea de a deschide lucrările, iar apoi 
activează în Consiliul Dirigent, pentru a 
pregăti unirea administrativă cu Vechiul 
Regat.  
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http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/%C5%9Etefan
_Cicio_Pop 

Rolul lui Ştefan Cicio Pop a fost unul 
covârşitor. El a ocupat funcţia de preşedinte 
al Consiliului Naţional Român Central, în 
timpul lunilor de graţie octombrie-
noiembrie 1918, un adevărat guvern al 
românilor, cu sediul la Arad, înzestrat cu 
autoritatea necesară protejării, îndrumării, 
organizării naţiunii pentru Unirea cea  
Mare. 13  

În timp ce scriam, simțeam fiecare cuvânt ce 

prindea viață în inima și mintea mea. Pe tot 
parcursul articolului eram acolo, lângă 
fiecare personaj. Nu doresc să mă opresc 

aici, doresc ca și următoarele articole să fie 

scrise în continuare cu mâna, mintea, dar și 
cu sufletul meu. 
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UNITATE, COMUNITATE, COMUNIUNE, NAŢIUNE 

DESPRE FORMAREA NAŢIUNILOR, FOARTE PE SCURT 

                                                   

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Florin T. Roman 

 

Legea gravitaţiei face ca, la nivel 
de microcosmos atomic, electronii să 
graviteze în jurul nucleului şi, la nivel de 
macrocosmos, planetele să graviteze în 
jurul stelelor. Legea atracţiei universale 
face ca, la toate nivelurile, contrariile să 
nu fie contradictorii, ci complementare, 
face ca îndrăgostiţii să se apropie unul de 
altul şi prietenii să se simtă bine 
împreună. Şi pentru că toate aceste legi 
trebuiau sintetizate într-un singur 
cuvânt, teologii le-au spus simplu: 
Dragoste. 

Cu cât oamenii năzuiesc mai 
mult către un scop superior, aparţinând 
lumii valorilor spirituale, cu atât 
legăturile lor sunt mai trainice şi mai 
creatoare. Există o mare variaţie de 
moduri existenţiale omeneşti. Ca fiinţe 
particulare, oamenii sunt nişte universuri 
închise. O apropiere şi o cunoaştere a 
naturii celuilalt nu se poate produce 
printr-un contact exterior, material şi 
banal, ci printr-o cădere în intimitatea 
eului, printr-o pătrundere a structurii 
sale şi o co-habitare în destin. (Ernest 
Bernea). 

În psihologie se vorbeşte despre 
etapele apropierii fizice: întâlnirea, 
strângerea mâinii, îmbrăţişarea, sărutul, 

actul procreaţiei. Acest ultim act are ca 
raţiune transmiterea genelor, legătura cu 
strămoşii, pe linie ascendentă, şi cu 
strănepoţii, pe linie descendentă. Pe 
această raţiune se întemeiază Familia: 
Părintele Constantin Galeriu o numeşte 
„leagănul generaţiilor”.  

 Dar universul moral este vast şi 
infinit de variat, în unitatea sa. Jocul său 
este între realitatea concretă şi un 
principiu existenţial transcendent, cum 
ar spune acelaşi E. Bernea. Din jocul de 
care vorbeam, a apărut şi interdicţia 
incestului şi, pe cale de consecinţă, 
ordinea morală a produs înrudirea de 
sânge şi cea spirituală. Transpuse 
geografic, aceste fructe ale ordinii 
morale constituie nucleul satului, în 
varianta sa arhetipală, denumită 
convenţional trib sau gintă, ca entitate 
socio-umană primară. Ordinea morală s-
a oglindit şi s-a odihnit diacronic în 
ordinea socială, dând naştere 
conceptului de administraţie. În paralel, 
nevoia de comunicare semănată de 
Cuvânt, în firea umană, a format 
limbajul (vocabularul), ca prototip al 
limbilor, manifestate de la Babel încoace, 
pe coordonate geografice. Desigur, 
limbajul, aşa cum este el definit în 
dicţionarele enciclopedice: „un sistem de 
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semne alcătuite din sunete articulate, 
specific oamenilor, prin care aceştia îşi 
exprimă şi îşi comunică gândurile, 
sentimentele şi dorinţele… sistem de 
semne de orice fel, care îndeplineşte o 
funcţie de cunoaştere şi de comunicare 
în activitatea oamenilor… există limbaj 
natural şi artificial, formalizat, expresiile 
derivând unele din altele, după anumite 
reguli: calculul matematic şi logic.   Între 
limbaj şi gândire, există o unitate 
indisolubilă”. (Dicţionarul enciclopedic 
român). Vorba lui Sombart: omul, 
mediul natural şi mediul spiritual, 
stăpâniţi de principiul corelaţiei. Sau, 
altfel spus, „însuşirile sufleteşti ale unei 
populaţii sunt condiţionate de trei 
factori principali: de fondul biologic 
ereditar, al populaţiei, de mediul 
geografic şi de caracterele instituţionale, 
dobândite de populaţie, în timpul 
evoluţiei sale istorice” (Constantin 
Rădulescu-Motru).  

      Adâncurile fiinţei umane, ascunse în 
vistieriile inimii, s-au revărsat treptat 
peste marginile biologice, sub formă de 
manifestări primare meditativ-
speculative, ştiinţifice şi artistice. Ele au 
fost denumite, peste timp, cu denumirea 
generică de Cultură. Prin revelaţia 
naturală şi cea supranaturală, omul a luat 
contact cu izvorul adâncurilor fiinţei 
sale, cu Dumnezeu, şi a dat curs 
manifestărilor spiritual-religioase. Din 
conjugarea tuturor acestor tipuri de 
manifestări, pe baza înrudirii lor, în 
funcţie de particularităţile arealului 
geografic în care erau aşezate, satele-trib 
s-au format deopotrivă ca unităţi sociale 
administrativ-teritoriale şi comunităţi 
spirituale.  

         Practicile, deprinderile, datinile, 
cutumele, au format împreună ceea ce 
numim azi tradiţie, încorporată şi ea, 
convenţional, în termenul generic de 
Cultură. 

      Adeseori, însă, oamenii s-au înşelat 
crezând că se pot apropia şi îşi pot 
consolida legăturile prin interesele 

comune în acumularea de bunuri 
materiale. Dar, tovărăşiile în ordinea 
economică, dacă nu sunt alimentate de 
un ideal către o ordine superioară, duc, 
în mod inevitabil, la ură şi răutate. Aşa 
au apărut războaiele, care au condus la 
necesitatea construirii de fortificaţii-
cetăţi. În timp, cetăţile au evoluat la 
stadiul de oraşe, dând naştere civilizaţiei 
urbane. Au apărut, ca o consecinţă 
imediată, dimensiunile politico-militare, 
în cazul unor entităţi sociale, ele fiind 
trasate de tendinţe agresive, în cazul 
altora, de necesităţi defensive. 

Spiritul nomad, al unor populaţii 
ce s-au simţit defavorizate din punct de 
vedere geologic, climatic, militaro-
strategic etc., de poziţia geografică, aflate 
în căutare de noi şi noi poziţionări, a 
condus la fenomene de migraţie în masă 
şi, inevitabil, la ciocniri cu populaţiile 
sedentare, pe care le-au găsit în cale. 
Multe dintre populaţiile nomade, dar şi 
unele populaţii sedentare, influenţate în 
cultura lor primitivă de superstiţii 
religioase şi animate de lăcomia 
acumulării de bunuri materiale, şi-au 
format, întreţinut şi dezvoltat, un 
caracter agresiv, cu tendinţe de 
expansiune. Au apărut, pe cale de 
consecinţă, strategii militare din ce în ce 
mai perfecţionate şi o infrastructură 
militară tot mai solidă. 

   Aflate în calea populaţiilor nomade şi a 
celor agresiv-militare, populaţiile 
sedentare, mulţumite cu condiţiile geo-
climatice şi uneori beneficiare ale unor 
culturi superioare, s-au văzut nevoite să-
şi dezvolte o tehnică şi o strategie 
militară defensivă.   

      Populaţiile aflate în permanentă 
defensivă au simţit, organic, nevoia de a 
se uni între ele pentru a face faţă celor 
agresive, în timp ce acestea din urmă s-
au extins prin cuceriri repetate, păstrând 
însă, sub hegemonia lor, o coeziune 
firavă, slăbită şi adeseori anulată de 
eterogenitatea etnică, însuşită şi de  
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eforturile de a conserva această 
vremelnică coeziune. 

  Populaţiile migratoare fie şi-au găsit 
locul în spaţii geografice libere, fie s-au 
contopit cu populaţiile sedentare 
întâlnite în cale, fie au fost asimilate de 
asemenea populaţii. 

 Fenomenul colonizării, practicat de 
cuceritori, a contribuit la întregirea 
tabloului etnic al spaţiilor geografice, pe 
harta lumii. Etniile astfel formate sau 
aflate în proces de formare, au 
convieţuit şi au interacţionat între ele, 
uneori paşnic, alteori beligerant, 
influenţându-se reciproc, din punct de 
vedere economic, politic, cultural, 
religios, iar din această continuă fierbere 
s-au format, în decursul secolelor, 
naţiunile moderne. 

       Desigur că, pe un plan paralel, de-a 
lungul aceloraşi secole, în cadrul 
grupurilor sociale pe cale de a deveni 
etnii, a avut loc şi fenomenul stratificării 
sociale, între clasele sociale cristalizate 
manifestându-se, în mod repetat, 

tensiuni care au culminat periodic în 
conflicte sub formă de răscoală, revoltă, 
revoluţie.  

Aşadar: război, răscoală, revoltă, 
revoluţie–explozii pe scara devenirii 
naţiunii. Iar în miezul lor – sfântul şi 
eroul, ca paradoxuri bio-istorice, vorba 
lui Ţuţea. Şi, tot vorba lui Ţuţea, 
parafrazându-l pe Pârvan, etnicul e 
punct de plecare şi universalul punct de 
sosire, iar naţiunea e punctul terminus al 
evoluţiei universale. 

Cu unele excepţii, naţiunile care 
au ca nucleu populaţii cu spirit agresiv 
şi-au păstrat în această esenţă 
agresivitatea, exprimată dacă nu pe plan 
militar, atunci pe plan economic, politic, 
religios, iar naţiunile formate în 
defensivă şi-au conservat un accentuat 
spirit de precauţie. În sânul primelor, 
întâlnim adesea tendinţe secesioniste, iar 
în miezul celor din urmă, când sunt 
separate de istorie, putem constata, în 
paralel, manifestări unioniste. 
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Viața și opera marelui poet George Coșbuc 

  
 

 
 

 

 

Întâiul mare poet pe care ni l-a dat 

Ardealul vede lumina zilei în anul 1866, în 

satul Hordou (azi, George Cosbuc). Casa 

din piatră, cu tindă și cinci odăi, fusese 

ridicată în 1840 de tatăl său, Sebastian 

Coșbuc, preot provenit dintr-o familie cu o 

lungă istorie preoțească. 

Copilăria și-o petrece în satul natal, 

în orizontul mitic al lumii satului, în 

tovărășia basmelor povestite de mama sa, 

Maria Coșbuc. Primele noțiuni despre 

învățătură le primește de la țăranul Ion 

Guriță, dintr-un sat vecin, despre care Maria 

Coșbuc auzise „că știe povești”. De la 

bătrânul Tănăsucă Mocodean, George 

Coșbuc învață să citească încă de la vârsta de 

cinci ani. 

Poetul și-a început studiile la școala 

primară confesională din Hordou, în toamna 

anului 1871, pe care, din motive de sănătate, 

le întrerupe după clasa I. Din toamna anului 

1873, pentru clasele a II-a și a III-a, urmează 

cursurile școlii din Telciu, învățând germana 

cu unchiul său Ion Ionașcu, directorul școlii. 

În clasa a IV-a (1875), se află la Școala 

Normală din Năsăud, pe care o absolvă în 

1876. În toamna aceluiași an, George 

Coșbuc se înscrie în clasa I a Gimnaziului 

fundațional greco-catolic din Năsăud, 

perioadă de când datează și primele contacte 

cu operele literaturii române și universale, 

precum Lenau, Heine, Chamisso, Bürger și alții. 

La gimnaziul superior (liceul) din Năsăud 

predau profesori cu o pregătire serioasă, 
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unde se punea accent pe studiul limbilor și al 

literaturilor clasice, astfel tânărul Coșbuc 

formându-și aici o temeinică bază pentru 

cultura sa. 

Începe să scrie versuri și activează în 

Societatea de lectură Virtus Romana 

Rediviva, a gimnaziului năsăudean, încă din 

clasa a V-a, ca membru extraordinar. În 

clasa a VII-a, George Coșbuc este ales 

vicepreședinte al societății, iar în 1883 

devine președinte. Publică în paginile 

revistei Muza someșeană (1882 - 1883) 

primele poezii. 

În mai 1884, își susține examenul de 

bacalaureat, urmând a se înscrie la Facultatea 

de Filosofie și Litere, la Universitatea 

Francisc Iosif (Franz Josef) din Cluj, care 

avea pe atunci și o catedră de limbă română, 

condusă de preotul unit Grigore Silași. A 

continuat studiile clasice, frecventând 

cursurile de istoria vechilor greci, cele de 

traducere și interpretare din scrieri alese din 

Cicero, teoria și istoria retoricii la greci și 

romani, sintaxa greacă și istoria literaturii 

latine. Tot în acest an își începe colaborarea 

la gazeta Tribuna din Sibiu. 

La doi ani mai târziu, bolnav și 

confruntat cu diverse dificultăți materiale, 

nu mai figurează printre studenții clujeni, 

frecventând doar anumite cursuri 

universitare. Continuă colaborarea la 

Tribuna, publicând Atque nos, Fata craiului din 

cetini, Draga mamei, Dragoste păcurărească. Ioan 

Slavici, directorul Tribunei, îl caută personal 

la Cluj pentru a-l atrage în redacția revistei. 

Coșbuc scrie pentru Tribuna povești și 

basme versificate (Fulger, Brâul Cosânzenii, 

Tulnic și Lioara), fapt ce îl determină pe 

Slavici, să îl cheme la Sibiu, în redacția 

ziarului. Din vara anului 1887 poetul începe 

să lucreze ca redactor la Tribuna. 

Tema poeziilor pe care Coșbuc le-a 

scris de-a lungul vieții reflectă, în mod 

inevitabil, fascinația sa față de cel mai 

reprezentativ simbol al românilor: satul, 

alături de tradițiile, obiceiurile și 

sentimentele țăranilor de aici. Despre 

începuturile sale literare, însuși George 

Coșbuc mărturisește: 

„Cea dintâi poezie am publicat-o la vârsta 

de 15 ani, într-o foaie pedagogică din Ardeal. N-o 

mai am și nici nu știu ce era, însă îmi amintesc că 

a fost o poezie de dragoste. Am publicat apoi fel de 

fel de încercări, prin toate foile ardelenești.” 

Începând din octombrie 1882, 

membrii societății elevilor gimnaziști din 

Năsăud redactează publicația liceului, Muza 

Someșeană. Aici vor apărea primele poezii ale 

elevului George Coșbuc, altele urmând a fi 

citite de autor în ședințele societății, în total 

peste cincizeci de poezii „dintre cele 160 

scrise pe când era elev în clasa a șasea”.  

Debutul publicistic propriu-zis se 

produce tot în 1884, când revista Tribuna din 

Sibiu îi publică sub pseudonimul C. Boșcu 

snoava versificată Filosofii și plugarii. 
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În paginile Tribunei i se tipăresc 

numeroase poezii, semnate sau nesemnate, 

printre care unele dintre cele mai izbutite 

creații ale sale: Nunta Zamfirei, Mânioasă, 

Numai una, Fata morarului, Crăiasa zânelorâ, 

publicate cu mici modificări în ciclul Cântece 

la sfârșitul volumului Balade și idile din 1893. 

La insistențele lui Ioan Slavici, Titu 

Maiorescu îl cheamă la București, unde i se 

oferă un post de „desemnator ajutor”. 

Continuă să publice la Tribuna (Pe 

lângă boi, Trei, Doamne, și toți trei, Cântec), la 

Lumea ilustrată, (Fatma, Vestitorii primăverii, 

Noaptea de vară, Vara, Vântul, Rugăciunea din 

urmă). În anul 1893, apare volumul Balade și 

idile (258 de pagini).  

Cele mai izbutite poeme ale sale se 

încadrează într-o viziune unitară, alcătuind o 

monografie epico-lirică a satului românesc. 

Regăsim în creația sa natura românească, 

muncile câmpenești, datinile atașate marilor 

momente ale existenței, erotica țărănească, 

revolta țăranului, experiența tragică a 

războiului, momente din istoria poporului 

român. 

Coșbuc închină fiecărui anotimp 

măcar câte o poezie, spectacolul lumii rurale 

relevând cadrul existențial și unele dintre 

îndeletnicirile țărănești tipice (Noapte de vară, 

Vara, În miezul verii, Iarna pe uliță). Natura 

este plastică și, de obicei, evocatoare de 

tablouri cu contururi exacte, exprimând 

puternice stări sufletești. Viziunea artistică 

din Balade și idile este unitară, poemele 

impunându-se prin prospețime și prin 

optimism, în legătură intimă cu mentalitatea 

țărănească, ale cărei ipostaze fundamentale 

le stilizează. Idilele sunt caracterizate printr-

un lirism discret, în viziune obiectivată epic 

sau dramatic. Poetul surprinde în scene de o 

grație firească semnele tulburării erotice, 

jocurile și capriciile iubirii, farmecul vârstei 

incerte. Imaginea, esențializată, a psihologiei 

și a comportamentului erotic este 

recompusă prin reacțiile, gesturile și replicile 

eroilor. Se detașează din idile o anume 

simplitate a situațiilor, extrase dintr-un 

cotidian țărănesc, stilizat cu grație și 

simplitate. Dovadă a unei înzestrări clasice 

temperamentale, înclinată spre lumea 

obiectivă și nu spre atmosfera subiectivă, 

vocația poetului în descrierea naturii este 

desenul, în forma unor notații simple, neutre 

sub raport artistic, dar de o mare siguranță și 

expresivitate în mobilitatea percepției.  

George Coșbuc nu și-a uitat 

niciodată originea, fapt dovedit de către 

încercarea sa de a sintetiza universul popular 

românesc într-o epopee de mari proporții. 

Nunta Zamfirei și Moartea lui Fulger reprezintă 

pentru autor apogeul creației folclorice și o 

expresie a idealului său de a omagia satul 

românesc. 

Experiența tragică a războiului, 

momentele din istoria națională și revolta 

țăranului apar în sinteze poetice, 
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reprezentative pentru psihologia noastră 

etnică și a filosofiei implicate în atitudinea 

românească în fața vieții și a morții.  

Coșbuc a creat o operă de 

sensibilitate românească, sinteză de autentică 

și originală substanță poetică și artistică. 

Prin originea sa, prin aspirațiile și 

realizările sale, prin creațiile sale de inspirație 

folclorică, George Coșbuc a fost și va 

rămâne poetul care a realizat, poate, cea mai 

frumoasă imagine a satului, a obiceiurilor și 

tradițiilor neamului român. 

 

Profesor Sorina Dorinela Pașca 
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Trei, Doamne, şi toţi trei! 

 
 
Avea şi dânsul trei feciori, 
Şi i-au plecat toţi trei deodată 
La tabără, sărmanul tată! 
Ce griji pe dânsul, ce fiori, 
Când se gândea că-i greu războiul, 
N-ai timp să simţi că mori. 
 
Şi luni trecut-au după luni - 
Şi-a fost de veste lumea plină, 
Că steagul turcului se-nchină; 
Şi mândrii codrului păuni, 
Românii-au isprăvit războiul, 
Că s-au bătut nebuni. 
 
Scria-n gazetă că s-a dat 
Poruncă să se-ntoarcă-n ţară 
Toţi cei plecaţi de astă-vară - 
Şi rând pe rând veneau în sat 
Şi ieri şi astăzi câte unul 
Din cei care-au plecat. 
 
Şi-ai lui întârziau! Plângând 
De drag că are să-i revadă, 
Sta ziua-n prag, ieşea pe stradă 
Cu ochii zarea măsurând, 
Şi nu veneau! Şi dintr-o vreme 
Gemea, bătut d-un gând. 
 
Nădejdea caldă-n el slăbea, 
Pe cât creştea de rece gândul. 
El a-ntrebat pe toţi d-a rândul, 
Dar nimeni ştire nu-i ştia. 
El pleacă-n urmă la cazarmă 
Să afle ce dorea. 
 
Căprarul vechi îi iese-n prag. 
- "Ce-mi face Radu?î el întreabă, 
De Radu-i este mai cu grabă, 
Că Radu-i este cel mai drag. 
- "E mort! El a căzut la Plevna 
În cel dintâi şirag! 
 
