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La vie en rose

Primele clipe ale vieții Micului Om sînt dedicate trăirii. Doar trăirii. De la primele clipe și 
până la momentul când se conștientizează pe sine, adică atunci când mintea Micului Om este 
îndeajuns de mare încât să se separe, Micul Om se trăiește și atât. Trăim mai multe separări 
și separații de-a lungul vieții, însă prima dintre ele se realizează în cap, în momentul în care, 
după cum spuneam, ne separăm de noi pentru „a ne putea vedea”. De-acolo, încep tot felul de 
experiențe, căutări (neobositele căutări ale micului sine), excursii, indentificări, înfrățiri ș.a.m.d. 

Noi, revista AC, putem spune că ne aflăm încă în faza de formare, imediat după prima 
pseudo-separare de noi, cu finalitatea observării,  după primul număr. Parcurgem o frumoasă 
etapă de la vie en rose. Observăm, zâmbim, călătorim, ne prezentăm singuri și ne înfrățim. Din 
anumite puncte de vedere, înfrățirile între oameni se asemănă cu înfrățirile între orașe. Dacă 
luăm în calcul că omul este un oraș în sine, din punct de vedere al tuturor construcțiilor și 
oamenilor care-l compun, vom avea deja un punct de belvedere destul de interesant asupra 
acestei comparații. 

Numărul 3 al revistei noastre va purta semnificația solilor de pace. Acei soli de pace absolut 
necesari înfrățirilor reușite. Și cum comuna Tîrnova, mama Arăneagului și a satelor aparținătoare 
ei, e înfrățită peste hotare cu orășelul Choisy-le-Roi, iată că „s-a întâmplat și întâmplarea” ca noi, 
revista AC, să călătorim și să ne ducem mesajul și mai departe, până hăt, în  Hexagon. 

În acest sens, am pregătit materiale speciale și traduceri în limba franceză a unor texte 
pentru a face această apropiere și mai naturală. 

Povestea continuă, trăirea continuă, și iată că există viață și după mica buclă cu rol tributar 
celor mici, din paginile numărului 2 al revistei. Revenim la structura originală a revistei. Poeme, 
proză, mărturii, omagii, ecouri, viziuni, spiritualitate, tradiții, multă istorie și nițică filosofie, 
într-o rubrică nou-nouță: Orizonturi temporale. Pentru că „Nici un moment nu există numai ca 
trecere spre celălalt moment, ci e un scop în sine şi pentru sine” , nu-i așa domnule Blaga? 

Ce să mai? O adevărată vie en rose pentru voi, toți cei care ne citesc. 

Une vraie vie en rose pour vous, tous ceux qui nous lisez.

Mihai Cotea                                                                                                                                                                  
redactor-șef  revista AC

                 

                                                                                                                                                                         M C

Editorial
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Pagina Asociației culturale,, Cartea, izvor de cultură”

 

S-au scris primele file de carte                                                                                    

              

          Nimic nu a fost premeditat, totul a venit de la sine. La început a fost zâmbetul, zâmbetul de 
copil, apoi a fost visul, mai apoi a urmat zborul, zborul de fluturi, și astfel ia ființă un concurs de 
creație artistică, destinat copiilor cu vârste de la 6 la 18 ani, desfășurat la prima ediție în anul 
2017, cu statut județean, în orașul Sântana din județul Arad. 

      La cea de-a doua ediție, din anul 2018, concursul primește statut național, își definește 
numele și ia amploare; cu participanți din 21 de județe ale țării, de la nord la sud, de la est la vest, 
de la munte până la marea cea mare, din instituții educaționale de stat și private: grădinițe, școli 
primare și gimnaziale, licee teoretice și de specialitate, licee speciale pentru elevi cu dizabilități, 
seminarii teologice, palate ale copiilor, școli populare de arte etc. Participanții la concurs provin 
din mediul rural și urban, fiind înscrise în concurs 640 de creații literare și plastice, iar în urma 
jurizării, făcută de un juriu profesionist, au fost desemnați premianții: 250 de participanți cu 
vârste de la 3 la 18 ani au primit diplome, cărți, reviste, lucrări plastice, iar cadrele didactice 
îndrumătoare au primit adeverințe necesare dosarului profesional. Festivitatea de premiere, 
a Concursului Național de creație artistică ,,Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, a avut loc în 
comuna Tîrnova, respectiv, Școala Gimnazială Tîrnova, din județul Arad. Lucrările premiate au 
fost publicate în revista asociației, revista  trimestrială de informare și promovare a culturii, 
Revista AC nr. 2, atât în mediul online, cât și pe suport de hârtie, iar cele care au strălucit prin 
frumusețea și unicitatea talentului lor vor fi tipărite în cartea ,,Antologia tinerelor talente”.                                                                                                                                   
În paginile ce vor urma, vom reda ecouri ale acestui concurs ce capătă anvergura binemeritată 
și numele binedefinit:  Concursul Național de creație artistică, ,,Zâmbet de copil în zbor de 
fluturi”.

                   Am reușit să scriem o primă filă de carte, prin aportul logistic, material și financiar al 
partenerilor, sponsorilor, colaboratorilor noștri, prin implicarea și dăruirea echipei proiectului, 
care, vreme de 150 de zile, au reușit să dea strălucire talentelor care au găsit în această competiție 
o  scenă deschisă, o rampă de lansare pentru tinerii talentați,  viitorii creatori și promotori ai 
culturii.

                    Astfel, se scrie prima filă de carte, ce poartă un nume unic, prin frumusețe și 
puritate: ,,Zâmbet de copil în zbor de fluturi”.

              Pornind de la scopul și rolul nostru, în promovarea și susținerea culturii, în multitudinea 
formelor ei de exprimare, din dorința de-a avea un suport, fie el  în mediul online, sau tipărit 
pe hârtie, am pus bazele unei reviste trimestriale, de informare și promovare a culturii, Revista 
AC, care apare atât online, cât și în format tipărit pe hârtie. Revista găzduiește, în paginile sale, 
câteva rubrici care aduc un aport important, în realizarea scopului și rolului asociației noastre. 

              Evidențiem câteva din rubricile permanente  ale revistei: Editorial, Pagina asociației, File de 
istorie (anul acesta este dedicat Sărbătorii Centenarul Marii Uniri), In memoriam (comemorăm 
mari personalități ale culturii; anul acesta este dedicat lui George Coșbuc), 
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                 Viziuni (pagini dedicate promovării tinerelor talente), creația lirică și epică se regăsește 
în paginile rubricii Creații spre universalitate, iar scriitorii din diaspora își pot publica creațiile 
în Scriitori români din diaspora, creația plastică se regăsește în Pagina de artă, iar aparițiile 
editoriale și evenimentele culturale sunt evidențiate în Semnal Editorial, Zestrea strămoșească 
(o rubrică dedicată tradițiilor și obiceiurilor, spiritualității) și, pentru a evidenția importanța 
contribuțiilor logistice, materiale și financiare, în realizarea proiectelor noastre, am dedicat o 
rubrică Partenerilor, Sponsorilor și Colaboratorilor noștri. Începând cu acest număr, am deschis 
o rubrică dedicată eseului filozofic, Orizonturi temporale. Suntem deschiși creatorilor de frumos 
care doresc să publice în paginile revistei noastre.

                  Primul număr al revistei AC a apărut în mediul online și tipărit pe hârtie, în luna aprilie a 
anului 2018, cel de-al doilea număr a apărut în luna iulie, în mediul online, și tipărit în luna august 
(acest număr a fost dedicat, în exclusivitate, publicării lucrărilor tinerelor talente participante la 
Concursul Național de creație artistică, ,,Zâmbet de copil în zbor de fluturi”). Cel de-al treilea număr 
va apărea în luna octombrie, atât online cât și tipărit, acest număr va duce mesajul nostru cultural 
în Franța, în localitatea Choisy-le-Roi, ca un simbol al Păcii, al Înfrățirii în artă și cultură. Veți citi 
în paginile revistei AC nr. 3 texte traduse în limba franceză: pagini de istorie, mesajul înfrățirii 
locuitorilor tîrnoveni cu cei din Choisy-le-Roi, creații lirice și epice, ale membrilor asociației. Acest 
număr va avea un bogat material dedicat artei plastice, creației literare, istoriei, iar ca noutate, 
eseul filozofic.

         Se scrie a doua filă de carte, ce poartă numele: ,,Revista AC, revistă trimestrială de 
informare și promovare a culturii”

                      Prin activitățile ei specifice, asociația culturală ,,Cartea, izvor de cultură” își aduce 
aportul la desfășurarea unor evenimente cu caracter educativ și cultural, evenimente ce au loc în 
diferite locații din mediul rural și urban; o primă manifestare de acest gen a avut loc în perioada 
26-27 05 2018, ca preambul al celei de-a doua ediții a Festivalului ,,La Poalele Highișului”, festival 
organizat de Primăria din comuna Tîrnova, județul Arad.                                       

                   Activitatea asociației poartă numele de ,,Expo-cultura”, aici au fost lansate trei cărți, cu 
apariții recente, ale unor scriitori din zona Aradului și Sibiului, au fost prezentate creații ale unor 
scriitori din județele Arad, Bihor, Bistrița- Năsăud, Cluj. Creația plastică a fost onorată de prezența 
unor lucrări de factură clasică și modernă, ale celor șase artiști din județele Arad și Bihor. S-au 
dat autografe, s-a donat și dăruit carte și revistă, s-au prezentat lucrări  plastice, unice prin talent 
și pasiune creatoare, iar toate acestea vin să definească cea de-a treia filă de carte: Asociația 
culturală ,,Cartea, izvor de cultură” prezintă Expo-cultura, la poalele Highișului.

              Cele trei file de carte, inițiate și create de o samă de membrii ai asociației, sprijiniți 
logistic și material de către parteneri, sponsori și colaboratori, multiplicate în zeci, sute, 
mii de exemplare, ne dau speranța că scopul pentru care milităm va fi realizat, adunând în 
jurul nostru oameni animați de același ideal, acela de-a susține și promova cultura.

Noi susținem și promovăm cultura!                                                                                                         
Fii alături de noi!

                                                                                              Constantin Popuța                                                              
(STelu Pop),                                                                                                                                                            

Președinte asociație                                                             

Pagina Asociației culturale,, Cartea, izvor de cultură”
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                                                                       Ecouri    

Concursul național „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, 
ediția a II-a, 2018

              Asociația Culturală „Cartea, izvor de cultură” a avut onoarea să vă invite la evenimentele 
de prezentare ale proiectelor propuse și la decernarea premiilor celei de-a doua ediții a concursului 
național de creație artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”. 

           Toate evenimentele s-au desfășurat în preambulul festivalului de la Tîrnova (primar Florin 
Farcașiu) „La poalele Highișului”, ediția a doua, în zilele de 25-27 mai, conform programului de 
mai jos: 

                   1.Vineri 25.05.2018, ora 12:00 – Deschiderea sărbătorii „La poalele Highișului”. 
Evenimentul a debutat cu ceremonia de premiere a concursului național de literatură și creație 
plastică, „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a doua, la Școala Gimnazială Tîrnova.

                 Programul a cuprins premierea concurenților prezenți (cei care nu au participat la 
premiere vor primi diplomele și premiile prin poștă), prezentare echipei proiectului, a partenerilor 
și sponsorilor, prezentarea unui program artistic organizat de cadrele didactice și elevii Școlii 
Gimnaziale Tîrnova, vizitarea a două biserici din zonă (din satul Dud și Agrișu Mare, aparținătoare 
comunei Tîrnova), precum și a Muzeului satului din Dud.

                Concluziile și impresiile pe marginea concursului au fost prezentate la ,,Popasul Turistic 
Valea Arinilor”, din Arăneag, 375 (locația sediului Asociației), în prezența domnului Gheorghe Câlb, 
administratorul firmei și totodată vicepreședintele asociației, și membru în echipa organizatorică 
a proiectului.

                2. Sâmbătă 26.05.2018, ora 15:00, la „Casa Verde” a Centrului Cultural Județean Arad din 
Căsoaia în cadrul activității ,,Expo cultura” a fost lansarea oficială a revistei „AC” nr.1, a romanului 
„Oameni și granițe”,  autor Mihai Cotea, a volumului de poeme „Cine sunt eu?”,  poet STelu Pop, a 
volumului de poeme „Raze de soare”, poet, professor Onisim Botezatu și lansarea cărții „Tîrnova, 
comuna de la poalele Highișului”, profesor. Marius Kramer.
           Au urmat prezentările de autor: Nadia Urian- Cristeștii Ciceului/Bistrița Năsăud, Emilia 
Pîncotan-Galșa/Arad, Florin T.Roman- Sebiș/Arad, Gheorghe Sinescu- Sântana/Arad, Claudia 
Elena Peter-Oradea.
           La Expo pictura au expus lucrări plastice creatorii: Constantin Jurcuț/Arad, Gheorghe 
Oprea/Agrișu Mare-Arad, soții Adrian și Claudia Peter/ Oradea-Bihor, Mariana Jurj/Ineu- Arad, 
Ioan Cociuba/Tîrnova-Arad.

              În cadrul concursului lucrările participanților au fost corectate și premiate de membrii 
juriului concursului: D-l Ioan Matiuț- scriitor, președintele juriului, membru al U.S.R.filiala Arad, 
director editură, redactor Revista ARCA. 
            Membrii juriului- secțiunea creație literară:

                         D-na Anica Andrei-Fraschini- scriitor, redactor revistă(Iași), D-na Lilioara Macovei-
scriitor, artist plastic (Bacău), D-na Sorina Pașca- profesor, director școală (Tîrnova, Arad), 
D-l Gheorghe Sinescu- profesor, scriitor (Sântana, Arad), D-na Florica Pățan-scriitor, profesor 
(Pitești), D-l Florin T.Roman- scriitor (Sebiș, Arad).
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       Ecouri

Membrii juriului- secțiunea creație plastică:

           D-na Claudia Peter - artist plastic, profesor arta plastică, scriitor (Oradea, Bihor), D-na 
Mariana Jurj- profesor artă plastică (Ineu, Arad), D-l Adrian Peter, artist plastic (Oradea, Bihor).

                Au primit note 165 de creații literare, circa 550 desene, sculpturi, origami, etc. ale elevilor 
din toată țara: Pitești, Câmpia Turzii, Măgirești (Bacău), Oravița, Bacău, Dofteana (Bacău), Târgu-
Ocna, Așchileu Mare (Cluj), Măguri-Răcătău, Baia Mare, Onești, Târgu Mureș, Brașov, Câmpulung 
Moldovenesc, Uriu (Bistrița Năsăud), Târgoviște, Ipotești, Verești (Suceava), Dărmănești, Sat 
Sfântul Ilie (Suceava), Sascut (Bacău), Fetești, Solca, Slobozia, Brezoi (Vâlcea), Fântânele (Suceava), 
Movila și Bucu (Ialomița), Medgidia, Turda, Oradea, Cluj-Napoca, Giurgiu, Crăciunești (Mureș), iar 
din județul Arad localitățile Arad, Chier, Târnova, Sântana, Socodor, Ineu, Macea, Curtici, Felnac, 
Drauț, Birchiș, s-au acordat 250 de premii (diplome, cărți, adeverințe pentru profesorii care au 
îndrumat elevii în realizarea lucrărilor pentru concurs, sculpturi, tablouri etc.), participarea la 
acest concurs fiind extraordinară (copii de la grădiniță și elevi din clasele primare și până la liceu).

                Materialele premiate vor fi publicate în revista trimestrială  AC, revista asociației „Cartea, 
izvor de cultură”, o revistă de informare și promovare a culturii, fondată de STelu Pop, redactor șef, 
fiind scritorul Mihai Cotea din Sibiu.

                Om de afaceri și iubitor de cultură, Gheorghe Câlb ne relata că „Am muncit împreună 
cu prietenul meu, poetul STelu Pop, alături de colegii mei din Asociația culturală „Cartea, izvor 
de cultură” aproape cinci luni, iar astăzi avem satisfacții, astăzi avem festivitatea de premiere 
a concursului national și mulțumesc partenerilor noștri : Primăria Tirnova, Școala Gimnazială 
Tîrnova, Consiliului Județean Arad, Centrului Cultural Județean Arad, sponsorilor și colaboratorilor 
noștri, mulțumesc participanților, localnici sau veniți din alte localități, oaspeților din orașul francez 
înfrățit cu Tîrnova, Choisy le Roi (Nadine Luc - viceprimar, Patrick Hervi - viceprimar și Laurent 
Zigelmeyer - consilier municipal), mulțumesc profesorilor care au îndrumat acești minunați elevi”.

                Concursul national de creație artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a doua, 
desfășurat la Târnova, Valea Arinilor, Căsoaia, prin amploarea sa, prin ținuta academică 
și valoare educativă, a fost un eveniment cultural care se înscrie în seria manifestărilor 
dedicate aniversării centenarului Marii Uniri.

         

                     Gheorghe Sinescu,

           Scriitor, profesor – Sântana, Arad

                                         

                                                                                                                                                                            G S
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Ecouri

    

Concursul Național de Creație Artistică pentru copii, ediția a II-a, 2018

                                       ,,Zâmbet de copil în zbor de fluturi”          

                                                                                                                                       – partea I 
 
        Odată cu invitația de a intra în Comisia de corectare a creațiilor literare ale participanților, 
elevi între 6 și 18 ani, la acest Concurs de anvergură națională, am intrat, spre imensa bucurie              
a sufletului meu, într-un eveniment al lecturii.  
        Eu am primit pentru două zile de corectare două calupuri de lucrări literare, 
primul, cu numerotare de la 106 la 126, iar al doilea, în continuare, până la 148.                                                                    
„E o muncă titanică” spune d.l STelu Pop, managerul concursului și continuă :„ Rog realizați 
notarea, stabiliți premiile, iar în intervalul 25 - 26 mai câștigătorii își vor primi premiile direct 
sau prin poștă. Vă mulțumesc în numele participanților, sponsorilor și organizatorilor pentru 
înțelegere și pentru efortul depus.”  
      Atmosfera de lucru fiind instaurată, m-am așternut pe lectură atent, serios, cu obiectivitate 
profesională, vibrând de emoție, știind că am în față sensibilități care tocmai doresc să-și 
dezvăluie potențialul creator, să-și confirme la acest nivel de vârstă harul scriitoricesc, să 
prezinte într-o manieră de originalitate și sinceritate, cu pași puternici, fermi și încrezători, 
acelora care vor să știe, lumii întregi, un profil de personalitate, așa cum îl percep și îl 
configurează ei artistic.   
      Grea misiune, dar cât de plăcută sufletului meu ! Voi prezenta mai jos evaluările mele și 
argumentările succinte, notații realizate după fiecare lucrare citită, făcute „la cald”. La notele 
„absolute”, maxime, voi da și un scurt pasaj, pentru ilustrarea frumuseții și originalității 
lucrării.

Lucrarea Nr.106, Raluca
Nota 10 , pentru lirism reflexiv, meditativ,  parcurs liric scris cu sensibilitate. 
 
FLĂCĂRI VII ȘI RUGINITE (fragmentul final)
Văd oamenii alergând                                                                                                                                                                     
fluturi căutând răspunsuri                                                                                                                                                             
la întrebări albastre ...                                                                                                                                                              
Aud soarele ridicându-și aripile                                                                                                                                          
 și simt luna ațipind                                                                                                                                                                              
cu zulufii jucându-i printre gene 
la fereastra unui alt 
univers.                                                                                                                                                           
O fâlfâire fugară de vânt                                                                                                                                             
 se rătăcește în această lume labirintică,                                                                                                                     
pendulând între profan și sacru,                                                                                                                                          
interzis și posibil,                                                                                                                                                                                               
timp și nemurire.                                                                                                                                                                      
Umbre de cuvinte se preling în univers,                                                                                                                                  
în ochiuri de geam se nasc veșnic noi povești
                                                                                                                                  Macovei Raluca , 16 ani                                                                                                                                                
                                                                                                                 Târgu-Mureș, județul Mures         
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Lucrarea Nr.107, Elisabeta 
NOTA 10, pentru un mesaj emoționant despre suflet și inteligența inter- și intrapersonală,  
pentru ideea de adresabilitate directă și implicarea emoțională a lectorilor. 
                                                                      OCHELARI PENTRU SUFLET  
                                                                                      ( fragment) 
              ... O undă de satisfacţie mă pătrunse atunci când am zărit uimirea de pe faţa lui, primul 
sentiment pe care am reuşit să i-l provoc în toată viaţa mea. Ca să înţelegeţi şi voi, cutia era plină 
de perechi de ochelari de toate culorile pe ramele cărora lipisem tot ce mi-a trecut prin minte: 
pietricele, pagini de cărţi, macaroane, piese de puzzle, bucăţi dintr-o eşarfă, petale de flori uscate, 
tot ce am găsit. Dar asta nu a fost suficient. El mă privi trist şi îmi spuse că ochelarii nu ajutau 
la nimic. Aşa fusese făcut să fie, iar lumea îi va părea mereu la fel de plictisitoare. Atunci m-am 
oferit să îi dau ochii mei. Mă privi neîncrezător şi mă întrebă cum ar fi posibil aşa ceva. L-am luat 
de mână şi l-am tras după mine la geam. I-am spus că se putea chiar atunci să vadă lumea prin 
ochii mei, tot ce trebuia să facă era să aleagă acest lucru. Îşi închise ochii, apoi îi deschise, iar eu 
am început să îi prezint lumea din faţa lui, începând cu gardul de lângă casă, apoi continuând cu 
strada cea pietruită, cu prununl cel bătrân, cu spălătoria de haine de peste drum, cu vrăbiile care 
se jucau în zăpadă şi terminând cu lacrimile de pe obrajii lui. Vedea, în sfârşit vedea. Nu ştiu exact 
ce a făcut, dacă şi-a pus ochelarii sau mi-a împrumutat ochii, dar ştiu că vedea.

        Acum, probabil că vreți să mă întrebați cine e omul acesta. Sinceră să fiu, nu știu pentru că 
își schimbă numele în fiecare secundă și face excursii de pe un continent pe altul. Dacă vreți totuși 
să-l întâlniți, bateți la ușa sufletului vostru și căutați pe sub masă. Sau puteți să așteptați o zi mai 
ploioasă, iar el va ieși singur la plimbare. Poate că vă supără faptul că în loc de pesimism, depresie 
și tristețe am folosit sintagma ,,deficiențe de vedere ale sufletului”. Credeți-mă că nu are importanță 
atâta timp cât alegem să ne vindecăm de ele. Tot ce trebuie să faceți este să vă puneți o pereche de 
ochelari colorați dacă aveți dioptriile mai mici sau să rugați pe cineva să vă împrumute ochii dacă 
dioptriile sunt mai mari.   

                                                                                                                                                             Iuga 
Elisabeta                                                                                                                                          

Brașov                                                                                                                                                                                                 
15 ani                                                                                                                                                                                                                                       

Lucrarea Nr.108, Rujoiu                                                                                                                                           
             Nota 9,50. O elegie reușită, cu motivul somnului și al visului, cu strădania unei prozodii 
clasice. Bine !

Lucrarea Nr.109, 
NOTA 9,90, pentru  meditație poetică sensibilă, frumos!

Lucrarea Nr. 110, Sergiu. 
Nota 9. 
O redactare ce dovedește lecturi bogate, interes și o anumită sensibilitate pentru vârsta 
inocenței, copilăria.  Mai are nevoie de exercițiu de scriere reflexivă, pentru a se apropia mai 
mult de literatură, ca artă a cuvântului.

 
Lucrarea Nr.111, Amalia. 
Nota 9,50. Sensibilitate . Aș fi vrut ca, din imginea copilului universal, să răsară un chip 
concret, care să ilustreze, în viziune proprie, ideea de copilărie. Pentru a ne înălța  în zborul 
fanteziei…
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Lucrarea Nr.112, Izabela.    
Nota 9, 90. Prin adresare directă copilăriei, ca prietenă, intrăm în spațiul imaginarului, intuitiv 
și sensibil. Frumos !