O, bietul om! De mult simţea 
Că Radu-i dus de pe-astă lume, 
Dar astăzi, când ştia anume, 
El sta năuc şi nu credea. 
Să-i moară Radu! Acest lucru 
El nu-l înţelegea. 
 
 
 

 
 
Blăstem pe tine, braţ duşman! 
- "Dar George-al nostru cum o duce? 
- "Sub glie, taică, şi sub cruce, 
Lovit în piept d-un iatagan! 
- "Dar bietul Mircea?î - "Mort şi Mircea 
Prin văi pe la Smârdan. 
 
El n-a mai zis nici un cuvânt; 
Cu fruntea-n piept, ca o statuie, 
Ca un Cristos bătut în cuie, 
Ţinea privirile-n pământ, 
Părea că vede dinainte-i 
Trei morţi într-un mormânt. 
 
Cu pasul slab, cu ochii beţi 
El a plecat, gemând p-afară, 
Şi-mpleticindu-se pe scară, 
Chema pe nume pe băieţi, 
Şi se proptea de slab, sărmanul, 
Cu mâna de păreţi. 
 
Nu se simţea de-i mort ori treaz, 
N-avea puteri să se simţească; 
El trebuia să s-odihnească - 
Pe-o piatră-n drum sub un zăplaz 
S-a pus, înmormântând în palme-i 
Slăbitul său obraz. 
 
Şi-a stat aşa, pierdut şi dus. 
Era-n amiazi şi-n miez de vară 
Şi soarele-a scăzut spre seară, 
Şi-n urmă soarele-a apus, 
Iar bietul om sta tot acolo 
Ca mort, precum s-a pus. 
 
Treceau bărbaţi, treceau femei, 
Şi uruiau trăsuri pe stradă, 
Soldaţi treceau făcând paradă, - 
Şi-atunci, deştept, privi la ei 
Şi-şi duse pumnii strâns pe tâmple: 
"Trei, Doamne, şi toţi trei! 

 

 

 
 
 

 
 
 



28  
 

 

Nunta Zamfirei  

 

E lung pământul, ba e lat, 
Dar ca Săgeată de bogat 
Nici astăzi domn pe lume nu-i, 
Şi-avea o fată, - fata lui - 
Icoană-ntr-un altar s-o pui 
La închinat. 
 
Şi dac-a fost peţită des, 
E lucru tare cu-nţeles, 
Dar dintr-al prinţilor şirag, 
Câţi au trecut al casei prag, 
De bună seamă cel mai drag 
A fost ales. 
 
El, cel mai drag! El a venit 
Dintr-un afund de Răsărit, 
Un prinţ frumos şi tinerel, 
Şi fata s-a-ndrăgit de el. 
Că doară tocmai Viorel 
I-a fost menit. 
 
Şi s-a pornit apoi cuvânt! 
Şi patru margini de pământ 
Ce strimte-au fost în largul lor, 
Când a pornit s-alerge-n zbor 
Acest cuvânt mai călător 
Decât un vânt! 
 
Ca ieri, cuvântul din vecini 
S-a dus ca astăzi prin străini, 
Lăsând pe toţi, din cât afund 
O mie de crăimi ascund, 
Toţi craii multului rotund 
De veste plini. 
 
Şi-atunci din tron s-a ridicat 
Un împărat după-mpărat 
Şi regii-n purpur s-au încins, 
Şi doamnele grăbit au prins 
Să se gătească dinadins, 
Ca niciodat'. 
 
Iar când a fost de s-a-mplinit 
Ajunul zilei de nuntit, 
Din munţi şi văi, de peste mări, 
Din larg cuprins de multe zări, 
Nuntaşi din nouăzeci de ţări 
S-au răscolit. 
 
De cum a dat în fapt de zori 
Veneau cu fete şi feciori 
Trăsnind rădvanele de crai, 

Pe netede poteci de plai: 
La tot rădvanul patru cai, 
Ba patru sori. 
Din fundul lumii, mai din sus, 
Şi din Zorit, şi din Apus, 
Din cât loc poţi gândind să baţi 
Venit-au roiuri de-mpăraţi 
Cu stemă-n frunte şi-mbrăcaţi 
Cum astăzi nu-s. 
 
Sosit era bătrânul Grui 
Cu Sanda şi Rusanda lui, 
Şi Ţinteş, cel cu trainic rost, 
Cu Lia lui sosit a fost, 
Şi Bardeş cel cu adăpost 
Prin munţi sâlhui. 
 
Şi alţii, Doamne! Drag alint 
De trupuri prinse-n mărgărint! 
Ce fete dragi! Dar ce comori 
Pe rochii lungi ţesute-n flori! 
Iar hainele de pe feciori 
Sclipeau de-argint. 
 
Voinicii cai spumau în salt; 
Şi-n creasta coifului înalt 
Prin vulturi vântul viu vuia, 
Vrun prinţ mai tânăr când trecea 
C-un braţ în şold şi pe prăsea 
Cu celălalt. 
 
Iar mai spre-amiazi, din depărtări 
Văzutu-s-a crescând în zări 
Rădvan cu mire, cu nănaşi, 
Cu socri mari şi cu nuntaşi, 
Şi nouăzeci de fecioraşi 
Veneau călări. 
 
Şi ca la mândre nunţi de crai 
Ieşit-a-n cale-ales alai 
De sfetnici mulţi şi mult popor 
Cu muzici multe-n fruntea lor; 
Şi drumul tot era covor 
De flori de mai. 
 
Iar când alaiul s-a oprit 
Şi Paltin-crai a stărostit 
A prins să sune sunet viu 
De treasc şi trâmbiţi şi de chiu - 
Dar ce scriu eu? Oricum să scriu 
E nemplinit! 
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Şi-atunci de peste larg pridvor, 
Din dalb iatac de foişor 
Ieşi Zamfira-n mers isteţ, 
Frumoasă ca un gând răzleţ, 
Cu trupul nalt, cu părul creţ, 
Cu pas uşor. 
 
Un trandafir în văi părea; 
Mlădiul trup i-l încingea 
Un brâu de-argint, dar toată-n tot 
Frumoasă cât eu nici nu pot 
O mai frumoasă să-mi socot 
Cu mintea mea. 
 
Şi ea mergând spre Viorel, 
De mână când a prins-o el, 
Roşind s-a zăpăcit de drag, - 
Vătavul a dat semn din steag 
Şi atunci porniră toţi şireag 
Încetinel. 
 
Şi-n vremea cât s-au cununat 
S-a-ntins poporul adunat 
Să joace-n drum după tilinci: 
Feciori, la zece fete, cinci, 
Cu zdrângăneii la opinci 
Ca-n port de sat. 
 
Trei paşi la stânga linişor 
Şi alţi trei paşi la dreapta lor; 
Se prind de mâini şi se desprind, 
S-adună cerc şi iar se-ntind, 
Şi bat pământul tropotind 
În tact uşor. 
 
Iar la ospăţ! Un râu de vin! 
Mai un hotar tot a fost plin 
De mese, şi tot oaspeţi rari, 
Tot crai şi tot crăiese mari, 
Alăturea cu ghinărari 
De neam străin. 
 
A fost atâta chiu şi cânt 
Cum nu s-a pomenit cuvânt! 
Şi soarele mirat sta-n loc, 
Că l-a ajuns şi-acest noroc, 
 

 

 

Să vadă el atâta joc 
P-acest pământ! 
 
De-ai fi văzut cum au jucat 
Copilele de împărat, 
Frumoase toate şi întrulpi, 
Cu ochi şireţi ca cei de vulpi, 
Cu rochii scurte până-n pulpi, 
Cu păr buclat. 
 
Şi principi falnici şi-ndrăzneţi, 
De-al căror buzdugan isteţ 
Perit-au zmei din iaduri scoşi! 
De-ai fi văzut jucând voioşi 
Şi feţi-voinici, şi feţi-frumoşi, 
Şi logofeţi. 
 
Ba Peneş-împărat, văzând 
Pe Barbă-Cot, piticul, stând 
Pe-un gard de-alături privitor, 
L-a pus la joc! Şi-ntre popor 
Sărea piticu-ntr-un picior 
De nu-şi da rând! 
 
Sunt grei bătrânii de pornit, 
Dar de-i porneşti, sunt grei de-oprit! 
Şi s-au pornit bărboşii regi 
Cu sfetnicii-nvechiţi în legi 
Şi patruzeci de zile-ntregi 
Au tot nuntit. 
 
Şi vesel Mugur-împărat 
Ca cel dintâi s-a ridicat 
Şi, cu păharul plin în mâini, 
Precum e felul din bătrâni 
La orice chef între români, 
El a-nchinat. 
 
Şi-a zis: - "Cât mac e prin livezi, 
Atâţia ani la miri urez! 
Şi-un prinţ la anul! blând şi mic, 
Să crească mare şi voinic, - 
Iar noi să mai jucăm un pic 
Şi la botez!
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 „Viziuni” reprezintă rubrica din revista 

„AC” care promovează tinerele talente din 

România și le încurajează evoluția și 

publicarea. De asemenea, această rubrică te 

va introduce în ideile și gândurile artiștilor, 

pentru a le cunoaște mai bine viziunea, 

gândirea asupra a tot ceea ce ne înconjoară. 

Înainte să vă prezint artiștii din rubrica de 

astăzi, țin să spun că eu, Jessica Pîncotan, și 

restul membrilor din Asociația Culturală 

„Cartea, izvor de cultură”, susținem arta de 

orice fel, de la oricare persoană, de orice 

vârstă, din orice loc. Niciodată nu e prea 

târziu să faci artă și să devii artă! Inspiră-te, 

chibzuiește, creează! 

 

(sursă fotografie: Pinterest) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Iar acum, ca prim pas al dezvăluirii talentelor 
de astăzi, o descriere scurtă pentru fiecare 
„personaj”: 

Sylvia 

 

-”- 

Sylvia este o tânără de 18 ani din județul 
Arad, care este pasionată de fotografie, 

videografie și editatul în Photoshop și Sony 
Vegas. Aceasta crede că arta este un necesar 
pentru lumea contemporană, deoarece unul 
din rolurile noastre, ca oameni, este să 

inspirăm, să evoluăm și să creăm. Își găsește 

inspirația în lucrurile simple, și totuși 
complicate : natura. „Privirea printre două 

lentile este una entuziasmantă și, în același 

timp, un dans al curiozității cu mine, dar și 
cu restul”, spune ea. 
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Robert 

 

-”- 

Robert  este un adolescent arădean de 14 

ani, pasionat de muzica rock și chitară. 

Consideră că se regăsește aproape complet 

în această muzică și acest instrument, având 

răbdare să studieze pentru a excela. 

 

 Dorește să devină cunoscut prin intermediul 

pasiunii lui și propriilor sale forțe. Socotind 

rock-ul un gen calitativ, dorește ca prin 

munca sa să inspire și sufletele mai tinere 

spre o muzică armonioasă, furtunoasă și, 

totodată, plină de viață, acest gen de muzică 

fiind „o salvare”, „un nou portal”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                   
 
 

                                                                                                             Interviu 
 

 

Ca să putem privi mai profund asupra artiștilor, le-am adresat câteva întrebări, unele simple, altele 

puțin mai complexe, în așa fel încât răspunsurile să le conțină esența. 
 

Sylvia Burger                                                                                              Robert Feduș 

1. Ce mijloc artistic practici? 

1. Practic fotografia,                                                                    1. Eu practic muzica prin  

   Videografia și editatul în Photoshop                                              intermediul chitării. 

    și Sony Vegas. 
                                       2. Cum ai început să practici acest mijloc de exprimare? 
 
2. Am început să practic acest                                                     2. Am început ascultând, cum  
  mijloc de exprimare de când am                                                   consider eu, muzică de  
  primit primul meu aparat de                                                         calitate, fapt observat de  

  fotografiat (2008), deși,                                                                 tatăl meu care,  
  această pasiune o aveam                                                                îndrumându-mă spre un 
  încă de la o vârstă foarte                                                                instrument, am ales chitara, 
  fragedă, luând uneori                                                                     instrument în care mă  
  aparatul cu film al bunicii mele.                                                      regăsesc. 
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3. Care este partea ta favorită, când vine vorba de acest mijloc? 

 
3. Nu pot spune că am o parte                                                     3. Partea mea favorită este că, 

favorită. Îmi place atât ieșitul                                                           petrecând mult timp studiind, 
afară, care are ca scop                                                                      se pot observa rezultate      
căutarea unui subiect interesant,                                                       miraculoase. 

cât și adrenalina pe care mi-o 
provoc când trebuie să setez 
manual aparatul, iar subiectul 
este aproape să dispară. 

4. Ce te inspiră/motivează? 

4. Sursa mea de inspirație                                                            4. Sunt inspirat de trupele și 

  vine uneori de la ideile                                                                 chitariștii mari, favoriți mie, 
  care îmi trec la întâmplare                                                            deoarece creează calitate, pe 

  prin minte, sau pur și simplu                                                        care vreau să o creez și eu, 

  din mediul înconjurător, fiind                                                      cu speranța să ajung la fel de  

  influențată de alte persoane                                                          mare, de cunoscut, ca și ei. 

  și de ideile lor care mi se par 

  interesante, și de a încerca să 
  le recreez. 

5. Cum îți privești evoluția? 

5. Evoluția mea o pot vedea                                                      5. Evoluția o privesc cu bucurie, 

  uitându-mă la pozele și                                                                iar dându-mi seama că ceea 
  edit-urile mele vechi                                                                    ce fac nu e în zadar, sunt  

  și pot spune că e măricică!                                                           motivat să-mi continui      

                                                                                                      evoluția. 
 

6. Dacă ai un model, cine este el și de ce îl urmezi? 
 
6. Nu pot spune că am                                                                6. Nu am neapărat un idol, 

  un model propriu-zis,                                                                   dar încerc să iau câte puțin 

  dar pot spune că tatăl meu                                                            de la fiecare, ieșind ceva  

  m-a învățat aproape tot                                                                 diferit. 

  ce ține de fotografie  

  (și nu numai fotografia), 
  instalându-mi Gimp (un 
  fel de Photoshop pentru 
  începători), pentru a-mi 

  testa abilitățile de postprocesare. 
 

7. Cum ți-a schimbat această practică viața? 

7. Pot spune că această pasiune                                                    7. Viața mi s-a schimbat mai 

  mi-a influențat modul de                                                                mult decât credeam,  

  percepere asupra vieții și mediului,                                                 înghesuindu-mi o mare  
  privind lumea prin doua „lentile”, care                                           parte din timpul liber  

  doresc să găsească soluții, probleme                                                pentru studiul chitării, 

  de la școală și, în general, în viață.                                                   fapt pe care nu îl regret și 

  M-a făcut să am o minte mai deschisă,                                            îl fac cu bunăvoință. 

  să am idei care mă ajută în viața de zi cu 
  zi, să rezolv anumite probleme  

  și să am mai multe perspective 
  asupra lucrurilor.                         
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8. Ai schimba ceva, la acest mijloc ? Dacă da, ce ai schimba? 
 

8. Momentan sunt limitată și                                                    8. În muzică nu am de schimbat 
  nu-mi pot exprima toate                                                            nimic, aceasta fiind 

  ideile, deoarece camera mea                                                        foarte flexibilă, dar le-aș 
  nu poate îndeplini toate                                                             deschide, în special copiilor, 

  funcțiile ce le poate                                                                    mințile spre genurile 
  îndeplini o cameră DSLR                                                           de calitate. 

  sau Mirrorless. Mi-aș dori 
  să folosesc un echipament  
  mai complex deoarece mă 
  simt în stare de mai mult. 

  Nu știu cum ar putea fi 
  schimbată fotografia. 

9. Care este obiectivul tău? 

9. Obiectivul meu este de a                                                    9. Obiectivul meu este să creez 
  crea artă vizuală, dorindu-mi                                                   muzică prin care să fiu cunoscut 

  să evoluez cât mai mult, să                                                      în multe locuri și pentru o lungă 
  pot fotografia oamenii dragi                                                    perioadă de timp, muzică din  
  cât mai bine, încât să                                                                genul meu favorit, muzică rock. 

  imortalizez viața mea, 

  să-mi petrec viața alături de 

  persoana care are aceeași 

  pasiune ca mine și de a o 

  da mai departe urmașilor 

  noștri, pe care îi vom motiva 
  de asemenea să încerce fotografia 

  și să se bucure de pozele lor din 
  copilărie, făcute de mine, respectiv 

  noi, așa cum m-am bucurat la  
  rândul meu pentru ceea ce 

  a creat tatăl meu și pentru 
  timpul petrecut pentru a  
  surprinde „the little me” 

  într-o poziție cât mai bună. 
 

10. Care este rolul artistului în societate? 

10. Din perspectiva mea, rolul unui                                       10. Are un rol important, însă  
  artist în societatea contemporană                                             doar printre cei pe care îi  

  este de a inspira oamenii interesați                                            interesează arta. 
  de arta acestuia, de a inspira omenirea 

  cu ideile proprii și de a fi un exemplu 

  pentru cei care au aceeași pasiune, 

  încurajându-i să-și dezvolte partea 

  creativă și a-și exprima lumea 
  interioară. 
                                                                                                                                                                                    

Rubrica de astăzi luând sfârșit, sper că v-a plăcut și că ați trecut cu entuziasm și curiozitate prin cuvintele mele și 

ale artiștilor, aceasta fiind o primă călătorie prin mulțimea viziunilor tinerești. 

Și nu uitați…Inspiră-te, chibzuiește, creează!                                                                                                   
                                                                                                            Jessica Pîncotan            
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Din istoria cărţii şi a bibliotecilor.  O incursiune 

- PRIMA PARTE – 

 

 

 

 

 

 

                                                       Mihai Cotea 

Scrierea, una din marile invenţii ale omenirii, constă în reprezentarea prin semne 

convenţionale a gândirii omului. Scrisul a apărut treptat, în mai multe focare de civilizaţie, sub 

forme variate în timp şi în spaţiu, ca urmare a necesităţii de comunicare între grupurile umane. 

De-a lungul timpului, scrierea a trecut prin trei mari stadii de dezvoltare: 

1. Scrierea sintetică (ideogramatică) 

 Acest tip de scriere reprezintă, prin simbolistică, o idee, un obiect sau un gând, și sensul 

acestora. 

Primele manifestări ale acestui limbaj au constituit în picturile rupestre din perioada 

paleoliticului, ale căror imagini sunt încărcate de conţinut cu valențe magice. Este vorba de 

amprentele mâinilor, de semne geometrice, cercuri, discuri solare, spirale, diverse animale, toate 

pictate sau scrijelite pe pereţii peşterilor sau în piatră - pietroglifele. Treptat, aceste imagini devin tot 

mai schematizate, tinzând către simboluri. 

 

(1) 
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2. Scrierea analitică (de cuvinte) 

 Această scriere notează o idee sau o silabă. 

Cele mai vechi scrieri din această categorie sunt cele sumeriene, egiptene şi chineze. În 

cadrul scrierilor sumeriene, un loc important îl ocupă cea cuneiformă, descifrată din secolul al 

XIX-lea de filosoful german Georg Grotefend şi de savantul englez Henry Rawlinson. 

 

(2) 

 

3. Scrierea fonetică (alfabetică) 

Mult mai cunoscută la noi, în cadrul acesteia fiecărui sunet îi corespunde un semn. Cele mai 

vechi inscripţii de acest tip sunt cele de pe muntele Sinai (Egipt), descoperite în 1905, urmate de 

cele feniciene. 

 Alfabetul glagolitic al slavilor a derivat din alfabetul grecesc, alcătuit din 40 de semne, de 

către călugării Chiril (827 - 869) şi Metodie (815 - 855) în anul 863. Avea să fie depăşit de 

alfabetul chirilic, creat de discipolii celor doi călugări, şi numit astfel în memoria lor. 

Popoarele de limbă slavă, care la creştinare au trecut la ortodoxism, au folosit şi folosesc, la 

ora actuală, alfabetul chirilic. Popoarele care s-au creştinat în ritul catolic, au preluat limba şi 

alfabetul latin, mai întâi pentru oficierea slujbei religioase, şi apoi pentru a o folosi în cancelariile 

puterii centrale. 

Găsim caractere chirilice pe diverse suporturi: piatră (pisaniile), tencuială, lemn, metal, 

sticlă, ţesături, tăbliţe cerate, pergament, hârtie. Pentru scris, s-au folosit cerneluri pe bază de 

substanţe vegetale extrase din frunze, fructe, scoarţă de arbori şi unele substanţe chimice: 

funingine amestecată cu ulei vegetal şi cu alcool (ţuică). Se întrebuinţau următoarele culori de 

cerneală: brună, neagră, verde, galbenă, roşie (chinovarul). 
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  (3) 

 

Tot în această perioadă, s-au folosit ca instrumente de scris, pene de gâscă, curcă, găină sau 

barză. Peniţa de metal, deşi fusese utilizată încă din antichitate, s-a folosit din nou abia în secolul 

XIX. Printre alte unelte de scris folosite menţionăm: cuţitul, care servea la ascuţirea penei, la 

răzuitul greşelilor de pe pergament, pensula (când se scria cu aur lichid şi cu chinovar gros), linia, 

haragul şi silcea (o sulă de dimensiuni mici cu care se linia suportul de scris). 