 Lucrarea   Nr.113, Ștefan. 
Nota 10. Pentru originalitate. El creează un basm, respectând caracteristicile întocmai,  
introducând elemente de noutate în lupta binelui cu răul, imaginând ca obiect ajutător natura, 
cu fabulosul ei, proiectat chiar în crenguța copacului fermecat, de această dată. Frumos! 
 
Fiul cel mic porni la drum pe un cal înaripat. Cât ai bate din palme, el a străbătut nouă mări si 
nouă țări până când a ajuns la peștera în care se ascundea Zmeul Zmeilor. Ei s-au luptat neîncetat, 
până în seară zi de vară. Au făcut o pauză, iar mezinul a băut din apa vie pe care i-a dat-o tatăl 
său.         A prins rapid putere și a continuat lupta, dar în zadar căci tot nu reușea să învingă zmeul.             
Fiul cel mic s-a odihnit la umbra unui copac timp de o noapte. Urma să continue lupta în zorii zilei 
următoare. Fără să știe de ce, dimineața, mezinul a simțit ca trebuie să rupă o creangă din copac.   
S-a întins un pic și a rupt o creangă, după care a plecat la luptă.Fiul cel mic aruncă creanga spre 
Zmeu. Când l-a atins, Zmeul Zmeilor a căzut mort. Astfel mezinul și-a dat seama că acela era un 
copac fermecat, care îi ajută doar pe cei care vor să biruiască răul.
A eliberat prințesa din peșteră și au plecat la palat. Tatăl lui l-a felicitat si i-a dat 
binecuvântarea de a se însura cu prințesa, căci ei deja se îndrăgostiseră. Au făcut o 
nunta ca în povești și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți alături de copiii lor.                                                                                         
Și încălecai pe-o șa și vă spusei povestea așa.

                                                                                                           Hău Ștefan
                                                                                           Câmpulung Moldovenesc                                                                                                                                      

                           Vârsta:11ani, 

Lucrarea Nr.114, Timeea. 
Nota 9, 90. Abordează tranșant scenele macabre. Respectă specificul basmului, ca specie epică. 
Găsește, surprinzător, calea de învingere a zmeului cu douăsprezece  capete: cântecul de leagăn 
care-l adoarme.

Lucrarea Nr.115, Ruxandra. 
Nota 9, felicitări pentru strădania de a aborda GLOSSA, ce trebuie să aibă un caracter gnomic, 
într-un prezent  generic, atemporal.

Lucrarea Nr.116, Irina. 
Nota 9. Este un început, continuă !

Lucrarea Nr.117, Emanuel. 
Nota 9, 90. Foarte frumos, atenție mare la acorduri !

Lucrarea Nr.118, Maria. 

Nota 9,50. Încercare frumoasă de scriere, dar aș fi vrut să citesc, pe lângă idei generale, 
bine conturate, și ceva concret din viața ta, care să-mi creeze emoție...O situație concretă, de 
sinceritate? Sau de bunătate?  Vreau și un exemplu, ca să fie literatură! Cu siguranță, data 
viitoare vei ști, ești pe drumul cel bun. Bravo!
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Lucrarea Nr.119, Robert. 
Nota 10. Ai creat un tablou plin de mișcare și culoare, cu personaje  aflate într-o drumeție 
unde au o întâlnire surprinzătoare! Felicitări!

 
                                                             ZÂMBET DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTUR 
                                                                                        (fragment)                   
            Un fluturaș s-a așezat pe umărul Mariei și aceasta a început să vorbească cu el:

-Bună, fluturașule! De ce ești trist? întreabă fetița.
-Sunt trist fiindcă mi-am pierdut culorile! spuse fluturașul. 
-Nu fi trist și supărat pentru că eu o să te ajut!
Fetița își luă ghiozdanul unde avea culorile cu care mai tot timpul desena tot ce i se părea 

interesant.
Maria începu să-i dea culoare fluturașului. În sfârșit, ea și-a îndeplinit visul de a atinge un 

fluture și cu atât mai mult l-a ajutat să prindă culoare.
Un zâmbet inocent și curat se așeză pe chipul Mariei așa cum fluturașul a prins culoare 

datorită ei.
                                                                                                          Hiticaș Robert – Clasa a IV-a, 10 ani

 Școala Gimnazială Cristeștii –Ciceului
Com.Uriu, jud.Bistrița Năsăud

  
Lucrarea Nr.120 PERSIDA 
NOTA 9.20. Puțin cam telegrafic... trebuia să mai dezvolți, să descrii mai mult  fluturașul... și 
zborul lui.

Lucrarea Nr.121, ADRIANA 
NOTA 10, pentru imaginație și originalitate.

           
                                                      ZÂMBET DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTUR     

                                                                   (fragment) 
 
           Ea a văzut un fluture foarte frumos și a început să-l picteze. Maia le-a chemat pe surorile ei 
pentru a le arăta ce a făcut ea și să vadă toți fluturii frumoși din curte.

Alice, una dintre surori, i-a zis unui fluture că este frumos, iar el i-a mulțumit pentru laudă. 
Ea a rămas surprinsă de faptul că fluturele vorbea și le-a spus suratelor ei.

La urmă, cele trei fete s-au prezentat fluturelui. 
Geanina, cea de-a treia soră a văzut o floricică singură și foarte strălucitoare. Fetița

 le-a dat de veste tuturor și au mers împreună la zambilă, pentru a nu sta singură.  La finalul 
poveștii, toți fluturii și toate florile s-au împrietenit cu Alice, Maia și Geanina.”

Această poveste a fost o lecție de viață pentru a ne arăta că poți fi prieten cu oricine, chiar 
dacă este mic sau mare. Bunica mi-a promis că o să-mi citească mai multe povești. 
                                                                                                                           

Rus Adriana – Clasa a IV-a, 10 ani
Școala Gimnazială Cristeștii –Ciceului

Com.Uriu, jud.Bistrița Năsăud

Lucrarea Nr.122, Sara.
Nota 9,60. Bine, dar prea pe scurt! Mai mult exercițiu de descriere! Continuă în arta scrierii, tu 
vei reuși !



14

Ecouri

Lucrarea Nr.123, Silvia. 
NOTA 8, 50. Poezia este o trudă, în general. Așa se spune. Cred că trebuie să mai lucrezi pe 
acest text, care are idei frumoase!

Lucrarea Nr.124 Jessica.  
Fără notă, poate o stea reală… Genială! scrisă de un copil de 13 ani… Zâmbetul de 
copil proiectat în univers, puțin și despre zborul de fluturi, mai mult despre Luceafăr. 
Este vizionară, splendidă, dar depășește tema cu mult, copiii scriu mai sprințar, mai 
zglobiu…! E filozofică,  rod al intuițiilor sale, probabil, decideți Dvs., Comisia ! 
 
                                                                                       IUDĂ
             Neclaritățile dăinuiau în sticlă, dansându-i mintea și sufletul. Fluturii își striveau aripile 
mărunte de ferestre, cântându-și visul negru. Tremurând, pășește în al lunii praf, respirând al 
câmpului smarald. Ochiul i se deschide lin, privind cerului tainic senin. Geana-i se agită-n vis lucid, 
mâinile-i secătuiesc în angelic vid, coborând, lacrimii luceafăr, zâmbet de copil. Muguri îi șoptesc 
în vene, vise dulci, nemărginite, și un sacru fluture.

Inimoasă, grijulie, se apropie, să guste din al ei luceafăr de dorințe crunte. Pașii în tornadă îi 
aleargă, vechiul codru oglindind, sângele-i clocotind. Degetele-i zburdă gândul, zâmbetul aproape 
sărutându-l, visul împlinindu-l. Dar penele-i nasc din vene, ciocul acerb căzând din fire, bătrâna-i 
sihăstrie. Cereștile aripi dezlegându-se, ea, plăpândă, veștejită, spre cer se ridică, privind al ei 
Luceafăr, de iubite soluri înghițit. Palide, penele-i cad în a lumânării ceară, curgându-i pe foaie 
șiroaie de cerneală.

 
                                                                                                             Pâncotan Jessica 

jud. Arad, loc. Curtici,  
Vârsta: 13 ani

                                    Școala Gimnazială „Pavel Covaci” Macea, clasa a VII-a

Lucrarea Nr.125 AYȘE. 
NOTA 9,70, pentru un mesaj direct, frumos!

Lucrarea Nr.126 Antonio. 
NOTA 9, 50, pentru entuziasm, bucurie, sinceritate. 

         Cine poate cuantifica la milimetru diferențierile  dintre  9, 60, 9, 70, 9, 80, 9,90 și 10? Eu, 
nu! Ei sunt sensibil egali, doar că mici scăpări de scriere și ușoare neîmpliniri de conținut (nu zic 
minusuri!) i-au departajat. Anul viitor, cu siguranță, clasamentele se pot schimba! Ceea ce nu e 
rău deloc! E aproape previzibil! Nivelul artistic al copiilor este foarte ridicat! 
         Am citit mai demult că generația copiilor „indigo” - au ajuns acum la vreo 30-35 de 
ani – ei bine, această generație „netezește drumul copiilor de cristal”, ce vin puternic din 
urmă, în valuri tot mai noi, pentru a schimba lumea! Astăzi cred că am avut o întâlnire cu ei!                                                                   
Sunt copleșită, da, îi iubesc! 
                                                                                                                                                            (Va continua)
 
Florica Pățan, scriitor, profesor corector la Concursul Național de Creație Artistică          
,,Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a II-a, 2018.

                                                                                                                                                                          F P
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Personalități ale Marii Uniri

                                                                                                                                          Prof. Krämer Marius

Anul acesta, comemorăm 100 de ani de la evenimentul politic major al societății românești 
din anul 1918: desăvârșirea statului național român, realizată prin unirea tuturor provinciilor 
istorice românești cu România. Totul a început pe 27 martie 1918, prin unirea Basarabiei cu 
România, mai apoi unirea Bucovinei cu România (28 noiembrie 1918), bucuria neputând fi 
completă decât prin unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu țara mamă  
(1 decembrie 1918)1. Aceste evenimente majore formează, împreună, Marea Unire din 1918.

După cum am încheiat articolul dedicat Unirii, din primul număr al revistei, inima, mintea, 
sufletul, dar și mâna, sunt puse cu scumpătate în evocarea fiecărui eveniment istoric din viața 
poporului român, strigând mereu, în ciuda problemelor pe care România le are astăzi, trăiască 
România dodoloață, crezând, nu neapărat într-un viitor mai bun, dar într-o societate în care 
tineretul pe care-l vedem crescând, să-și construiască propria istorie pe valorile care au zidit 
țara. Așadar, aș dori să văd în fiecare tânăr: credință, efort, năzuință, tenacitate, eroism, ambiție 
și rațiune. E greu de țintit acest ideal, dar nu imposibil. Vin și spun acest lucru, deoarece pentru 
românii anului 1918, idealul se împlinește, în ciuda tuturor problemelor (de exemplu refuzul 
unor mari puteri europene de a recunoaște unirea românilor). 

Așadar, în acest articol îmi voi îndrepta atenția spre cele mai importante personalități 
arădene care au crezut în idealul unirii și, prin activitatea lor, au pregătit terenul propice acestui 
eveniment major, precum sublinia și Vasile Goldiș - ,,România Mare nu s-a făcut în scopul de a 
suprima, ci tocmai dimpotrivă, pentru a da tuturor mai multă libertate și desăvârșită dreptate. 
Idealul libertății și al dreptății este menirea ei istorică”2.

Dacă în articolul precedent am scris despre Vasile Goldiș, Ștefan Cicio Pop, de data aceasta 
îmi voi întrepta atenția spre: Ioan Suciu, Ion Fluieraș și episcopul Aradului Ioan Ignatie Papp.

1. Ioan Suciu 

           Ioan Suciu s-a născut în localitatea Șiștarovăț, din 
județul Arad, în anul 1862. Distins avocat, om politic, militant 
de seamă al mișcării de eliberare națională a românilor din 
Transilvania, a fost unul dintre organizatorii Marii Adunări 
Naționale de la Alba Iulia  (1 decembrie 1918) și apoi unul 
dintre cei 15 membrii care au alcătuit Consiliul Dirigent al 
Transilvaniei. În timpul liceului, s-a împrietenit cu Vasile 
Goldiș, rămânând prieten cu acesta pe viață. Studiile juridice 
le-a absolvit la Facultatea de Drept din Budapesta, luându-și 
în anul 1888 titlul de doctor în drept. 

          În anul 1889 și-a deschis propriul cabinet de avocatură în 
Arad. Se remarcă în anul 1896, când apără un grup de tineri 
arestați pe motiv că au strigat pe străzile Curticiului ,,Trăiască 
Națiunea Română”.

        Fiind deputat în dieta de la Budapesta, a cerut impetuos 
dreptul copiilor români de a învăța în limba română. 

1.http://centenarulromaniei.ro/ce-inseamna-centenarul-marii-uniri/
2 http://www.creeaza.com/referate/istorie/ARADUL-SI-MAREA-UNIRE413.php

File de istorie
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        În 1910 sprijină înființarea ziarului Românul, din Arad, al cărui prim număr apare în 1914.
           Pentru activitatea sa politică, sprijinind îndeaproape idealurile românilor, a fost arestat în 
anul 1916, fiind închis în lagărul politic de la Sopron din vestul Ungariei3.
           În 1918, în calitate de membru al Consiliului Național Român Central, a făcut parte, 
împreună cu Vasile Goldiș și Ștefan Cicio Pop, din delegația CNRC, care a fost prezentă la Arad 
pentru purtarea tratativelor cu delegația Consiliului Național Maghiar, condusă de ministrul 
Oszkár Jászi. În același an, a organizat Gărzile și Consiliile Naționale Române, a pregătit Marea 
Adunare Națională de la Alba Iulia, devenind apoi membru al Marelui Sfat Național și al 
Consiliului Dirigent.
          În 1919, după unirea Transilvaniei cu România, a fost ales președinte al baroului  
avocaților din Cluj, iar în 1930 a devenit notar public în Ineu.

2. Ion Fluieraș

Doresc să încep cu un citat celebru al acestui onorabil 
corifeu al Unirii: ,,Vezi să nu-l pierzi pe Dumnezeu, că ai pierdut 
totul”.

Ion Flueraș s-a nascut în Arad, comuna Chereluș, la              
2 noiembrie 1882. Părinții săi, Moise și Maria, erau țărani 
plugari; averea familiei Fluieraș era reprezentată de casa în 
care locuiau și de cele     2 hectare de pământ care le asigurau 
existența.  Ion Flueraș a urmat școala primară în comuna 
natală, dovedind calități deosebite și înclinare spre studiu.4

Părinții, neavând suficiente resurse pentru a-i asigura o 
educație pe băncile școlii, l-au trimis pe tânărul Ioan Fluieraș 
să învețe meseria de rotar, pe lângă un meșter din Pâncota. 

O dată cu terminarea uceniciei, în anul 1901, este primit într-un atelier de tâmplărie 
din Arad. Ajuns aici, ia contact cu ideologiile politice ale vremii și consideră că trebuie să 
se implice activ în viața politică, dorind să lupte pentru ca neamul românesc să obțină 
Unirea.În scurtă vreme, devine unul dintre principalii militanți ai PSD în Arad; în același 
timp își începe activitatea editorială devenind colaborator al numeroaselor publicații 
muncitorești și al ziarului Adevărul, de la Budapesta, organul Secției Române a PSD din 
Ungaria5.                                                                                                                                                                                                                         

În octombrie 1918 este însărcinat de PSDU, Secția Română, pentru a încerca o apropiere de 
Partidul Național Român în vederea unei colaborări, care să aibă ca rezultatat final Marea Unire. 
Ion Flueraș se achită exemplar de misiune: cele două partide vor constitui Consiliul Național 
Român Central, format din câte 6 reprezentanți din partea fiecărui partid. Unul dintre cei 6 
reprezentanți PSD era Ion Flueraș.

Și-a adus contribuția la definitivarea Rezoluției Marii Adunări Naționale din 1 Decembrie 
1918, iar în cadrul Adunării, a fost ales vicepreședinte al acesteia, iar apoi a fost ales în Consiliul 

3.Mircea Vaida-Voevod, Gelu Neamțu, 1 Decembrie 1918. Mărturii ale participanților. Ioachim Crăciun: Documente 
la un sfert de veac de la Marea Unire. Volumul I.Editura Academiei Române 2008, p. 350
4.https://www.fericiticeiprigoniti.net/ion-flueras/509-ion-flueras-drumul-unui-militant-de-stanga-catre-
dumnezeu
5.Ibidem
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Dirigent, ca șef al Resortului Ocrotirii Sociale și Igienă6. 

În anul 1920 a făcut parte din delegația României la Conferința de pace de la Paris, în cadrul 
acesteia exprimându-și adeziunea deplină a socialiștilor la unirea Transilvaniei cu România.

Din 1922, s-a stabilit la București, lucrând în cadrul Ministerului Muncii, la resortul 
Ocrotirii Sociale, până în anul 1938, când, o dată cu dictatura regală, a activat în cadrul breslelor 
muncitorești. În perioada în care a activat la Ministerul Muncii, s-a preocupat intens de 
constituirea Caselor Cercuale, instituții destinate să aibă în vedere interesele muncitorilor sub 
toate aspectele – plasare în muncă, îndrumare profesională și mai ales sănătate. Policlinica din 
Arad s-a constituit atunci şi cu ajutorul şi implicarea lui Ioan Flueraş7.

În septembrie 1944 a participat la reorganizarea PSD, alături de Titel Petrescu, Lotar 
Rădăceanu, Ştefan Voitec etc., dar nu a acceptat colaborarea cu PCR şi a militat ferm pentru 
păstrarea identităţii PSD, deşi Petru Groza, în 1945, i-a oferit postul de Ministru al Muncii în 
Guvernul de la 6 martie. I-a răspuns: „Nu pot colabora niciodată cu un guvern supus de ocupaţia 
sovietică. Nu pot schimba o dictatură cu o altă dictatură. Iartă-mă”. După Congresul PSD din 10 
martie 1946, în care s-a hotărât mergerea în alegerile parlamentare de la 19 noiembrie 1946, pe 
listă comună cu PCR, s-a format PSD independent, sub preşedinţia lui Titel Predescu, la care a 
aderat şi Ioan Flueraş, unde a mai activat până în toamna anului 1948, când este arestat.

În perioada anilor de detenţie, încheiată cu asasinarea sa din 1952, a fost purtat din închisoare 
în închisoare, înfometat, bătut și supus sălbaticului proces de reeducare.

3. Ioan Ignatie Papp

         
             
 Ioan Ignatie Papp mai este cunoscut și sub denumirea de episcopul Unirii. El a fost al șaptelea 
episcop de neam român din fruntea Eparhiei Aradului (1903-1925), locțiitorul mitropolitului 
Transilvaniei (în perioada octombrie 1918-mai 1920) și fost 
co-președinte al Marii Adunări Naționale de la 1 Decembrie 
1918. Ierarhul, la 1 Decembrie 1918, a rostit celebrele cuvinte: 
„Cel ce a înviat din morți, a înviat azi și neamul românesc”. 
Această viziune exprimă realitatea „învierii poporului român”, 
adică renașterea poporului înfrânt și umilit8. 

           Ioan Ignatie Papp s-a născut în localitatea Pocioveliște 
din județul Bihor, în decembrie 1848. Urmează studii liceale la 
Beiuș și Teologia la Arad, pentru ca în perioada 1875-1876, să 
funcționeze ca profesor de cânt bisericesc la Seminarul Local, 
de unde trece în serviciul central al Eparhiei. 
        
         
6. Traian Moca, Ioan Flueraş, luptătorul pentru realizarea Marii Uniri                                               din 1918,  în „Studia 
Universitatis „Vasile Goldiş” Arad”, Nr. III, 1993, p. 34
7.  http://www.historica-cluj.ro/anuare/AnuarHistorica2003/39.htm
8. http://teofanmada.ro/2018/01/20/ioan-ignatie-papp-episcopul-unirii/
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       În 1879 este sfințit diacon, iar în 1882 protodiacon, îndeplinind funcțiile de secretar și 
referent bisericesc pe lângă episcopul de atunci al Aradului, Ioan Mețianu. 
           În 1899, intră în cinul monahal, primind rangul de protosinghel. 
         
         Este ales episcop al Aradului în 30 ianuarie 1902, păstorind eparhia până la data morții 
(ianuarie 1925).

          Episcopul Ioan I. Papp, împreună cu episcopul Caransebeșului, Miron Elie Cristea, a dat 
o circulară către credincioșii ortodocși din Transilvania, îndemnându-i la calm și la sprijinirea 
organelor românești proaspăt constituite (Consiliul Național Român și Gărzile Naționale 
Românești). În urma convocării Marii Adunări Naționale, episcopul Ioan I. Papp a participat la 
Alba Iulia ca delegat de drept. Fiind decanul de vârstă al ierarhilor ortodocși, a fost ales co-
președinte al Adunării, alături de Gheorghe Pop de Băsești și episcopul greco-catolic Iuliu 
Hossu9. În ședința delegaților prezenți la Alba Iulia, Ioan I. Papp a avut onoarea de a rosti cuvântul 
de încheiere al Adunării. 

             În cuvântul său a subliniat faptul că Biserica din Transilvania a fost întotdeauna alături de 
popor, sprijinind toate acțiunile națiunii române: dreptul la existență, afirmare și dezvoltare în 
domeniul vieții publice, culturale și economice. 

                În discursul său, episcopul se referea la Biserica neamului, incluzându-i aici şi pe ortodocşi 
şi pe greco-catolici. În viziunea sa, cei prezenţi la Alba Iulia s-au adunat să sărbătorească „bucuria 
zilei în care ne-a răsărit şi nouă soarele dreptăţii, care ne este chezăşia unei vieţi viitoare ca naţiune 
românească liberă şi unică îndreptăţită a dispune de soarta sa prezentă şi viitoare.”

Închei acest articol spunând că aceste rânduri sunt doar o scurtă privire asupra unor oameni 
emblematici pentru istoria României. Fiecare dintre noi e dator să priceapă fiecare parte a istoriei 
naționale devenind un responsabil pentru viitorul României de mâine.

                                                                                                                                                                             M K
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Misiunea  Militară Franceză în România

în Primul Război Mondial

Prof. Krämer Marius

Primul Război Mondial, suntem în anul 1916, România intră în război de partea Antantei cu 
scopul de a-și desăvârși unitatea națională. În vâltoarea războiul, Antanta promisese României 
sprijin politic, dar și militar (de exemplu: sarcini menite să mențină presiunea asupra fronturilor 
cu Puterile Centrale și să trimită întăriri, din partea Rusiei, în Dobrogea, în cuantumul a 200.000 
de luptători). Ajutorul promis României a întârziat să apară, astfel forțele Puterilor Centrale au 
reușit să pătrundă în țară, atât prin Carpați, cât și pe linia Dunării, forțând, în toamna anul 1916, 
autoritățile și trupele române să se retragă în Nordul Moldovei, pentru o refacere și reorganizare 
militară. 

Antanta dorea, totuși, să păstreze combativitatea României, ca un ghimpe în coasta Puterilor 
Centrale, deși se știa că intrase în acest conflict mondial cu resurse materiale de război foarte 
limitate și avea de luptat pe un front imens, de 1.200 de km. În aceste condiții, în timp ce Armata 
Română se afla copleșită de puterea inamicului și încerca să reziste pe linia Carpaților, a fost 
trimisă Misiunea Militară Franceză, condusă de experimentatul general francez Henri Mathias 
Berthelot. Între octombrie 1916 și începutul lunii februarie 1917, misiunea a cuprins 277 ofițeri 
de infanterie, cavalerie și artilerie, 88 medici, farmaciști și veterinari, 37 piloți și observatori, 4 
ofițeri de marină, 8 ofițeri de intervenții, alăturându-se 1.150 de soldați, specializați în diverse 
meserii. 

Implicarea generalului Berthelot a fost hotărâtoarea pentru soarta României. Într-o discuție 
mai aprinsă pe seama linii frontului din estul Europei, generalul rus Gurko îi spune generalului 
Berthelot: ,,Sunteți mai român decât românii!”. Din punct de vedere militar, au fost reconstituite 
marile unități ale armatei române, au fost organizate centrele de insurecție și școlile militare, 
soldații francezi oferind sprijin activ și substanțial acestor activități, astfel au fost readuse la 
ordinea de luptă divizii întregi, în care s-au înscris sute de voluntari (mulți dintre aceștia fiind 
ardeleni și bucovineni). 

În timpul lunilor de iarnă şi de primăvară, un enorm inventar de arme a ajuns în România 
prin intermediul liniilor de cale ferată din Rusia, Armata română primind 199 de avioane de 
luptă şi de recunoaştere, 2.700 de mitraliere, 1,37 milioane de grenade, 220.000 de puşti, 100 
de milioane de cartuşe, 2 milioane obuze de artilerie, precum şi alte materiale de război de 
strictă necesitate. În ciuda tuturor condițiilor grele, în luna martie a anului 1917, armata română 
număra doar 492.403 de cadre militare.

Autoritățiile române au apreciat în mod deosebit activitatea generalului Berthelot, astfel 
acesta a fost numit ,,Cetățean de Onoare al României”, pe data de 17 iulie 1917. Fiind satisfăcut 
de această decizie a autorităţilor române, generalul francez a scris familiei sale în Franţa pentru 
a o informa că „Am fost înştiinţat că Senatul şi Camera Deputaţilor m-au proclamat cetăţean de 
onoare al României cu aclamaţii şi cu o unanimitate de voturi ce mă flatează în mod deosebit”.

În luna iulie, Armata Română era pregătită să elibereze Muntenia, generalul Berthelot 
menționând că ,,soldații sunt dornici să își facă datoria”. Primele succese nu au întârziat să apară 
(ocuparea orașului Mărăști), dar au fost rapid stopate de refuzul armatelor rusești de a mai lupta 
alături de soldații români (revoluția bolșevică din Rusia). Pe 7 august s-a hotărât ,,să se apere 
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pământul Moldovei, metru cu metru”, astfel, pe front s-au dat bătălii foarte grele, culminând 
cu victoria de la Mărășești și Oituz ( e de remarcat eroismul românilor conduși de generalul 
Eremia Grigorescu).

Henri M. Berthelot remarca, prin intermediul unui raport adresat superiorilor săi, progresele 
armatei române, dar şi faptele de vitejie ale soldatului român, care, conform celor remarcate de 
acesta, „(soldatul) este bun, foarte puternic, foarte rezistent, mărşăluitor, nu se plânge niciodată. 
Românului nu îi este frică de gloanţe. Atacă plin de vitejie, în profida mitralierelor şi salvei de 
focuri a inamicului, cât despre ofiţeri, cu câteva excepţii, au dat dovadă de curaj şi devotament, 
mai ales ofiţerii militari”. Pe lângă remarcile adresate soldaţilor români, generalul Berthelot 
evidenţiază şi numeroşi ofiţeri francezi, pe care, de asemenea, acesta îi va menţiona într-un 
raport expediat în Franţa, la 19 august 1917.

De altfel, generalul comandant al Armatei 1, Eremia Grigorescu, şi-a exprimat recunoştinţa 
faţă de ofiţerii francezi pentru serviciile aduse României, printr-o scrisoare adresată şefului 
Misiunii Franceze, H.M. Berthelot. Generalul român a  menţionat următoarele: „Am găsit la dânşii 
un neţărmuit devotament, o grijă unică să asigure succesul şi dispreţul complet al primejdiei”.

Prin toate acestea se poate spune că Misiunea Militară Franceză, a jucat un rol deosebit de 
important în reorganizarea şi instruirea Armatei Române.

În luna martie a anului 1918, Regina Maria nota în Povestea vieţii mele, „în casa regelui (n.r.: 
Muzeul Unirii de azi, de pe strada Alexandru Lăpuşneanu, din Iaşi) s-a dat un mare dejun militar, 
la care au fost poftiţi toţi ofiţerii francezi de seamă. Berthelot a ţinut o cuvântare înduioşătoare 
şi plânserăm toţi în hohote, pe când el de-abia putea vorbi din pricina lacrimilor ce-i curgeau pe 
obraji”.

Două zile mai târziu, cei care puseseră pe picioare Armata Română au plecat din gara Iaşi, de 
unde au fost conduşi într-un val de entuziasm popular. 

În frunte le-a stat, ca şi la sosire, generalul Berthelot. Francezul cu inimă de român.
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La Mission Militaire Française en Roumanie,

dans la Première Guerre Mondiale

Prof. Krämer Marius

La Première Guerre Mondiale, nous sommes en 1916. La Roumanie entre en guerre au côté de 
l’Entente, avec comme objectif d’accomplir son unité nationale. Au plein milieu du conflit, l’Entente 
avait promis à la Roumanie le soutien politique, mais aussi militaire (par exemple : des tâches 
destinées à maintenir la pression envers les fronts avec les Puissances Centrales, et l’envoi des 
renforts de la part de la Russie, en Dobrogea, à savoir 200.000 combattants). L’aide promise à la 
Roumanie a tardé et les forces des Puissances Centrales ont réussi à pénétrer dans le pays, autant 
par les Carpates que par la ligne du Danube, en forçant, au cours de l’automne 1916, les autorités 
et les troupes roumaines à se retirer au nord de la Moldavie, pour se reconstituer et s’organiser d’un 
point de vue militaire.

L’Entente voulait pourtant garder la force de combat de la Roumanie, comme une épine dans 
les flancs des Puissances Centrales, même si elle savait qu’elle était entrée dans ce conflit mondial, 
avec des ressources matérielles de guerre très limitées et qu’elle avait à combattre sur un front 
immense, de 1200 km. Dans ces conditions, pendant que l’Armée roumaine était submergée par la 
force de l’ennemi et essayait de résister sur la ligne des Carpates, a été envoyée en renfort, la Mission 
militaire française, dirigée par l’expérimenté général français Henri Mathias Berthelot. Entre 
octobre 1916 et le début du mois de février 1917, la mission a compté 277 officiers d’infanterie, 
cavalerie et artillerie, 88 médecins, pharmaciens et vétérinaires, 37 pilotes et observateurs, 4 
officiers de marine, 8 officiers d’interventions, auxquels 1.150 soldats ont été affectés, spécialisés 
dans de divers métiers.

L’implication du général Berthelot a été décisive pour le sort de la Roumanie. Dans une 
discussion très animée au sujet de la ligne du front de l’est de l’Europe, le général russe Gurko a 
dit au général Berthelot : “Vous êtes plus roumain que les Roumains !”. Du point de vue militaire, 
les grandes unités de l’armée roumaine ont été reconstituées, les centres d’instruction et les écoles 
militaires ont été organisés, les soldats français offrant le support actif et substantiel à ces activités, 
en sorte que des divisions entières ont été ramenées en ordre de bataille et beaucoup de volontaires 
s’y sont inscrits (beaucoup d’entre eux provenant d’Ardeal et de Bucovina).

           Pendant les mois d’hiver et de printemps, une quantité énorme d’armes est arrivée en 
Roumanie, par l’intermédiaire des chemins de fer de Russie, dotant l’Armée roumaine de 199 avions 
de guerre et de reconnaissance, 2.700 mitrailleuses, 1,37 million de grenades, 220.000 fusils, 100 
millions de cartouches, 2 millions d’obus d’artillerie et d’autres matériels de guerre, de strictes 
nécessités. En dépit de toutes les conditions difficiles, au mois de mars 1917, l’armée roumaine 
comptait néanmoins 492.403 cadres militaires.

Les autorités roumaines ont apprécié en particulier l’activité du général Berthelot, de sorte 
qu’il a été nommé «Citoyen d’Honneur de la Roumanie», à la date de 17 juillet 1917. Étant satisfait 
par cette décision des autorités roumaines, le général français a écrit à sa famille de France, pour 
l’informer qu’on lui avait annoncé que : «le Sénat et la Chambre des Députés m’ont proclamé 
citoyen d’honneur de la Roumanie, avec des acclamations et une unanimité de votes qui me flatte 
particulièrement ».

En juillet, l’Armée roumaine était prête à libérer Muntenia, le général Berthelot annonçant 
que «les soldats désirent faire leur devoir». Les premiers succès n’ont pas tardé à apparaître 
(l’occupation de la ville de Mărăști), mais ont été vite stoppés par le refus des armées russes de 
continuer à combattre près des soldats roumains (la révolution bolchévique de Russie). 
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Le 7 août, on décida de «défendre la terre de la Moldavie, mètre par mètre», de sorte que, sur 
le front, on a mené de très rudes batailles, dont le point d’orgue fut la victoire de Mărășești et Oituz 
(à noter l’héroïsme des Roumains dirigés par le général Eremia Grigorescu).

         Henri M. Berthelot a mentionné, dans un rapport adressé à ses supérieurs, les progrès de 
l’armée roumaine, mais aussi les actes de bravoure du soldat roumain, dont il dit: «(le soldat) est 
bon, très fort, très endurant, marcheur, il ne se plaint jamais. Le roumain n’a pas peur des balles. 
Il attaque empli de courage, en dépit des mitrailleuses et à l’assaut des feux de l’ennemi, et, en ce 
qui concerne les officiers, avec quelques exceptions, ils ont fait preuve de vaillance et dévouement, 
surtout les officiers militaires». En plus des remarques concernant les officiers roumains, le général 
Berthelot met aussi en évidence de nombreux officiers français qui, à leur tour, seront mentionnés 
dans un rapport expédié en France, le 19 août 1917.

D’ailleurs, le général commandant de la 1ère Armée, Eremia Grigorescu, a exprimé sa 
reconnaissance vis-à-vis des officiers français, pour les services apportés à la Roumanie, par une 
lettre adressée au chef de la Mission française, H.M. Berthelot. Le général roumain a précisé : «j’ai 
trouvé chez eux un dévouement sans limites, une attention particulière, pour assurer le succès, et le 
mépris total envers le danger. ». 

Par toutes ces raisons, on peut dire que la Mission militaire française a joué un rôle remarquable 
dans la réorganisation et l’instruction de l’Armée roumaine.

Au mois de mars 1918, la Reine Maria notait dans «L’histoire de ma vie» : “Dans la maison du 
roi (n. r. : Musée de l’Union d’aujourd’hui, rue Alexandru Lăpuşneanu, de Iaşi)  il y a eu un grand 
repas militaire, auquel ont été invités tous les grands officiers français. 

Berthelot a tenu un discours émouvant et on a fondu tous en sanglots, pendant que lui, il peinait 
à parler, à cause des larmes qui lui coulaient sur les joues.”.

Deux jours plus tard, ceux qui avaient reconstruit l’Armée roumaine ont quitté la gare de Iași, 
où ils ont été conduits avec un enthousiasme populaire remarquable.

Ils avaient en tête, comme à l’arrivée, le général Berthelot. Le français au cœur de roumain.

                                                    (Version en français réalisée par Anica Andrei- Fraschini)                                       

Berthelot si Averescu în timpul prezentãrii armatei române în 1916
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George Coșbuc în critica literară
                                                                

    

                                                                                                                  Motto:

                                     „Copilă, tu crede ce poeții scriu,

      Căci lor li s-a dat o putere

                             Să-audă mai bine, să simtă mai viu

            Întregă a lumii durere.                                                                                                        

             Catalogarea creației lui George Coșbuc are, ca de altfel orice creație privită în ansamblul 
criticii literare, un caracter relativ. Bunăoară, pentru C. Dobrogeanu-Gherea, G. Coșbuc a scris o 
poezie romantică, cu elemente clasice (Poetul țărănimii, în Studii critice, București, Editura 
Socec, 1897, vol.III, p.241-390), pentru George Călinescu nu e un clasic, în toată accepțiunea 
cuvântului, ci mai degrabă un romantic, un poet „cu multe romantisme, pe care le acordă la 
tradiția lui Bolintineanu și Alecsandri” (Micul romantism provincial și mistic. Poezia idilică. 
G. Coșbuc, în Istoria literaturii române de la origine până în prezent, București, Fundația 
regală pentru literatură și artă, 1941, p.516-523), pentru George Munteanu, Coșbuc e 
„natură clasică, trecută mai întâi prin romantism și neoclasicism, iar apoi prin toate modurile 
de poezie mai veche și mai nouă, până la simbolism” (George Coșbuc și condiția poeziei, în 
„Contemporanul”, nr.37-1040, 16 septembrie 1966). Alexandru Piru vorbește la Coșbuc de un 
romantism „tenebros” în balade și de un clasicism „arcadic, învecinat cu barocul” în idile (Poezia 
lui George Coșbuc, în „Viața românească”, XIX, nr.9, septembrie 1966), iar Mircea Tomuș 
găsește în creația poetului „semnul unui clasicism de structură” (Prefață la vol. G. Coșbuc, Fire 
de tort – Poezii, I, București, Editura pentru literatură, col. „Biblioteca pentru toți”, 1969, 
p. V-VII, IX-X).

 Trecând într-un alt registru critic, vom observa că G. Coșbuc a dispus de abilitatea 
congenitală de a așeza întotdeauna emoția și mesajul poeziei sale înaintea stilisticii și a prozodiei, 
în miezul unei epoci literare în care ultimele două cântăreau greu de tot. 

                Liviu Rebreanu aduce în lumină sinceritatea totală a lui Coșbuc: „Răsturnătorul Coșbuc a 
fost un blând și un timid. (...)  Răsturnarea a făcut-o fără să vrea. N-a adus teorii noi. S-a adus doar 
pe sine însuși, și-a dat sufletul său întreg. Printre cei prefăcuți și sleiți, el n-a vrut să pară decât 
ceea ce era. De aceea a fost mare. De aceea va rămâne mare”. Dar Rebreanu merge și mai departe, 
cu o sublimă remarcă: „Fiindcă a fost un singuratec, n-a făcut școală. A făcut, însă, mai mult: a 
răsturnat școlile. Era atât de personal, încât imitatorii nu-l puteau apropia. Cel mult forma puteau 
s-o nimerească. Poezia lui, însă, e poezia sufletului, izvorâtă din suflet și vibrând în suflete. Și 
aceasta nu se poate contraface”. (George Coșbuc, în „Lumina”, II, nr.251, 14 mai 1918.)
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  Într-o exegeză amplă și cuceritoare a poeziei lui Coșbuc, atât ca finețe a observațiilor și ca 
desfășurare a ideilor, cât și ca modalitate de exprimare, extrăgând și studiind cu atenție, spre 
exemplificare, strofe din anumite poezii ale lui Coșbuc, Vladimir Streinu arată cât se poate de 
clar că ori de câte ori exagerează prozodic, poetul pierde mult la capitolul „imagine, emoție și 
încântare”, Este vorba de „Fire de tort” de G.Coșbuc, în „Convorbiri literare”, 1896, unde 
criticul subliniază faptul că „simțindu-i lipsa de invenție (a lui Coșbuc – n.s.), am găsi întemeiată 
constatarea, de acum peste patruzeci și doi de ani, a lui D. Evolceanu, care își îngăduia, ca 
admirator militant al poetului, să-i atragă luarea aminte asupra <<afectării în cochetăria 
rurală>>, asupra unui oarecare <<manierism rustic>>,  ca și asupra <<sărăciei fondului de 
idei și sentimente>>”. În stilu-i încântător cu care ne-a obișnuit, Vladimir Streinu găsește și cu 
ocazia altor studii critice că „în comparație cu numărul limitat de motive, față de quasiabsența 
invențiunii epice, tehnica versificației este copleșitoare. Bogăția ritmurilor, raritatea, felurimea 
și perfecțiunea lor fac din Coșbuc un poet unic la noi. Examinarea mai de aproape a înzestrării 
lui tehnice e foarte interesantă. Căci de la început ne surprinde un lucru destul de curios. Deși 
ajungem repede la convingerea că plăcerea artistică, citindu-l, ne vine mai ales de la virtutea 
formală a poetului, versurile la cea dintâi privire ni se arată numai corecte; sunt bine numărate, 
defilează ordonat, rimează plin. Dar înțelegem că dacă regularitatea place, nu încântă. Mai mult 
încă: versul lui Coșbuc e fără reliefuri deosebite, fără prea numeroase și remarcabile imagini 
pentru ochi; un limbaj nud, propriu, prozaistic îl compune” (George Coșbuc, în volumul Clasicii 
noștri, București, Casa școalelor, 1943, p. 245-266). Ca o concluzie, Streinu arată spre finalul 
acestei lucrări: „Convingerea noastră este că tehnica versificației, văzută ca supremă vocație a 
poetului, îi înglobează epicismul” și că „Coșbuc nu e poet liric, se înțelege”.

               Fără a contesta pertinentele observații ale lui Vladimir Streinu, Ion Dodu Bălan descoperă, 
la fel de pertinent, că meritul cel mai de seamă al poeziei lui Coșbuc este „autenticitatea, datorită 
legăturii indestructibile cu viața poporului, tradițiile și trecutul său istoric, cu aspirațiile celor 
obidiți și cu natura în sensul ei cel mai profund și mai complex” (George Coșbuc, un moment 
nou în evoluția poeziei românești, în „Limbă și literatură”, 1966, nr.11). Iar atunci când se 
apleacă asupra poeziilor de inspirație istorică ale lui George Coșbuc, criticul Teodor Vârgolici 
arată că „Istoria românilor este evocată în coordonatele ei esențiale, de largă rezonanță și 
semnificație patriotică. Poeziile nu sunt simple transpuneri ale unor momente și episoade din 
trecut, ci se disting în primul rând prin mesajul pe care-l transmit” (Sentimentul istoriei în 
lirica lui George Coșbuc, în „Ramuri”, IX, nr.2 (92), 15 februarie 1972).

Poetul din Hordou a zburdat liber ca o rândunică prin poezia sa și nu s-a lăsat sedus de tendințele 
spre perfecțiune în care cad majoritatea tinerilor ce doresc să se afirme repede și facil.

              „Lipsa oricărui convenționalism și simplitatea compoziției fac farmecul mai tuturor 
idilelor lui Coșbuc (Mânioasă, Nu te-ai priceput, Rea de plată, Pe lângă boi, Rada, La oglindă, De 
pe deal, Supțirica din vecini, Numai una, La pârâu, Seara)” subliniază Al. PIRU în lucrarea Poezia 
lui George Coșbuc – „Viața românească”, XIX, nr.9, septembrie 1966. 

Ion Dodu Bălan continuă ideea, arătând că „e timpul să descătușăm personalitatea complexă 
și profundă a lui Coșbuc din șabloane simplificatoare și din prejudecăți estetice care diminuau 
rolul însemnat jucat de poet în evoluția liricii românești, un rol asemănător cu acela pe care acel 
Homer al Providenței, Frederic Mistral, l-a avut în evoluția poeziei franceze, sau scoțianul Burns, 
în cea a poeziei engleze” (George Coșbuc, un moment nou în evoluția poeziei românești, în 
„Limbă și literatură”, 1966, nr.11). 

             Mă simt dator totuși să aduc în lumină și o apreciere critică defavorabilă renumitului 
poet, apreciere critică care nu vine de la oricine, ci chiar de la un mare nume al culturii noastre 
naționale, Titu MAIORESCU: „Coșbuc are prea puțină cultură generală, nu cunoaște destul nici 
istoria veche, nici societatea modernă, și cetirea pe apucate a traducerilor germane din limbi 
aziatice nu-i poate împlini lacuna. 
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        De aceea, cu toată magistrala stăpânire a limbei și cu toată minunata notă distinctivă a 
veseliei, d.e. Nunta Zamfirei, adeseori diformități, lungimi și repetiții, chiar în mult prețuita 
Moartea lui Fulger; de aceea și pericolul „clișeului”. Se vede că-i lipsește varietatea cunoștințelor 
și acea neobosită și nemiloasă cizelare, care transfigurează pe cei pătrunși de sfințenia formei, 
precum a transfigurat pe Eminescu în opera sa de maturitate”. (În memoria unui poet bănățean 
– Victor Vlad (Delamarina), în „Convorbiri literare”, XXXII, nr.2, 15 fevruarie 1898). Se vede 
bine că de această dată Maiorescu s-a înșelat, el fiind, după cum bine se cunoaște, întemeietorul 
ideii culturale de „forme fără fond”. Cu fond sau fără fond, marele critic a rămas totuși prizonierul 
formei și al unui fond de idei personal, pe care, poate dintr-o anume vanitate artistică, poate din 
robia față de anumite simpatii ori antipatii literare, sau, cel mai sigur, din atitudinea fetișistă 
față de „neobosita și nemiloasa cizelare”, față de „sfințenia formei”, l-au făcut să-i scape dreptul 
poetului, generic vorbind, de a-și asuma o anumită libertate de creație și, implicit, de a recurge 
la păstrarea deliberată ca necizelate a anumitor poezii, imperfecțiuni care, de multe ori (se va 
vedea în poezia născută după depășirea momentului Maiorescu) au dat naștere unor creații 
lirice de mare valoare, care ajung uneori în stadiul de capodoperă. De aceea, eu unul nu pot fi 
de acord cu duritatea ideilor exprimate de Maiorescu la adresa poeziei lui Coșbuc, mai ales că 
posteritatea a acordat o mare rezonanță valorică acestui nume de poet, rezonanță neintuită, iată, 
antum, de un critic literar reputat. E, într-adevăr, un caz mai rar în Istoria culturii române. 

             Ceea ce n-a intuit Titu Maiorescu, a constatat, după patruzeci de ani, un alt mare critic, 
George Călinescu: „Simboliștii, puriștii, suprarealiștii, moderniști în genere, cruțând pe Eminescu, 
au văzut îngroziți în Coșbuc triumful anecdoticului. A ajutat discreditării, marea inegalitate a 
operei. Răsfoind volumele ticsite de versuri, cititorul superficial rămâne cu impresia că are înaintea 
sa niște culegeri de improvizații pentru educarea poporului. Și ce-i drept, în mare măsură, poetul 
a urmărit acest scop. Criticul trebuie să pornească de la compunerile cele mai evident ocazionale 
și prin eliminare să ajungă la grupul de poezii pure. Consimțirea de altfel în privința acestei părți 
este de mult înfăptuită, lipsește doar o formulare nouă, înnobilatoare, care să renunțe la truismele 
criticei vechi” (G. Călinescu, Micul romantism provincial și mistic. Poezia idilică. G. Coșbuc, în 
Istoria literaturii române de la origine până în prezent, București, Fundația regală pentru 
literaatură și artă, 1941, pp.516-523). În aceeași lucrare, Călinescu mai arată că punctul de 
plecare al lui Coșbuc în Cântece de vitejie și Ziarul unui pierde-vară (culegeri cu multe bucăți 
comune) este în V. Alecsandri, versificația cu mult superioară, fraza redusă la minim, strofele 
variate. Chiar dacă, în unele cazuri, „toate acestea nu împiedică, din păcate, ca poeziile să rămână 
simplă proză rimată, uneori cu regretabile veleități de spirit”.

              Beneficiind de perspectiva oferită de trecerea timpului, și alți critici mai apropiați de zilele 
noastre au subliniat, indirect, eroarea în care se afla Maiorescu. Am citat, puțin mai sus, din două 
lucrări publicate de către Al. Piru și I.D.Bălan în același an: 1966, adică după fix o sută de ani de 
la nașterea marelui poet.

 După cum arătam mai sus, poetul năsăudean nu s-a simțit comod în fracul strâmt al 
prozodiei perfecte, deși cel mai adeasea i-a ieșit impecabil croiala îmbrăcămintei. Dar asta în 
modul cel mai natural, cel mai firesc cu putință. 