Pentru Ţările Române, cu excepţia Transilvaniei, care a intrat sub influenţa cancelariei de 

limbă latină, alfabetul chirilic a fost preluat odată cu înfiinţarea mitropoliilor şi cancelariilor 

domneşti şi utilizat mai bine de 900 de ani, dar adaptat necesităţilor fonetice unei limbi latine, 

respectiv limbii române. 

Scrierea romană 

Secolul al III-lea î.Hr aduce cu sine deplinătatea scrierii romane. La scurt timp, alfabetul 

latin a devenit o scriere universală.  

Romanii au folosit, prima dată, doar majusculele, literele numite ,,capitale – romane”, 

scrierea purtând, astfel, numele capitală romană sau monumentală. Găsim acest tip de scriere pe 

suport de piatră sau pe metal. Pe papirus şi pe pergament se scria, de obicei, cu majuscule cursive 

şi cu scriere uncială şi semiuncială. Unciala avea litere majuscule rotunjite, derivate din literele 

romane capitale, iar semiunciala era caligrafică și se caracteriza prin apropierea literelor și înclinare 

uşoară spre dreapta. Scrisului cursiv îi era caracteristică legătura dintre litere, prescurtările şi 

dimensiunea redusă a literelor. Era o scriere continuă şi rapidă.  

Din această scriere a derivat minuscula diplomatică sau cursiva umaniştilor, care a dat 

scrierea obişnuită din zilele noastre cu alfabet latin.  

(continuarea în numărul 2) 
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    (4) 
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                                                       Anica Andrei-Fraschini                                                                         
                                                         (Inginer, Traducător)
 
 
abscisă 
 

mușc din univers cu toată ființa 
îmi constat celulele de bază hulpave 
mintea - cu tentacule multiple 
scormonind dezorganizat 
în căutarea sensului rostului... 

mă reped la concluzii 

le afișez emblematic le flutur 
iau apoi o cărămidă marcată 
din beton celular autoclavizat 

și mi-o trântesc în piept... 

răsună o cavitate viscerală 
un mixaj retro-tehnicizat de 
ecouri exaltă 

dar se năruiește subit prin 
vremea 
care îi consacră la întâmplare o secundă 
să aibă o coordonată mică abscisă.... 

iar pe verticala unui infinit 

viața palpită strâns - reverberă 
mă bucură cu fiecare răsărit 
în al meu cord – cea mai caldă visceră... 

 
 
 
 
 

 
 
                    abscisse 
 

je croque l’univers avec tout mon 
être 
je constate les cellules de base 
voraces 
l’esprit – avec de multiples tentacules 
jointoyant de façon désorganisée 
à la recherche du sens  
de la raison... 
je me jette sur des conclusions 
je les affiche emblématiquement  
je les agite 
après je prends une brique marquée 
en béton cellulaire autoclavé 
je la flanque contre ma poitrine... 
une cavité viscérale raisonne 
un mixage retro-technique d’échos 
exalte  
mais tombe en ruine subitement 
dans le temps 
qui lui consacre au hasard une 
seconde 
pour qu’il ait une petite coordonnée 
abscisse.... 
et sur la verticale d’un infini tout 
autour 
la vie étroitement palpite - réverbère 
réjouit avec chaque lever du jour 
dans mon cœur – le plus chaud 
viscère... 

 
     (Version en français réalisée par l’auteure) 
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când 
 
cu mult alb zdrelit 
muncesc să refac rozul perfect 
mă spăl pe mâini 

și retroactivez în epoca în care 

prețul petrolului 
nu inaugurase încă 

grija față de aerodinamism 

pot purta același maieu 
o săptămână întreagă 
fără să mor 
pot face pelerinaj  

prin whatsapp și photos 

dinspre ce a fost cu siguranță 

spre ce nu știu deloc că va fi 
adun minute de melatonină 
constat traversări prin memoria pasivă 
ale unor umbre de mirci la cozia 

ca și de inși-fantomă  
pe care n-o să-i pot vedea vreodată 
un per tu ne-ar mai putea apropia 

dar țineți cu dinții de plural 
domnilor 
se prea poate să existe ani-lumină 
între noi 

lăsăm așa 

preț de o clipă știu multe cuvinte 

adunate din șiruri de numere ireale  

și progresii 

adorm sub țăcănitul tastaturii îmbibat 

cu ploaie golită de săruri și sens 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
quand 
 
avec beaucoup de blanc écorché   
je travaille pour refaire le rose parfait  
je me lave les mains et je rétroactive dans 
d'époque    
où le prix du pétrole  
n'avait pas encore inauguré   
le soin par rapport à l'aérodynamisme 
je peux mettre le même débardeur   
une semaine entière  
sans mourir   
je peux faire un pèlerinage  
par WhatsApp et photos 
de ce qui s'est certainement passé     
vers ce que je ne connais absolument pas 
je rassemble des minutes de mélatonine 
je constate des traversées par la mémoire 
passive 
de certaines ombres de princes à Cozia  
comme d'individus-fantôme     
que je ne pourrai jamais voir  
se tutoyer nous rapprocherait   
mais vous insistez  
sur les pluriels messieurs 
ce serait possible que des années-lumière 
existent entre nous 
on laisse comme cela  
pour un instant je sais beaucoup de mots  
rassemblés dans des séries de nombres 
irréels 
et progressions 
je m'endors sous le tic-tac du clavier imbibé  
d'une pluie vidée de sels et tout sens 
 
(Version en français réalisée par l’auteure) 
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Silvia Bodea Sălăjan

 
A debutat cu poezie în ziarul local 
“Năzuinţa” în anul 1967; A publicat poezii 
în reviste locale şi naţionale: Tribuna, Steaua, 
Scoala noastră, Luceafărul, Suplimentul 
literar Scânteia Tineretului, Caiete Silvane, 
Familia, Vatra Veche etc. A colaborat timp 
de doi ani cu revista Media Kinder în care a 
publicat poveşti pentru copii; A fost inclusă 
în volume colective: Silvania, Pământ 
străbun românesc, Poeţi sălăjeni, Primăvara 
poeziei;  
Volume proprii de poezii: În căutarea 
Graalului - Editura Silvania, 2002; Talanţi 
risipiţi – Editura Silvania – 2004; Chivot 
jefuit – Editura Silvania – 2008; Suburbiile 
şarpelui – Editura Palimpsest, Bucureşti, 
2011; Primejdia tăcerii - Editura Palimsest 
Bucureşti, 2013;  Pelerin la poarta cerului - 
Editura Caiete Silvane, 2014; Limita umbrei 
– Editura Palimpsest Bucureşti,  
 
 
 
 
 
 

2016; Volume de proză: Poveşti din lumea 
lui Tudor (în limbile română, maghiară şi 
engleză); Editura Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-
Napoca;  
Tudor şi Tania în lumea poveştilor – Editura 
Caiete Silvane, 2016 ; Satul natal- metafora 

unei iubiri – Editura Casa cărții de Știință, 
Cluj Napoca, 2014. A fost inclusă în 
dicţionarul Oameni de seamă ai Sălajului ; A 
primit titlul de ”Cetăţean de onoare” al 
Comunei Agrij; A fost premiată la diferite 

concursuri naționale și internaționale de 

creație literară. Inclusă în antologia „Cele 
mai frumose poezii de dragoste”, în urma 
concursului organizat de editura Art, 

București. O parte dintre poeziile sale au 

fost traduse în limba italiană și au fost 
publicate în reviste din Italia. 

 Aprecieri și referințe critice : Vasile Voia, 
Ion Cocora, Peter Demeny, Octavian 
Soviany, Marcel Lucaciu. Ioan Pop etc. 
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Din volumul 
”Serbările luminii” de Silvia Bodea Sălăjan 

  

    

Dialectica iubirii 

 

în acest mod totul este legat de ceva 
pietrele sunt legate de pietre 
prin firele de apă 
stelele sunt legate între ele 
prin tulnicele razelor reci  
albastru e legat 
 
 

de albastru 
cum e legat oceanul 
de cer 
îngerii sunt legaţi de oameni 
prin oglinda nesfârşitelor rugi 
iar inima ta e legată 
de inima mea 
prin inelul destinului 

 

 

 

 

 

De dorul dorului 

(părinților mei) 
 

 în telefonul meu 
un număr 
un singur număr 
apelat mereu mai ales spre seară 
ca pe-o mângâiere de stea 

și ecoul lui purtat pe aripi 
departe 
mult prea departe 
rămâne mereu doar un ecou pierdut 
în inima mea 
 acum doar numărul 
atât de singur 
sunând undeva 
nicăieri 
deschide o fereastră de dor 

și nimeni la capătul dorului meu 
decât un gol 
atât de gol 

ca o prăbușire în moarte 
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Cristina Maria Niță 

 
Note bio-bibliografice 

 
 

              S-a născut pe 8 octombrie 1974 în 

comuna Dămieneşti, județul Bacău. 
Absolventă a Şcolii Postliceale Sanitare, 
precedent absolventă a Liceului Sanitar, din 

oraşul de baştină, se evidențiază încă din anii 
fragezi ai copilăriei, ca fiind o fire sensibilă, 

cu înclinații artistice, predominant muzicale 
şi recitative. Pasionată de lectură, îşi lărgeşte 
şi aprofundează orizontul cultural. 

Latura meditativă cu care este 
înzestrată, o determină să deschidă uşa unei 
lumi personale, unde îşi manifestă talentul, în 
primele încercări creative. Poeziile rămân 
nevalorificate, abandonate în cufărul propriei 
introvertiri. Profesează ca asistent medical, 
până în anul 2002, când ajunge în Italia. Aici, 
o stea a destinului se aprinde, iar visele de 
odinioară, vii încă în sufletul rămas nostalgic, 

par să prindă contur. În cadrul comunității 
ortodoxe a bisericii Sf. Paraschiva, din 
Torino, devine componentă a 
corului ,,Cântăm Domnului’’, la vocea alto. 

Ulterior, participând la diverse activități şi 
evenimente culturale, din cadrul parohiei şi 
din afara acesteia, iese la iveală, renăscând de 

fapt, o pasiune a adolescenței – poezia. 

Primeşte diverse invitații, participând la 

ateliere de creație, spectacole, şezători, 
lansări de carte, în cadrul cărora primeşte 
diplome pentru talentul deosebit, în arta 
poeziei, şi pentru interpretările muzicale, 
cochetând şi cu instrumentul chitară.  

Publică propriile creații pe site-uri şi 
grupuri (reviste) culturale, cu profil literar şi 

religios: Asociația Universul Prieteniei, 
Comori nemuritoare, Orizonturile Bucuriei, 
Memoria Slovelor, Cenaclul eCreator, 

Confluențe literare şi altele. 

             În 2015, simțind impulsul inimii, 
începe demersurile pentru publicarea 
versurilor strânse într-un buchet de trăire 
intensă. Un drum nelipsit de încercări şi 
lupte, finalizat, în vara anului 2017, cu 

apariția primului volum de poezie, «Dincolo 
de aripi », la editura PIM, din Iaşi, în care 

expunerea emoției versului se desăvârşeşte 
prin contopirea şi asimilarea acestuia în 
reprezentările grafice ale artistului plastic, cu 

puternică rezonanță, din Republica Moldova, 

Iurie Braşoveanu. În afară de ilustrație, 
coperta volumului şi prezentarea literară sunt 
realizate de ilustrul om de cultură 
basarabean. Lansarea volumului are loc la 
Milano, în cadrul unui proiect 
numit ,,Toamna româno-italiană’’, al cărui 

inițiator şi coordonator este preşedintele 

Asociației Universul Prieteniei, doamna 

Rodica Rodean, asociație sub egida căreia a 
fost editat volumul. Este prezentă în 
Antologia ASCIOR Buzău 2017, sub 
coordonarea domnului Muşat Nicolae. În 
ianuarie 2017, participă la primul Festival de 
poezie şi satiră ,,Romeo şi Julieta la Mizil’’, 

unde obține premiul ,,Agatha Bacovia’’. Anul 

acesta, 2018, tot în luna ianuarie, obține 

premiul întâi, la Concursul Internațional de 
poezie ,,Trofeul Univers Românesc’’. 
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Linişte 
 

Dacă mă cauți, uşa la intrare 
E descuiată, nu mai trag zăvor. 

Te-aştept! Ți-am pregătit o-mbrățişare 

Şi lacrimi de opal ți-am pus covor. 
 
Când intri, înfioară-mă cu calmul, 
Să ştiu că esti chiar tu, şi-n sânul ud 
S-aprinzi căldură cum aprinde psalmul... 

Doar ție paşii nu ți se aud. 
 
Dezbracă-mă de vântul din afară, 
Destramă-i învelişul pământiu 
Şi-mi licăreşte în priviri de ceară  
Splendoare din luceafăr argintiu. 
 
Pătrunde-mă şi străjuie-ncăperea. 

Mă strâng cetăți de umbre, dacă poţi, 
Goleşte-mă de ele, iar durerea 

Predă-o tu acestei negre nopți. 
 
Pe deget, pune-mi fin, inelul lunii, 
Cunună-mă cu bobul de etern, 
Mă fă catarg pe miriştea furtunii 
Şi scutură-mi văpăi pe vălul tern. 
 
Şi-n pulbere de stele poleită, 
Îmi scânteie oglinda cu prăpăd 
De viforul stihiei navălită, 

Albețile de nuferi nu se văd. 
 
Iar de umila mea singurătate 
Să nu te miri...nici eu nu mă mai mir. 
Hai, îndrăzneşte, LINIŞTE!... şi, poate, 
Rămâi pânã la ziuă musafir. 
 

 

 
 
Ce sunt? 
 
Ce sunt? O plăsmuire, 
Un suflu de iubire 
Din Sân de Veşnicie, 
Cu sfântă dărnicie. 
Sunt lacrimă-n cădere 
Şi strigăt de durere, 
Sunt jalea unui cântec 
Şi mie-mi sunt descântec, 
Sunt zbor şi căutare, 

Sunt dor şi-mbrățişare, 
Sunt zâmbet, plâns şi ură, 

Şi gheață, şi căldură, 

Sunt neted țărm de Mare, 
Şi tunet, şi vâltoare, 
Sunt luptă, închinare, 
Cădere, ridicare, 
Suspin şi bucurie, 
Sunt sete şi tărie, 
Şi culme sunt, şi groapă, 
Şi curgere de apă, 
Când tulbure-sălcie, 
Când dulce şi lucie... 
Sunt...doar o tresărire, 
Un tril, o licărire, 
O frunză ce mlădie  
Voios, o simfonie, 

Sunt firul care-agață 

Un mugure de viață... 
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Ana Ardeleanu 

 

 

Am purtat în mine o dragoste 

din care am aprins toate chibriturile 
şi-am luminat 
am fost eu sau alta 
nici nu mai contează 
căci acum e aproape nimic 
în locul unde s-au întâlnit apele 
am purtat în mintea mea 
copilul cerului 
gaura făcută pentru a scoate capul 
era laţul pus de Dumnezeu 
pentru a mă prinde şi pe mine 
înlăuntrul placentei 
acolo să pot spune A 
acel A care începe toate lucrurile 
şi le dă mai departe 
cu scutece cu tot 
încât fătul să nu se piardă 
port în mine umbra de rubin 
a unui om bătrân 
numai înţelepţii se acoperă cu ea 
gândul de catifea nu poate protesta 
împotriva celor ce ar crede 
că în cuibul acesta de linişte 
nu mai există nimic 
 
Cămaşa sub formă de fluture 

în fiecare amotimp 
riscăm să fim prinşi cu surplusul de bagaje 
la o anumită cotitură a vieţii 
într-un punct fix 
unde florile se deschid inimile se împerechează 
iar lucrurile albastre par prăsite sub cerul liber 

acolo unde îşi fac şi înmormântările 
însă nimeni nu-şi aruncă privirea în viitor 
cu boltă 
cum ai arunca mingile copiilor nenăscuţi 
doar aşezaţi în gând pe băncuţa de brad 
aşa ca să cunoască disciplina să-şi plece ochii 
să ia câteva fire de nisip de pe alee 
pentru a le aşeza în clepsidră 
speranţa se întoarce de unde a plecat 
cum pasărea la cuib 
tot ce se întâmplă în umărul meu se întâmplă 
în braţul meu în viaţa mea 
după evenimentele ce au creat deşertul 
au strigat sub cupola cerului 
dar strigătul nu s-a transformat în chip de om 
mântuit 
a rămas în aer îmbrăcat în cămaşă sub formă de 
fluture 
nimeni altcineva nu va putea să mă tragă de 
mânecă 
să-mi spună  
Doamne, dar tu femeie cu cine mergi alături 
de nu ai gând de oprire de iubire de moarte 
nici pe cine să vezi şi să simţi 
să-i săruţi umbra tălpile umbrei 
lucrurile care au tic-tacul desenat pe copertă 
nu sugerează timpul şi locul de întâlnire 
căci nimeni nu se mai ocupă 
de sufletul rămas în derivă 
toţi sunt plecaţi să se îmbrace în costum de 
mireasă şi mire 
apoi să plece pe apele zilelor senine 
pentru nunta de vară 

 
 
 

 
 



45  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

                                                      
  

 
                                                                Dan Tipuriţă 

  
 
mica poveste 
 
luasem pe după umeri o iubire nouă 
îi căutam culoarea prin nervul rahidian 
mi-o pictau în minte retinele amândouă 

dar ea privea din floarea de gheață de pe geam 
 

îmi luminasem fruntea cu ea și tâmpla dreaptă 

cu ea-mi hrăneam simțul atingerii în zori 

puteam s-o mângâi rece cu vorba înțeleaptă 
ea se uita prin mine cum mor adeseori 
 
îi pregăteam pământul pentru răsad de stele 
din soiul cultivat pe astrul cerebral 
ea nici nu auzea nici nu vedea în ele 
metafora iubirii din noaptea de cristal 
 

mereu își retrăgea în firea sa fiorii 
de sub epidermă privea cu lacrimi reci 
dragostea ei curgea ca apa-n vadul morii 

pulsu-i purta pașii pustiilor poteci 
 
atunci mi-am lăsat dorul să-mi stea de-a latul 
străzii 

să treacă cu mașina peste iubirea mea 

cum soarele pășește peste trupu-amiezii 
dar moare spre apus însângerat de ea 

 
 
 
lângă regina îngrijorărilor mele 
 
 
scriu cu răsuflarea pe-o pagină de aer 

mă citește vântul sau poate cine știe 

câteva frunze îndrăgostite de viață 
acuma când pe zidul ploii 

 

și-au aprins deja câteva felinare ferestrele 
seara aceasta pare sculptată în marmură neagră 
de parcă nu s-ar mai termina niciodată 
lucrarea trecerii timpului 
 
aici mă simt atât de curat 
încât nici o moarte n-ar fi în stare 

să-mi otrăvească viața și chiar 
mi s-a făcut milă de ziua aceasta ploioasă 
 
mă voi îmbrăca în costumul serii de gală 
mă voi decora cu o vorbă frumoasă 

și voi sta mândru și drept în vertebrele mele 
în spatele luminilor ochilor 
lângă regina îngrijorărilor mele 
cu dragoste 
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Desene cu se(crete), Editura Singur, 2017 – Fragmente proză scurtă 
Claudia Elena Peter 

 

 
 

Fata frumoasă 

 

 Departe în noapte sunt. Aștept ziua 
să-mi aducă uitarea, odată cu lumina sa 
binecuvântătoare. Între îngemănarea lor 
nepământească, împerecherea noastră 
omenească mă doare ca un stigmat.  
-Vai, vai, fată frumoasă, ce faci tu cu tine? 
Oftase maica săraca, înţelegând câte 
minciuni am inventat pentru a păstra o 
normalitate inutilă. 

Fată frumoasă, mă alinta, şi ochii lui 
stranii, frumoşi şi albaştri, clipeau pe-un 
clişeu de lacrimă, cererea iertării. De ce i-am 
dat-o prima dată, de ce i-o dau a mia oară? 
Ce faci cu tine? Botniţa ţi-ai pus-o singură, 
ca pe o jucărie inocentă la început, nu mai e 
aşa acum. Şi dacă nu ţi s-ar fi spus, dar la ce 

bun să asculți când te iau ale tinereţii valuri. 

Degeaba regreți acum, de-abia ridicată din 
mirosul pielii lui. Mormăie în somn.  