             Coșbuc a ales să respire și să scrie poezie la polul opus lui Macedonski, adică liber de 
formele fixe și plin de energie divină creatoare.

             Arătându-le obrazul, peste ani și ani, criticilor de azi ai poeziei române care au făcut din 
prozodie un zeu, un idol, un vițel de aur la care se închină, însuși marele Liviu Rebreanu arată 
despre Coșbuc, atât de frumos și de adevărat: „A răsărit deodată, fără să-l știe nimeni, fără să facă 
ucenicia cafenelelor și bisericuțelor bucureștene. Și a biruit împotriva tuturor celor scufundați în 
imitații și neputințe. A adus lumină, sănătate, voioșie. A deschis larg perdelele odăiții în care zăcea 
bolnavul, și aerul proaspăt, românesc a năvălit înăuntru, ucigând microbii, înzdrăvenind pe cei 
ce mai aveau putere de viață: Balade și idile... Bolnavii și schilozoii s-au revoltat, au protestat, au 
huiduit cu glasuri stridente pe doctorul zâmbitor și simplu care le tulburase somnolența. L-au 
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făcut barbar și opincar, l-au învinuit că nu știe regulile bunei-cuviințe și ale prozodiei, au țipat 
că sistemul noului-venit nu e delicat și chiar că nu e al lui. Dar, curând-curând, gălăgia s-a topit, 
boala s-a vindecat, oamenii au început o viață nouă, doctorul a dobândit stima tuturor, dragostea 
multora...” (Liviu Rebreanu, George Coșbuc, în „Lumina”, II, nr.251, 14 mai 1918.)

 Desigur, Coșbuc a scris și prozo-poeme, gen pe care unii critici din ziua de azi, în mod 
curios, nu îl (mai) înțeleg. 

            În plină epocă romantică, unul dintre cei mai reprezentativi poeți români ai genului epic, 
poate chiar cel mai reprezentativ, este, cu siguranță, poetul aflat în atenția noastră.

„I s-a făcut o imputare mai serioasă, care privește în parte întreaga lui creațiune, și anume că la 
el predomină stilul narativ, povestitor, că sunt prea multe lungimi în exprimarea unui sentiment, 
astfel că acțiunea lâncezește, pierde din putere.(...) Această imputare, chiar întrucât e adevărată, 
nu spune nimic împotriva creației lui Coșbuc. Predominarea elementului narativ, epic și descriptiv, 
asupra celui liric, e însuși caracterul intim al creațiunii lui. Pe de altă parte, relativ prea multe 
lungimi sunt iarăși în caracterul acestei creațiuni. Se înțelege că Coșbuc n-are stilul concentrat al 
lui Eminescu, O. Carp sau Caragiale din Păcat, dar a cere aceasta ar fi tot așa de absurd ca și cum 
ar cere cineva unui poet romantic să aibă un stil clasic sau invers. Câte lungimi de acestea nu sunt 
în Homer și de câte ori nu lâncezește și la el acțiunea! Îmi închipui ce ar fi rămas din bietul Homer 
de-ar fi fost dat, spre îndreptare, unui scriitor modern cu stil telegrafic.” (C. Dobrogeanu-Gherea, 
Poetul țărănimii, în Studii critice, București, Editura Socec, 1897, vol.III, p.241-390).

             Critica este, de altfel, unanimă, în a-l cataloga pe Coșbuc ca fiind un poet epic. A se vedea, 
spre exemplu, Eugen Lovinescu, Contribuții de istorie literară, în Critice, ediția a II-a, vol.
III, București, 1920, p.137-138; Octavian Goga, Coșbuc, discurs de primire în Academia 
Română, rostit în ședința din 30 mai 1923, București, Cultura națională, 1923, p. 16-26, 
28; Ioan Slavici, Gheorghe Coșbuc: măiestrul, în vol. Amintiri, București, Cultura națională, 
1924, p.159-162. 

            G. Călinescu arată însă explicit că poetul Coșbuc s-a inspirat într-o anumită măsură din 
legendele lui Bolintineanu și ale lui Alecsandri, dar într-o mare măsură din baladele cu subiecte 
gotice, arabe, indiene, greco-latine. Toate laolaltă își au punctul de plecare în poezia germană. 
„Genul fusese ilustrat cu putere de Schiller și reluat apoi de toți romanticii minori sau târzii, în 
frunte cu Uhland și Platen. Versificația, epicul rece, lapidar, din unele balade (ale lui Coșbuc-n.s.), 
amintesc de-a dreptul pe acesta din urmă [...]  (Micul romantism provincial și mistic. Poezia 
idilică. G. Coșbuc, în Istoria literaturii române de la origine până în prezent, București, 
Fundația regală pentru literatură și artă, 1941, p. 516-523).

 Poate cel mai mare admirator al lui Coșbuc dintre toți criticii literari a fost însă Vladimir 
Streinu. Un scurt fragment din exegeza acestui critic, fragment sublim atât prin profunzimea 
analizei cât și prin eleganța exprimării ideilor, este demn de redat în cele ce urmează: „După cum 
am putut vedea că pastelul și idila apar ca simple elemente în acea sinteză românească mai largă, 
vom putea de asemenea discerne cum etnicismul se subordonează caracterului epic. Nu este însă 
de prisos a mai stărui asupra conformației epice a poetului? 

              Anecdotă, narațiune, baladă, legende și fragment de epopee, toată gama epică e ușor de 
identificat în opera lui. Cu mult mai folositor ni se pare a dovedi că etnicitatea poeziei lui Coșbuc nu 
umple întreaga sferă a capacității sale epice. Materialul, căruia i-a dat o egală strălucire narativă 
în ritmuri atât de felurite, n-a fost omogen.  Prizonier, materialul etnic nu l-a putut ține. Cărturarul 
din el i-a ispitit talentul cu cele mai eterogene motive epice, care, adăugându-le la cele autohtone, 
numai împreună i-au îndestulat capacitatea epică. Încât, noi – românii, putem prin liberă opțiune 
sau din instinct să acordăm prețul cel mare firește materialului românesc, dar realitatea operei 
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întregi, fiind mai cuprinzătoare, critica nu poate s-o desconsidere. Și această realitate arată că 
poetul nostru a mers cu gândul până la Bagdadul lui Ben-Omar, unde fata califului, Fatma, se 
îndrăgostește de robul din Yemen, Nin-Musa (Fatma); a mers până a întâlnit, cam tot pe acolo, 
pe Ben-Ardun și Raira (El Zorab); a rătăcit spre India regelui Gupta și a înțeleptului Rumi, care 
a înscenat demascarea necinstei tuturor femeilor, în frunte cu regina, de Anul Nou (Putea lui 
Rumni); a găsit în sensul istoriei universale pe Carol al IX-lea, autorul nopții Sfântului Barthelemy 
(Carol al IX-lea), iar mai departe în timp – pe Arnuff, regele Germaniei, cu necredincioasa Hatursa 
(Somnul codrilor), pe dementul Teodat asasinându-și soția, Amalasunda, (Regina ostrogoților). Și 
nu menționăm aici niciun motiv dintre cele împrumutate de la poeți străini de care, dealtfel, s-au 
ocupat destul istoricii literari. Dar de oriunde îi vin motivele, fie din eposul nostru popular, fie din 
știința sa de cărturar, ceea ce le arată ca aparținând lui Coșbuc, este pe lângă modul suveran al 
versificației, aceeași concepție epică. Așa încât, dacă nota pastorală intră numai ca element în 
compunerea sintezei etnice coșbuciene, etnicitatea, la rândul ei, se resoarbe în dominanta epică a 
viziunii”. (George Coșbuc, în volumul Clasicii noștri, București, Casa școalelor, 1943, p. 245-
266).  Autorul Baladelor și idilelor fost, și se pare că a rămas, unul dintre cei mai controversați 
poeți din Istoria literaturii române.

            Voi învedera în continuare unul dintre cele mai intersante și totodată savuroase episoade 
ale Criticii literare române, redat rezumativ cu atâta măiestrie de către Alexandru Vlahuță în 
articolul cu sugestivul titlu: Procesul Lazu-Coșbuc, din „Vieața”, I, nr.2, 5 decembrie 1893: 
„Astă-vară au apărut la editura Librăriei Socec poeziile d-lui George Coșbuc, într-un volum de 
254 de pagini, intitulat: Balade și idile. Autorul era cunoscut publicului prin câteva poezii de o 
remarcabilă frumuseță, publicate în unele reviste literare. Totuși, a fost o surprindere pentru mulți 
din admiratorii lui când s-au pomenit, deodată, c-un volum atît de însemnat și prin cantitatea și prin 
valoarea cuprinsului. Și mi-aduc aminte cu ce nerăbdare și bucurie ne-ntrebam, între noi, câțiva 
prieteni, când ne întâlneam: <<Ai citit pe Coșbuc... nu-i așa că ți-a plăcut?>> Și fiecare relevam 
bucățile cari ne plăcuseră mai mult: unii știam strofe pe dinafară și le spuneam c-o mulțumire 
parcă erau făcute de noi. Dar nimeni dintre noi n-a luat condeiul să scrie un cuvânt de bine despre 
aceste poezii, nimeni, nimeni n-a salutat splendida și neașteptatat răsărire a acestui poet. Nici o 
gazetă, nici o revistă n-a băgat de seamă că aparițiunea acestui inspirat cântăreț al câmpiilor și 
poporului românesc era un eveniment însemnat, o adevărată sărbătoare pentru literatura noastră. 
Ba, mă-nșel, Caragiale a scris atunci în „Moftul român” câteva rânduri de o sinceră admirație, ș-a 
doua zi o mulțime de cunoscuți m-au întrebat: <<Dar bine, ce are Caragiale cu bietul Coșbuc?...
ai văzut cum își bat joc...>>. Și nu s-a mai vorbit nimic nici de poezii, nici de poet. M-așteptam, 
mai ales, de la „Convorbiri literare”, unde am auzit că s-au grupat acum tineri culți și plini de 
talente. Ce Dumnezeu, îmi ziceam, între amarnicele articole ale d-lor Dragomirescu, Filippidi etc., 
cu cari conducătorii acestei reviste își închipuiesc de vreo doi ani că omoară pe Gherea, nu se va 
găsi o pagină bună și cinstită pentru poetul Coșbuc, pe care d-l Maiorescu l-a iubit atât de mult la 
început, și care a ilustrat atâtea pagini din „Convorbiri literare” cu frumoasele lui versuri? Nimic, 
nici chiar în „Convorbiri literare”! Tăcere pe toată linia. Ce revoltătoare nepăsare!... Când iată că 
apare o broșură în care d-l Lazu arată că d-sa a găsit, în volumul lui Coșbuc, câteva poezii cari 
nu sunt originale. Imediat toată presa se pune în mișcare. Gazetari, cari habar n-aveau, ori se 
prefăceau că n-au, despre existența unui Coșbuc, își freacă mâinile de bucurie, iau pana și s-aștern 
pe lucru!... <<L-au prins!>> A, ce fericire!  Cu câtă rea voluptate se răped toți să dea lovitura... 
micului pătimaș în gloria acestui poet, al cărui talent strica liniștea atâtor mediocrități!...  <<Apoi 
așa știm și noi!...>>Ce zice Coșbuc? <<Eu eram în străinătate: un prieten, la care îmi lăsasem cărțile 
și manuscrisele, a scos volumul în lipsa mea: îmi pare rău că el, neștiind, a pus între poeziile mele 
câteva bucățele traduse, pe cari n-am avut niciodată gândul să mi le însușesc...>> Noi rugăm pe 
poet să arate publicului cari sunt acele bucăți, pentru ca să nu mai planeze nici o îndoială asupra 
poeziilor cari în adevăr îi aparțin. Și credem că d-sa se va grăbi să facă această lumină. Morala 
fabulii: Poate Coșbuc să fie un geniu, poate scrie el cele mai mari și mai originale opere – aceasta 
nu se atinge, nici nu vrem să-l băgăm în seamă. 
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             L-a prins însă d-l Lazu <<cu mâța-n sac>> - a, atunci da, poetul Coșbuc devine foarte 
interesant: <<pe el, copii! dați-i la cap, tăvăliți-l fără nici o milă!... Auzi d-ta, să ne ia partea noastră 
de glorie!...>>Eterna sete de scandal!...”

             În acest miez de scandal, T. Evolceanu ia și el apărarea lui Coșbuc, arătând despre 
qvasinecunoscutul Lazu că „fiecare nevoiaș de ziarist se poate mângâia cu descoperirea unei 
asemănări între vreo poezie a d-lui Coșbuc și una străină.” (Baladele și idilele d-lui George 
Coșbuc, în „Convorbiri literare”, XXVII, nr.10, 1 februarie 1894, p.817-818, 823,828; nr.11, 
1 martie 1894, p.962)

            Oricum, cercurile literare din București nu l-au primit pe Coșbuc în mijlocul lor cu prea 
multă prietenie. Era o epocă a unui parnasianism franțuzesc exclusivist și dominat, într-un exces 
de pauză, de poetul  Alexandru Macedonski. „Coșbuc aducea în capitală un poet nou și o poezie 
nouă. Dar, se înțelege că poeții până la el, învechiți și cam gălăgioși, și-au pus repede mâna la gură 
și au tăcut. Nu se putea într-altfel, concurența literară fiind slabă în mediocritatea ei”, susține 
Tudor Atghezi în articolul Coșbuc din „Gazeta literară”, XIII, nr.37 (724), 15 septembrie 1966.

             Liviu Rebreanu se numără, așa cum am arătat, printre marii simpatizanți ai lui Coșbuc 
și este autorul unui articol scris în termenii cei mai elogioși cu putință despre „noul poet” de 
atunci, care se încheie cu aserțiunea concluzivă atât de cuprinzătoare și de sugestivă: „Căci 
scrisul lui Coșbuc trăiește și va trăi cât va trăi neamul românesc”. Este vorba despre articolul 
„George Coșbuc”, apărut în „Lumina”, II, nr.251, 14 mai 1918.)

Însă împrejurările potrivnice în care a trăit i-au mohorât sufletul. Altfel, „cine știe la ce culmi 
nebănuite nu s-ar fi ridicat, odată cu maturitatea, poezia mândrului fecior din Ardeal?” (Garabet 
Ibrăileanu, Note și impresii, Iași, 1920, p. 249-250).  Din cauza (ori poate datorită) acestor 
împrejurări potrivnice, Coșbuc a fost sictirit de ceea ce s-a scris negativ despre el și nu   s-a mai 
sinchisit să intre în polemici superfluue cu criticii literari ai vremii sale.

                În ceea ce privește critica literară post-mortem a poetului ardelean, eu unul nu pot fi 
de acord în niciun fel cu Eugen Lovinescu atunci când afirmă că „în sânul poeziei de azi el și-a 
pierdut orice actualitate” (Istoria literaturii române contemporane, vol. VI, București, 1929, 
p.218-219). Dimpotrivă, îmbrățișez cu drag argumentele contrare opiniei de mai sus, atât de 
matematic și totodată cuceritor expuse de către Octav Șuluțiu douăzeci de ani mai târziu, în 
lucrarea „Poezia lui George Coșbuc” [1948], tipărită integral postum în București, Editura 
Minerva, 1970, p.13-16.  În această lucrare criticul menționat arată amănunțit că poetul Coșbuc 
nu se mai bucură, în mod trecător, de stima epocii noastre, din două motive mai puternice: 
1.robusta sănătate morală a poeziei sale, care contravine simbolismului apărut în epocă, curent 
ce a adus cu sine o valorificare excesivă a morbidului. Ceea ce nu este decât un accident a fost 
transformat de poeții mai noi într-o regulă necesară; 2.lipsa de problematică a poeziei lui Coșbuc. 
Poezia sa, mai mult anecdotică, este una dintre multele modalități poetice, după cum și poezia 
problematică sau poezia pură sunt alte modalități, toate egal de valabile. Confirmându-l pe 
L.Rebreanu, O.Șuluțiu concluzionează: „Expresie atistică a unei individualități puternice, poezia 
lui Coșbuc stă în picioare, fără să aibă nevoie de argumentele condescendente sau binevoitoare ale 
nimănui [...]. Coșbuc are nevoie numai de o readucere în actualitate. El o merită, fiindcă a reușit să 
fie nu numai primul transilvănean poet, în adevărata accepțiune a acestui cuvânt, dar și pentru că, 
în același timp, a înscris în istoria literaturii române o operă și un capitol care vor rămâne”.

                   În continuare, vom putea constata cum unii critici „se agață și se încurcă în ițele de 
mătase ale poeziei coșbuciene”, contrazicându-se umoristic, unori chiar penibil, între ei. O seamă 
de critici literari l-au catalogat pe Coșbuc drept fiind un poet epic, explicând că la el predomină 
stilul narativ, povestitor. 
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                 A se vedea, spre exemplu, expuse, pe larg, argumente în acest sens, la E. Lovinescu, 
Contribuții de istorie literară, în Critice, ediția a II-a, vol.III, București, 1920, p.137-138; 
Octavian Goga, Coșbuc, discurs de primire în Academia Română, rostit în ședința din 30 
mai 1923, București, Cultura națională, 1923, p. 16-26, 28; Ioan Slavici, Gheorghe Coșbuc: 
măiestrul, în vol. Amintiri, București, Cultura națională, 1924, p.159-162. Alți specialiști, 
au încercat să demonstreze că, dimpotrivă, Coșbuc este un poet liric. Iată câteva exemple: 
Dumitru MICU precizează scurt și la obiect: „Coșbuc este un poet liric. (...) Lirismul său e unul 
obiectiv, transferat asupra obiectului zugrăvit. [...]”( Studiu introductiv la vol. Coșbuc, Versuri, 
București, Editura pentru literatură, 1961, p. XCVIII – CIX). De asemenea, Aurel Martin  
afirmă că prin Coșbuc se configurează pentru prima dată în poezie „o vibrantă monografie lirică 
a satului românesc din Transilvania” (George Coșbuc, în „Gazeta literară”, XIII, nr.35 - 772, 
1 septembrie 1966.) În aceeași ordine de idei, George IVAȘCU arată că la Coșbuc „procesul 
de creație e cel liric, cu toate că poziția poetului pare cea a obiectivității epice. Ca și aspectele 
naturii, mișcările grupurilor umane, în îndeletnicirile sau pasiunile lor, constituie pentru Coșbuc 
tot atâtea puncte de plecare lirice” (Coșbuc, în „Contemporanul”, nr.37 (1040), 16 septembrie 
1966).

            Din câte cunosc, o figură aparte în critica poeziei lui Coșbuc o face Laurențiu Ulici, care se 
apleacă asupra mitologiei din această poezie. El se exprimă în felul următor: „Intenția explicită 
de a scrie o <<epopee națională>>, (visul de suflet al lui Coșbuc) se subordona unei profunde și 
nemărturisite aspirații spre monumental. Poetul e un mare erudit, om de bibliotecă, stăpânit pe 
de o parte de nostalgia elementarității superioare a vieții rurale, definitiv îndepărtată, iar pe de 
alta de nostalgia timpului indefinit al mitologilor și a spațiului arcadian. Din cunoașterea a cel 
puțin trei mari universuri mitologice: indic, grec, roman, a dedus funcția de reprezentare pe care o 
deține mitologia în raport cu existența vie a unui popor; în mitologii etniile se regăsesc descrise la 
nivelul esențelor, al caracterelor relativ invariabile; ideea e aproape tezist exprimată în Atque nos, 
cu trimitere expresă la mitosul românesc [...].” (George Coșbuc”, în „Convorbiri literare”, 3 (75), 
martie 1976; 4 (76), aprilie 1976).  

              În fine, după Ion Rotaru, „fenomenul Coșbuc se situează mai mult în tradiția Alecsandri, 
„având unele contingențe cu poezia practicată de Duiliu Zamfirescu și anticipând pe Topîrceanu, 
întrucât privește arta versificației”. (O istorie a literaturii române, vol.I, București, Editura 
Minerva, 1971, p.588-589, 602-603)

               Cu toate acestea, T. Evolceanu este de părere că forma de care s-a servit Coșbuc „e nu 
numai admirabilă și de multe ori fără păreche în literatura noastră, dar și cu desăvârșire originală 
și neinfluențată de nici unul din ceilalți poeți, atât în versificație, întorsătură de frază, cât și în 
materialul lingvistic”. (Baladele și idilele d-lui George Coșbuc, în „Convorbiri literare”, XXVII, 
nr.10, 1 februarie 1894, p.817-818, 823, 828; nr.11, 1 martie 1894, p.962). De aceeași 
părere este și Iosif Vulcan în articolul Premierea lui Coșbuc, din „Familia”, XXXIII, nr.16, 20 
aprilie 1897. 

               Până la urmă, esențial este mesajul transmis de marele poet în strofa extrasă ca motto (vezi 
sub titlu) din creația sa.

 Florin T.Roman

 

                                                                                           F T. R
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Din istoria cărții și a bibliotecilor. O incursiune

- partea a doua –

Mihai Cotea

(urmare din primul număr)

După ce, în urmă cu două numere, la debutul acestei serii, am trecut în revistă câteva stadii 
de dezvoltare ale scrisului, astăzi voi reda câteva cuvinte despre principalele suporturi grafice care 
s-au utilizat de-a lungul timpului și despre primele cărți. 

PRINCIPALELE SUPORTURI GRAFICE

Scoarţa de copac sau miezul de lemn (fig.1). Pe acesta se putea scrie fie pe lemnul crud, 
fie după ce a fost acoperit, în prealabil, cu un strat de ceară. În acest din urmă caz, se folosea 
stilul, un instrument ascuţit la un capăt şi plat la celălalt. De asemenea, se foloseau şi tăbliţe 
duble, legate între ele printr-un sistem de balamale, pentru care se folosea şi termenul de codex. 
Apoi, acest termen s-a folosit şi pentru volumele (pachetele de coli) din papirus şi pergament.

Argila (fig.2), preparată în maniera unei paste și aşezate sub forma unei plăci. Pe aceste 
plăci din argilă se scria cu vergele de lemn sau de trestie, terminate în triedru (D), rezistente, 
lăsând urme de forma unei pene sau a unui cui, de unde şi denumirea de scriere cuneiformă (lat.: 
cuneus, i = cui, pană de despicat lemne, unghi ascuţit).

 Pe piatră (fig.3), din diverse roci, s-a putut scrie folosindu-se dalta.

 Metalul (fig.4), mai ales aurul şi argintul, dar şi bronzul şi fierul, a fost folosit ca suport 
grafic din epoca antică până în zilele noastre.

 Papirusul (fig.5) a constituit unul din cele mai utilizate suporturi de scris. Papirusul 
creştea din abundenţă în regiunile mlăştinoase ale Deltei Nilului, întrucât a devenit simbolul 
acestei regiuni. 

Hârtia constituie suportul de scriere cu cea mai îndelungată şi largă folosire. Acest material 
a fost preparat prima dată în China, în anii 104 - 105 d.Hr. După aceea, tehnica de fabricare a 
hârtiei s-a răspândit în Japonia (600 d.Hr.). În sec. VIII, arabii vor prelua secretul fabricării şi, în 
secolele ce urmează, îl vor răspândi în Europa islamică. În sec. XII Spania şi Italia fabricau hârtie, 
iar de-atunci, meşteşugul s-a răspândit în toată Europa continentală şi în Anglia.

În limba latină se scria cu pana sau cu condeiul de trestie cu cerneală neagră, roşie, 
verde. Se mai folosea şi pensula, pentru scrierea cu cerneală din praf de aur sau pentru executarea 
iniţialelor şi a miniaturilor. Cerneala se prepara din gogoşi de ristic, acid sulfuric, oţet sau bere.                                                                                                                                      
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Cele mai vechi cărţi

Primele cărți pot fi socotite tăbliţele cuneiforme din argilă arsă din Mesopotamia şi sulurile 
de papirus din Egipt. Tăbliţele erau, în general, dreptunghiulare, de dimensiuni variate, până în 
37 cm lungime. Când a apărut necesitatea scrierii şi pe a doua tăbliţă, a apărut şi cartea.