-Să nu cumva să mă trezeşti mâine, tu și mă-
ta aia curioasă, sau câinele ăla scorojit, mâţa 
aia puricoasă, cocoşul fără creastă.  

Un fior de sforăială i se aude printre 
buze. Ce simplu ar fi să mă scap odată, să 
redevin fata frumoasă. Nu mă mişc să nu-l 
trezesc. Ce rost toată făţărnicia? Iau o pernă 
şi i-o pun pe cap, apăs cu toată puterea, mă 
las cu sânii goi, de cu seară. Tresare uluit şi-
apoi se zbate zadarnic. Doarme liniştit.  
 A trecut mult timp de când m-a 
văzut prima oară, eram întotdeauna cea 
văzută. Doar urâtele declară că nu contează  
frumuseţea, contează proastelor! Mă 
obişnuisem cu ura hâdelor şi gelozia 

părăsitelor, ceream adulaţia gratuit, din 
plictiseală. 

 Credeam că o meritam necondiționat. Mă 
născusem astfel şi ai mei mi-au repetat din 
prima secundă, să nu uit. Mă priveam în 
ochii lumii ca într-o oglindă fermecată, 
oglindă oglinjoară, ghici cine-i cea mai 
frumoasă din ţară?  
-Eu, evident!  

La început el n-a fost decât un altul 
fascinat de imagine. Cât mă distram 
împreună cu surogatul de cea mai bună 
prietenă, ce căuta doar popularitatea şi băieţii 
rămaşi neconsolaţi de mine.  
- Fraierul, e picat în bot după tine!  
- Cine nu e?  
 Mă vedeam departe pe atunci. Toţi 
aveam visuri măreţe, de-a ne face ceva mare 
şi însemnat. El n-avea niciunul.  
- Dacă nu mor beat până mâine, râdea 
enervant cu acei ochi absurd de albaştri 
pentru un băiat. Desena.  
- Hai să-ţi fac portretul! mă îmbie.  
- Lasă că ştiu eu poanta cu pictorul, fac pe 
inabordabila.  
- Care, aia cu oile? Bade, pot să-ţi pictez oile? 

Ba nu, lasă-le aşa! comentează șmecherul.  
- Nu, poanta cu fata şi nudul, replic afectată.  
- Ai vrea tu! râde seducătorul.  
- Poftim, euuu?  

Din ziua aia se strecură în mine ca 
un fir otrăvitor de îndepărtată dorinţă, şi-n 
timp deveni arzătoare dependenţă. De ce am 
uitat toată bineţea dăruită în copilărie? Am  

 



47  
 

 
fost mezina familiei, am venit pe lume 
îngerească apariţie, pentru a alunga negura  
ce-a damnat casa noastră. Un copil perfect, 

care a salvat, cu însăși propria existență, 

căsnicia părinților, și a vindecat fratele 
bolnav de leucemie. Astfel mă alintam în 
momentele optimiste ale interogării rostului 
meu lumesc.  

Altădată, însă, flancată de adevărul gol-goluț 

cu al său realism incontestabil, recunoșteam 

resemnată originea concepției. Sub nicio 
formă ai mei nu şi-au dorit încă un copil. Era 
mai mult decât suficient băiatul ce le răpise 
libertatea boemă cu plânsul său neîncetat în 

primii trei ani de viață. Refuză, apoi, să 

vorbească și să meargă, când venise, firesc, 
vremea s-o facă, nu pentru că ar fi avut vreo 
problemă medicală, cum repetau 
deznădăjduiţi medicii cu testele lor 

neîncetate, și se îmbolnăvise de leucemie, 
când vârsta nu mai era o scuză pentru 
refuzul aptitudinilor mersului şi vorbitului. 
Ce dor îmi e de el câteodată! Îi ziceam ironic, 
Doruţ, deşi nu-l chema nici pe departe cu 
vreun nume din grupa lexicală a dorului. 
L-am salvat prin transplantul de măduvă, cu 
mult înaintea conştientizării sentimentului 
ambiguu al dualismului contradictoriu. Pe de 
o parte, satisfacţia orgolioasă a gestului 
salvator, pe de alta revolta faptului că am 
fost creată special pentru a-l salva pe el.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Balerina”,  
ulei pe  pânză - artist 
Claudia Elena Peter 

 
Câteodată, când se schimbă anotimpurile, 
mai simt o durere acolo, la vertebra X, unde 
lichidul dătător de viaţă înfăptuise misiunea.  
Dar Doruţ muri zece ani după transplant, 
beat, într-un accident de maşină, ducând în 
alte lumi măduva mea!  
-Şi, de ce dracu’ râzi?  
 

 
- E chiar amuzant, trebuie să recunoşti, hai 
că-i tare frate-tău, în sfârşit o dărabă de 
atitudine în familia ta încuiată!  

 
Fata urâtă 

 

 Pe zumzet repetitiv de zgomot în 

tren am ieșit din înnoptarea tunelului. Mai 
vine unu. Uite mami, tanti plânge. Sunt doar 

fericită, mulțumesc! Știu, stârnesc confuzie. 

Draga de ea, de ce Doamne ți-ai bătut joc de ea? 
De parcă Dumnezeu ar fi un tip complet 

lipsit de simțul umorului, păi nu-i o glumă 

supremă lumea asta, cu a sa frumusețe 

uluitoare, cu tot? I-a dat-o ei pe toată și mie 
nu mi-a mai rămas nici un pic. Ăsta-i cel mai 

lung tunel, trece prin dealul Ștefăniței. 
Deasupra mea brazii salută măiestria, claiele 
bunicului se odihnesc în gireadă, bruna de 

Maramureș așteaptă adăparea iernatică, eu de 
departe simt gustul laptelui, amintirea 
nemuririi, imaginea mamei plecate în 
amărâteala ei. Mami, mami, iar e ziuă! Copilul 

surâde, clămpănește palmele, aruncă cu 
skittels pe geam, maică-sa îl apostrofează 

neconvingătoare. Cineva vinde mere și 
icoane, zice-se de la mănăstire… cuum, înainte 
de sfânta slujbă a sfintei Mării?! se revoltă 
sexagenarul, mirosind frauda. Deodată, 
vânzătorul devine mut ca îngerii cerurilor 

înalte, șterpelește, fugar, mormanul de 

iconițe, le strecoară-n borseta nike de la brâul 
jeans-ilor, iar tanti urcată de la Telciu ne dă 

mere coapte și uităm farsa. Doamne cât sunt de 

bune! Studenții de pe hol se trag la perete. 
Pardon! Îi lovesc cu rucsacul sportiv. 
Zâmbesc şi mă ironizează: s-o fî pe asta, 

Gelule, dacă ai curaj! Aud și tac. Cobor în 

soarele tăios al nordului de țară. Munții dragi 
se întind în planuri succesive până hăt 

departe. Domnișoară, ai uitat poșeta! Chipeșul 
întinde mâna peste geam, vântul îi flutură 

pleata de rocker, iar când mâinile ni s-au 

atins din greșeală, trenul pornește șuierător 

și el mă petrece răutăcios cu privirea. Măreția 
se întinde la picioarele mele. Vărul Ion cu 
maşină nemţească mă îmbarcă, pupându-mi 
zgomotos obrajii palizi. Bine ai venit acasă, 
Măriucă! 

 Sporovăi. Aflu tot ce n-aș fi vrut, câți 
bani au cheltuit, n-au terminat decât trei 
niveluri la casă din pricina asta. Nu v-ajunge, 

Ionuc? Măriucă, ce știi tu, păi la ce muncim, lavoro, 

trabahar pentru alții? O flegmă consistentă  



48  
 

 
 
trece razant prin deschizătura geamului 

merțanului argintiu.  

Și de ce să mă înghesui? Înghesui Ionuc, în trei 
niveluri? Lasă Măriucă, neamul de pe partea lui 

tăticu… voi sunteți sluji, să stați câte zece-ntr-o 
baracă. Am stat destul, mi-a ajuns. Ce-s io, ca 

tăticu și ca mătușa, mămică-ta? Nu, tu nu ești 

așa, Ionuc, ți-oi plăti banii pentru spitalizarea 

bunicului. Plătești pe mă-ta, Măricucă, Doamne 
iartă-mă că mâine-i sfânta Mărie! Îngerii 

coborâră, rând pe rând, îmbrăcați în straie de 
sărbătoare, cu zgărdane de turtă dulce 

asemeni copiilor profeți. Cel de pe urmă 

surâde, iartă-l Măriucă, tu știi cum e lumea asta! 
Bunicul drag, drag, râde cu ochii în lacrimi. 
V-am pupat pe portofel, amicii! Vrea să-i plătesc 
benzina până la gară? Bunicul e nedumerit, l-

am hrănit cu țâța vacii, și acu’, uite. E o expresie, 

nono! O cee, și ce-i ala nono? Lasă-l, bunicule, tu 

știi cum sunt oamenii. Ca mă-ta și tăticu’ și ca 

nepoata asta deșteaptă de la oraș, dacă n-ai 

dinero…, boșorog, nu înțelege! Dacă n-ai ce? Hai 

să mâncăm turtițe, oftează bunicul. L-a crescut 

și pe Ionuc și pe mine, eram copiii 

abandonați ai copiilor lui, ne-a educat la fel, 

în aceleași principii de moralitate. Suferă 

acum, că nepotul vrea dinero și nepoata 

frumusețe.  
 Sunt măcinat de oasele astea bătrâne, că nu 
mă mai ia Domnul la dânsul. Îl pup pe obrazul 
aspru, fata mea dragă! Taina noastră 

sălășluiește comoară, nucul își susură 

crengile a bun venit, iarba e cosită deunăzi, și 
un miros de proaspăt ne învăluie. Bunicul 
varsă năduful, nu-i Ionuc băiat rău, dar l-au 

înrăit străinătățurile, ce-o să faci sărmană singură, 

boala asta macină oasele, știu eu ce-a vorbit 

Ionuc cu doctorul de la oraș. E fără scăpare, 
Măriucă, e fără scăpare! Mergem mâine la 

mănăstire? râde hohotit. Te ia bunul pe cap, așa 

ca altădată. Și-mi iei și turtă dulce. Și năframă 

înflorată. Și zgărdană de mărgele. Te pui în dreptul 

profeților, tu ai să ții icoana Maicii, împodobită cu 

ștergare și flori de busuioc. N-o să mai zică 

nimeni că-i hâdă Măriuca, că nu-i și ea 
copilul Maicii din pricina necazului cu 
chipul, ce nu-i oglinda sufletului său. O să 

moară în curând bunicul, eu știu ce i-au spus  

doctorii lui Ionuc, va sta pe valuri de nori și 
va umbla cu mine pe umeri până la  

 
 
mănăstire! Noaptea se lăsă de-adevăratelea, 

coborâtă din tunelul dealului Ștefăniței. 

Camera bătrânească are icoane cu șterguri 

țesute demult, de bunica, farfurii pictate și 

rudă de zestre. De parcă o va lua și pe ea cineva 
vreodată.  S-o fî pe asta, Gelule, dacă ai curaj!  

 De ce nu am uitat? Aș putea dacă aș vrea, 
să-l fac să nu mai ajungă undeva vreodată. 
Nici cu trenul, nici la Sighet, că doar nu 

mergea la mănăstire ca tot creștinul, să 

cumpere icoane contrafăcute și dulciuri 
expirate? Visez că sunt aproape de el, iar 

părul ce îi miroase a tutun și palincă nu mă 

îngrețoșează. Gelu și Măriuca, două ființe de 
plastic, inexpresive, incomprehensibile, 
atârnând în gol deasupra tortului de nuntă. 

Aș vrea să moară el și să mi-l lase pe bunicul. 
De parcă Dumnezeu ar fi vreun lucrător 

vamal pe care să-l mituiești în jocul de-a 

sufletele. Gelu e rău, frumos și cinic, bunicul 

e bun, credincios și bătrân. Gelu nu crede, 
bunicul da. Şi nu ai vrea să ai în dreapta Ta 

doar credincioși? Aș putea să-l blestem, să n-
aibă parte de fî decât urâte, decât frumoase, 
decât deloc. Nu mă hotărăsc, iar gândul la el 
mă petrece ca o poveste de început de 

romance. Ce proastă e fata urâtă și deșteaptă,  

știe că nu-i posibilă nici un fel de 

transformare spectaculoasă, și-a pus dinți 

drepți, ochelari șic și coafură la modă și tot 

degeaba. Frumusețea-i sufletească, nu i-o 
vede nimeni.  

 

 

 

 

 

 

 

„Identități furate”, pictură pe sticlă - 

artist Claudia Elena Peter 
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Lilioara Macovei 

 

Covrigul 

 

Când Eli boieroaica s-a măritat cu Costache 
a văduvei, tot târgul a vuit în anul acela. 
Familia fetei era de neam avut, iar Costache 

era fiu de săraci. Frumos și ambițios, și cu 

școala  făcută în capitala de provincie. Eli își 

făcuse studiile la București și nu se cădea să 
stea pe-acolo. După terminarea lor, a venit în 

Târgușor, și încă mai trăiește aici. Familia 

fetei nu s-a opus fățiș căsătoriei, dar din când 

în când mai aruncau câte un cuvânt, așa,  cui 

știau ei, doar să închidă gurile clevetitoare. 
Eli s-a îndrăgostit de Costache  după ce a 

venit acasă, de la București. El era un tânăr 
frumos, prezentabil, avocat la tribunalul din 

orășel, ea bibliotecară la Biblioteca din 

localitate. Nici acum nu știe cum s-a 

căsătorit în mai puțin de un an. Credea că o 

să stea mult și bine până s-o găsi și pentru ea 
vreun bărbat care să-i placă. Era minionă, cu 

ochi ageri și negri, în rest părea anostă și fără 
culoare. Minte avea, dar cui să arate? Asta o 

va ști doar Costache, care, atunci când a 

văzut-o prin parc la plimbare, și-a spus că-i 

va fi soție, fără alte discuții. I-a plăcut așa 

cum era ea, mică și ștearsă, nu-și dorea vreo 

mare frumusețe, că la averea lui, care era o 

diplomă, și-o casă a mamei lui, din chirpici, 

cu gard din ostrețe și grădină de două palme, 

ce să mai arate? Viața lor a fost frumoasă și 

liniștită și doar faptul că nu aveau copii le 

mai umbrea, când și când, gândurile. 

- Lasă Eli, că așa a vrut Dumnezeu! spunea 
Elvira, mama lui Costache. 

Mama ei nici așa ceva nu-i mai zicea, viața 
trebuia dusă cum era scrisă, undeva, sus. Ori 

spui, ori nu, tot așa va fi. Când Costache a 

ieșit la pensie, apoi era deja instalată 

democrația în țară. A muncit cât zece și-a 
luat o pensie de mai nimic. Boala lui de 

plămâni s-a agravat zi după zi,  și după doi 

ani de la pensionare, a murit, ținându-și 
nevasta de mână. Eli a crezut că-l va urma 

imediat, dar nu așa era scris drumul ei. Nu 
avea pe nimeni pe lângă sufletu-i amărât. Nu 

a avut soră, nici frate, ci doar niște verișoare 

prin capitală. Nepoții erau împrăștiați prin 
lume. Din când în când, venea Lisandra, 
femeia care, de mică, a lucrat în casa 

părinților ei. Dar și de ea se alesese praful de 

când cu băutura. Rar era trează, și-atunci 
venea la Eli să se plângă de durerea de 

picioare și lipsa banilor. Era primită cu drag, 
dar nici Eli nu avea prea multe de dat. Pensia 

ei era foarte mică, suferea de inimă și după 

ce-și lua medicamentele rămânea cu câțiva 

lei. Azi se hotărî să meargă prin piață. Mai 
avea de cheltuit pentru timpul până la pensie 
doar două milioane de lei. Când iei ulei, 
cartofi, unt, brânză, făină, câteva portocale, 

banane și un pachet de cafea, ai terminat cu 

bănuții, dar Eli și-i împărțea pe zile. Azi avea 

de huzureală doar cincizeci de mii. Voia să-și 

ia o înghețată mare și-un kilogram de piersici 

și dacă mai rămâne, ar fi vrut vreo doi 
covrigi, acolo, că tare bine miroase când 

trece pe la colț, unde se fac. 

- Doamne, ce viață!  

Își luă costumul negru, ponosit, și pălăria 
roasă, pe la margini, de timp. Geanta ei de 
treizeci de ani fusese păstrată ca ochii din  
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cap. Pantofii negri cu tocuri late păreau mai 
veseli când îi dădea cu ulei de floarea 

soarelui. Acolo, o picătură, le schimba fața. 
Crema de ghete, fiind prea scumpă, de unde 
atâta lux? 
Ajunsă la aprozar, doamna Ica îi dădu un kil 

de piersici și ceva pește, dar îi luă numai 
treizeci de mii, chiar dacă trebuia să achite 

patruzeci. Eli se simți bogată, având în plasă 

fructele frumoase și dorite. Dacă ar găsi 

înghețata la zece mii, apoi ar fi stăpână pe 

situație și ar avea și de doi covrigi, dacă nu, 

pofta ei o va agăța în cui. Înghețata de 

căpșuni îi făcu cu ochiul și dădu cât îi ceru 
vânzătoarea, adică cincisprezece mii. Fie ce-o 
fi, apoi dacă moare mâine, să stea cu pofta 

de înghețată în gând?  

Se bucura Eli că va avea și de un covrig și 

mării, puțin, pasul. Dădu bănuțul pentru 

covrig și când îl văzu așa rumenit și cald, ar 
fi vrut să-l ducă direct la gură, dar regulile de  
 

 

bun simț ale ei nu erau astea.  Îl va pune în 

sacoșă și acasă se va bucura de toate, dar 

nimeri pe-alături, și covrigul i se făcu 

bucățele pe pardoseala proaspăt spălată. Se 
aplecă să strângă, vezi Doamne, că doar nu 

avea să lase așa acolo... dar încă două mâini 
o ajutau. Îi plângea inima după covrig, dar ce 

să facă? Se îndrepta spre ușă, aproape 

blestemându-și zilele, când simți pe umăr o 

bătaie ușoară, ca un fluture. Tânărul care o 
ajutase mai înainte, îi întinse o pungă mare 
de hârtie. 

- Doamnă, vă rog luați asta! 
- Dar, cum se poate? 
- Vă rog foarte mult! 

Îi era rușine, îi venea să plângă de umilință, 

ar fi vrut să țipe de bucurie și toate deodată. 

Acasă, găsi în pungă, cinci covrigi și-o pâine 
mare împletită. 

- Mulțumesc, Doamne, pentru grija ta! O să 
am pâine toată săptămâna... o să am pâine. 

 
 

Elena Ştefan 
 

                                       Pictură în cuvinte 

          
       Goale, fără ecou, se spărgeau valurile de 

stâncile colțuroase și reci, bătrâne și fără 
istorie.     
   Iubirea celor doi le dădea bătăi de cap, iar 
imprevizibilitatea caracteristică tinerilor 

îndrăgostiți le determina să emită tot felul de 

supoziții. Mâinile lui, răcite de vântul tăios, 

încercau să-i cuprindă chipul plâns, înroșit, 

care păstra, în ciuda nasului umflat și 
rudolfian, trăsături angelice.    

O privea doar, cu ochii negri, întunecați ca 

noaptea, ascunși ca stelele-n nori, sub 

fruntea încruntată, acoperită de câțiva zulufi 

răzleți, pe care vântul, adus de valurile 

Dunării, îi frământa precum freamătă pletele 

sălciilor, deasupra apelor tulburi și reci. 
Inert. Sec. Gol. Nu mai era nimeni în el, care 
să-i furnizeze sentimentele iubirii. Ura 
galopada. Chipul era cuprins de o umbră 

vineție..., părea un mort înecat în apele 

indiferenței față de-o iubire pe care, cu puțin 
timp în urmă, o punea pe piedestalul 

existenței.  Sori și zei se învârteau în jurul ei. 

Zâne și zeițe erau cuprinse de invidia dată de 

fructul trăirilor unor bieți fii de muritori. 
     Ghearele geloziei o cuprindeau pe Theia, 

când vedea că, sub mantiile ei infinite, niște 

existențe efemere rup granițele posibilului  
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pământean. Pe caii lui Poseidon, zburau 
toate amintirile, trăirile, tot ce ei aveau 
agonisit într-un glob al iubirii. 

      Din brațele lui Haos se desprindea, în 
tăcere, fără băgare de seamă, povestea lor 

înălțătoare. Tot Haos întinse mâna, să 
primească tributul... iubirea dezintegrată, 

atomii răvășiți, duși către flăcările lui Hades.        
     Nu mai exista limpezimea spiritului, care 

să le confere o perspectivă clară a situației. 