Cartea antichităţii, în forma ei clasică, era scrisă pe piele de animale sau papirus, şi avea 
forma de rulou sau de sul. Aceasta purta numele de volumen (volumen, inis = înfăşurare, 
încolăcire, mişcare circulară), pentru că banda de papirus era înfăşurată în jurul unui băţ de 
lemn, os, fildeş etc., care se numea şi ,,ombilic”. În Grecia şi la Roma, cărţile erau copiate de scribi 
şi sclavi, oameni de carte, plasaţi în fiecare oraş într-un loc fix, care devenea editură. Lectorul 
le dicta scribilor, astfel explicându-se existenţa numeroaselor exemplare identice ale aceloraşi 
opere, urmând, apoi, operaţia de verificare a textelor copiate (colaţionarea). Antichitatea a fost 
preocupată intens de carte, sub forma bibliofiliei (a dragostei de carte), constând în strângerea 
manuscriselor frumoase şi rare şi a textelor originale ale unor scriitori consacraţi. 

 Și în Evul Mediu s-au mai folosit rulourile de pergament şi hârtie, dar în cea mai mică 
măsură. Foile de pergament sau de papirus, mai subţiri, se puteau lega mai multe la un loc, 
rezultând codex-ul (sec. IV - V d.Hr.), strămoşul cărţii contemporane. De altfel, în Evul Mediu, 
forma generală a cărţii era codexul (lat. codex, cis = scoarţă, trunchi de copac), tăbliţă de scris, 
carte, condică, având ca model tablele romane, legate cu balamale. Codexul era mai uşor de mânuit 
şi se putea scrie pe ambele feţe ale papirusului, pergamentului sau hârtiei. Forma de codice a 
cărţii a făcut necesară apariţia paginaţiei şi a titlului. În secolul al XIV-lea, până și unii împăraţi 
s-au îndeletnicit cu copierea şi împodobirea manuscriselor. În mănăstiri se copiau numai texte 
religioase, iar în celelalte scriptorii se copiau operele lui Homer, Hesiod, Eschill, Sofocle, Euripide, 
Aristofan, Xenofon, Plutarh sau Strabon. Manuscrisele bizantine constituiau adevărate opere de 
arătă, ,,de o mare vivacitate, savoare, fantezie, simţ al observaţiei şi al pitorescului…”.                                                                                                                         

                                                                                                                                           Va urma
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surse foto și explicații:                                                                                                                                               

1. russia-ic.com; scriere veche de pe teritoriul Rusiei pe suport de lemn;                                                                  

2. stmuhistorymedia.org; scriere cuneiformă pe argilă                                                                                                  

3. wikipedia; exemplu de scriere pe rocă,   peștera Kanheri, India                                                                          

4. colourbox.com; gravură pe metal                                                                                                                                    

5. Wikipedia; Papirusul Heracles (Oxford, Biblioteca Sackler, Oxyrhynchus Pap. 2331), un 
fragment al unui manuscris grecesc  din secolul al III-lea al unui poem despre Lucrătorii lui 
Heracles.                                                                                                                           
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Timpul sărat (II)

Maria-Roxana Bischin

                  Realitatea non-Timpului ar putea să fie și acest sentiment al faptului că respir, că 
simt valurile cum curg înspre fiecare țărm, că refluxul și fluxul mării curge și se restrânge la un 
moment dat, că ne sunt deschise realități de fenomene inter- și intra-senzoriale, datorită văzului, 
mirosului și auzului, ca într-o simfonie a acordurilor senzoriale. Din toată această experiență, 
am putea deduce că Ființa este expusă non-Timpului și că este o expunere descriptivistă, ca și 
cum Ființa / Eul s-ar afla în fața unui peisaj pictat: marea expune Ființei tot ceea ce Ființa simte 
și vede, salinitatea, albastrul, stalactitele, dar și Ființa îi expune mării toate subtilitățile ontic-
transcendentale, trăirile sale crepusculare, ca niște misterioase călătorii atemporale. Toate aceste 
simțuri se topesc unele în celelalte, timpii se ascund în contururi de non-Timpi. E o lume  inter-
senzorială a Eului, care aparține în totalitate numai Eului. Ființa este partea obiectivantă din 
care este compus  Eul. Ființa va „ființa”, dar Eul va trăi tot ceea ce primește din jurul lui. E ca un 
fenomen fizic de schimburi de sensuri între Lume, Eu și non-Timp. 

                    Când ascultăm o melodie de pian, suntem în non-Timp. Ceea ce simțim când se face 
trecerea de la o clapă la alta, nu este decât acordul de contrast dintre ceea ce trece și ceea ce 
rămâne încapsulat inevitabil în non-Timp. Așa cum consonanța este ceea ce nu se schimbă în 
armonia muzicală, ceea ce nu se schimbă în non-Timp este consonanța Timpului. Scopul timpului 
nu este acela de a ne duce înspre sentimentul că pierdem ceva, ci înspre serenitatea că Timpul 
trece. Pentru ca timpul să fie mereu readus la acest non-Timp salin, Ființa ar trebui să lase 
minutele să treacă, dar nu ca o ciclicitate sisifică, căci ar fi un sentiment teribil al sării înghețate 
în picături de apă, ci ca o poveste despre Ființă, care se reîncarnează într-o nouă înțelegere și se 
des-„carnează” pentru a putea fi eliberată de clipele încarnate. 

                    Când mirosim oleandrii și magnoliile, suntem în non-Timp. Nu ne-ar costa nimic să 
ne bucurăm de acest non-Timp marin, nu ne-ar costa nimic să privim înspre norii artizanali din 
picături de apă. Realitatea Timpului perceput și a percepției este aceeași, dar esențele lor nu mai 
sunt identice. Esența realității, aceea a Timpului care s-a scurs, nu mai coincide cu percepția că 
el s-a scurs, întrucât judecata mea de percepție l-a îmbogățit cu semnificații, dându-i timpului 
sensul de non-Timp, un Timp unde ne putem destinde precum marea. Dacă non-Timpul ar 
aparține mărilor și oceanelor, am ajunge la încarnarea viselor prețioase din bilioane de tone de 
sare. Am putea construi eșarfe de sare, lungi, de ani-lumină albaștri, care să unească locul de 
unde stelele se văd cel mai limpede (mai precis Aconcagua din Argentina) de cerul marin. Non-
timpul este structura bazaltică de care Ființa se prinde pentru a putea ființa. Timpul existențial 
este un timp în carne și oase, un timp încarnat din sare, format deopotrivă din clipe, dar mai 
ales din non-clipe care să ne ofere meditația, reflexia, trăirea, imaginația. Timpul nu mai poate 
fi judecat rațional, suntem în extensia rațiunii unde există ceva ce de-construiește acest timp 
cronologic, pentru a institui timpul salin. Sunt acele clipe ce livrează propriul său non-Timp tot 
în existență. Onticul face posibilă construirea acestui timp, deopotrivă și non-Timp, căci vreau să 
fiu în spațiul lucrurilor saline din afara existenței mele. Onticul e bazaltul ce aduce naturalitatea 
timpului mai aproape de naturalitatea marinului indefinit. 

               Descopăr, totuși, că non-Timpul există sub aceste forme. Poate că nu mi-a scăpat nici 
unul dintre argumentele pe care le am până acum. Pot să efectuez un calcul matematic și să am 
certitudinea că vreau să trăiesc non-Timpul și să cred că el există, cu condiția că vreau să trăiesc 
acest timp des-carnat și să împlinesc propriul meu non-Timp. Dacă nu aș face acest lucru,

Orizonturi  temporale
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asupra lumii s-ar întinde negura sării, care nu poate fi înlăturată, care mi-ar sufoca și propriile mele 
gânduri. Astfel, nu pentru că gândesc și trăiesc sunt sigur de acest non-Timp, ci de certitudinea 
că el există, din determinațiile pe care acesta le are incluse în Timp. Dacă tot se afirmă că timpul 
este o intuiție apriorică sintetică, eu aș îndrăzni să spun că non-Timpul, asimetric Timpului, ar 
putea fi o judecată a priori despre timp. Dar toate percepțiile mele cu privire la timp, pot fi puse 
sub semnul unei îndoieli, pentru că nu sunt o judecată care să fie percepută, ci îmi clădesc o 
realitate „extensa” în care să regăsesc structurile bazaltice imaginate de mine cu privire la non-
Timp. 

               Această criză a non-Timpului, așa cum o trăiesc în minutele mele marine, trebuie să 
deosebească experiența de cunoaștere. În primul caz, experiența mă face să inserez în relația 
cu timpul minutele marine și sărate; în al doilea rând, această experiență poate aparține oricui 
care a decis să se apropie de esențial și să fugă departe de orașul futurist. Tot astfel, adevăratul 
non-Timp convoacă toate resursele – structuri bazaltice ale mele, și mă captivează – căci un non-
Timp apare de fiecare dată când revin către mine sau către eul mării. Un minut marin adevărat 
se termină atunci când marea se schimbă, diferența este una a naturalității eului și a mării 
deopotrivă. Dar acest lucru se poate referi la locul non-Timpului în acest univers marin, pentru 
că non-Timpul trebuie să țină captiv personajul (eul) și marea (non-Timpul). Fiindcă plutește 
sentimentul efemerului, acesta este motivul pentru care am iluzia că timpul trece, și certitudinea 
non-Timpului că trece, nu după legi cronologice, ascendente, ci după legi anti-gravitaționale, ca 
picături saline ce cad în noi. Această energie centripetă a picăturilor saline ce cad în noi este 
motorul creării de non-Timp.

                  Trebuie ca timpul să existe în jurul nostru nu sub forma unui ceas, ci ca o serie de clipe 
către care ne putem orienta pentru a le atinge clapele. Există ceva în mișcarea vălurită a mării, 
când devin captiv în non-Timp: este efectul unei mișcări continue, a unei percepții orientate 
către Timp și interiorizată în non-Timp. Întrucât Katie Melua spunea că acele clape de pian sunt 
albe și negre, „dar în mințile noastre ele răsună ca milioane de culori”, exact așa și non-Timpul, 
desprins din Timp, „sună” în mine ca Eu marin precum milioane de minute marine desprinse din 
picături saline. Elemente ale Timpului se suprapun peste elemente ale non-Timpului, pentru a se 
ascunde unele pe altele; haina non-Timpului este deopotrivă haina Timpului. Ceea ce este „prea 
mult” Timp ne împiedică să simțim non-Timpul, ceea ce este prea puțin nu ne lasă să simțim 
dualitatea timp și non-Timp. Toate elementele de griuri și albastru vor contribui la crearea unei 
unități de sens temporale, toate aceste imanențe imateriale ne indică faptul că ne-am eliberat de 
forma Timpului și că pășim cu încredere în lumea non-Formelor. Dacă timpul ar fi des-carnat, 
clipele ar privi fără să vadă. Cântăm pe claviatura timpului cu mâinile sufletului. Dincolo de 
rațiunea muzicală a timpului, gândim prin cunoașterea înaripată: este ca și cum un păun alb s-ar 
așeza liniștit pe claviatura minutelor marine și ar asculta în tăcere universul ce se dezbracă în 
mii de culori în fața ochilor. Idealul cuceririi non-Timpului nu ar fi să ne ridicăm cu aripile în zbor, 
ci să stăm precum păunul alb într-o grădină de magnolii. Non-Timpul este despre contemplare, 
este despre trăirea timpului așa cum păunii liniștiți pășesc înspre apusul colorat. A trăi non-
Timpul înseamnă a te îndrăgosti de Timp, fără furie, fără teama că el se scurge. Este sărutul 
non-Timpului sub crengile de vâsc plutind în aer, este despre ieșirea prea în larg a Timpului, 
fără teama norilor. Îndrăgostirea și faptul de a iubi este un non-Timp, fiindcă este timpul pe care 
Ființa însăși îl donează prin arterele ontice non-Timpului. 

                Acest timp donat este non-Timp. Când te preocupă frumusețea Timpului, constați că el nu 
se scurge și îți amintești ce înseamnă să fii liber prin Timp, că el toarnă în forme artistice exact 
ceea ce simți cel mai aproape, adică naturalitatea salină a eului.
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                  Și non-Timpul se schimbă, dar într-un mod complet diferit de Timp. Minutele saline 
îi brăzdează de multe ori crusta, iar pensula Timpului îmbină cât mai multe tente și semitonuri 
de pastel, între care predomină albastrul salin. Albastrul acesta se poate decolora într-atât de 
mult,   încât să devină griul ceții sau al aburilor de deasupra mării, necesar și acesta pentru 
respirația naturaleții noastre; albastrul se poate preschimba în diferite culori atunci când 
picăturile curate ale norilor ajung în apa minutelor marine, iar întâlnirea lor cu sarea va face ca 
non-Timpul să capete irizații de lumini lichide sau de lumini trecute deja în stări solide. Tocmai 
această dinamică a preschimbării albastrului ține captiv eul des-„cărnat” în imaterialitatea mării. 
Niște lămpi atârnă în acest non-Timp, ce sunt strălucirile saline ale Timpului dintre cel mai uitat 
gând al eului și cel mai uitat val al mării. Nu există eliberarea de albastru, există numai această 
captivitate în albastru ce se preschimbă neîncetat. Este o naturalitate a albastrului ce nu poate 
fi distrusă, indiferent în ce forme se manifestă, a distruge naturalitatea albastrului ar însemna a 
ucide marea. Doar cei care acceptă ideea de timp albastru vor înlătura imposibilul mării de a fi 
non-Timp. 

                Dacă adevărul despre timp este conectat ideii de non-Timp, atunci adevărul intră în 
sfera non-Timpului ontic. Ne vom întâlni, noi ca spectatori, cu acest non-Timp la tot pasul. Nu 
îl vom putea înlătura, nici forța să curgă în vreun sens în care am dori noi să curgă, nici nu îl 
putem păcăli ca el să lucreze în favoarea noastră, pentru a câștiga la final ceva. Este un alt-Timp 
ce lucrează în favoarea Eului și a deschiderii Eului către non-Timpul Ființei. Din acest motiv, 
toate aceste straturi și substraturi ne fac să ne gândim la felul de a fi al non-Timpului. El există, și 
pentru că există, înseamnă că este adevărat. El încearcă să ne inducă ideea tuturor posibilităților 
pe care Ființarea le poate cunoaște prin accesul trăirilor. 

                   Minutele noastre marine sunt dorințe în aspirații albastre, e nevoie să le urmăm, să le 
acordăm importanță, dar dacă toate aceste năzuințe le vom da deoparte, ar însemna că suprimăm 
non-Timpul, și că Timpul s-ar scufunda într-un întuneric marin gol. Să auzi non-Timpul este la 
fel de vital ca respirația minutelor marine; vocea non-Timpului ne face să nu uităm cum este de 
fapt Timpul. Ne putem imagina, de asemenea, că Timpul este produsul a bilioane de clipe de non-
Timp care se unifică prin osmoză temporală, că ființarea este compusă din această fluiditate a 
non-Temporalității alunecând de-a lungul Timpului, reconfigurând milioane de legături sinaptice 
între experiențele noastre temporale în acest vast Univers marin de microni, și că toate aceste 
legături duc înspre generarea de alți timpi. 

                     Dacă totul dintr-o dată s-ar sfârși, non-Timpul ar exista în acest sfârșit. Timpul nu 
este decât o bucată de non-Timp. Chiar dacă îl vom suprima, non-Timpul tot va exista, iar ceea ce 
e menit să nu mai fie, nu va mai fi. Ultima dorință pe care putem să o mai avem în acest univers 
salin este aceea de a putea atinge cu degetele mâinii non-Timpul, sau cu respirația sufletului; 
pentru a ajunge cât de cât aici, e necesar să ajungem la apa non-Timpului, la care am ajuns, așa 
cum am demonstrat până acum. Timpul și non-Timpul nu vor mai fi două căi diferite, ci una 
singură de devenire ontică a Eului marin. Eul este marin pentru că păstrează în el, din vremuri 
arhetipale, sonoritățile marine. De aceea am introdus rolul Eului în legarea Ființei de non-Timp.

                  Non-Timpul este, dacă doriți, un timp imperfect simetric Timpului, este un spleen 
al apusului marin ce se întrezărește, când și când, din valurile mării. Este vântul albastru ce 
ne poate adormi cel mai adânc. Pierduți în imperfecțiunea non-Timpului, suntem pierduți în 
perfecțiunea Timpului. Timpul e cosmogonia non-Timpului. În fiecare non-Timp existent este, 
de fapt, inventat non-Timpul. Non-Timpul este o modalitate de a ieși din Timp, prin intermediul 
non-Timpilor existențiali. Se dezvăluie și se descoperă ascunzându-se după Timp. 
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           Și atunci, este mai ușor de văzut: nu este Timpul cel care ființează, ci însuși non-Timpul, 
dar prin intermediul non-timpilor ontici (care sunt de fapt personajele sale) și prin intermediul 
cărora sunt accesate straturile ontice ale Ființării. Unele văzute, altele nevăzute, altele reale, 
altele ireale. Non-Timpul îți dă ție ceva, tu îi oferi non-Timpului ceva, este aici vorba despre un 
schimb ontic, și astfel, non-Timpul ajunge să te trăiască pe tine ca și Ființă desprinsă din timpul 
salin al mării. 

               Și iată-ne ajunși, Lover of the Sun, în fața unui apus salin, când apa mării e mai zbuciumată! 
Și, iată-ne, în fața unei grădini unde bujorii diafani, oleandrii, magnoliile și nuferii își reflectă 
umbrele albastre, eternele umbre ce îl însoțesc pe Psyché. Aici, precum respirația, albul marin 
atinge cerul nopții și strămută complet albastrul marin. Aici este unde ne vom întoarce acasă, în 
locurile unde, cândva, Psyché a mai fost. 

  Notă: În spatele limbajului metaforic-sinestezic, există chei de lectură din filosofia pre-socratică, 
cea ontologică (Heidegger), filosofia percepției (Ponty) și meontologie. Cred cu sinceritate că 
activitatea creativității trebuie sculptată după anumite lucruri din filosofie, altfel am fi doar în 
stadiul creației fără ființare. 

                                                                       

                                                                                                                                                                            M-R B
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Interviu 

                  Jessica Pîncotan

                                                                                                                                                                     „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, cât și restul membrilor 
din Asociația Culturală „Cartea, izvor de cultură”, 
susținem arta de orice fel, împlinită de oricare 
persoană, de orice vârstă, din orice loc. 

                 Niciodată nu e prea târziu să faci artă și să devii artă! Inspiră-te, chibzuiește, creează!
         Ca prim pas în absorbirea necunoscutului, voi descrie, printr-un rezumat, cei doi artiști ai 
rubricii de astăzi:
            
            Vlad este un tânăr de 9 ani din județul Arad, pasionat de artele marțiale, mai precis karate. 
După o experiență vastă, acesta consideră că putem atinge idealul doar prin exercițiu și încredere 
în sine, care ne reflectă adevărata esență și potențialul. De la prima competiție, organizată 
de CLUB TIGER ARAD, până la cea mai mare realizare a sa (locul II, câștigat la campionatul 
național de karate 2018, organizat la Sighișoara), și-a umplut experiența traversând România și 
Ungaria, urmând să participe la Cupa României la Pitești și la Campionatul european din Malta.                                                                                       
Vlad consideră karatele o artă, deoarece acesta nu ar putea să fie complet fără esența disciplinei, 
împinsă de viziunile fiecăruia, formând „un joc creativ”.
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             Inspirat de imaginile trecutului îndepărtat, Andrei, un tânăr de 20 ani din Buzău, își 
sculptează visul de a remarca lumea cu ajutorul pasiunii sale, muzica, redată prin vioară. 
Majoritatea premiilor sale au fost de excelență, o mare parte din ele fiind câștigate la Festivalul 
Johann Sebastian Bach din Cluj, urmând, mai târziu, concursuri la București și Focșani. Acesta 
încurajează expunerea talentului fiecărui artist, de la elevii liceelor de artă, până la cei vârstnici, 
considerând arta ca fiind un lucru interminabil, fără vârstă, care se reflectă doar prin propria 
esență, care face parte, de asemenea, din plăcerea umană, împreună cu modestia: „Perfecțiunea 
este viciul uman a celor nefericiți.”

  I  N  T  E  R  V  I  U

          Pentru o privire mai profundă, vom continua țesătura cuvintelor celor contemplați astăzi, 
printr-un interviu;

Vlad Bibarț                                                                                            Andrei Ciulin

                           1.Ce mijloc artistic practici?

1. Practic artele marțiale,                                                                       1. Mijlocul artistic pe care 
mai precis karate. Consi-                                                                        îl practic este muzica, 
der karatele ca fiind o artă,                                                                    prin înlesnirea 
deoarece viața omului ar                                                                        viorii, care mă face,
fi goală fără disciplină,                                                                             în viziunile ample
împinsă de viziunile                                                                                 ale majorității, violonist.
fiecăruia, care formează                              
„jocul creativ” doar al nostru. 

2.Cum ai început să practici acest mijloc de exprimare?

2. Am fost încurajat                                                                                   2. Datorită părinților
de prietenii și de                                                                                         mei am început să
colegii mei să                                                                                               studiez vioara, 

             Viziuni

A  N  D  R  E  I



39

merg la aceste cursuri                                                                              împreună cu aceștia,
de karate. Mai târziu,                                                                                de la o vârstă 
rămânând impresionat                                                                            fragedă, devenind
de evoluția colegilor                                                                                 tot mai curios și
mei, ca grup și                                                                                             tot mai interesat
individual,                                                                                                    de acest instrument.
am decis să rămân (n.r. în branșă).

3.Care este partea ta favorită, atunci când vine vorba de acest mijloc?

3. Totul! De la disciplină                                                                         3. Cea mai satisfăcătoare
până la munca în echipă,                                                                        parte este atunci când 
prin luarea ca exemplu,                                                                          reușesc să finalizez un
fiind o experiență                                                                                     gând, o acțiune, să umplu
continuă. Faptul că                                                                                   un gol, o dorință care face 
după fiecare competiție                                                                          parte din nevoile mele 
câștigăm medalii sau                                                                               umane, ca violonist, de a
experiență, mă                                                                                           schimba imaginea statică
ambiționează mereu.                                                                               a societății.

4.Ce te inspiră/motivează?

4. Mă motivează                                                                                        4. Sunt inspirat de natură,
dorința de a lăsa                                                                                        ocultism, misticism, 
o urmă adâncă în                                                                                       timpurile și tradițiile 
urmă, o urmă a                                                                                           vechi, încercând să le
artei pe care o                                                                                            aduc spre o nouă 
practic, exersând                                                                                       renaștere.
și devenind cel mai bun!

5.Cum îți privești evoluția?

5. Pot spune că am                                                                                    5. Pot spune că suntem 
evoluat încet, dar cu                                                                                 într-o continuă evoluție,
ajutorul exercițiului                                                                                 ca oameni, aceasta 
am reușit să cresc, fiind                                                                          sfârșindu-se prin moarte.
motivat de mine însumi,                                                                         În schimb, arta nu are 
de părinți și de prieteni.                                                                          moarte, pentru că mereu
Acum mă pot privi doar ca                                                                     va exista renaștere, cu 
cea mai buna versiune a mea!                                                               fiecare mic pas.
Vă mulțumesc, prieteni și 
părinți!

6.Dacă ai un model, cine este el/ea și de ce îl/o urmezi?

6. Mă consider                                                                                            6. Niocole Ansperger, Dani        
singurul meu model,                                                                                Flith si Simone Simmons 
deoarece sunt singurul                                                                           sunt principalele mele 
meu competitor.                                                                                        modele, care fac parte și
                                                                                                                        din inspirația mea.
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7.Cum ți-a schimbat această practică viața?

7.Karatele mi-au schimbat                                                                      7.Această pasiune mi-a
viața destul de mult,                                                                                  luminat viziunea, 
influențând-o prin                                                                                      făcându-mă să
disciplină, răbdare                                                                                      explorez noi perspective
și exersare,                                                                                                    în muzică, dar și în viață,
învățându-mă să                                                                                          punctele de vedere a 
îmi accept greșelile                                                                                     societății contemporane
și să trec mereu                                                                                            fiind limitate.
mai departe.                                      

8.Ai schimba ceva la acest mijloc? Dacă da, ce ai schimba?

8. Nu aș schimba                                                                                         8. Schimbarea pe care aș
absolut nimic,                                                                                               dori să o fac ar fi cea de 
totul este exact                                                                                            a aduce o promovare mult
cum ar trebui să                                                                                          mai densă a artiștilor 
fie!                                                                                                                    români, eliminând barierele
                                                                                                                         din școlile de artă ( referitor                                                                                                         
                                                                                                                          la piedicile care se pun celor  
                                                                                                                          care au un potențial 
                                                                                                                          adevărat 
                                                                                                                          și un spirit revoluționar,
                                                                                                                          prin                   
                                                                                                                         „pile”și alte interese).

9.Care este obiectivul tău?

9. Îmi doresc să mă                                                                                     9. Obiectivul meu constă
remarc, să excelez                                                                                        în exteriorizarea mea, ca
în continuare, muncind                                                                              violonist, să pot să creez
și străduindu-mă, să                                                                                    alături și de alți oameni,
continui să fac parte din                                                                             formând propria mea
această artă a disciplinei,                                                                           trupă, cu aceeași dorință
devenind cel mai bun.                                                                                 puternică de a crea „noul”.

10.Care este rolul artistului în societate?

10. Rolul artistului                                                                                      10. Rolul artistului în 
în societate e de a se                                                                                   societate este de a se 
remarca prin creativitatea                                                                        exterioriza prin împărtășire
sa, exersând și devenind                                                                            directă și indirectă a 
din ce în ce mai bun,                                                                                    sentimentelor sale cu cei ce 
crescând odată cu                                                                                         îi admiră munca, cei care
dorințele sale.                                                                                                reușesc să vadă dincolo de                   
                                                                                                                                                                       note.
             Fiind la final, sper că rubrica de astăzi v-a făcut să treceți cu entuziasm printre rânduri, 
descoperind viziunile celor portretizați, viziunile tinerești și, totodată, renascentiste. 
Și nu uitați…
INSPIRĂ-TE, CHIBZUIEȘTE, CREEAZĂ!                                                                                            J P                                                                   
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                                                    Înfrățire în artă și cultură  
                                                                                                      Gheorghe Câlb & Anica Andrei-Fraschini
 
             
            Comuna Tîrnova, județul Arad, are relații de înfrățire cu localitatea franceză            
Choisy-le-Roi, situată în departamentul Val-de-Marne, în regiunea Île-de-France, 
aproape de Paris, relații care au început încă din 15 noiembrie 1989, printr-o înfrățire 
culturală, oficializată abia în anul 1998, prin semnarea și validarea documentelor. 
                În cursul anului 2018, se împlinesc 100 de ani de la terminarea Primului război mondial. 
Consiliul general Choisy-le-Roi a hotărât realizarea unei fresce sub semnul “Păcii”, iar, cu această 
ocazie,  a invitat  tineri din 5 țări, pentru  realizarea acestei picturi,  ca simbol al înfrățirii și colaborării.  
        Tematica picturii și alegerea locului au aparținut, în exclusivitate, organizatorilor, iar 
invitaților li s-a pus la dispoziție necesarul de materiale, pentru realizarea ei. 
              Reprezentanții  fiecărei  țări au avut posibilitatea  de a lucra pe câte 2mp.                                                                                                                                             
              România, țară membră UE, a fost reprezentată de 2 artiști plastici, din comuna Tîrnova, 
judetul Arad, în perioada 4-7 iulie 2018. 
                 

               Numele celor doi artiști plastici sunt : ANDREEA HERBEI  și DAMIAN MICULAICIUC.                    
                                                                                                            
        În zilele de 10-11 noiembrie 2018, va avea loc, la Choisy-le-Roi, în cadru festiv, inaugurarea 
acestei fresce, opera fiind pictată pe un zid reprezentativ al localității Choisy-le-Roi.  
       Vor participa la eveniment reprezentanții țărilor care au delegat tinerii, pentru realizarea 
picturii, precum și delegați ai celor 4 localități din patru țări, care au relații de înfrățire cu 
Choisy-le-Roi (România, Italia, Germania, Vietnam).  
            Alături, avem imagini cu evenimentele din perioada 4-7 iulie 2018, atunci când a fost 
realizată fresca “Păcii”.    
 

       Jumelage dans l’art et la culture 

             La commune de Tîrnova, département d’Arad, a des relations de jumelage avec la 
commune française Choisy-le-Roi, située dans le département du Val-de-Marne, en région 
Île-de-France, près de Paris, relations qui ont débuté le 15 novembre 1989, par un jumelage 
culturel, devenu officiel seulement en 1998, par la signature et la validation des documents. 
            Au cours de l’année 2018, se passe la célébration des 100 ans depuis la fin de la 
Première guerre mondiale. Le Conseil général de Choisy-le-Roi a décidé de faire réaliser 
une fresque sous le signe de la “Paix”. À cette occasion, il a invité des jeunes de 5 pays, 
pour la création de cette peinture, comme symbole du jumelage et de la collaboration.  
               La thématique de la peinture et le choix du lieu ont appartenu exclusivement aux organisateurs.
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                On a mis à la disposition des invités le nécessaire de matériaux, pour la réalisation 
de la fresque, et les représentants de chaque pays ont eu la possibilité de travailler sur une surface 
de 2 mètres carrés.  La Roumanie, membre de l’UE, a été représentée par deux artistes plastiques, 
de la commune de Tîrnova, département d’Arad, dans la période 4-7 juillet 2018. 
               Les noms des deux artistes sont: ANDREEA HERBEI et DAMIAN MICULAICIUC.                                                                                                                                     

                  Andreea                                  Andreea & Damian                                     Damian                                                              

       Dans l’intervalle 10-11 novembre 2018, à Choisy-le-Roi, aura lieu, dans un cadre festif, 
l’inauguration de cette fresque, l’œuvre étant peinte sur un mur représentatif de Choisy-le-Roi.  
          À cet événement, vont participer les représentants des pays qui ont délégué les jeunes pour 
la création de la peinture, autant que des délégués des 4 localités jumelées avec Choisy-le-Roi, 
appartenant à quatre pays (Roumanie, Italie, Allemagne, Vietnam). 
 
            Nous présentons en ce qui suit des images prises dans la période 4-7 juillet 2018, durant la 
création de la fresque de la “Paix”. 
                                                                                (Rétroversion réalisée par Anica Andrei-Fraschini)
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     Fresca “Păcii”                             à Choisy-le-Roi                      Fresque de la “Paix” 
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Creații spre universalitate/ Créations vers l’universalité

STelu Pop

Identitate

suflet de copil în zbor de fluturi

m-am născut din unduirea apei,
cu suflet plămădit din praf stelar,

în visul meu spre libertate,
am dat vieţii, tribut, un spirit de icar,
în jocul meu cu viaţa şi cu moartea,
am învăţat să-adun şi flori, şi spini,

din zborul meu spre identitate,
păstrez în mine o comoară -

un Suflet de copil.

cine sunt eu?

adeseori stau la taifas  cu sufletul
și... mă întreb,

(eu și fărâma rămasă din Eu)
cine sunt eu?

sunt pumnul de lut frământat din propriul 
Eu,

rostind în fapt de sară cuvinte
ce stau să cearnă tristeți și bucurii 

deopotrivă,
când luna își caută hodină

pe câte-un crepuscul punct cardinal,
într-un ritm de conjuncție cu statut planetar,
rupt dintr-un indescifrabil  sistem universal,

sunt o fărâmă de vis ce-alunecă prin univers,
șoapta oglindită într-o undă de vers,

o notă rătăcită pe clapele pianului-vreme
într-un  perpetuum concert ancestral

unde până și visul devine visceral,

sunt aripa frântă a zborului invers,
ce-și caută rost și sens într-o ultimă zvâcnire                   

de vers,
un zbor de suflet-flutur cu iz de zeu,

rezultat al unei binecuvântări dumnezeiești                                                                                                                                     
                              cu  determinare  de Eu…

acesta să fiu eu?

Identité 

âme d’enfant en vol de papillons

je suis né de l’ondoiment de l’eau,    
l’âme pétrie de poudre stellaire, 
dans mon rêve de liberté,    
j’ai donné tribut à la vie  
un esprit d’Icare  
dans mon jeu avec la vie et la mort,   
j’ai appris cueillir  
autant de fleurs que des épines,  
de mon vol vers l’identité,   
je garde dedans moi un trésor - 
un Âme d’enfant.

qui suis-je ?

souvent je bavarde avec mon âme  
et... je me demande, 
(moi et la miette qui reste de Moi)                                                       
qui je suis?
je suis la poignée de terre pétrie du propre 
Moi,  
prononçant au soir des paroles 
qui tamisent tristesses et joies également,  
quand la lune cherche le repos  
sur un crépuscule point cardinal,  
dans un rythme de conjonction au statut 
planétaire,  
rompu d’un indescifrable système universel
Je suis un petit bout de rêve 
qui glisse dans l’univers,  
murmure reflété dans une onde de vers,

une note égarée sur le piano-temps  
dans un perpetuum concert ancestrale  
ou même le rêve devient viscerale,

Je suis l’aile cassée du vol inverse 
qui cherche la mission et le sense 
dans un dernier battement de poème  
un vol d’âme-papillon frôlant le dieu,  
résultat d’une benediction 
divine détermination de Moi…                                                                                                                                             
                                      
                                             c’est celui-là que je? 
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Renasc

renasc odată cu renașterea ta-
un rod pe ram,

un fruct în pârgă,
o sămânță,

pumnul de cenușă răsădit pe drum...

atât,
aș vrea să fiu-

prinos Cunoașterii, Cuvântul,
cuvântul nerostit în pripă,

tu, în drumul tău,
lasă păsările călătoare,

lasă-le să zboare...

ți-e sufletul îmbobocit
de soare,
lumină,

iubire și credință-
lasă păsările călătoare să zboare,

lasă-le să zboare...
iar, în cele din urmă

fi-voi Cuvântul Cunoașterii Tale...

te rog,
nu frânge zborul păsărilor călătoare,

lasă-le să zboare,
lasă-le să zboare...

să zboare...

Universul     Iubirii

ești atât de frumoasă!

uneori mă pierd în Universul tău
și  mi-e atât de greu  să te recunosc,

mi-e atât de greu să te culeg din praful    
stelar,

și dragostea ce-o port în suflet
pe inimi de gheață s-o presar,

acum, când te privesc și te mângâi,
te mângâi cu privirea,

simt acolo unde doar îngerii pot pătrunde
o mare de iubire,

Je renais  
          
Je renais avec ta renaissance -  
une baie sur la branche, 
un fruit mûrissant, 
une graine, 
la poignée de cendre plantée dans le chemin...
c’est tout 
ce que je voudrais être  
tribut à la Connaissance, la Parole,  
la parole douce, pas celle précipitée,

toi, dans ta route, 
laisse les oiseaux migrateurs, 
laisse-les voler...

ton âme est bourgeon 
de soleil 
lumière,  
amour et croyance -  
laisse les oiseaux migrateurs voler, 
laisse-les voler... 
et, finalement,  
serai-je la Parole de Ta Connaissance... 
je te prie,  
ne coupe pas le vol des oiseaux migrateurs, 
laisse-les,  
laisse-les voler... 
voler...

L’Univers de l’Amour 
               
tu es tellement belle!

parfois je me perds dans ton Univers 
et il m’est tellement difficile de te reconnaître,  
je mets tant de peine à te cueillir des poudres 
stellaires, et saupoudrer l’amour que je porte 
dans mon âme par-dessus les cœurs de glace,  
maintenant, quand je te regarde et je te 
caresse,  
je te caresse avec le regard, 

  

Creații spre universalitate/ Créations vers l’universalité



47

o iubire atât de caldă și de frumoasă,
încât...nici soarele, nici cerul plin de stele,

nici marea, nici pământul nu o pot 
cuprinde…

pentru că ești atât de frumoasă,                                      
pentru tine aș putea să-adun

toate stelele de pe cer
,                                                           pentru 

tine aș clădi altar din lacrimi și suspine,                                                                                                            
iubirile trecute le-aș dărui iubirii care vine... 

    ție...
ți-aș dărui zâmbetul pierdut

pe clapele pianului uitat în vreme-
pentru că ești atât de frumoasă...

pentru mine, tu,
ești frumusețea clipei trăite-n paradis-

pentru că ești atât de frumoasă,
ești atât de frumoasă... 

                  
 Iubire!

poate roua...

27 Ianuarie-Ziua Internaţională a 
Comemorării Victimelor Holocaustului

poate nouri  îngreunați de-atâtea lacrimi
șiroaie varsă  țărânei văduvite de sufletele 

mii
sunt cei duși în căutarea hăului din noi

ce rătăcesc nemărginirea metamorfozați în 
ploi

culcuș-etern ei vor clădi pentru cei morți în 
cei vii

poate clipa se-ntoarce în tăcerea-i mută
a gloanțelor ce șuieră  prin noi

salutul ultimului cazon de  pe redută
cu rost de petrecanie de neagră nuntă

țărâna înmuiată-n sânge                                    
mireasă-i soldatului căzut cu chipul în noroi

je sens une mer d’amour                                                
que...ni le soleil, ni le ciel plein d’étoiles,  
ni la mer, ni la terre ne 
pourraient le contenir...                                                                                                
là où uniquement les anges peuvent pénétrer,  
parce que tu es si belle                               
pour toi je pourrais rassembler  
toutes les étoiles du ciel                                                    
pour toi je bâtisserais un autel en larmes et 
soupires,  
les amours passés je les donnerais à l’amour 
qui arrive...     
à toi... 
Je te donnerais le sourire perdu 
sur le clavier du piano oublié dans le                      
temps - car tu es si belle...  
pour moi, tu es 
la beauté de l’instant vécu au paradis -parce 
que tu es tellement belle  
tellement belle...                                                       

                                                              Adoration !

peut-être la rosée...

27 Janvier - Jour de la Commémoration 
des Victimes du Holocauste 

peut-être des nuages alourdis d’autant de 
larmes 
ruisselent dans la terre privée des milliers 
d’âmes  
ce sont ceux partis chercher la crevasse 
dedans nous  
qui herrent sans limite métamorphosés dans 
des pluies 
éternel cocon ils construiront pour les morts 
en ceux qui vivent    
peut-être la seconde tourne dans le silence 
muet 

Creații spre universalitate/ Créations vers l’universalité



48

poate lutul primar se frânge
în mii și mii de schije ce dă contur eului din 

noi
prin pânza însăilată a vremii se țese iar cu 

sânge
și stele cad Pleiade când cerul plânge...

plânge și cade peste noi

și poate...

poate roua ce-mi cade printre gene
se rostogolește-n palma mea suspinând

să fie  gândul  ce se pierde-n vreme…

să fie timpul care se prelinge-n gând...

viaţa de apoi

Motto:
„Dacă Dumnezeu mi-ar face cadou 
o bucăţică de viaţă, m-aş îmbrăca 

foarte modest, m-aş întinde la 
soare, lăsând la vederea tuturor nu 

numai corpul, ci şi sufletul meu.”                                                                                                                                      
Gabriel Garcia Marquez

apoi,
am început o altă viaţă,

(rezultatul unei decizii ferme şi unilaterale,
ruptă de dincolo de tipare)
am purces la primul pas...

identificarea nudităţii mele cu natura,

astfel,
m-am descătuşat de veşminte,

grupându-le pe anotimpuri
în sicrie făurite din abis,

(dintr-o mai veche dorinţă
a metamorfozării într-un vis)
singur am scrijelit mormânt

în plăceri carnale,
păstrate doar în gând,

peste care timpul
a trecut rând pe rând…

des balles qui sifflent à travers nos êtres  
le salut du dernier militaire de la redoute 
dans le sens de la tuerie à une noce noire 
la poussière mouillée de sang                                                                              
devient la mariée du soldat tombé le visage 
dans la boue                                                      

peut-être le loess primaire casse 
dans des milliers et milliers d’éclats 
d’obus  qui donnent le contour à notre 
moi     par le tissu improvisé des temps 
on tisse de nouveau avec du sang                                                                              
et des étoiles tombent en Pléiades quand le 
ciel pleure... 
il pleure et nous tombe dessus                                                 
et peut-être...  

peut-être la rosée qui glisse entre mes cils 
roule dans ma paume en soupirant  
pour être la pensée qui se perd dans les temps                                                                                           
pour devenir le temps qui fond dans la 
pensée. 

la vie d’après 

Motto: 
„Si Dieu me faisait présent d’un bout de vie, 

je me vêtirais simplement, m’étalerais à plat 
ventre au soleil, en laissant non seulement 

mon corps à découvert, mais aussi mon 
âme. “ Gabriel Garcia Marquez

après,                                                                              
j’ai commencé une autre vie,  
(le résultat d’une décision ferme et 
unilaterale, rompue d’au delà des clichés) 
je me suis lancé sur le premier pas... 
l’identification de ma nudité avec la nature,

ainsi,                                                                                                   
je me suis déchaîné des vêtements, 
en les groupant pas saisons  
dans des cercueils faits d’abîme, 
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mai apoi,

(trecând peste bariere de conduită, etichetă,
distorsionând decenţa în falsă pudoare)

mi-am îmbrăcat trupul
în grandoarea nudităţii mele,
şi-n  eterna chemare a naturii,

m-am contopit cu apa şi pământul
cu soarele şi luna,

definindu-mă prunc al naturii–mamă,
vrednic urmaş al tatălui-univers,

mi-am tatuat pe suflet
Alesul Vers al Iubirii;

al iubirii de oameni,
 al iubirii de sine,

al iubirilor trecute, 
al iubirii care vine…

şi fără să’ncrustez tăcerea pe chipul cioplit,
în cele din urmă...

vieţii de apoi

sufletul mi-am răstignit.

prelucrare(Răstignirea- Lilioara Macovei)

(d’un désir plus ancien de la métamorphose 
dans un rêve), tout seul j’ai rayé la tombe 
dans des plaisirs de la chaire,  
gardés uniquement dans la pensée, 
par-dessus lesquels le temps 
est passé et repassé ...

après,                                                                                  
(dépassant des barrières de conduite, 
étiquette, distorsionnant la décence en 
pudeur) 
j’ai habillé mon corps dans la grandeur 
de ma nudité, et dans l’éternel appel de la 
nature,  
j’ai fusionné avec l’eau et la terre 
avec le soleil et la lune, 
me dénommant enfant de la nature-mère, 
méritoire descendant du père-univers, 
j’ai tatoué sur mon âme 
le Vers Distingué de l’Amour;

de l’amour des semblables,                                      
de l’amour de soi, 
des amours passés,

de l’amour qui vient…                                           
et sans incruster le silence sur l’image taillée  
finalement... à la vie d’après  
                                                                                                          
j’ai crucifié mon âme.

( version en français realisée par                  
                 Anica Andrei- Fraschini )

            ST  P
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Anica Andrei-Fraschini

epoci 

un sunet nepoluat 
nedeformat Doppler 
curat ca un prunc 
fruct al voinței neamului 
compozit 
mi se așază pe umăr 
ca un porumbel 
ne foim alandala prin orașul 
cu o mie de cai liberi 
și restul de ozn-uri 
facem coadă la comerțul stradal 
se vinde la liber 
lapte de măgăriță 
cad pere mălăiețe și populația 
intonează alt sunet răgușit cernut 
nu se mai respectă rândul 
e grămadă ca la rugby 
pe cea mai cosmetizată pară 
somnul pudrat cu soia 
developează amintiri 
cu efect întârziat de răni  
din epoci neutopice

époques (texte inédit)

 
un son non-pollué  
non-déformé Doppler 
propre comme un bébé 
fruit de la volonté de l’ethnie 
composite  
se pose sur mon épaule  
comme une colombe 
on bouge à la con 
dans la ville avec mille chevaux libres 
et le reste des ovnis  
on fait la queue leu leu au commerce de 
proximité  

Creații spre universalitate/ Créations vers l’universalité

on nous vend librement du lait d’ânesse  
des poires bien mûres tombent  
et la population entonne 
un autre son enroué tamisé
la queue n’est plus respectée 
il y a une mêlée comme au rugby 
sur la poire la plus cosmetisée 
le sommeil poudré de soja  
développe des souvenirs 
à effet retardé de blessures 
des époques non-utopiques

(Version en français réalisée par l’auteure)

                                    Umbre    

 (Anica Andrei- Fraschini)
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fractofusus

să mai desfac niște arahide recoapte
să mă uimesc de afișajul termometrului
să dau un zoom acestor ore traumatice
până să le pot dezlâna cu bolduri fine
ca să le scrutez măruntaiele de instanturi
rămase atârnate într-un standby căscat
aproape impudic...
în acest metru cub n-am cum să cad 
nici cum să mă ridic...
îmi burdușesc universul strâns 
cu litere minuscule și buburuze
nu știm când vom pieri toate
nici dacă ne e teamă...
aș aplica regula
ochi pentru ochi
mai întâi șase sute dintr-ai lor
luați la întâmplare
căci ei nu-i aleg pe-ai noștri
și ce dacă răzbunarea 
ar fi condamnată
(de către cine?)
ca arma prostului ?
să ne reproducem mai abitir
să le trimitem comandamentul 
la un loc cu fractofusus...
nu-mi pasă de-mi tremură mâinile
mai mult mă dor
gândul și sufletul
fofilate ca foițe 
când de țigară 
când de ceapă 
bezmetice fragile 
treze arzătoare 
usturătoare...
mă învârtoșez să le
abracadabresc în zigoți strong
printre amenințări 
cu gheare de-oțel...
e proaspătă vara și doare...
nu fumez
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Universul strâns                           

(Anica Andrei- Fraschini)
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Fractofusus

que j’enlève la coque de quelques cacahouètes 
que l’affichage du thermomètre m’étonne 
que je mette un zoom sur ces heures 
traumatiques
jusqu’à ce que je puisse les déchiqueter avec 
des épingles fines 
pour leur scruter les entrailles d’instants 
restés pendus dans un standby béant 
presqu’impudique... 
dans ce mètre cube je ne peux pas tomber  
ni me relever... 
j’entasse dans mon univers étroit 
des lettres minuscules et des coccinelles 
nous ne savons pas quand nous allons périr 
toutes
et ni même si on a peur…
j’appliquerais la règle 
œil pour œil 
au début six cents des leurs 
pris au hasard 
car ils ne choisissent pas les nôtres
tant pis si la revanche   
serait condamnée  
(par qui ?)  
comme l’arme du con ? 
qu’on se reproduise plus soigneusement
qu’on leur envoie le commandement  
près des fractofusus... 
je m’en fous si mes mains tremblent 
la pensée et l’âme font plus mal 
faufilés tantôt comme des papiers de cigarette  
tantôt comme des feuilles d’oignon  
pêlemêles fragiles 
éveillés ardents  
mordants... 
je m’entête à leurs appliquer des abracadabras
pour les transformer dans des zygotes strong 
parmi les menaces  
aux griffes en acier... 
l’été est frais et fait mal... 
je ne fume pas

(Version en français réalisée par l’auteure)
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(lucrări plastice-Anica Andrei- Fraschini)

                                                                                                      

(prelucrări - STelu Pop)           

A A-F
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Mihai Cotea

La cafea cu Stendhal

Suntem bureți

palizi și moi

trupu-mi sângerează zilnic

lăstuni prosternați

pentru morții de la sine neînțeleși

pentru viii-n neșansă

sânge

roșu și negru

Stendhal privește nevolnic

la sârma ce ne-nconjoară gâturile

   

                                                                                                                                                                                   

             Au  café  avec  Stendhal

Nous sommes des éponges

pâles et molles

mon corps saigne chaque jour

des hirondelles prosternées

pour les morts incompris évidemment

par eux mêmes

pour les vivants en malchance

sang

rouge et noir

Stendhal regarde impuissant

à la corde raide autour 

de nos gorge

prelucrare 

(Portretul lui Stendhal  - Jean Paul Vroom )
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Pat de bețiv

Ieri nu am mai așteptat iertarea
înghițisem
iar hapul cu năzuințe golașe așteptând
comisionul onestiei se făcu întuneric
din minte țâșneau săgeți de plăsmuire
și am plâns
suferința pseudo-pierderii se exprimă în dublu exemplar
„A Fi” și „A Părea” parvin unor familii de nebuni
(Frumusețea nebunilor șade mereu întinsă pe contemplare)
obosit
duhnind a culpă
m-am prăbușit pe patul crucii
(intuiția la bețiv e în zodia trăgaciului
dacă și numai dacă autobuzul existenței nu are stație la umbră)
Doamne, obositoare e planarea pe curenții reci ai conștiinței
când ne canonizăm delirul

Lit d'ivrogne

Hier je n'ai plus attendu le pardon
j'avais avalé de nouveau

la pilule aux aspirations dénudées
en attendant

la commission de l'honnêteté la nuit tomba
des flèches de fantaisie jaillissaient de ma tête

et j'ai pleuré
la souffrance de la pseudo-perte s'exprime en double exemplaire

„Être” et „Paraître” parviennent à des familles de fous
(La beauté des fous reste toujours allongée sur la contemplation)

fatigué
puant la culpabilité

je me suis effondré sur le lit de la croix
(l'ivrogne a l'intuition dans le signe du zodiaque de la gâchette

mais uniquement si le bus de l'existance n'a pas d'arrêt à l'ombre)
Seigneur c'est fatigant de planer sur les courants froids de la conscience

quand on canonise le délire

 ( version en français realisée par  Anica Andrei-Fraschini )

                                 
                                                                                                                                                                 M C



55

Creații spre universalitate/ Créations vers l’universalité

Claudia Elena Peter

Soarele mării (Fragment)

 Am părăsit casa, orașul și țara cu convingerea clară, că nu o să mă mai întorc vreodată. 
Aveam nevoie să cred că toată viața mea se termina brusc, cu această plecare spontană, și va 
închide pentru totdeauna trecutul, cu un lacăt ferecat, azvârlit în Marea Neagră, singura după 
care îmi părea rău. Și mă gândeam cu speranță, că va trebui să alerg pe plajele altor state, pentru 
a mă scufunda în valurile ei întunecate și amenințătoare, nesfârșit de neprietenoase. Ca și mine! 
Și că nu o să mă potrivesc vreodată cu optimismul smarald al mării  Adriatice… deși îmi găsisem 
de umblat chiar pe acolo. 