Îngropau în suspine forța inimii.  În sufletul 

ei, durerea zugrăvea ura. Și totuși, mititica,  

mai găsi puterea să-și piardă degetele subțiri, 

albe și reci, printre zulufii lui înghețați.   

   ,,Nu lepăda veșmântul dragostei, iubire!”, 

contură cuvinte dulci, cu-a sa gură roșie.  
Pieptul avea nevoie de tot mai mult aer, pe 
care-l inspira cu lăcomie, iar lacrimile  
eliberau, din închisoarea inimii, în ropote, 

suferința. „Mititica”. 

     Pe obrazul înghețat și alb, ca un bulgăre 
de zăpadă, picurau neîncetat lacrimi 
cristaline, amărui. Fire din păru-i auriu se 
jucau pe buzele ei, precum perdeaua 
dantelată se joacă haotic la fereastra deschisă. 

Și nu se vedea nimeni, și nu era nimeni. 
Doar un suflu care răscolea tot ce prindea-n 

unda sa, atomi rătăciți, în căutare de 

contopire spre înfăptuire. Dulce și a 
nimănui, se balansa pe picioarele care n-o 

mai susțineau. Gesturi nedefinite îi acaparau 

trupul fraged și subțire.  Copila îl examina cu 

ochii ei, catifelați, și nu izbutea defel, să-l 

înțeleagă. Privirea-i blândă nu-l scotea din 

tainele lui, iar ea nu reușea să zărească nici 

măcar o umbră a vreunui gând. Gingașă, 

încerca să-și adune lacrimile pe jumătate 

înghețate... și-ar fi făcut imperiu de cleștar cu 
ele, dar nu putea. Mâna tremurândă se opri 
în dreptul pieptului, unde inima se 

încăpățâna să bată.  
      Durerea grăitoare, inima pustiită, o 
îndemnară la o ultimă-ncercare venită din 
ecoul atâtor vorbe calde, de iubire, apuse 

acum. Se-mpotrivea durerii și nu-i păsa de 

umilință, căci iubirea n-are legi, rușini sau 
leac. Neînsemnată i se părea durerea ei. 
   Nimic nu-l aducea, totul îl desprindea. Din 
genele ei negre, se desprinse un doliu al 

existenței, care cobora pe gheața lacrimilor, 
până în ungherele sufletului... spre născare.  
   
 
  

 Din trupul zvelt, ce cândva îl încântase, se 

desprindea un leș atât de grăitor, atât de 
înveninat, cu un chip de ceară, din otrava 
căruia se aprindeau cărbunii din orbite. 

    Ochi nevii, secătuiți de parfumul iubirii 
efemere, eliberau mistere funebre. Pe chipul 
livid, se sculptau expresii fulgerătoare, toate 
având, în comun, trădarea. Durerea înaripată 

prindea strigăt și zbor, în aripile frânte, ale 

unui pescăruș rănit, înghițit de un val.  Ochii 

ei, atât de jucăuși odinioară, acum se agitau, 
în lacrimi, printre valurile apelor care 

năvăleau pe malul știrb. Căuta zbaterea 

pescărușului, parcă auzea țipătul lui.     
    Odată cu retragerea valurilor, bătăile 

inimii își găseau ecou tot mai departe. Din 
orizonturi, din fuziunea albastră a cerului 

limpede cu verdele tulbure al Dunării, își 

desfăcea aripile tăioasa și cruda durere, 

vitregindu-i. Durerea își încorona noua 

regină.   Și-a luat mantia inimii zdrobite și a 
plecat demnă, ca o adevărată regină. Cu 
sceptrul dezamăgirii tăia zările, răscolind 

fulgerele și tunetele, învârtind norii morții.  
  Cu o străpungere de săgeată, Artemis îi 

încredință din puterile ei. Pe chipul angelic, 
înmărmurit, setea de putere era vădită. Se 

simțea stăpână și mai puternică decât titanii, 

iar zâmbetul ei șăgalnic, tainic, tragic și 

magic, îți sădea, în toți porii, frica, teama, 
angoasa. Unda machiavelică, a răzbunării, fu 
prinsă-n aripile Îngerului care nu permitea să 
se facă, astfel, dreptatea. Era o dreptate care 

ar fi înlănțuit-o într-un păcat nejustificat și 

inutil existenței sale. 
    Sui pe aripile sălbăticiunilor din înaltul 

văzduh și-l lăsă în propria-i mocirlă, pe care 
o pregătea s-o vândă altei femei. 
    El rămase amorf, în urmă, ea se îndepărta 
scânteind fulgerele. 

    Un corb, răpus de plumbul ceții, găsi loc 
de odihnă în prejma lui. Aburii de pe 

suprafața apei se agitau și prindeau conturul 
unor stafii, iar vântul Dunării aducea cu el, 
spre mal, un vuiet, un bocet, care-l tăia pe 

inimă. Un păianjen grăbea pașii sub o frunză 
plină cu picuri de apă, iar o cucuvea începea 
să cânte-n depărtări. 
     Nimic nu-i convenea din ce-l înconjura. 
Plăsmuiri imperfecte, ale naturii. Fusese doar 
un mim al durerii. El nu încercase decât să 
scape de ea... pentru ea, viitoarea regină a 
durerii.  

        Nuanțele naturii intrau în nuanțele 
sufletului său. 
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Simona Derecichei- „Artista florilor violete”     

Interviu realizat de Claudia Elena Peter             

  

 

  

 

Culoare și lumină, delicatețe și 
măiestrie. Astfel voi începe caracterizarea 
artistei pe care doresc să o prezint cititorilor 
revistei de cultură AC. Am ales o doamnă 

artist vizual, datorită semnificației zilei 

internaționale a femeii, sărbătorită la 
începutul primăverii. Simona Derecichei este 
o artistă completă, cu o paletă largă de 
abordare tematică, dezvăluind lumea 
înconjurătoare într-o surprinzătoare 

armonie. Coloristă prin excelență, captează 

în spațiile picturale imagini poetice, vise 
surprinse de penel, peisaje fantastice sau 
reale, flori scânteietoare. Am numit-o, 
„artista florilor violete”, pentru puterea ei 
cromatică de a stârni violetul din petalele 

unui iris și de a pulveriza lumina spre 

privitorul captat de frumusețea tablourilor 
pictate.

                         

                             „Blossoms”                                                                        „Floarea soarelui”  

C.E.P. Cine este Simona Derecichei? 

          S.D.  Pentru că am absolvit o 

facultate de artă mă îndreptățește să cred că 
sunt artist       plastic „cu acte în regulă”, dar 

în același timp sunt și profesoară de educație 
plastică la un liceu din localitatea Oradea. Nu 
mă consider însă o artistă completă, 

dimpotrivă, mai am foarte multe de învățat 

despre mine, despre ceea ce știu și ceea ce 
pot face, de aceea sunt într-o perpetuă 

căutare a modului de exprimare artistică, și 
aici mă refer la subiectele alese, la materialele 

de lucru și la tehnicile folosite. În fiecare zi 

învăț ceva nou. Fiecare zi vine cu 

evenimentele ei mai mult sau mai puțin 
plăcute care, vrând-nevrând, îmi schimbă 

percepția asupra lumii, asupra mea și asupra 
expresiei artistice. Mi-au plăcut spusele lui 

Salvador Dalí, „nu te teme de perfecțiune. 
Nu o vei atinge niciodată!” pentru că, sinceră 

să fiu, nu-mi doresc perfecțiunea. 
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   ,,Ia” 

C.E.P Culoarea este  trăsătura caracteristică a personalității tale artistice, 

de unde vine această bogăție cromatică, pe care o așterni pe pânză? 

          S.D.  Iubesc natura! În copilărie, mi-

am petrecut vacanțele la țară, la bunici. Satul 
a fost, probabil, locul unde mi s-au activat 

toate simțurile: acolo am simțit cu adevărat 

mireasma pomilor înfloriți, a ierbii proaspăt 

cosite, parfumul murelor coapte și al florilor 

de câmp, acolo am auzit dumnezeieștile 

triluri și zumzetul neîncetat, uneori enervant 
de insistent, al gâzelor, susurul lin, al apelor... 

Tot acolo am văzut și cele mai încântătoare 

culori - movurile toporașilor și ale 

brândușelor răsfirate ca niște bijuterii, prin 
verdele crud al primăverii, auriul corolelor 

florii soarelui și al modestelor păpădii, roșul 

sângeriu al macilor, ruginiurile infinite ale 

toamnei, griurile albăstrii ale dimineților 
geroase, de iarnă...Toate aceste trăiri mi-au 
amprentat pentru totdeauna sufletul. De 

aceea, pentru mine, viața este culoare și 

culoarea este viață. Când pictez, nu prefer o 
culoare anume. Mă mai întreabă uneori elevii 
care este culoarea mea preferată - toate îmi 

plac, cu toate rezonez, chiar și cu griurile. 

Îmi bucură ochiul și sufletul, însă cred că am 

o predilecție pentru culorile reci, întotdeauna 

însoțite de căldura pe care o degajă 
portocaliul. Iubesc culoarea! 

 

                              

                       „Grand canal”                                                                                      

„Apus de soare”  
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C.E.P Am observat, în arta ta, mai multe teme predilecte, de la flori și peisaje 

recognoscibile, la picturi abstracte și personaje feminine. Povestește-ne puțin despre 
direcțiile tematice de abordare, în creația ta plastică. 

 

          
S.D. Dintre subiectele abordate de mine, 
portretul este cel de care m-am apropiat cel 

mai puțin, însă peisajele și florile, mai mult 

sau mai puțin fidele realității, uneori și 
temele abstracte, sunt subiectele predilecte. 
În aceste frânturi de realitate, pot fi 

decriptate emoțiile personale, trăirile 

sufletești greu de rostit în cuvinte. Tema 
florală este cea care mi-a captat mai mult 

atenția, în ultima perioadă, și doresc să o 
exploatez la maxim, cu riscul de a mă repeta. 
Abordările abstracte le iau ca pe un simplu 
experiment... deocamdată. Mi-e greu să mă 
rup de concret, recunosc, dar observ în jurul 

meu preferința pentru abstractizare și mă 

cuprinde și pe mine câteodată dorința 
aceasta, de a încerca ceva nou, de a distruge 

puțin forma și de a mă juca, aparent fără 
control, cu culoarea. 
 

 

,,Compoziţie” 

 

C.E.P Știu că ești profesor de educație plastică, cum influențează acest 

lucru felul în care te exprimi în artă? 

            S.D. Cariera didactică nu mi-a 

influențat în niciun fel modul în care mă 
exprim din punct de vedere artistic... mă 
exprim liber, pictez ceea ce simt, poate prea 
colorat, pentru gustul epocii.  

Totuși, e bine că nu mă opresc, având în 
vedere că nu pictez în fiecare zi, ci în zilele 

de sâmbătă și în vacanțe. Nichita Stănescu 
spunea „un poet nu poate fi mai bun decât 
alt poet. Un poet poate fi mai bun decât sine 

însuși sau mai slab decât sine însuși”.  

Același lucru se poate spune și despre un 

pictor. Acesta trebuie să se autodepășească 

mereu și acest lucru îl poate face numai prin 
muncă, multă muncă. 

 

                                                                   

 

                                                                                                    „Femina” 
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C.E.P Cum vezi tu arta contemporană, pictura. Sunt artiştii plastici 

suficient de prezenţi şi apreciaţi (chiar şi financiar) în societatea 

românească? 

            S.D. Arta,  sub diversele ei forme, în această eră a digitalizării, trebuie încurajată poate 
mai mult ca oricând. Ce poate fi mai frumos decât o pictură care lasă să transpară, prin 

frământarea nervoasă a pastei sau, poate, prin transparențele și fluidizările materiei, un suflet 

autentic, ce așteaptă să fie descifrat și înțeles? Se stabilește o legătură tainică, un dialog sincer, 

între pictură și privitor. Artistul are datoria să-și urmeze menirea, aceea de a transmite ceva, cu 

toate consecințele. Poate un îndemn, poate să trezească conștiința omenirii prin subiecte 

moralizatoare sau, poate, pur și simplu să încânte privirea, iar cei care au puterea de a-i promova 

pe artiști, să-i promoveze!  
          Să răspund la întrebare... da, artistii plastici sunt, din punctul meu de vedere, activi pe scena 

culturală românească și acest lucru spune ceva, sunt apreciați, iubiți, căutați. Mulți artiști români, 

datorită performanței lor, au reușit să cucerească scena culturală internațională. Bravo, lor! 
 

 

 

 

 

 

 

„Citadin” 

C.E.P. Pe lângă pictură și cariera didactică, care mai sunt pasiunile tale, 

alte zone de interes? 

           S.D.  Interesul meu se îndreaptă și se va îndrepta mereu spre natură, spre inepuizabila mea 

sursă de inspirație. 

 

 

 

 

                                    
 
 
                                    
                                          „Bujori”                                                                            „Iriși” 

C.E.P Mulțumesc pentru sinceritate, un gând pentru cititorii revistei? 

            S.D. Eu mulțumesc pentru această oportunitate de a așterne aceste gânduri. 

            Fiți autentici, indiferent de mersul lumii! 
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În curând, va apărea volumul de versuri semnat prof. Silvia Bodea Sălăjan, numit 

,,Serbările luminii” 

 

Poemele Silviei Bodea Sălăjan sunt  scrise 
sub auspiciile unei sensibilităţi autentice, cu 
tentaţii patetice subtile, pe un  fond de mare 
acurateţe, care dau cititorului emoţie. 
 Poeta este dominată de o iubire 
contaminantă şi rezultatul scrisului este unul  
pe măsură. Suntem supuşi la meditarea aceea 
plăcută şi benefică. Poemele sunt vibrante 
prin confesiunile blânde ale poetei, prin 
nuanţele religioase, prin înrădăcinarea cu 
pământul ştiut de când lumea. 
Silvia Bodea Sălăjan este o îndrăgostită de 
frumos, este copleşită de bogăţia sufletelor 
pe care le cunoaşte şi, de aici, cu siguranţă s-
a angajat într-o promisiune de a reda nouă, 
celorlalţi, toate acestea, prin sufletul hărăzit 
înzestrării.  
Am găsit, în versurile ei, sentimentul divin, 
plurivalent, transfigurator, având, ca bază, 
duioşia.  
Sentimentul ei, de dăruire şi de procurare a 
acelei stări de mulţumire sufletească, deplină 
şi intensă, a cititorului, conduce la concluzia 
unei lipse totale de egoism. 
Frumuseţea versurilor Silviei Bodea Sălăjan 
creează indubitabil legătura trainică, între 
creator şi consumatorul ahtiat de poezie. 
 Eu am găsit o poezie proaspătă, cu acel 
clinchet agreabil, care trezeşte gingăşia şi 
generozitatea, cu o perspectivă, inevitabil, 
pozitivă. 
Scrisul poetei ,,acaparează” prin inteligenţa 
poetică, dar fără impresionabilitate, nu ar 
lumina, nu ar radia. 
Citesc Din lutul tău şi simt înaripare, înălţare, 
iubire, blândeţe. Mă duc în copilăria mea în 
care susură în limba lor izvoarele unde se aud 
triluri de păsări în câmp înverzit şi văd biserica 
de la mine, cu bolta înaltă de unde mă privea 
bunul Dumnezeu.  
Nu ştiu dacă am mai găsit undeva scris atât 
de frumos:  

 

 
a venit ziua de mare odihnă 

pentru că zidirea era terminată 

așa că și-a așezat capul în tinda țăranului 

și liniștea toată 

și dragostea din adâncul cerului 
a coborât peste vatră 

sub forma unui imens curcubeu 
pentru că aici 

în țara mea se odihnea Dumnezeu. 
Luarea de cuvânt, în retrospectivă, dă sens 
identităţii autoarei, fără adânci conotaţii 
filozofice, ci doar punctări decente şi prilej 
de meditaţie, în limita normalului. 

din suferința toamnelor  pierdute 
nici lacrima n-aduce alinarea 

doar steaua din cenușă licărind 

renaște nouă 
repetând  iertarea 

că viața asta, Doamne, nu-i decât 
o zbatere de aripă 

și-atât 
Încărcătura emoţională a poemelor Silviei nu 
are nevoie de vreo traducere, ea este directă, 
cu finalul unei vibraţii de aceeaşi tensiune 
precum a autoarei. 

pietrele sunt legate de pietre 
prin firele de apă 

stelele sunt legate între ele 
prin tulnicele razelor reci  

albastru e legat 
de albastru 

cum e legat oceanul 
de cer 

îngerii sunt legaţi de oameni 
prin oglinda nesfârşitelor rugi 

iar inima ta e legată 
de inima mea 

prin inelul destinului 
Acapararea ca lector nu este fastuoasă, nu 
există insistenţe prin repetări plictisitoare şi, 
aşa cum am mai spus, totul este clar şi 
simplu, aşa cum este apanajul unui om cu  
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clasă. Luminozitatea poemelor Silviei 
împrumută cititorului modul de existenţă 
frumos. Nu se constată nicăieri, în poemele 
Silviei, accente de stări rudimentare, trăiri 
brute, necizelate, ci doar direcţii limpezi, 
către o exprimare concisă şi exactă, a unei 
vieţi armonioase, după un tipar de formă 
specială de creaţie şi receptare a frumosului. 
Mi-am luat pacea interioară, am găsit o voce 
cu care rezonez, împart şi primesc 
sentimente, stări, şi devin mai cuminte şi mai 
bună.  
Cu siguranţă că se potriveşte poetei şi în 
inima mea se aude cam acelaşi cântec ca al 
ei, fără îndoială. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terapia cu poezia Silviei Bodea Sălăjan dă 
recompense spirituale, pentru a trăi o viaţă 
într-un mod onest.  
Prin altruismul său evident, poeta modelează 
lectorul prin căpătarea unei sensibilităţi 
rafinate, întocmai ca a ei. 
 M-am regăsit în poezia Silviei Bodea 
Sălăjan, am descoperit un om frumos şi 
acest lucru nu este întâmplător, o apreciez 
foarte mult şi-mi doresc să o citesc mereu. 
Oamenii frumoşi nu apar pur şi simplu... ei devin 
frumoşi pentru că permit vieţii să-i şlefuiască în 
diamante care reflectă Lumina.  

 
 
 

Lilioara Macovei
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De departe, viața merge înainte

Culegere de sentimente compuse și interpretate de Anica Andrei-Fraschini - Franța 
și 

Aurelia Buzoiu - Germania 
                                                        episodul 1 

                                                                    

 

 

 
 
 
 
 
                       
 
                           Anica Andrei-Fraschini                                       Aurelia Buzoiu 

 

Poate că a venit vremea să vă împărtășim din gândurile, frământările și 

experiențele noastre
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Ne-am întâlnit pe un site de literatură. 
Publicam acolo, amândouă, ce rezulta din 
scrisul de seară, care ne devenise prietenul 
cel mai apropiat. Departe de familiile 

noastre, din țară, fiind mame - și bunici în 

devenire - luasem viața în piept, pe 
meleaguri străine. După cincizeci de ani, ce 

să mai găsești de muncă, în țară? Cu studii 

superioare, dar fără șanse de a ne câștiga 

existența în România, am pornit să ne 
căutăm norocul. Falimentarea unor 

întreprinderi românești a însemnat derută 
pentru toate vârstele aflate în activitate 

remunerată, în industrie și alte sectoare. Se 

știe bine că femeile au luat drumul Italiei, 
pentru a fi - cele mai multe – „badante”, 

altele au plecat în Spania, la cules căpșuni, 

împreună cu partenerii de viață sau singure. 

Mulți tați de familie au plecat la muncă prin 

Europa sau și mai departe, lasându-și 

familiile tinere să aștepte banii și revederea. 
Câte transformări s-au petrecut în cupluri, 

câți copii au crescut fără părinți sau doar cu 
unul trist, câte familii s-au destrămat, câte au 

suferit, vazându-și viața răsturnată ca o 

brazdă de pamânt uscat, din care nu se știa 

dacă va mai ieși ceva, cândva. Au fost și 

tineri care au reușit în străinătate, dar cu ce 

preț? Alții, dacă au revenit în țară, să facă o 

afacere, au pierdut banii, mâncați de 

formalități și grupuri care i-au săpat, de-au 

fost nevoiți să se întoarcă din nou, la muncă, 

în străinătate. Noi ne-am nimerit în țările din 

fruntea Europei: Auraș-Conduraș - în 

Germania, An-Tan-Tica, în Franța. Eu, 

Auraș, eram divorțată de câțiva ani, în țară, 

iar eu, An-Tan-Tichitan (așa ne plăcea să ne 
mai alintăm reciproc, cu diverse porecle, ca 
să ne păcălim starea de spirit, care nu era, 

întotdeauna, de nota zece...) eram despărțită, 

în fapt, de soțul meu, de vreo zece ani.  
 
 

Îți voi povesti, dragă Antantina, cum a fost 
la petrecerea de Crăciun. 