Chiara, amica mea italiancă, îmi scrisese într-un exces de feminism pur și pentru a-i da o 
lecție lui, mi-a găsit un job la complexul turistic, de pe malul mării, unde părinții ei erau acționari. 
Și, îmbarcată pe avionul low-cost, doar cu bagaj de mână, mi-am jurat că nu o să îmi pară rău 
decât după marea mea, întunecată. Chiara, fericită și entuziastă, îmi sărută chipul palid, se miră 
de silueta fusiformă și-mi promise că trebuia, chiar trebuia să mănânc, să mă bronzez, să uit! 
De-a lungul autostrăzii, aerosolii ne îmbrățișau învăluind decapotabila cu muzica lui Zucchero 
și freamătul necunoscutului. Chiara sporovăia cu limbuția caracteristică. Eu tăceam și mă 
înfruptam din culorile apusului ce azvârlise soarele în mare, cu obsesia cromatică a pictorului 
Turner. Și mi-am amintit că nu puteam simți culoarea. Chiara fuma și conducea imprudent, era 
seducătoare și îmi trasă drumul minunatei mele vieți în peninsulă: lavoro, amore, soldi, amici! 
Suna bine, mai ales partea cu soldi-banii. Rămăsesem complet lefteră, după ce am refuzat cu o 
mândrie pe care nu mi-o permiteam, partea care mi s-ar fi cuvenit. Dar nu puteam, aș fi simțit că 
mă legam cumva, prin suma aia înjumătățită, de viața mea, înjumătățită și ea. Am întrebat-o pe 
Chiara unde o să stau și surâse cu subînțeles. Înainte să o acuz că deja vroia să mă bage în patul 
cuiva, se apără.                                                                                                                                                                                                       

- Amore mio! vorbea repede, accentul puternic de sud împletea o limbă savuroasă pentru 
gestică și mimică, o limbă cântată, seducătoare. Limba cu gust de sărut și aventuri de o noapte. 
Prietena mea bronzată, purtând o rochie orbitor de albă și de scurtă, opri mașina la o benzinărie, 
să ne mai dezmorțim picioarele. Și, în timp ce ea alergă spre toaletă, eu admiram marea ce-
și întindea smaraldul la baza terasei unde era complexul turistic și benzinăria. Și m-am simțit 
îngrozitor de singură, copleșită de sentimentul firesc, al bucuriilor simple. Asta era cea mai mare 
temere a mea, că nu o să mă mai bucur vreodată de micile, neînsemnatele plăceri. De ploaia 
răcoroasă a zilelor de vară, primii fulgi de nea, de perioada de reduceri la mall, vreo carte nouă, 
citită. 

 Pentru asta nu aveam să îl iert niciodată. 

 Complexul în care aveam să muncesc se arătă la nici o oră după ce am părăsit autostrada. 
Situat pe malul mării, avea un hotel de trei stele, o pensiune, centru SPA, piscină, loc de joacă 
pentru copii. Nimic pretențios, ba chiar ușor lăsat în paragină, ceea ce mi-a dat un sentiment 
confortabil, de acasă. Nu aș fi dorit să aterizez într-o oază futuristă de super-lux, unde să mă simt 
mai nenorocită decât eram deja. Aici, Il Sole del mare, banner-ul pe care scria decolorat, numele 
complexului, „Soarele mării”, era strâmb, dovadă a unei neglijențe plăcute. Hotelul arăta cel mai 
bine, probabil fusese abia renovat. Pensiunea, mică și cochetă, mi-a devenit preferată, în timp ce 
oaza pentru familii, locul de joacă și piscina, mă speriau cu voioșia lor caracteristică. 
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Chiara mă conduse ca o regină răsfățată, direct în biroul managerului general, un tinerel 
negricios și mai mic de statură ca mine, căruia nu i-aș fi acordat creditul că este șeful hardughiei. 
Dar privirea lui trecu prin mine,zâmbetul cald, cu dinții impecabili, mâna întinsă ce mi-o strânse 
bărbătește, mi-au plăcut. Am semnat rapid actele angajării, incapabilă să mă concentrez pe 
clauzele contractuale, plăcut surprinsă de suma afișată la remunerație. Cu socoteala schimbului 
valutar în cap, am părăsit incinta, fericită că voi avea mai mulți bani decât am avut vreodată, în 
țară. Și deja mă felicitasem că am refuzat orgolioasă despăgubirea mariajului meu ratat, înainte 
să înceapă. 

- Hai să te cazez, dimineață la șase se începe, la opt turiștii sunt pe plajă. E al dracului de 
mult de muncă pe aici, să nu crezi că Vittorio o să te menajeze doar pentru că ești prietena mea. 
Și apoi, râzând. Ba, așa o să facă, altfel, dracu’ îl ia! Să nu aud că te tratează ca o slugă pe plantație 
că... și făcu un gest de tăiere a beregatei, pe care mi-l imaginasem, simbolic totuși.

 Micul orășel în care se afla complexul „Soarele mării” era considerat o stațiune turistică 
la marea Adriatică, cum sunt zecile de sate și orașe clădite pe malul generos al mării sud-estului. 
Orășel pitoresc, cu străduțe pietruite, case cochete, picurate din abundență de flori multicolore, 
alei înguste, ferestre deschise, de unde se auzeau conversații banale și fluturau perdelele albe 
în briza sărată a mării. Ce frumusețe, am gândit, și ambientul îmi aduse lacrimi în ochi, greșit 
interpretate de Chiara.

- Hai, că o să fie bine, îți promit, o să fie exact de ce ai nevoie, gașca de la Sole e super-cool, 
lucrează și români acolo. 

- Grazie, Chiara!

 Opri mașina la nici zece minute de la pornirea din complex și am constatat cu încântare 
că locuiam aproape de locul de muncă, puteam să merg și pe jos. Pe străduțele astea asimetrice, 
printre culorile și aromele îmbătătoare. Chiara nu a spus-o, dar știam că mă adusese aici să 
mă vindec. Iar acum, în oaza vizuală pozitivă, începeam să cred că ar fi posibil. Îmi închiriase o 
cameră într-un apartament al unor prieteni, unul e italian, unul e român. Dar se pare că românul 
e plecat prin turnee, fiind muzician, nu o să îl văd prea des. Și italianul? M-am simțit datoare 
să întreb, Chiara înțelegând prea bine că mi-aș dori la fel de mult ca și acesta să fie plecat pe 
undeva. Și să rămân doar eu, singură în cochetul apartament situat în Villa Manzini, la mansardă, 
cu luminator pictat în salon, dormitorul mic, decorat în culorile calde ale stilului mediteranean. 
Fără vreun detaliu anume. Dormitorul meu mi se părea ca niște brațe deschide, în care să te poți 
odihni. Și am căscat! 

Le soleil de la mer (Fragment)

                                                                                             

J’ai quitté la maison, la ville et le pays, avec la conviction claire, que je n’allais plus jamais y 
revenir. J’avais besoin de croire que toute ma vie se terminait brusquement, avec ce départ spontané, 
et que le passé serait renfermé pour toujours, avec un cadenas cerclé, jeté dans la Mer Noire, la 
seule que je regrettais. Et je pensais avec espoir que je devrais courir sur les plages d’autres pays, 
pour plonger dans ses vagues obscures et menaçantes, infiniment revêches. Comme moi ! Et que 
je n’allais jamais m’assortir avec l’optimisme émeraude de l’Adriatique…, même si j’avais trouvé à 
flâner juste par là. Chiara, ma copine italienne, m’avait écrit dans un exces de feminisme pure et 
pour lui donner à lui, une leçon, qu’elle m’avait trouvé un job dans le complexe touristique du bord 
de mer, où ses parents étaient actionnaires.
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 Et, embarquée dans l’avion low-cost, avec seulement un bagage à main, je me suis juré que 
je n’allais rien regretter, à part ma mer sombre. 

Chiara, heureuse et enthousiaste, m’embrassa sur le visage pâle, s’étonna de la silhouette 
maigrelette et elle me promit qu’il fallait, il fallait impérativement que je mange, me faire bronzer 
et oublier ! Le long de l’autoroute, les aérosols nous enbrassaient enrobant la décapotable dans 
la muzique de Zucchero et le frémissement de l’inconnu. Chiara bavardait avec son jacassement 
caractéristique.  Moi, je me taisais et je me regalais des couleurs du coucher du soleil qui avait 
plongé dans la mer, avec l’obsession chromatique du peintre Turner. Et j’ai pensé que je ne pouvais 
pas sentir la couleur. Chiara fumait et conduisait imprudemment, elle était séduisante et me trassa 
le chemin de ma vie merveilleuse, dans la péninsule : lavoro, amore, soldi, amici! Tout ça résonnait 
très bien, surtout la partie avec soldi-l’argent. J’étais restée complètement sans le sous, après avoir 
refusé avec une fierté que je ne me permettais pas, la part à laquelle j’aurais eu droit. Mais je ne 
pouvais pas, j’aurais eu le sentiment que je resterais connectée, par ce montant partagé, à ma vie 
passée, divisée à son tour. J’ai demandé à Chiara où j’allais habiter et elle sourit avec sous-entendu. 
Avant que je l’accuse qu’elle voulait déjà me glisser dans le lit de quelcun, elle se défendit :

- Amore mio! Elle parlait vite, l’accent fort du sud tressait une langue savoureuse pour le 
gestuel et la mimique, une langue chantée, séduisante. La langue au goût de baiser et aventures 
d’une nuit. Ma copine bronzée, portant une robe d’un blanc aveuglant et très courte, arrêta la 
voiture à la station d’essence, pour qu’on dégourdisse nos jambes. Et, pendant qu’elle courait aux 
toilettes, moi, j’admirais la mer qui diffusait son émeraude à la base de la terrasse ou se trouvait 
le complexe touristique et la station d’essence. Et je me suis sentie affreusement seule, comblée 
par le sentiment naturel des joies simples. C’était ma plus grande peur, que je n’allais plus jamais 
me réjouir des petits plaisirs insignifiants. De la pluie rafraîchissante des jours d’été, les premiers 
flocons de neige, la période des réductions au Mall, un nouveau livre parcouru. 

   Pour ça, je n’allais jamais le pardonner. 

   Le complexe dans lequel j’allais travailler se montra à ni même une heure après qu’on 
avait quitté l’autoroute. Situé au bord de la mer, il avait un hôtel de trois étoiles, une pension, un 
centre SPA, piscine, place de jeu pour enfants. Rien de prétentieux, même un peu laissé en ruine, ce 
qui m’a donné un sentiment confortable, de chez moi. Je n’aurais pas voulu atterrir dans une oasis 
futuriste de super-luxe, où risquer de me sentir plus malheureuse que je l’étais déjà. Ici, Il Sole del 
mare, le banner sur lequel était inscrit, décoloré, le nom du complexe “Soleil de la mer”, était posé de 
travers, preuve d’une négligence agréable. L’hôtel avait l’apparence la plus en règle, probablement 
il avait été à peine rénové. La pension, petite et coquette, est devenue ma préférée, pendant que la 
oasis pour les familles, l’endroit de jeux pour les enfants et la piscine m’effrayaient avec leur joie 
spécifique. Chiara me conduisit comme une reine gâtée, directement dans le bureau du manager, 
un noirâtre encore plus petit que moi, auquel je n’aurais pas accordé le crédit qu’il serait le chef de 
la boîte. Mais son regard qui me traversa, le sourire chaleureux avec des dents impeccables, la main 
tendue qui serra virilement, m’ont fait plaisir. J’ai signé rapidement les documents de l’embauche, 
incapable de me concentrer sur les clauses contractuelles, agréablement surprise par le montant 
affiché comme rémunération. Avec les calculs du cours de change en tête, j’ai quitté les locaux, 
heureuse que j’allais avoir plus d’argent que j’avais jamais eu au pays.

 Et je me félicitais déjà d’avoir refusé orgueilleusement le dédommagement de mon mariage 
raté, avant qu’il ne commence. 

              - Allez, je vais te loger, on commence à 6h du matin, à 8h les touristes sont sur la plage. Il y 
a un sacré travail à faire là, ne crois pas que Vittorio va te ménager simplement parce que tu es ma 
copine. Et ensuite, en rigolant : Mais si, il va le faire, sinon je lui défonce la gueule ! 
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Que je n’entende pas qu’il te prend pour une esclave sur la plantation, que..., et elle fit le geste de la 
décapitation, ce que j’ai tout de suite imaginé, symboliquement, quand même. 

   La petite ville où se trouvait le complexe “Soleil de la mer” était considéré une station 
touristique à la mer Adriatique, comme sont les dizaines de villages et villes bâties sur les bords 
généreux de la mer du sud-est. Petite ville pittoresque, avec des ruelles pavées, maisons coquettes, 
parsemées abondamment avec des fleurs multicolores, des allées étroites, fenêtres ouvertes, d’où on 
entendait des conversations banales, à travers les rideaux blancs qui dansaient sous la brise salée. 
Quelle beauté, j’ai pensé, et tout l’ambient m’apporta des larmes aux yeux, erronément interprétées 
pas Chiara.

- Allez, ça va bien se passer, je te le promets, tout sera juste ce dont tu as besoin, les potes de 
Sole sont super-cool, il y a aussi des roumains. 

- Grazie, Chiara!

   Elle arrêta la voiture à moins de dix minutes après le démarrage depuis le complexe et j’ai 
constaté avec enchantement que j’allais habiter près de la place de travail, je pouvais m’y rendre 
à pieds. Sur ces ruelles asymétriques, à travers des couleurs et arômes enivrants. Chiara ne me 
l’avait pas dit, mais je savais qu’elle m’avait amenée ici pour que je guérisse. Et maintenant, dans la 
oasis visuelle positive, je commençais à croire que ce serait possible. Elle m’avait loué une chambre 
dans un appartement qui appartenait à des amis, un italien et un roumain. Mais il semblait que le 
roumain était parti dans des tournées, étant musicien, alors je n’allais pas le voir trop souvent. Et 
l’italien ? Je me suis sentie obligée de poser la question, Chiara comprenant très bien que j’aurais 
préféré que l’italien, lui aussi, soit parti quelque part. Et que je reste seule dans l’appartement 
coquet, situé dans la Villa Manzini, à la mezzanine, avec un luminaire peint dans le salon, la petite 
chambre à coucher, décorée dans les couleurs chaudes du style méditerranéen. Sans aucun détail à 
part. Ma chambre à coucher me semblait comme des bras ouverts entre lesquels pouvoir se reposer. 
Et j’ai baillé ! 

       Rétroversion réalisée par Anica Andrei-Fraschini   

Ploaia dimineților de vară (fragment)

Mai știi, Flori, când ne întrebam unde ne e alesul? Cu cine ne vom mărita. Care o va face 
prima? Eu eram sigură că tu, tu erai sigură că eu. De ce eu, Flori? Pentru că pe tine o să-i fie ușor 
oricui să te iubească. Și pe tine, Flori? Surâdeai amar. Trebuie să fie nebun ăla să se lege cu mine 
la cap. Credeam că se referă la ai ei, la mama cea tristă, tatăl bețiv, fratele imobilizat la pat. Eu 
credeam că cel ce o va iubi va trece peste toate și nu-i va păsa, pentru că ea e mai presus de toate, 
mai importantă decât familia ei, pe care nu a ales-o, în care s-a nimerit să trăiască. Așa cum eu 
m-am nimerit într-a mea, mama frumoasă și bună, tata ce mă adoră, bunicii pentru care sunt 
lumina ochilor.

Dar Flori nu are norocul meu și nu mi se părea ipotetic ca viitoarea ei iubire să fie judecată 
după altceva decât ea, strict ea! Ești idealistă, așa mi-a spus. De parcă nu am fi conectați inevitabil 
unii de alții. O să-mi dai dreptate când o să trăiești fericită în casa ta perfectă cu grădină de flori, 
cu soțul tău chipeș ce va vrea să ți-o tragă de trei ori pe zi, cu copilașii tăi blonzi și drăgălași! Nu 
vreau așa ceva, Flori. Cum nu, fată? Nu e acesta idealul femeii, idealul fericirii. Nu pentru mine, 
nu mă mărit și n-o să am niciun copil blond. Flori râde. Eu vreau doar să scriu, să citească lumea 
ceea ce scriu și să le placă. 
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Ei, nu chiar la toți, să nu-ți dorești asemenea prostie, habar n-ai ce porcării pot să le placă 
oamenilor, nu ai vrea să scrii așa ceva doar să placă tuturor idioților din lumea asta. Și atunci, 
cum, cum să fac? Flori mă sărută, copil prostuț! mă alintă. 

Dacă mă gândesc la Flori nu mi-o pot imagina ca pe un copil, deși am crescut amândouă 
în fața blocului, ea la etajul patru, eu, la parter. Nimeni nu se juca cu ea din cauza tatălui ei, ce se 
îmbăta seară de seară și făcea scandal, se certa cu toată lumea. Înjura pe părinții noștri și ei ne 
interziceau să ne jucăm cu Flori și fratele ei, Dacian. De parcă aveau ei vreo vină că erau copiii 
unui asemenea monstru. Mie îmi era frică de el, că era pântecos, imens și încremeneam când ne 
nimeream împreună, pe casa scării, și mă privea cu ochii răi, duhnind a băutură. Fugeam degrabă 
în casă, povesteam mamei că iar l-am văzut pe nenea Florin beat și mama îmi zicea să mă feresc 
de el și să nu mă mai prindă cu nespălata aia de Florina! Îmi amintesc și acum stupoarea mea. 
De ce mama, ce mi-a făcut fata aia mică, negricioasă și înspăimântată, ce trăia obligată lângă 
monstrul acela? 

Dar tăceam, prea mică să înțeleg totul.

La pluie des matins d’été (fragment)

Te souviens-tu, Flori, quand on se demandait où se trouvait notre “Jules”? Avec qui on allait 
se marier ? Laquelle le fera la première ? Moi, j’étais sûre que ce serait toi, toi, tu étais sûre que ce 
serait moi. Pourquoi moi, Flori? Parce que tu seras facile à aimer. Et toi, Flori? Tu avais un sourire 
amer. Il devrait être fou celui qui se compliquerait l’existence avec moi. Je pensais qu’elle faisait 
référence aux siens, à sa mère triste et son père ivrogne, le frère immobilisé au lit. Je croyais que 
celui qui l’aimerait dépasserait tout ça et n’en tiendrait pas compte, car elle serait au-dessus de 
tout ça, plus importante que la famille qu’elle n’avait pas choisie, mais dans laquelle le hasard 
l’avait placée. Comme moi, je suis arrivée dans la mienne, avec une mère belle et bonne, un papa qui 
m’adore, les grand-parents pour lesquels je suis la prunelle de leurs yeux.

Mais Flori n’a pas ma chance et je ne considérais pas juste que son futur amour soit jugé 
selon une autre chose qu’elle, strictement elle! Tu es idéaliste, elle m’a dit. Comme si on n’était pas 
connectés inévitablement les uns aux autres. Tu vas me prouver que j’ai raison quand tu vas vivre 
heureuse dans ta maison parfaite avec un jardin plein de fleurs, avec ton beau mari qui va te baiser 
trois fois par jour, avec tes enfants blonds et mignons! Je ne veux pas ça, Flori. Comment non, ma 
grande? Ce n’est pas ça l’idéal de la femme, l’idéal du bonheur. En tout cas, pas pour moi, je ne me 
maris pas et je ne vais avoir aucun enfant blond. Flori rigole. Moi, je veux simplement écrire, que 
le monde lise ce que j’écris et que ça leur plaise. Eh bon, pas absolument tous, il ne faut pas désirer 
une telle connerie, tu n’as aucune idée des cochonneries que les gens peuvent aimer, tu ne voudrais 
pas écrire de telles choses, uniquement pour que tous les idiots de ce monde en aiment. Et alors, 
comment, comment je dois faire ? Flori m’embrasse, petit enfant con! me fait-elle des câlins. 

                 Si je pense à Flori, je ne peux pas l’imaginer comme un enfant, même si nous avons grandi 
ensemble, devant l’immeuble, elle habitait au quatrième étage, moi, au rez-de-chaussée. Personne 
ne jouait avec elle, à cause de son père qui se saoulait tous les soirs et faisait la gueule, se disputait 
avec tout le monde. Il engueulait nos parents et ceux-ci nous interdisaient de jouer avec Flori et son 
frère, Dacian. Comme s’ils étaient coupables d’être les enfants d’un tel monstre. Moi, j’avais peur 
de lui, car il avait un gros ventre, il était tout énorme et je restais figée quand je le croisais dans 
les escaliers et il me regardait avec des yeux méchants, puant l’alcool. Je courrais vite chez moi, je 
racontais à maman que j’avais vu “tonton” Florin ivre et maman me disait de l’éviter et de ne plus 
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jouer avec “cette souillone de Florina” ! Je me souviens jusqu’à ce jour, combien j’étais stupéfaite. 
Pourquoi, maman, qu’est-ce qu’elle m’a fait, la petite fille bohémienne et effrayée, qui vivait par 
obligation près de ce monstre ? Mais je me taisais, trop petite pour tout comprendre. 