Viața e o continuă provocare... 
La firma unde lucrez pe post de… femeie de 

serviciu, am fost invitată și eu, ca, de altfel, 
întregul personal, la petrecerea de Crăciun, 

care se organizează în luna decembrie, în 
fiecare an.  

Eu lucrez cu timp parțial, acolo, câte două 

ore, de două ori pe săptămână, în plus față 
de programul de bază, de la casa de 
pensionari. Pentru că am nevoie de bani, 
urmez un curs intensiv, de limba germană. 
De regulă, această petrecere de Crăciun 
constă într-o întâlnire la un restaurant, unde 

se servește cina, cu băuturile la alegere. În 

invitația scrisă, pe care am primit-o, era 

specificat localul, ora întâlnirii și meniul. 
Pentru confirmare, trebuia să sunăm la 

secretariat și bineînțeles că am acceptat să 
merg. Nu neapărat ca să mănânc un meniu 
copios, la un restaurant de lux, ci ca să 

înfrunt provocarea de a face față unui 

colectiv străin, altfel spus, unei noi situații în 
care trebuia mai ales să mă descurc cu limba 
germană. 

Zile în șir mi-am tot făcut gânduri, cu ce să 

mă îmbrac și, în special, cum va fi acolo, 

lângă cine voi sta și cine îmi va adresa vreo 
vorbă… 

Iată că a sosit ziua cea mare. De dimineață, 

am fost agitată, emoționată la gândul acestei 

provocări, atât de emoționată, încât mă 

întrebam dacă chiar îmi trebuia așa ceva! 

Aproape că aș fi renunțat. Dar…zarurile 
fiind aruncate, trebuia să accept ideea că voi 

merge și, mai ales, că va trebui să fac față 

unei situații atât de diferite. 
Spre ora 17, am început să mă îmbrac, să mă 
machiez, apoi am luat tramvaiul spre centrul 

orașului, unde se afla restaurantul. Întâlnirea 

era la ora 18.30, iar eu nu știam dacă este 
bine să fiu acolo exact la acea oră sau ceva 
mai târziu. Nu voiam nici să fiu prima 

venită, ca să mă simt stingheră, așteptând 
lumea, dar nici să ajung cu întârziere. 

Iată că, la ora 18.30, mă aflam deja în fața 

restaurantului și priveam discret prin 
fereastră, ca să observ dacă cunosc pe cineva 
din colectivul biroului unde lucrez. De fapt, 

o știam pe secretară, pe șeful firmei și un 
avocat, pe care îl întâlneam uneori, când 

mergeam să fac curățenie. Am văzut doar 

mese restrânse și, la masa cea mare, care era 
pregătită pentru mai multă lume, nu era încă 
nimeni. 



60  
 

Am mai așteptat afară, preț de câteva 

minute, și, pentru că nu apărea nimeni, din 

cei cunoscuți de mine, am intrat în local, cu 

intenția să întreb un chelner dacă era o masă 
rezervată, pentru firma unde lucrez. 
Chelnerul mi-a răspuns că se afla la etaj (nu 

știam că localul are și etaj!), astfel că am 

urcat în grabă treptele și m-am pomenit 

subit în ușa încăperii unde, la o masă mare, 

era deja toată lumea așezată, iar șeful ținea 
deja un toast.  

M-am oprit, cu o față vinovată, ce exprima 
regretul întârzierii. 

 Șeful s-a oprit, puțin, din discurs, și mi-a 
arătat locul ce-mi era rezervat (singurul loc 
neocupat), iar secretara mi-a făcut semn să îi 
dau chelnerului haina, ca să o ducă la cuier. 
Totul a decurs rapid, după care m-am 

așezat, iar șeful și-a continuat discursul. 

Surprinzător, în loc să mă simt umilă și 
vinovată pentru întârziere, am trecut cu bine 

peste momentul stânjenitor și m-am 

acomodat repede situației. Chelnerul mi-a 

turnat șampanie și, după cateva minute, 

când șeful și-a încheiat discursul, am 

închinat cu toții. 

Nicio clipă nu m-am simțit marginalizată și 
asta nu neapărat pentru că mă aflu în 

Germania, unde există un respect - cel puțin 
aparent - pentru toată lumea, cât pentru 
faptul că eu, personal, nu m-am comportat 
astfel încât să mă simt inferioară. 

          Locul meu era între doi bărbați. Pe cel 

din dreapta mea îl știam deja, de la birou, 
când el rămânea la muncă, până târziu. Un 

bărbat destul de în vârstă și amabil. Și, 

pentru că plecasem, din start, cu gândul că 

voi face față unei astfel de situații, am reușit 
să conversez cu acel bărbat, atât de bine, 
încât vorbeam degajată, chiar gesticulând, de 

parcă aș fi fost de-ai lor, dintotdeauna. 

Am vorbit diverse, am spus chiar și o 

glumă, am râs… apoi, am ieșit cu secretara 

și încă vreo câteva colege de-ale ei, afară, la 

țigară. Nu știau că fumez, dar s-au bucurat 

să îmi țină companie. Mi-au făcut 

complimente la adresa ținutei mele și au fost 
foarte prietenoase. Ne-am întors sus, unde 

am servit mai departe desertul și, mai apoi, 

m-au chemat ele la o țigară, unde, de data 

aceasta, a venit și seful. A ținut să îmi spună 
că voi primi banii de Crăciun în ianuarie (o 

sumă destul de frumușică), și că arăt drăguț, 

în seara aceea. M-am simțit în centrul 

atenției, oarecum, dar eu plecasem de acasă 
exact cu acest gând: să fiu văzută bine. Nicio 

clipă nu am abordat atitudinea banalei și 
insignifiantei femei de serviciu, pentru că 

nicio clipă nu m-am simțit în pielea unei 

astfel de femei… cel puțin, nu cum o 
percepem noi, în România. Poate că, dacă 

nu afișam o atitudine plină de îndrăzneală, 

aș fi fost privită altfel. 

Era deja ora 22, oamenii începeau să plece, 

astfel că am hotărât că era cazul să fac și eu, 

la fel. Mi-am luat haina și, la plecare, șeful 

mi-a mulțumit pentru participare, și-a dat 

mâna cu mine. Secretara și colega ei m-au 

îmbrățișat și mi-au spus că speră să ne 

putem întreține, din când în când, la o țigară, 
la birou. 
A fost o seară frumoasă. Poate nu atât de 
frumoasă, pe cât de plină de izbândă. 
Nu există neapărat ghinion. Există încredere 

în propria-ți persoană sau abandon de sine. 
În seara aceasta, nu m-am abandonat, în 
seara aceasta, am vrut să-mi arăt valoarea 
adevărată. 

Și am reușit! 
 
 

Auraș-Pogonaș, 
 
Mă bucur pentru tine. Te înțeleg că vrei să faci față 

provocărilor. Și cred că nu e deloc simplu. Aș zice 
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că cel mai important este să fii tu mulțumită. 
Bătălia cu sine e cea mai grea. 
Eu sunt într-o perioadă în care mă enervez complet 

aiurea, din orice sau din nimic, amețesc și mi-e 
frică.  

Mă ia cu nădușeală și cu dor de ducă... 

Mă întreb cum de apare așa un traseu prin viață, 

să-ți iei bocceluța și să pornești cu capu'-nainte, 

fără să ai o idee precisă, de ce te așteaptă. 
Am ajuns aici, când nu mai vedeam altă cale. 

Amicele mele, din țară, mi-au spus că sunt o forță. 

Eu cred că și ele ar fi căutat o ieșire, dacă erau în 

situația mea. 

Fiind despărțită de tatăl fetelor mele, dar trăind sub 

același acoperiș, când am rămas fără venituri - 
pentru că întreprinderea la care lucram nu mai 

plătea salariile - viața în formula aceea, falsă și 
fără bani, devenise insuportabilă. Fiica cea mare era 
căsătorită, la casa ei, cea mică era la facultate, am 

discutat cu ea, i-am cerut acordul. A înțeles.  
Cu ultimii bani, mi-am luat bilet la autobuz, pe o 

rută europeană, și am plecat. Din fericire, a mers cu 

mine un tânăr, fiul unor prieteni, care pleca și el în 

căutarea norocului. L-am ajutat, apoi, și a nimerit 
chiar bine. 

Eu mai fusesem în Italia, în 2005 și 2006, era 
înainte de aderarea României la UE. A fost greu, 

dar cu totul și cu totul interesant. Măcar am 

încercat. Îți voi povesti.  
De data asta, se pare că mi-am găsit un drum 
valabil. Am întâlnit un om bun. Nu mai speram. 
Să schimbi complet macazul, la 53 de ani, e un 
„challenge”. Asta, ca să mă aliniez la viziunea ta, 

„Viața, o continuă provocare", cu care sunt perfect 
de acord. 
Dar ce mă fac cu stările astea? Nu le spun fetelor 
mele nimic, au ele destule, ale lor. Vorbim zilnic, 

slavă Domnului că avem internetul și telefon cu 

multe minute internaționale. Părinților mei, 
octogenari nu le spun nici atâta, ca să nu-i 

îngrijorez. Ei, care n-au ieșit niciodată din țară, 

știindu-mă printre străini, se frământă. Dar, măcar 

sunt împreună, iar eu le dau telefon cel puțin o dată 
pe zi. Îi asigur că mi-e bine, le povestesc lucruri care 
să-i încânte. 

Că mă cuprind nemulțumiri nu spun nimănui. Fac 
filozofii întregi, pe subiecte inexistente, bocesc. Apoi 
mi-e mai bine, dar nu pentru mult timp. În mine se 

petrec transformări specifice vârstei. Oricât aș fi citit 

și m-aș fi pregătit, realitatea mă șochează. Asta nu 

e un subiect „tabu”, nu-i așa? Dar există subiecte 

„tabu” ? Tu înțelegi la ce mă refer. 
Mă exaltam cândva, demuuult... la vederea unui 
dud încărcat de roade, la atingerea pufului unui 

puișor de găină, în fața unui strat de legume, 

desfăceam păstăile de mazăre și savuram dulceața 

bobilor necopți. Ronțăiam morcovii fragezi, smulși 

din straturile bunicii, îi mâncam nespălați, ce buni 

mai erau, eram un copil bucuros și liber.  

Libertatea și bucuria trebuie păstrate. Simt că nu 

am nevoie de nimic altceva, decât de imaginație și 
iubire. S-o primesc, s-o dăruiesc. Cred că mi-am 
păstrat exaltarea, mă bucură enorm să-mi strâng 

nepoțica în brațe - o văd atât de rar... să adulmec 
câmpul sălbatic, înflorit, să-mi las obrazul în voia 
stropilor ploii calde... Am găsit, aici, o natură 
primitoare, mirosul de lemn ars e la fel ca acasă, în 
copilarie. Dar, uneori, mi-e frică... 

Mă caut pe dinăuntru și pe dinafară... Chiar dacă 

am un „cuibușor”, mi-e gândul la cei de acasă și dă 

peste mine o avalanșă de întrebări legate de: nu 

cumva am greșit, plecând așa de departe?  

Aș vrea să scap de această auto-urmărire 

permanentă, de cuvântul „introspecție” și aplicațiile 
lui. Să fiu un organism încadrat în natură, fără 

conștiință de sine... Ca o vulpe, da, ca o vulpe să 

fiu. Să nu știu că exist. Ce exercițiu trebuie făcut? 

Probabil aș ști să fac toate exercițiile, căci totul 
depinde doar de mine, exact cea de care m-am 
săturat...  

Cum de se simt așa de bine parlamentarii? Cei de 
peste tot, din toate guvernele... Cum de mai pot 

dormi ai noștri, în debandada care a pus stăpânire 

pe țară ? Aș vrea să pot copia măcar un exemplu 

minim de nesimțire... Măcar pentru câteva secunde, 
să vad cum e... 

Nu traiesc ușor, cu dorul. Aș vrea să plâng până se 

sting toate grijile pentru părinții mei și pentru copiii 

mei, și pentru țara mea. Și până se face frumoasă 

lumea în care trăim, toți oamenii să fie prieteni. 

Așa e copilul din mine, ca toți copiii, el vrea să fie 

pace și iubire, peste tot. Să nu mai fiu copil ar 

însemna să accept. Dar și așa, viața demonstrându-

se a fi un lanț de renunțări, tot am acceptat. Încă se 

zbate copilul din mine, se luptă cu nedreptățile lumii 

și plânge de neputința de a îndrepta câte ceva....  

Mă înconjur de oameni, și aici. Poate le transmit 

gânduri bune, poate nu. Să-i iubesc necondiționat. 
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Toți par resemnați, vorbele nu mai au încărcătură 
sufletească, dialogurile sunt confruntări goale de 

conținut, nu schimburi utile. Există atâtea reguli de 

a conviețui, ajustate mereu și mereu, iar societatea 
care le-a creat nu face decât să le încalce, cu plăcere. 
Mă încurajez. Mă gândesc la unii oameni care au 
îndurat destine cumplite. Erau oameni. Ca tine, ca 
mine... Dumnezeule... 

Dragă Auraș, să mulțumim și să mergem mai 
departe. 
 
 
 
Va urma 
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Copilul cu aripi imense, a cărui suflare emană culoare 

Diana MM - Olanda 
 

      Se simțea gol pe dinăuntru. Știa că este 
singur. Dar nu putea să schimbe nimic – era 
mult prea timid pentru a fi capabil să înceapă 

o conversație, iar dacă cineva, vreodată, 
încerca să i se adreseze, obrajii îi luau dintr-o 

dată foc, bâlbâia niște sunete ciudate, de om 

în agonie, întorcea spatele și pleca grăbit, 

speriat și descurajat, spre nicăieri.  

Toți îl considerau mut. Până și el ajunsese să 

fie convins că este mut. „Asta este” – își 
spunea de multe ori – „m-am născut 
plângând, dar mi-am pierdut vocea 

descoperind frumusețea magică, a mamei”.  
Nu l-a auzit nimeni, niciodată, vorbind. 

Mulți îl compătimeau, deoarece era un tânăr 

frumos: ochii mari, albaștri, gură puternic 
conturată, totul părea să destăinuie o 
puternică personalitate; nu se înfuria 
niciodată – părea să nu-l deranjeze zâmbetele 

ironice, ale cunoscuților, nici măcar privirile 
pline de milă, care îi erau adresate.  
Nu părea să îl supere nimic, era doar trist 

pentru că nu cunoștea sensul cuvântului 
prieten.  

Într-o vară, găsise o omidă uriașă. „Poate că 

va deveni fluture”, șopti. 

 O luă cu el și, de atunci, singurul lucru care 

îl făcea fericit era să stea ore în șir, să 

privească omida, imaginindu-și splendoarea  
 

de culori ce îl vor încălzi la prima bătaie din 
aripi, a fluturelui ce urma să se nască. 

Începuse să se atașeze de micuța larvă, iar 
într-o zi, se trezi convins că doar un fluture 

putea fi prietenul său. Își petrecu mai multe 
zile admirând minunea pe care o proteja. 
Frumosul tânăr nu se mai arăta mult timp 
privirilor devoratoare ale oamenilor. Se 

simțea mult mai bine lângă prietenul său.  

Se trezi într-o dimineață, scăldat în culori 

vii : roșu , galben, violet, verde… Pe dulap 
era o pereche de aripi imense, „dar unde e el, 
fluturele, prietenul meu ?”, se întreba . „Si de 
unde atâta culoare?”.  
Culorile nu veneau de la aripi – veneau de 

lângă el. Nu era un fluture, era un copil, și 
culorile invadau camera la fiecare suflare a 

acestuia. Tânărul era, în același timp, derutat 

și înduioșat de fragilitatea  prietenului său. Se 

aplecă ușor deasupra lui și îl sărută delicat pe 

frunte. Copilul își deschise atunci ochii, îi 

cuprinse gâtul cu mâinile și îi șopti 

„mulțumesc”. Își chemă perechea de aripi de 

pe dulap și își luă zborul.  

„Nu pleca, te rog“ strigă frumosul tânăr, și 
se opri,  mirat de propriul său glas.  
Culorile din cameră deveniră mai intense, 

preț de câteva secunde, după care dispărură  

și ele.  
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O lacrimă roz se prelinse pe obrazul 

tânărului și se opri în colțul gurii. O lăsă 
acolo, aceasta pietrificându-se.  

De atunci, când își simte colțul gurii umezit 

de lacrima roz, frumosul tânăr știe că, în 

puțin timp, camera sa se va scălda în culoare, 

că lacrima roz va dispărea din colțul gurii, că 
prietenul său va veni.  

Când se-ntâlnesc, stau și-și povestesc unul 
altuia despre locurile pe care le-au văzut.  
La plecarea fluturelui cu chip de copil, 

lacrima roz revine în colțul gurii și se 
pietrifică la loc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dar tânărul nu mai e trist la plecarea 

fluturelui cu suflarea ce naște culori, acum  

știe că nu mai e singur, că atâta timp cât 

lacrima roz se află în colțul gurii, va putea 
vedea splendorile lumii prin ochii 

„fluturelui” său și că, de câte ori lacrima roz 

se umezește, el va veni din nou, plutind în 
culoare. Frumosul tânăr n-a vorbit niciodată, 

nimănui. Își dorise un prieten și acum îl 

avea. Nu voia să știe nimic despre cei ce-l 
priveau cu milă sau de cei ce-i zîmbeau 
ironic. Îi plăcea să vorbească doar cu copilul 
cu aripi imense, a cărui suflare emană  atâta 
culoare.  
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MUZEUL ETNOGRAFIC 

AL BISERICII ORTODOXE DUD 

Din culisele unei inițiative de succes 

Ideea existenței acestuia a apărut în 

momentul în care, înainte de Bobotează, în 

urmă cu cinci ani, pe când se umbla prin sat 

cu sfinţirea caselor, am observat obiecte 

vechi, din trecut, ale casei tradiţionale 

româneşti (şterguri vechi, ţesute în războiul 

de ţesut, ponievi, preşuri, costume populare 

specifice zonei, şube, cojoace, paturi vechi 

cu strujac, lăzi de zestre, juguri de boi, căruţe 

din lemn din vechime), care spuneau mult 

despre ceea ce a fost cândva, cu adevărat, 

satul Dud – credinţa nestrămutată a moşilor 

şi strămoşilor noştri, care au zidit, cu multă 

osteneală, muncă şi răbdare, Biserica satului, 

având în centrul vieţii lor pe Dumnezeu. 

Născut şi plămădit din credinţa 

autentic creştină, poporul nostru românesc a 

avut, dintotdeauna, obiceiurile şi tradiţiile 

sale populare străvechi, portul specific 

popular, care reprezintă actul de identitate, al 

poporului român. Oamenii satului au fost 

simpli şi modeşti, dar credincioşi, harnici, 

gospodari, meşteri neîntrecuţi ai caselor 

tradiţionale româneşti. 

În luna august a anului 2015, după 

praznicul ,,Adormirii Maicii Domnului”, am 

discutat această problemă a înfiinţării 

Muzeului Etnografic al Parohiei ortodoxe 

Dud, cu Consiliul parohial, hotărându-se, 

unanim, înfiinţarea acestuia, cu condiția 

renovării  clădirii. S-a discutat, apoi, cu 

domnul primar al comunei Târnova, care ne-

a promis că ne va sprijini în acest demers 

interesant pentru întreaga  comunitate. Cu 

ajutorul Lui Dumnezeu, al primăriei 

comunei Târnova, care a alocat, pentru 

renovarea clădirii destinate muzeului 

etnografic al Parohiei Ortodoxe Dud, suma 

necesară pentru achiziționarea materialelor 

necesare renovării totale, a clădirii vechi de 
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78 de ani, şi al credincioşilor din sat, s-a 

început această  muncă destul de solicitantă. 

          Muzeul Dud 

  La data de 19 septembrie 2015, s-a 

început lucrul la clădirea propriu zisă. Toţi 

pereţii au fost tencuiţi şi, mai apoi, gletuiţi, s-

au turnat plăci de beton în interior, a fost 

introdusă instalaţia electrică şi au fost 

înlocuite ferestrele şi uşile de acces în clădire. 

Toate aceste lucrări au fost terminate la 

începutul lunii martie 2016. 

 

Muzeul Dud 

 
 

Casă tradiţională 

Începând cu data de 9 martie, s-a început 
amenajarea muzeului etnografic. În camera 
mică s-au aşezat preşurile, s-a montat patul 
cu strujac, acoperit cu o frumoasă poniavă 
veche, după care s-au aşezat şase perini pe 
model vechi. Tot aici, s-a aşezat o masă şi 

două scaune vechi și o măsăriţă ţesută în 
războiul de ţesut. Pe peretele din partea de 
răsărit, s-a aşezat o icoană veche de 100 de 
ani, reprezentând ,,Intrarea în biserică a 
Maicii Domnului”, pictată pe sticlă şi, 
deasupra ei, un prosop vechi cu motive 
populare.  Pe ceilalţi pereţi, s-a pus o farfurie 

veche şi un prosop popular, s-a așezat o ladă 

de zestre veche și un scăunel mic din lemn 
pe care, odinioară, bătrânii se aşezau. Pe 
peretele din partea dreaptă, pe umeraş, 
aşezată în amintirea vremurilor de demult, o 

şubă deosebită, albă, din pănură și cu motive 
populare deosebite, în roşu şi negru. Clădirea 
muzeului mai are, printre exponate, o 
interesantă căruţă ţărănească tradiţională, 
destul de veche, folosită la muncile 
câmpului, un plug vechi de arat pământul, o 
semănătoare din lemn, veche, pe trei rânduri, 
moară de măcinat cerealele manual, harşău 
de tăiat fân, coş de cules mere, lopată de 
lemn pentru scos pâinea din cuptor, oală 
mare de pământ, pentru fiert fasolea, două 
roţi mici pentru plug de arat pământul, 

plantator din lemn, pentru viţa de vie și 
multe altele. 
În camera mare a muzeului etnografic, mai 
sunt aşezate următoarele exponate: războiul 
de ţesut şterguri, preşuri, măsăriţe, urzoiul pe 
care se puneau firele pentru ţesut, vârtelniţa, 
furca de tors lâna, lopată din lemn de scos 
pâinea din cuptor, lopată de lemn pentru 
cereale, troaca din lemn pentru frământat 
pâinea, dulap vechi din lemn sculptat, laviţa 
veche tradiţională, oale şi farfurii de pământ, 
linguri de lemn, ulcioare pentru apă, costume 
vechi populare tradiţionale de bărbat şi 
femeie, opinci vechi, cizme de culoare 
neagră din piele, uşile vechi împărăteşti, ale 
iconostasului, ripiţele vechi, ale bisericii, cu 
care se mergea, odată, la rugăciunile pentru 
holde, fierul vechi de călcat cu cărbuni, piua 
de lemn, tipsie veche metalică, o ţiteră, 
pătrarul pentru măsuratul cerealelor, barda 
veche, briciul vechi de bărbierit, scaun vechi 
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din lemn cu spătar, jug din lemn pentru bou, 
farfurii vechi, din porţelan, pictate, şterguri. 
Ştiinţa prelucrării diverselor materii prime, 
formele deosebite, simetria ordonării 
motivelor decorative după reguli înscrise şi, 
în acelaşi timp, repartizarea culorilor, 
indiferent că ne referim la obiectele de 
ceramică, din lemn, fier, textile şi de port 
popular, dau măsura reală a talentului 
oamenilor pământului, în condiţiile fireşti ale 
unei continue locuiri în această străveche 
vatră de civilizaţie românească. 
Ansamblul acestor realizări poartă pecetea 
unui specific inconfundabil. Sunt, dacă ne 
raportăm la răspândirea lor, expresia unei 
culturi populare reprezentative pentru 
români, din întregul spaţiu carpato-
danubiano-pontic. 

 

PORTUL POPULAR DIN 

SATUL  DUD 

,,Portul nostru românesc vine din vremuri străvechi 

din fondul de îndărătnică tenacitate a dacilor ce 

ne-au fost strămoşi.” 

 
 Portul popular este o mărturie vie a 
continuităţii istorice şi a unităţii spirituale a 
locuitorilor de pe aceste meleaguri. Croiul şi 
ornamentaţia simplă sunt în concordanţă cu 
viaţa aspră a românilor din aceste părţi, în 
trecutul istoric. 
 El este moştenit de la daci sau, într-un 
context mai larg, de la popoarele trace.  
Piesele portului s-au transmis până astăzi 
românilor. 
În satul Dud, portul popular se purta cu 
unele diferenţieri, în funcţie de poziţia 
socială, de vârsta persoanelor, precum şi în 

funcție de context: în zile de muncă sau 
sărbătoare. Costumul popular românesc 
reprezintă ,,veşnicia şi individualitatea unui 
popor”, spunea Ionel Folea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Port popular 

 

Portul popular vechi, al copilului           

din familia ţărănească de la Dud 

Băieţii, până la vârsta de şapte ani, purtau 
cămaşă lungă, confecţionată din pânză de 
tramă, ornamentaţia ei fiind foarte simplă. 
Mai târziu, cămaşa primeşte puţină broderie 
la mâneci, cu floricele şi frunze mici sau 
frunze de viţă-de-vie, de culoarea roşie, iar 
marginea terminală a cămeşii a fost 
împodobită cu broderie fină, de culoarea 
roşie. Izmenele au croiul larg, având şi ele, la 
marginile terminale, broderie ornamentală.  
La sărbători, băieţii purtau cojoace din blană 
de miel şi ţundră, iar în picioare opincuţe de 
piele. 
Fetele aveau pieptănătura diferită, în funcţie 
de vârstă : până la vârsta de patru ani, părul 
era împletit în patru plete, numite chici, două 
de o parte şi de alta a capului. De la vârsta de 
nouă ani, părul se împletea în trei chici, iar 
cărarea se lăsa pe partea stângă. De la ceafă, 
în stânga, se împletea o codiţă, în partea 
dreaptă a capului se împletea alta, ce se 
continua cu chica mare, atârnând la spate.  
Cămaşa lungă a fetelor era asemănătoare cu 
cea a băieţilor.  

Îmbrăcămintea de iarnă se asemăna și ea. 
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Portul popular femeiesc: actualitate 

și tradiție 

Portul popular femeiesc se caracterizează 
printr-o mai mare bogăţie ornamentală. 
Acesta era compus din: spătoi, poale, cârpa 
de încins, cot sau cârpa de cap, baticul. 
Costumul vechi popular femeiesc se 
caracteriza prin simplitate ornamentală. 
Spătoiul, sau cămaşa veche, era 
confecţionată din pânză de cânepă de 
culoare albă, avea un mic guleraş de un 
centimetru pe gât, cu gura în faţă. Se încheia 
la gât cu o ciotorea, care se termina la capete 
cu ciucuri de aceeaşi culoare ca şi broderia 
cămeşii, sau cu nasturi mici, coloraţi. 
Mânecile erau largi la capăt, terminate în 
pumnare brodate. 
Cămaşa românească ne aminteşte de tipul 
dacic. Este alcătuită din doi laţi, unul în faţă 
şi altul în spate, fiecare mânecă fiind formată 
dintr-un lat. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Port nuntă 
 

Din punct de vedere al coloristicii, costumul 
popular femeiesc se caracteriza prin  
 

 
 
 
monocromie, deseori materialul brodat fiind 
folosit în culoarea lui naturală. Cămaşa sau ia  
înglobează, în ea, multă muncă şi pasiune. 
Florile de pe ea reflectă, de fapt, florile 
câmpului şi pe om, în totalitatea sa. Poalele 
se confecţionau din opt laţi încreţiţi la brâu 
cu creţele late, după diferite motive, romburi 
sau cârlige. 
 Ele se strâng la brâu cu ajutorul pumnatei, o 
panglică lată, în spate, brodată simplu, cu aţă. 
Cârpa de încins era bogat ornamentată cu 
motive numite, local, furchiţa, stâlpul şi rujiţa. 
Femeile tinere purtau cârpe de încins viu 
colorate în roşu, iar femeile mai în  vârstă, 
negre. De sărbători, în unele sate se purtau 
cârpe de încins confecţionate după modelul 
poalelor, terminate cu o dantelă cu colţi. Alte 
„cârpe de încins” aveau, în câmpul 
ornamental, două linii tricolore, roşu – 
galben – albastru, dovadă a continuităţii 
motivului tricolorului întâlnit la unele 
costume populare din timpuri străvechi. 
Tinerele fete purtau părul împletit în chici, în 
două chici împletite la zilele de lucru, şi  într-
o chică la zilele de sărbătoare. Femeile 
căsătorite poartă, şi astăzi, conci, care se face  
din două chici împletite, înfăşurate în jurul 
unui piaptăn fixat în partea dinspre ceafă a  
capului. Un tip de conci (n.r. - coc) 
este ,,conciul cu indreaua”. 
  

Cârpa de cap sau baticul  

În vechime, femeile purtau cârpa de cap din 
cânepă, ţesută în două iţe, vrâstate cu aţă 
roşie, albastră sau neagră, având o formă 
triunghiulară. 
 Fetele, înainte de măritat, aveau pe cap o 
coroniţă în formă de cerc, împodobită cu 
flori, şi la gât purtau o salbă de bani de 
argint. Iarna, femeile se îmbrăcau cu şube 
albe, bogat ornamentate pe piept, la 
buzunare, la manşetă şi la mijlocul spatelui 
cu şinioare şi păruşene din postav roşu şi 
negru.  
În picioare, se purtau opinci din piele cu 
curea sau cizme roşii. 
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Portul popular bărbătesc 

Bărbaţii daci purtau : cămaşă cu despicături 
în părţile laterale, iţari strâmţi sau încreţiţi, 
cioareci,  curea cu cataramă dreptunghiulară 
sau uşor rotunjită, glugă, suman strâmt, 
opinci şi căciulă. Până în perioada 
interbelică, bătrânii purtau părul lung, cu 
breton, având cărare pe mijlocul capului şi 
lăsat liber pe spate. 

 

   Clopul, pălăria.  

Vara, bărbaţii purtau clopuri tip „cuib”, din 
postav neagru închis, cu boruri nu prea late 
şi cu panglică. Borul era îndoit la spate, unde 
bătrânii purtau pipa, iar vârful era turtit. Mai 
târziu, se purtau clopuri de formă cilindrică 
sau pălării înalte, uşor ţuguiate. Pe panglică, 
se purtau, de către feciorii care fuseseră la 
recrutare, panglici tricolore. Alt tip de pălărie 
este cea de paie, cu panglică mare, neagră. 
Culoarea pălăriei este aleasă în funcţie de 
vârsta purtătorului. Tinerii poartă culori 
deschise, iar bătrânii pălării de culoare 
neagră. 
Căciula de oaie, ţuguiată, cu vârful încovoiat, 
s-a păstrat din cele mai vechi timpuri, 
până azi. Forma căciulii, precum şi felul de a 
o purta, seamănă cu tipul dacic. Culoarea 
căciulii poate fi diferită, neagră, albă sau 
brumărie. 
Cămaşa bărbătească, la început, s-a 
caracterizat prin simplitatea croiului, a  
ornamentaţiei. Cămăşile de tip vechi, cu 
ciotorea, erau croite din patru laţi de pânză 
din cânepă, tramă. Aveau gulerul pe gât, 
îngust de un deget, în faţă aveau o „gură” cu 
tiv, şi nu aveau nasturi. La nivelul gulerului, 
cămaşa se încheia cu ciotorea. 
Izmenele erau cusute din patru laţi şi se 
terminau cu tiv brodat cu aţă albă. Erau 
confecţionate din cânepă albă şi se 
caracterizau prin simplitate ornamentală, iar 
croiul era larg şi simplu. 
Laibărul negru, zobon, vesta din postav 
negru sau barşon, era bogat ornamentat cu 
şinioare şi încârnituri, cusături în zig zag  
 
 
 

 
făcute cu aţă tricoloră, şi avea bumbi (n.r. – 
nasturi) metalici. 
Iarna, bărbaţii purtau pantaloni din lână şi 
şuba de albul pănurei, pe care exista o 
ornamentaţie deosebită din bucăţi de postav 
negru sau roşu, tăiate sub formă de romb 
sau cerc ce formau şiruri ornamentale de 
culoare roşie. 
În picioare se purtau opinci din piele cu 
curea sau cizme de piele. 

                                                                                   

ISTORICUL BISERICII ORTODOXE 

DIN SATUL DUD 

Începuturile bisericii vechi de lemn, pe 
temelie de piatră de codru, în satul vechi de 
pe Valea Lugojului, de la Dud, îşi pierde 
originea în negura timpului.  Pe vatra veche a 
satului, situată pe un platou de-a lungul 
pârâului, cunoscut sub numele de Valea 

Lugojului, se găsește locul unde a fost 
construită vechea biserică, acest loc fiind 
denumit ,,Dealul bisericii”. 
 Tradiţia veche consemnează, aici, existenţa 
unei străvechi biserici de lemn. Aceasta 
credem că este biserica pe care, la anul 1755, 
o vizitează Episcopul Sinesie Jivanovici al 
Aradului, despre care se menţionează că avea 
Hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”, şi 
era în stare de ruină. În perioada anului 
1760, satul s-a aşezat pe vatra actuală aşa 
cum se află şi astăzi. 
La 30 iunie 1768 se primeşte aprobarea de a 
construi, din piatră şi cărămidă, biserica 
actuală, cu Hramul ,,Adormirea Maicii 
Domnului”, din satul Dud, în formă de 
navă, cu terminaţia într-o absidă 
semicirculară a Sfântului altar.  
Lungimea navei bisericii este de 22 de metri, 
lăţimea de 8 metri, iar înăţimea turnului de 
25 de metri. Zidurile sunt deschise prin două 
intrări, pe peretele nordic una, iar cealaltă pe 
peretele sudic. Turnul bisericii a fost 
construit ulterior şi supraînălţat cu 14 metri, 
în anul 1927. 
În data de 29 mai 1927, biserica ortodoxă 
din satul Dud a fost vizitată de către Prea 
Sfinţitul Episcop Grigore Comşa al 
Aradului, care a asistat la serviciul Vecerniei, 
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la sfârşitul căreia a ţinut o scurtă cuvântare 
credincioşilor. 
În jurul anului 1962, în perioada preotului 
paroh Iacob Lupei, biserica a fost reparată în 
exterior şi interior, la data de 11 noiembrie 
1962, având loc târnosirea bisericii de către 
Prea Sfinţitul Episcop Teoctist Arăpaşu. 
Aceasta a fost prima biserică târnosită de 
după instalarea Prea Sfinţiei Sale ca Episcop 
al Aradului. 
În anul 1996, din perioada preotului paroh 
Giani Achim, biserica ortodoxă din satul 
Dud a fost reparată în exterior, fiind 
consolidată fundaţia, tencuită şi stropită cu 
ciment alb şi praf de marmură. S-a înlocuit 
dulgheria de la turn, vopsindu-se tabla de pe 
turnul şi corpul bisericii. În data de 23 
noiembrie 1997, a avut loc sfinţirea bisericii 
ortodoxe cu Hramul ,,Adormirea Maicii 
Domnului”, din satul Dud, de către Prea 
Sfinţitul Episcop Dr. Timotei Seviciu al 
Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului. Pictura 
interioară a sfintei biserici a fost realizată, în 
anul 2001, de către pictorul bisericesc 
Popescu Constantin din Rădăuţi, în timpul 
părintelui paroh Giani Achim, şi a fost 
sfinţită în data de 28 octombrie 2001, de 
către Prea Sfinţitul Episcop Dr. Timotei 
Seviciu. 
 În luna noiembrie a anului 2009 a fost 
aşezat la loc, în biserică, noul iconostas 

sculptat din lemn de paltin, de către maestrul 
sculptor Vasile Găman, împreună cu fiii săi, 
sculptorii Vasile şi Gheorghe Găman. 
Prin bunăvoinţa credincioşilor, în anul 2010, 
au fost pictate toate icoanele noi de pe 
iconostas, iar la data de 19 decembrie 2010, a 
avut loc sfinţirea noului iconostas de către 
Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei 
Seviciu al Aradului, iar pentru munca  
depusă în slujba lui Dumnezeu şi a 
aproapelui, Înalt Prea Sfinţia Sa, a acordat 
preotului paroh Giani Achim distincţia de 
iconom stavrofor. 
 Tocmai de aceea, mica biserică ortodoxă de 
la Dud rămâne pentru toţi credincioşii şi 
pentru toţi cei care o vizitează, o oază de 
linişte interioară, în pustia acestei lumi, unde 
creştinii îşi regăsesc liniştea sufletească. 
 

Rubrică realizată de: 
Preot Achim Giani 

Parohia Ortodoxă Dud, 
Judeţul Arad 
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Gheorghe Niculescu 
 

Născut la 13.04.1945 în comuna Ciortești, jud. Iași, a scris 16 cărți, este membru al Uniunii 

Epigramiștilor din România și al Ligii Scriitorilor din România. Colaborează la diferite ziare, 

reviste și almanahuri din țară și străinătate, are peste 20 de diplome de merit și de excelență. 

Este Cetățean de Onoare al comunei natale, cât și al orașului Uricani, unde domiciliează. 

 

 

 

  REȚETA EPIGRAMEI 

 

În rândul unu, pui trotilul, 

În rândul doi, capsa, la loc, 

În rândul trei, fixezi fitilul 

Și-n rândul patru, îi dai foc! 

 

    MIE ÎNSUMI 

 

Am muncit să fac umor 

Și acuma tare-aș vrea 

Ca orice om din popor 

Să râdă de munca mea . 

 

   CUGETARE 

 

Cugetă bărbatul: 

Uite-așa e viața ... 

Se-noiește anul, 

Se-nvechește soața! 

 

            

 

 

     SEMNE BUNE 

 

Nevastă-mea divorțează, 

Soacră-mea zice că moare, 

Un urător pronostichează: 

,,Semne bune anul are!” 

 

      CONSTATARE 

 

Iată ce-am constatat azi: 

Pe strada Brazilor, nu-s brazi, 

Pe strada Plopilor, nu-s plopi, 

Însă pe toate-s numai gropi. 

 

  UNUI BEȚIV PUPĂCIOS 

 

Aflat într-o beție dură, 

Alcoolicul sentimental 

A vrut și el să pupe-o gură 

Și-a pupat gura... de canal. 
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     UNEI DOAMNE 

 

M-a-ntrebat cândva o damă 

De pot să-i fac o epigramă, 

Iar eu i-am răspuns docil 

Că pot să-i fac... și un copil. 

 

            IARNĂ GREA 

 

Afară frig, în casă frig, 

Prin toate ungherele, 

Doar caloriferele 

Nu prea frig. 

 

            GER 

 

Afară e iarnă grea 

Și în casă nu-i căldură; 

Am noroc cu soacră-mea 

C-a făcut temperatură. 

 

    MALPRAXIS 

 

La spital, în secție, 

Toate asistentele 

Îl acuză pe-un doctor 

De malpraxis... în amor. 

 

        DORINȚĂ 

 

Pe domnița deputată 

Eu o iubesc permanent 

Și aș vrea, măcar o dată, 

Să dorm cu ea... în Parlament. 

 

     NEMULȚUMIRE 

 

O femeie se plângea: 

,,La bărbatul meu, Georgele, 

Toate sunt mai mititele! 

Până chiar și pensia”... 

 

    LA HORĂ-N SAT 

 

Ibovnicul a jucat-o 

Sârba și hora staccato, 

Iar soțul său, mare brută , 

O luă la o bătută. 

 

    UNUI DEFUNCT 

 

Femeile-i mâncară viața - 

Ca să vedeți ce destin - 

Acuma, l-a luat moartea ... 

Tot de genul feminin! 

 

INSCRIPȚII PE TRICOURI 

 

Pe tricoul lui scria: 

,,Căsnicia n-are rost” 

Iar pe-al ei, scria așa : 

,,Stau lângă un prost!” 

 

UNUI MICROBIST 

 

După meci, se simțea nasol, 

Că nu văzuse nici un gol; 

Nici nu i-ar fi trecut prin cap 

Că unul gol era-n dulap. 

 

VECINEI MELE 

 

E suplă, ca o lumânare, 

Vecina mea, o văd prin gard 

Și mă frământă o-ntrebare : 

Cum aș putea să fac s-o ard? 

 

DIVORȚ 

 

Făcură și partajare 

Și s-au despărțit frumos: 

El tăcut, ea - gură mare , 

Ea-n Peugeot iar el... pe jos. 

 

URĂRI 

 

La Anul Nou, colindătorii 

Își urau conducătorii 

Ce-aveau grijă de ei, foarte! 

De-aceea-i urau... de moarte. 

 

PE PLAJĂ 

 

Pe plajă s-au arătat 

Un el și o ea, odată: 

El -  puțin cam turmentat , 

Ea - cam tare dezbrăcată. 
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Creionări încondeiate cu pixul 
 
 
 

 

*  Nu-mi vine să cred că nu-ţi vine să crezi. 

*  S-a prestabilit că ea prea s-a stabilit. 

*  Fiindcă a făcut şi ciclul unu şi ciclul doi, se 

consideră ciclist. 

*  A fost recompensat cu o lovitură de 

pedeapsă. 

*  El a luat-o de nevastă, iar ea a luat-o razna. 

*  I-a venit o idee genială, dar, fiind de genul 

feminin, misoginul a ignorat-o. 

*  O femeie îşi făcea mereu drum pe la el, dar 

el prefera autostrăzile. 

*  La loterie îi ies mereu toate numerele... 

necâştigătoare. 

*  Era de aşteptat să nu aibă la ce se aştepta. 

*  Culmea norocului este ca moartea să-ţi 

salveze viaţa. 

*  Mobilul crimei a fost un imobil. 

*  De fapt, nu-i greu să recunosc faptul că mi-a 

fost greu să-mi recunosc fapta. 

*  I s-a anulat dreptul de a i se anula pedeapsa. 

*  În Rai, nu există dreptul de proprietate; n-ai 

dreptul nici măcar la propriul tău trup. 

*  Au avut noroc de tot felul de ghinioane. 

*  I s-a găsit vina că nu poate fi învinuit. 

*  Nu-l ajuta mintea să mintă. 

*  Aveau chipurile în fel şi chip. 

*  Unii păstrau curăţenia, iar alţii o risipeau 

peste tot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Avem libertatea de a renunţa la libertate. 

*  Poseda un colţ de Rai, tocmai la mama-

dracului. 

*  L-a pus necuratul să se cureţe. 

*  Domnului Urban îi place mediul rural. 

*  Cu privire la chiori, orbii aveau vederi 

diferite 

*  Doctorul asista cum asistă asistenta. 

*  A fost demascat că nu purta mască. 

*  M-am plictisit de-atâta plictiseală. 

*  A fost amendat pentru instigarea la ordine şi 

disciplină. 

*  După ce vorbeşte ea, începe să tacă el. 

*  Greu de crezut că atela nu are nici o legătură 

cu atelajul. 

*  A fost obligat să devină voluntar. 

*  Este posibil să fie posibil şi imposibilul. 

*  A făcut o greşeală impecabilă. 

*  Uşor, uşor, au luat în greutate. 

*  Va veni şi ziua când n-o să-şi mai piardă 

nopţile. 

*  Ea trăgea la mă-sa, iar el trăgea la măsea. 

*  Alţii cred despre noi că suntem alţii. 

*  S-a nimerit ca nuca-n perete, deşi era alună. 

*  Fiindcă era des amăgit, era dezamăgit. 

*  Nevastă-sa l-a scăpat de amantă, dar nu-l 

poate scăpa din ochi . 

*  Ca să ajung la vârsta aceasta, am pierdut 

mult timp. 
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MEMBRI FONDATORI: 

Nume și prenume Locația 

1. CONSTANTIN POPUȚA (STelu Pop)                                               PLĂIEȘTI/ CLUJ                                                       
2. GHEORGHE CÂLB                                                                           ARĂNEAG(CĂSOAIA)/ARAD                                     

3. SORINA DORINELA PAȘCA                                                           TÂRNOVA/ARAD                                                                         
4. PETRU DOBRA                                                                                  SÂNTANA/ARAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
5. FELICIA  BALDOGI                                                                          CÂMPIA TURZII/CLUJ                                                  
6. GHEORGHE DESIDERIU BALDOGI                                             CÂMPIA TURZII/CLUJ                                              
7. MIHAI  COTEA                                                                                  SIBIU                                                                                                                   

8. FLORICA MAIER                                                                               SIGHIȘOARA/MUREȘ                                                               

9. MIRCEA MAIER                                                                                 SIGHIȘOARA/MUREȘ 

             

MEMBRI ACTIVI & ONORIFICI & COLABORATORI 

1. DIANA PURCĂRIN                                                                              ARAD                                                                                                                                

2. CONSTANTIN JURCUȚ                                                                       ARAD                                                                        
3. GHEORGHE SINESCU                                                                        SÂNTANA/ARAD                                                              
4. CAMELIA PAG                                                                                      SÂNTANA/ARAD                                                                         
5. VICTOR PAG                                                                                         SÂNTANA/ARAD                                                  
6. IOANA NADIU                                                                                      SÂNTANA/ARAD                                                                        

7. IOAN BRIȚA                                                                                          SÂNTANA/ARAD                                                                      

8. DAN MORGOȘ                                                                                      SÂNTANA/ARAD                                                    
9. CIPRIAN BUDA                                                                                     SÂNTANA/ARAD                                                                

10. EMILIA PÂNCOTAN                                                                          GALȘA/ARAD                                                                 
11. JESSICA PÂNCOTAN                                                                         CURTICI/ARAD                                                                                                                                                  
12. ADINA GRADA                                                                                   TÂRNOVA/ARAD                                                                   
13. MARIANA JURJ                                                                                   TÂRNOVA/ARAD                                                    

14. GHEORGHE OPREA                                                                          AGRIȘU MARE/ARAD                                                
15. MARIUS KRÄMER                                                                               MORODA/ARAD                                                   
16. GIANINA BUTAR                                                                                CHIER/TÂRNOVA/ARAD                                         
17. MARIA GLIGOR                                                                                  TÂRNOVA/ARAD                                                   
18. Preotul GIANI ACHIM                                                                          DUD/TÂRNOVA/ARAD                                             
19. DANIELA ACHIM                                                                                DUD/TÂRNOVA/ARAD                                                                                                                                                                                                                      
20. GHEORGHE   PREDA                 DUD/TÂRNOVA /ARAD                                                 
21. IULIUS POP                                                                                           MÂSCA/ARAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
22. MARINELA MUNTEA                                                                         INEU/ARAD                                                                            

23. FLORIN T. ROMAN                                                                             SEBIȘ/ARAD 
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24. VALENTIN AJDER BUCUREȘTI                                                      

25. LILIOARA MACOVEI                                                                         BACĂU                                                                                          

26. AGNES MUREȘAN                                                                             MIȘCA /BIHOR                                                        

27. IOACHIM MUREȘAN                                                                         MIȘCA /BIHOR                                                               

28. CLAUDIA ELENA PETER                                                                  ORADEA/BIHOR                                                            

29. ELENA DAVID                                                                                    PLĂIEȘTI/CLUJ                                                                        

30. BIANCA AXENTE                                                                               CLUJ  NAPOCA                                                                      

31. DIANA MONICA MĂNESCU                                                             ARNHEM/OLANDA                                                    

32. STANCA COTIȘEL                                                                              CLUJ NAPOCA                                                                    

33. DAN JUCAN                                                                                         CLUJ NAPOCA                                                                       

34. ANA COSAC                                                                                         TURDA/CLUJ                                                         

35. OVIDIU  COSAC                                                                                  TURDA/CLUJ                                                                                       

36. ANA ȘANDRU                                                                                      TURDA/CLUJ                                                                

37. CORINA POP                                                                                        TEXAS/S.U.A.                                                                 

38. CĂLIN POP                                                                                           TEXAS/S.U.A.                                                                           

39. CRISTIAN TÖMLÖ                                                                              TURDA/CLUJ                                                               

40. DIANA BĂNETE                                                                                  TURDA/CLUJ                                                                        

41. ALIN POPESCU                                                                                    TURDA/CLUJ                                                           

42. ANICA ANDREI-FRASCHINI                                                              IAȘI                                                                         

43. EMANUEL POPE                                                                                  LONDRA/ANGLIA                                                     

44. MIHAELA RAȘCU                                                                                 TÂRGU MUREȘ 

PARTENERI  & SPONSORI 

1. PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL TÂRNOVA, JUD. ARAD;                                                                                                

Târnova, str.Principală, nr.734, tel/fax:0257 370 101, e-mail:contact@tirnova.ro, cod poștal:317360 

2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ TÂRNOVA, JUD. ARAD;                                                                                                                            

Târnova, nr.492,tel/fax:0257 370 113, e-mail:scoalatarnova@yahoo.com,cod poștal:317360 

3. S.C. SUPEREX S.R.L. ARAD                                                                                                                                            

Arad , str. Blajului, nr.2, ap. 2c, cod Poștal: 310130, Jud. Arad, tel: 0257 259 699                                                                                  

Firmă de top în evidența contabilă; activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul 

fiscal, membri în C.E.C.C.A.R. 

4. S.C. NAJLEPSI ELECTRIC S.R.L. ARAD;                                                                                                                                                                                  

Arad,  România, str.Câmpul Liniștii, Parc Industrial UTA, Hala 81 , tel:0743 508 492, 0743 044 041,                                                        

e-mail: ladislav.gatas@najlepsielectric.com 

Producător de componente pentru linii asamblare și verificare, expert în construcția de echipamente 

automatizate și echipamente complete (linii de asamblare și verificare) sau componente pentru acestea; 

blocuri pneumatice, panouri de control, fitinguri, fixturi etc. 

Pornind de la proiectare mecanică și electrică, continuând cu programare mașini cu comandă 

numerică, frezare, eloxare, asamblare mecanică, pneumatică, electrică, programare, testare 

echipamente și finalizând cu livrarea produsului la sediul clientului, instalarea echipamentului și 

tel:0743
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oferirea de garanție și service.De asemenea, proiectează și realizează module de testare, confecționate 

din polioximetilenă (POM). 

Executarea de proiecte noi sau recondiționarea pieselor deja existente. Toate proiectele sunt conform 

directivelor CE. 

 

5. EDITURA EIKON BUCUREȘTI;                                                                                                                                                 

Director editură, d-l Valentin Ajder, tel: 0728084802, e-mail: valentin.ajder@gmail.com 

 S.C. EIKON BOOKSTAGE S.R.L.;                                                                                                                                                                     

Contact : Str. Smochinului nr. 8, sector 1, București, România                                                                                                               

Redacţia: tel: 021 348 14 74 , mobil: 0728084802, 0733131145, e-mail: contact@edituraeikon.ro 

Distribution: tel./fax: +4021 348 14 74, mobile: +40733131145, e-mail: difuzare@edituraeikon.ro 

 

             Înfiinţată în 2003, având profil enciclopedic, Editura EIKON s-a impus pe piaţa de carte 

românească, editând până azi titluri din domenii diverse: filosofie, religie, carte şcolară şi universitară, 

beletristică, medicină naturistă, carte practică, ghiduri, albume de artă etc. – în următoarele serii şi 

colecţii:  

Biblioteca Ortodoxă, Eikon Educaţional, Universitas, Istorie contemporană și Relații 

internaționale,Theologia Socialis, Poezie, Proză, Eseu şi Critică literară, Spiritualitate, Teatru, 

Albume, Convorbiri, Biografii, Amintiri, Practic, Terapii complementare, Mituri Contemporane. 

Au fost editate până acum peste 1000 de cărţi, scrise de autori români şi străini, clasici, 
contemporani, consacraţi sau  debutanţi.                                                                                                                                                                                              
Dintre autorii consacraţi pe care i-a publicat Editura, îi amintim pe: Mihai Eminescu, George 
Coşbuc, Ion Agârbiceanu, A.P. Cehov, Sergiu Celibidache, Petre Ţuţea, Mircea Eliade, Mircea 
Vulcănescu, Al. Paleologu, Vintilă Horia, Gaby Michailescu, Vasile Andru, Dumitru Constantin-
Dulcan, Andrei Marga, Radu Preda, Mihail Neamţu, Radu Carp, Ioan Bolovan,  Achim Mihu, 

Liviu-Petru Zăpârțan, Vasile Sebastian Dâncu, Adrian Marino, Mircea Muthu, Wolf von 
Aichelburg, Aurel Sasu, Thomas Alexander Szlezák, Alexander Baumgarten, Dan Hăulică, Pavel 

Șușară, Vasile Pușcaș...  
În colecţia Biblioteca Ortodoxă au apărut cărţi semnate de Î.P.S. Nicolae Corneanu, Î.P.S Lazar 
Puhalo, Arhim. Cleopa Ilie, Arhim. Iustin Pârvu, Arhim. Arsenie Papacioc, Arhim. Teofil Părăian, 
Arhim. Mina Dobzeu, Ierom. Lavrentie Şovre etc.  
Editura EIKON participă la toate târgurile naţionale de carte, impunându-se prin valoarea cărţilor 
publicate şi prin calitatea grafică, obţinând numeroase premii şi distincţii. 
Colaborează cu toate reţelele importante de difuzare, precum şi cu majoritatea bibliotecilor din 
ţară, derulând proiecte cu numeroase instituţii: 
 Ministerul Culturii şi Cultelor, Administraţia Fondului Cultural Naţional, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, Patriarhia Română, Primăria Sectorului 2 Bucureşti, Institutul Oncologic „Ion 
Chiricuţă” Cluj-Napoca, Consiliul Judeţean Bistriţa, Primăria Municipiului Bistriţa şi altele. 
Începând cu anul 2006, Editura EIKON este acreditată de Consiliul Naţional al Cercetării 
Ştiinţifice din România (CNCS), iar din 2011 a primit acreditare pentru domeniile: 
 Istoria economiei; Istoria ştiinţei şi a tehnologiei. Istorie socială, economică şi politică. Istorie 
militară; Istorie medievală. Istorie modernă şi contemporană. Istorie colonială şi istorie universală; 
Mituri, ritualuri, reprezentări simbolice, teologie şi studii religioase. Etnografie; Limba şi literatura 
română; Filosofie şi istoria filosofiei. Epistemologie, logică şi filosofia ştiinţei. Etică şi bioetică; 
Arte vizuale. Arte performante. Muzee şi expoziţii. Muzică şi muzicologie, istoria muzicii. 
 
 
 

mailto:contact@edituraeikon.ro
mailto:difuzare@edituraeikon.ro
http://www.cncs-nrc.ro/
http://www.cncs-nrc.ro/
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6.S.C. HTI INTERNATIONAL ROMÂNIA S.R.L. BRAȘOV;                                                                              
Sediu Brașov: B-dul Muncii, nr. 22 A, etaj 1, cladirea BCR, cartier Racadau, Brasov, 500281,Tel: 

+40 368 440 745,   Fax: + 40 368 440 746                                                                                                                                                                              

Depozit Brașov: Loc. Ghimbav DE301- DE 305 în incinta RA-RA Logistics,Tel: +0368 734 283 Fax: 

+40 368 88 00 29, e-mail: alin.moaca@hti-romania.ro                                                                                                                                                 

Punct de lucru Bacău : Str. Narciselor, nr.5A,cod poștal 600308,Tel: +40 234 555 002 , Fax: +40 334 

405 197,  e-mail:hti@hti-romania.ro                                                                                                                                                                                                                                                             

Punct de lucru Constanța B-dul Aurel Vlaicu nr 191C, Etaj 2 ,Tel: +40 341 425 197 , Fax: +40 341 

425 194,  e-mail:hti@hti-romania.ro 

Punct de lucru Cluj: Str.Libertatii nr 7-15, Apahida,jud. Cluj, Tel: +40 0264 232 797 , Fax: +40 

0264 232 797 

e-mail: nicolae.pacurar@hti-romania.ro, mobil:0754 087 388, 0746 297 022 ,www.hti-romania.ro 

HTI Internațional România este parte a grupului GC-HTI, lider de piaţă în Germania, în domeniul 

desfacerii produselor destinate lucrărilor de infrastructură, precum şi în complexele industriale și 

rezidenţiale. Provocarea pentru HTI-grup este sarcina de a fi partenerul central pentru gama completa 

de produse în infrastructură și industrie.  

 În acest scop, HTI-grup oferă sisteme de înaltă calitate, practice și dintr-o singură sursă. Datorită 

numărului mare de parteneri de renume din Europa, pe care îi reprezintă, și a paletei largi de produse 

desfăcute, HTI International România vă asigură componentele de instalații dorite, în combinații 

optime și cu cel mai bun raport calitate/preț. HTI Internațional România, prin parteneriatul cu cele mai 

importante companii producătoare în domeniu, comercializează o gamă de produse specifice: 

conducte, tubulatură, armături industriale, materiale geosintetice, cuplaje, fitinguri şi accesorii, pentru 

lucrările de alimentare cu apă şi gaz, de canalizare, de pregătire şi tratare a apei, infrastructură, 

industrie, agricultură, pentru diverse aplicații. 

 

 

                                                                                                  

7. S.C. WILO TRANS S.R.L. CLUJ NAPOCA                                                                                                                                                 

Cluj-Napoca, Str. Steluței,  nr. 6,cod postal:  400254, Tel: 40-264-43.53.45, Fax: 40-264-43.62.53,                                                           

e-mail: office@wilotrans.ro , www.wilotrans.ro  

Wilo Trans, firmă de top cu Certificat de excelență: deține o gamă variată de produse originale de 

foarte bună calitate, pentru  care oferă și service tehnic. Distribuie produse aparținând  grupului WILO 

SE - producător de top în domeniul pompelor şi sistemelor de pompare pentru instalaţiile de încălzire, 

climatizare şi răcire, alimentării cu apă şi evacuării apei uzate. Progresul tehnologic al companiei are 

un lung istoric, acesta datând de aproape 140 de ani. La Wilo, ideile vizonare sunt transformate în 

soluţii inteligente şi inovaţii care stabilesc punctele de referinţă din industrie. Produsele Wilo 

reprezintă calitate premium, uşurinţă în utilizare şi eficienţă energetică.  La Wilo, cheia succesului o 

reprezintă oamenii, care îşi folosesc inventivitatea şi experienţa, alături de companie. În toate locaţiile 

din lume, Wilo dovedeşte cu rezultate, ingeniozitatea muncii în echipă, a specialiştilor care lucrează 

pentru companie.  În România, Wilo este prezentă din anul 1998. 

http://www.hti-romania.ro/
mailto:office@wilotrans.ro
http://www.wilotrans.ro/
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8.S.C.VIAMSO S.R.L. CÂMPIA TURZII                                             

Câmpia Turzii, str.1Decembrie 1918, nr.51,cod postal:405100                                                                                                                                     

e-mail: viamsosrl@yahoo.com,   tel:0744 755 295 

 

Firmă de top, deținătoare a Certificatului ELITE Firmă de încredere 2017. Retailer de produse tehnice, 

de construcții, instalații și bricolaj, care desface o gamă variată de produse de construcții, sub egida 

„Totul pentru casa ta”, unde raportul calitate/preț este prioritar, materialele pentru instalații de apă și 

canal, scule și unelte diverse, materiale electrice de calitate,  satisfac cerințele și gusturile clienților, 

produsele având proveniență atât internă,  cât și externă.   

 

 

9. S.C.  I&C  TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.R.L.   &                                                                                           

S.C. TRANSILVANIA IMPACT IMPORT EXPORT S.R.L. TURDA 

Turda, str.Mihai Viteazu, nr.45, jud. Cluj 

Telefon: (0264) 312 455, Fax: (0264) 317 911, e-mail: office@transilvaniaimpact.ro 

 

Grup de firme specializate în producerea și comercializarea tuturor tipurilor de beton și agregate 

minerale în stare naturală sau prelucrată; agregate sortate și balast, piatră concasată, betoane etc.  

Închirierea de utilaje pentru terasamente și geniu, efectuarea lucrărilor de infrastructură rutieră, 

transportul materialelor de construcții, transporturi agabaritice.  

Închirieri utilaje construcții; utilaje pentru construcții industriale și civile, utilaje specifice lucrărilor de 

terasare, amenajare platforme  industriale, utilaje pentru execuție drumuri, parcări, canalizări, utilaje 

specifice pentru decopertare, escavare, taluzare, încărcătoare frontale, stație pentru sortare balastru, 

piatră, utilaje pentru demolări, construcții, săpături, lucrări de alezare cupe, rectificări bolțuri, utilaje 

pentru amenajari teren. 

 Lucrări de construcții civile și industriale; fundații, structură beton,finisaje, instalații sanitare, electrice 

și termice...  

 Având implementate sistemele de management al calității, grupul de firme a devenit unul din 

principalii producători de agregate și betoane din zona Mureș-Arieș, important furnizor pentru 

Autostrada Transilvania și pentru piața construcțiilor din Cluj. 

 

10. S.C. CENTER POINT EXIM S.R.L. TURDA                                                                                                                             

Turda, str. Aviatorilor, nr 10/A                                                                                                                                                                   

Punct de lucru: Turda, str. 22 Decembrie 1989, nr.64 tel/fax:0264 316 639, 0744 585 867                                                                      

e-mail: centerpointmm@yahoo.com 

Firmă specializată în comercializarea produselor din lemn; paleți și ambalaje diverse din lemn, 

elemente prelucrate din lemn, diverse produse din lemn la comandă, unde raportul calitate/preț 

este prioritar. 

 

http://www.firmadeincredere.ro/companies,5412,c-mpia-turzii
https://www.google.ro/search?dcr=0&ei=Hgu1Wvy5MoylsgGW1pPYBA&q=sc+viamso+srl&oq=sc+viamso+srl&gs_l=psy-ab.1.0.0i22i30k1l5.3036.9492.0.12427.27.19.0.0.0.0.219.1893.11j6j1.18.0....0...1.1.64.psy-ab..13.14.1541...0j33i21k1j0i67k1j0i22i10i30k1.0.ohDUgS6qW1U
mailto:office@transilvaniaimpact.ro
mailto:centerpointmm@yahoo.com
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