(Version en français réalisée par Anica Andrei-Fraschini) 

        (prelucrare alb/negru după  tabloul,, Ursitoarele”-Claudia Eena Peter)

                                                                                                                                                   C E. P
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Lilioara Macovei

Ce-ar fi

din când în când mă-mbolnăvesc                                           
de câte-o vinovăţie născocită                                                        

şi-n tirania ei mă înec                                                                                
în somnolenţe noptatice până la topire                                                

mi-am propus ignorarea bezmeticilor şuvoaie 
de obsesive torturi suspendate pe                     

 magii                                                                                                            
dar nicio mama ploii                                                                            

nu mai dizolvă narcoticile rânjitoare                                      
ce-ar fi să-mi tai rădăcinile mâinilor                              

crescute pe tâmple                                                                                 
şi să-mi fac paşaport acceptat                                                       
pe insula ardeidaelor amirali                                                                             

şi-apoi fără calcule s-ajung                                                         
în casa  armeriilor                                                                        

molipsitoare de beţii cosmice  
Et si

des fois je tombe malade 
d’une culpabilité inventée 

et dans sa tiranie je me noie
dans des somnolences nocturnes  jusqu’à la 

fonte
je me suis proposé d’ignorer les étourdis 

torrents 
d’obsessionnelles tortures suspendues sur des 

magies
mais aucune mère de la pluie

ne dissout les narcotiques ayant des sourires de 
hyène

et si je coupais les racines de mes mains 
poussées sur les tempes 

et si je me faisais un passeport accepté 
sur l’île ardeidae amirali                                             

et ensuite sans calculs arriver
dans la maison des arméries 

contagieuses d’ivresses cosmiques
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Semnalare

în plină toamnă-mi înfloreau  cireşii                                  

în dezmăţate festinuri                                                                     
ţineam de frâu mirarea                                                                 
voiam şi nu voiam necunoscutul de aiurea                              
dar ce să vezi se-ntorseseră căile spre odihnă      
nu mai aveam  temeri de ploi mucegăinde                          
şi nici coate ştirbite de pervazuri placide                      
fiorii de pustietate s-au sinucis în grup                                       
şi-n gând colivă de grâu nou le-am dus            

 la căpătâi                                                                         

 am început să-mi încalţ umbletul 
cu trăinicie chiar din răcorile zorilor                                                 
ducându-mi drumul până dincolo de orizont 
neîmpiedicându-mă de gărgăriţele punctate 
în toate dansurile ploilor de vară m-am 
lepădat de zicerile proaste  ascultând  pendula 
din perete cum macină perfid ce uneori nu 
are preţ  şi-am hotărât să caut  difuzarea 
în floarea de cireş  chiar dacă nu-i văd bine                                                             
mătase veritabilă chemată la substituire

Signalement

en plein automne mes cerisiers fleurissaient
dans des vraies orgies 
je prenais les rênes de l’étonnement
je voulais et je ne voulais pas l’inconnu d’ailleurs 
mais hélas les voies étaient détournées vers le 
repos
je n’avais plus les peurs des pluies moisissantes 
ni les coudes ebréchés sur des corniches placides
les frissons d’étendue sauvage se sont suicidés 
en groupe
et dans la pensée gâteau de blé nouveau je leur 
ai porté au chevet
j’ai commencé à chausser ma marche avec de 
l’endurance
même des fraîcheurs des aubes
menant ma route jusqu’au delà de l’horizon 
ne me faisant pas obstacle des  coccinelles 
pointillées 
dans toutes les danses des pluies d’été 
j’ai abandonné les mauvaises déclarations 
écoutant l’horloge du mur
moulinant insidieusement ce que parfois n’a pas 
de prix 
et j’ai décidé de chercher 
la diffusion dans la fleur de cerisier
même si je ne lui vois pas
la soie véritable appelée à la substitution
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Descătușare

mă spală ploaia de lacrimi zăcute  şi doar aici                                                                                           
la marginea de lume   s-au adunat  în 
nopţi frânturi de plans  înăduşite cuvinte                                                                    
trag mâinile a deschidere universal                                             
să-ncapă neatingerea şi nespusa vorbă  a tot ce 
până acum s-a-nghesuit în mine mă-mprăştie 
vântul până spre răsărit  unde mai pâlpâie 
timida lumânare  şi-mi reaminteşte de veşnicie                                                     
mă caută focul  să-mi ardă venele de nevăzut  
să-mi ridice geana de greaua tulburare  acum 
când  însăilările de gânduri fac drumuri de răni                                                                                                               
şi eu mă ofer inconştientă                                                                
ca şi cum căsuţa mea de asta ar duce lipsă                    
după atâta timp de  neîmbrăţişare

     

Déchaînement

la pluie me lave les larmes 
gisantes  et seulement là                                                                               

au bout du monde  dans des suites de 
nuits tessons de pleurs se sont accumulés                                                                                      

des mots étouffés                                                                             
je tire les mains en ouverture universelle pour 

que le non-touché et le non-dit aient de la place                                                                                               
tout ce qui s’est entassé 

dedans moi jusqu’à présent                                                                                                            
le vent me disperse jusqu’au lever du jour 
ou la timide bougie vacille encore en me 

rappelant l’éternité le feu me cherche 
pour me brûler les veines introuvables                                                                                

me lever la paupière de lourd 
tourment   à cet instant                                                                              

quand les pensées badigeonnées 
font des chemins de plaies                                                                             

et moi je m’offre inconsciente                                                 
comme si ma maisonnette manquait de ça après 

si longtemps de non-embrassade

( version en français realisée par 
                 
                               Anica Andrei- Fraschini )

(Lucrări plastice - Lilioara Macovei)  

(prelucrare- STelu Pop)
                         

                                                   L M
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 Nadia Linu Urian

Staţia de autobuz

Căldură şi moleşeală, în aer, pe pământ şi sub pământ.

Pe drum, maşinile circulă, grăbite. În staţia de autobuz, cauţi umbră, cât de cât groasă, să nu te 
bată soarele în cap.

-Uuufff! Numai al nostru nu mai vine! îi spune o doamnă, celeilalte, ce aştepta lângă 
sacoşa grea, rezemată de picior.

-Veniţi până la intersecţie, doamnă? întreabă un şofer tânăr, dintr-o maşină luxoasă, 
oprită în staţie.

-Mulţumesc frumos! Eu mă duc mai departe...
Gândindu-se să evite alte opriri, spune un Multumesc! iar şoferul porneşte şi pleacă.

-Vai, d-nă, zice colega de drum, am pățit, ieri, una de pomină, că n-o uit degrabă!
Nici nu cred că am sosit bine în drum, nu  fac bine cu mâna, când opreşte o maşină cu  un tânăr 
chipeş, voios, cam de vârsta copilului meu.

-Mulţumesc că aţi oprit! îi zic eu, văzându-l că stă cu cotul rezemat în geamul mașinii, 
privindu-mă, dus...
Urc, îmi pun centura şi aştept. El stă şi priveşte. Aveam impresia că nu aude.
În sfârşit, porneşte, dar nu înainte de a da drumul muzicii, la maxim. Îţi spărgea timpanele. 
Mă gândeam în sinea mea: Măi, dacă mă vede careva, în maşina asta, zgomotoasă, zice că mă duc 
după nuntaşi...miercurea.

-Auziţi, vă rog să daţi muzica asta mai încet, dacă vreţi, că aici e multă poliţie. Să nu vă 
oprească! De altfel, e zona în care se întâmplă cele mai multe accidente. 

-Accidente, doamnă? mă întreabă băiatul.
Privea acum, în faţă. Se conformase cu muzica, dar începe:

-Doamnă, accidente nu există. Şi, nici zonă expusă accidentelor. Înţelegeţi?
Ţinea strâns volanul, apoi îl lăsa, gesticula nervos, cu ambele mâini şi continua:

-Ce există, de fapt, înţelegeţi, sunt structurile piramidale, subpământene, clădite, uite aşa!
Se oprea, lua mâinile de pe volan şi îmi arăta.

-Ele te atrag în punctul acela şi faci accident. De ce credeţi că e un singur copac pe marginea 
drumului şi intri în el? Poliţia, nu are nici un rost, să controleze. N-are ce! Vedeţi acolo, ceva, ce 
pare a fi ceaţă? Nu e ceaţă! Nu. E ceea ce te atrage şi care, împreună cu structurile acelea, de care 
vă spuneam, te atrag, te aruncă şi... faci accident. Tu, ca şofer, nu poţi face nimic! Întelegeţi, nu? 
Oare, cum să vă mai explic?
De frică să nu-şi mai ia mâinile de pe volan, să-l arunce undeva… structurile piramidale…, mă 
grăbesc să-l aprob, cu toată fiinţa mea, numai să mă văd ajunsă cu bine, la destinaţie.

-Bineînţeles, înţeleg! Oare, cum nu m-am gândit până acum, la una ca asta?
-Vedeţi, câtă dreptate am? Oare cum să mai explic?
-Nu-i nevoie! M-ai convins! Eşti din zona aceasta?
-Nu, doamnă, sunt de departe, dar am lucrat mult, ca şofer de TIR.
-Acum, nu mai lucrezi?
-Nu, doamnă! Dar le-am înţeles, când le-am văzut. Am lucrat mult în străinătate. N-are 

rost, doamnă! N-are rost! Ăştia, cu radarul lor, n-au cum să înregistreze undele care vin de 
sub pământ, de la magneţii piramidelor. De fapt, în zona aceea, radarul se opreşte. Nu mai 
înregistrează. Înţelegeţi?
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-Bineînţeles!
      -Am venit în ţară şi nu mă mai duc, dincolo. E plin de structuri de astea, e plin de droguri, de 
mafie...., nu e ca aici! E plin! Dar..., ştiţi de PIŞTA, nu? Ştiţi cine e, nu-i aşa?
Habar nu aveam. Am făcut ochii mari, dar n-am zis nimic. N-auzisem niciodată de Pişta, decât ca 
nume. Altceva, nimic.

-PIŞTA, doamnă, nu există! Nu există Pişta! Punct! Degeaba îl inventează ei, nu e-xis-tă!
Iar ridica mâinile, până în tavanul maşinii şi gesticula.

-Ai dreptate, că nu există! Am auzit şi eu… Nici nu m-am gândit, până acum! Extraordinar! 
Câtă dreptate ai!
Nu mai ştiam cum să-l aprob, să–i dau dreptate, să nu-l contrazic, rugându-mă, în gând, să ajung 
mai repede şi în siguranţă, la destinaţie...

-Acum, lucrez acasă la mine, nu pentru mafie, doamnă! Şi, ca forţele să nu mă poată atinge, 
mi-am cumpărat un jeep-unul puternic şi mi-am zis:

-Loviţi-mă, unde vreţi, că mie nici nu-mi pasă! Ori din faţă, ori din spate!...să văd, ce-mi 
puteţi face? Forţele, doamnă, forţele… şi… Pişta.
Noroc că am ajuns în oraş.

-Îţi mulţumesc mult, să ai drum bun şi ...drumuri bune! Uite, aici ai banii!
-La revedere, doamnă! Înţelegeţi...?
-Bineînţeles!

Nu l-am lăsat să-şi termine fraza că i-am trântit uşa maşinii, făcându-i semn să–l observe pe 
poliţistul ce stătea în mijlocul drumului.
Nu ştiu dacă l-a oprit, nu ştiu dacă el era Pişta şi dacă exista Pişta sau doar amenda lui.
Cine o fi Pişta?
La asta mă gândeam a doua zi, când, la serviciu, nimeni n-a ştiut să mă lămurească cine-i Pişta. 
Poate...
   Oricum, mai întreb...Poate, cineva mă lămurește...

L’arrêt de bus

Chaleur et lassitude, dans l’air, sur la terre, sous la terre. 

Sur la route, les voitures circulent, pressées. Dans l’arrêt de bus, tu cherches l’ombre suffisamment 
épaisse pour que le soleil ne te tape pas sur la tête. 
-Ouuufff ! Seulement le nôtre ne vient plus ! dit une dame à une autre, qui attendait près du sac 
lourd, appuyé contre sa jambe. .

- Vous venez jusqu’au carrefour, madame? demande un jeune chauffeur, dans une voiture 
luxueuse, arrêtée tout près. 

-Merci beaucoup! Mais je vais plus loin. 
Pensant à éviter d’autres arrêts, elle dit Merci ! et le chauffeur démarre et s’éloigne. 

-Aïe, madame, dit la collègue de route, hier, il m’est arrivé quelque chose que je ne vais 
pas oublier bientôt ! 
          Je m’étais à peine installée près de la route, j’ai fait un signe de la main et une voiture 
s’arrête, avec un jeune chauffeur, beau et joyeux, à peu près de l’âge de mon enfant. 

-Merci pour votre gentillesse ! je lui dis, voyant qu’il s’était appuyé le coude sur le bord de 
la vitre de sa voiture, en me regardant, perdu… 
Je monte, je mets la ceinture et j’attends. Il reste en place et il regarde. J’avais l’impression qu’il 
n’entendait pas. 
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            Finalement, il démarre, mais pas avant de mettre la musique à fond. Elle cassait les oreilles. 
Je me disais: Oups, si quelqu’un me voit dans cette voiture bruyante, il dit que je pars chercher 
les invités au mariage… mercredi. 

-S’il vous plaît, baissez le volume un petit peu, car ici il y a la police partout. Ils vont vous 
arrêter. D’ailleurs, ici il y a le plus d’accidents..

-Accidents, madame? me demande le jeune. 
Maintenant, il regardait devant. Il avait baissé la musique, mais il commença :
-Madame, les accidents n’existent pas. Et il n’y a aucune zone exposée aux accidents. 

Vous comprenez ? Il gardait les mains serrées sur le volant, ensuite il le lâchait brusquement, il 
gesticulait excité, bougeant les deux bras, et il continuait:

-Ce qu’il existe, en réalité, vous comprenez, c’est les structures pyramidales, souterraines, 
bâties comme ça ! 
Il arrêtait de parler, il ôtait les mains du volant et il me montrait. 

-Elles t’attirent dans ce point-là et tu fais l’accident. Pourquoi vous croyez qu’il y a un seul 
arbre au bord de la route et tu lui rentres dedans ? La police n’a aucun sens de controller. Elle n’a 
pas quoi ! Vous voyez là quelque chose qui semble être du brouillard ? Ce n’est pas de brouillard ! 
C’est ce qui t’attire et et qui, avec ces structures-là, dont je vous parlais, elles te jettent et… tu fais 
l’accident. Toi, en tant que chauffeur, tu ne peux rien faire ! Vous comprenez ? Comment est-ce 
que je pourrais vous expliquer ?
De peur qu’il n’enlève plus ses mains du volant et qu’il ne soit pas jeté par… les structures 
pyramidales…, je me précipite à l’approuver de tout mon être, à condition que je me voie bien 
arrivée à destination. 
        -Bien sûr, je comprends! Comment se fait que je n’ai pas pensé jusque là, à une telle chose ?
        -Vous voyez à quel point j’ai raison ? Comment est-ce que je pourrais vous expliquer ? 
        -Il n’y a pas besoin ! Tu m’as convaincue! Tu es de cette zone ? 
        -Non, madame, je suis de loin, mais j’ai travaillé comme chauffeur de TIR.
        -Maintenant, tu ne travailles plus?
        -Non, madame! Mais je les ai compris, quand je les ai vues. J’ai beaucoup travaillé à                   
l’étranger. Ça ne sert à rien, madame ! Ça ne sert à rien ! Ceux-là, avec leur radar, ils n’ont pas 
comment enregistrer les ondes qui viennent de sous la terre, des aimants des pyramides. À vrai 
dire, dans celle zone, le radar s’arrête. Il n’enregistre plus. Vous comprenez ? 

-Bien sûr !
-Je suis revenu au pays et je ne retourne plus, là-bas. Il y a plein de structures de ce genre, 

plein de drogues  de mafia…, ce n’est pas comme ici! Il y en a plein ! Mais…, vous connaissez… 
PISHTA, non? Vous savez qui c’est, n’est-ce pas ? 
Je n’avais aucune idée. Mes yeux se sont élargis, mais je n’ai rien dit. Je n’avais jamais entendu de 
PISHTA, seulement comme nom. Sinon, rien. 

-PISHTA, madame, n’existe pas ! PISHTA n’existe pas ! Point ! Ils l’inventent en vain, il n’e-
xis-te pas!
         Il lève de nouveau les mains jusqu’au plafond de la voiture, en gesticulant.

-Tu as raison, il n’existe pas ! J’en ai entendu parler… Mais je n’y ai jamais pensé, jusque là 
! Extraordinaire ! Comme tu as raison ! 
        Je ne savais plus comment l’approuver, lui donner raison, ne pas le contredire, en priant dans 
ma tête d’arriver plus vite et en sécurité, à destination....

-Maintenant, je travaille chez moi, pas pour la mafia, madame! Et pour que les forces ne 
puissent pas me toucher, j’ai acheté ce jeep- un puissant, et je me suis dit:

-Frappez-moi où vous voulez, je m’en fous ! De dos ou de face, où vous voulez, je vais voir, 
qu’est-ce que vous allez pouvoir me faire ? Les forces, madame, les forces… et… Pishta. 
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 Heureusement, nous sommes arrivés en ville.
-Je te remercie beaucoup, bon voyage et… bonnes routes! Voilà, tiens ton argent ! 
-Au revoir, madame ! Vous comprenez…? 
-Certainement !

         Je ne l’ai pas laissé terminer sa phrase, j’ai claqué la porte de la voiture, en lui faisant signe 
qu’il regarde le policier qui se trouvait au milieu de la route. 

         Je ne sais pas s’il l’a arrêté, je ne sais pas s’il s’agissait de Pishta, si Pishta existe ou bien 
seulement son amende. 
En fin de compte, c’est qui, Pishta?

        Je pensais à ça, le lendemain, quand, au travail, personne n’a su m’éclairer qui était Pishta.... 
Peut-être… 
      En tout cas, je vais continuer de poser la question, peut-être quelqu’un va me faire comprendre...

TV

                                                                  

                                                                 

                                                                 (Version en français réalisée par Anica Andrei-Fraschini) 

     

                       

                                                                                           N L U                                                             
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Gheorghe Sinescu

Lecția de fizică

„Este greu să-ţi aminteşti întâmplări petrecute
În copilărie dacă acestea nu au fost însoţite de
Ceva hazliu, care să lase cortextului o amprentă.
Totuşi, nu mi-a dispărut deloc din amintire o oră
De fizică din clasele primare, poate clasa a patra,
Faptul că am fost singurul care a răspuns la o
Întrebare a învăţătorului: „Când se usucă rufele
Mai repede, la soare sau când bate şi vântul?”
Desigur, nu aveam nicio idee despre saturaţia
Vaporilor de apă, dar intuiția m-a ajutat şi am
Rămas tot timpul încântat de răspunsul meu,
Mai târziu căutând şi explicaţia sa ştiinţifică”,                             
Mărturiseşte cu vădită emoţie elevul Mihai.                                         
La o oră de fizică, profesoara a pus o-ntrebare:                                                                                                            
„De ce sfârâie picăturile de apă cînd ele cad pe
Plita-ncinsă?”, copiii neştiind ce să răspundă,
Dar fratele lui mai mic, Petrică, s-a ridicat vesel
Zicând: „Din cauză că le arde la picioare, tovarăşa
Învăţătoare”, la care toată clasa a izbucnit în râs.
„-Nu ţi-e ruşine măgarule…” a ripostat cam furioasă
Învăţătoarea, dând să-i admonesteze pe loc răspunsul,
Dar împricinatul era deja călare pe fereastra pe
Care a excaladat-o fără s-o atingă şi ... dus a fost!
Vreo trei zile până când a aflat ăl bătrân, adică
’Nea Pătru care s-a supărat rău săracu’ dar n-a
Mai avut puterea să-l pedepsească după câte
Năzbâtii îi mai făcuse până atunci. A râs şi el
Făcând haz de necaz şi-a lămurit-o pe învăţătoare
Să-l reprimească iarăşi la ora ei de fizică.
„Împricinatul a rămas toată viaţa un nonconformist
Reuşind să însufleţească momentul trăit în orice situaţie,
Chiar şi la orele de fizică, matematică, la alte ore
Şi poate, de multe ori, este lucrul de care avem nevoie”,
După cum mărturisea nostalgic fratele său Mihai.

                                                                                                                                  
Leçon de physique

C’est difficile de te raconter des événements passés
À l’ enfance, si ceux-ci n’ont pas été accompagnés
D’une situation comique pour laisser au contexte

Une empreinte inoubliable.
Je me souviens pourtant d’une classe de physique
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De l’école primaire, quand j’ai été le seul de la classe
Qui a répondu à une question posée par le maître:

„Quand on sèche les vêtements plus rapidement, au soleil
Ou quand le vent souffle ?”

Certainement, les idées me manquaient en ce qui concerne
La saturation des vapeurs de l’eau, mais l’intuition

M’a aidé à donner une bonne réponse,
Plus tard cherchant aussi l’explication scientifique”,

Affirme avec émotion l’élève Michel.
À une classe de physique, la professeur a posé une

Question: „Pourquoi grésillent les gouttes d’eau
Quand elles tombent sur le fourneau de cuisine

Brûlant?”, les enfants ne savaient pas la réponse.
Mais son petit frère Pierre s’est levé joyeux

Disant : „À cause du feu qui leur brûle les pieds,
Camarade institutrice” et toute la classe s’est

Amusée copieusement.
„Tu devrais avoir honte, homme insolent !” a riposté

L’institutrice furieuse et prête à le punir,
Mais Pierre est sorti de la classe en saillant par

La fenêtre et c’est fini!
Après trois jours, son père Pierre a appris la nouvelle

De son fils, mais ne l’a pas puni, il a rigolé sous cape
Parce que son fils faisait beaucoup de farces.

Il a prié l’institutrice d’accepter Pierre à la classe
De physique, mais son enfant est resté toute

La vie un non-conformiste, animant le moment
Vivant avec beaucoup de situations, même
Aux classes de mathématique, physique, à

Tout prix et, peut-être, souvent, c’est
Un moment duquel nous avons besoin,
Selon l’affirmation de son frère Michel.

Costel al meu

„Am un om tânăr, Costel al meu şi
Ne-am luat amândoi din dragoste:
El n-avea experienţă, eu, mai în vârstă,
Tobă de dragoste, ce mai, profesoară!
(„Cunoştea meserie, avea şi masterate!”
Se-mpăuna, atunci, bărbatul din Costel)
Şi chiar din prima seară s-a culcat
Cu mine (simţindu-ne bine-amândoi),
A fost omul mulţumit, şi-am rămas
La el, aşa că ne-am luat din dragoste,”
Povestea pe la vecine Tanţa Armăsaru.
„Am o muiere bună şi-ascultătoare,
Când mă vede sare pe mine, mă sufocă”
(Spunea Costel acum cincizeci de ani
Prietenilor de pahar şi joc la păcănele),

Creații spre universalitate/ Créations vers l’universalité



70

Acum, când el vine-acasă, ea stă-n vârful                                                          
Patului, şi se uită-n oglindă, dar nu mai
Vede bine, o dor oasele de stat prea mult
Pe spate, însă simte iute danf de rachiu
Şi miros de parfum fin femeiesc. Costel,
(De formă) o ia-ncetişor în braţe pe Tanţa,
O pupă pe frunte, iar ea, prefăcută, îl
Mângâie c-o palmă, îi zgârie rău faţa
Şi-l alintă părinteşte: „-Tu fusăşi, Costele,
La curve şi te-mbătaşi iar ca porcul,
Fire-al iacăcui de om şoimănit ce eşti,
Mai bine mă măritam şi io cu dracu’!”
„-Nu, iubito, e interzisă căsătoria între rude!”
Nu se certau neam, aşa se iubeau ei amândoi,
Mergeau în sat luaţi de mână ca îndrăgostiţii.

Costel le mien

„J’ai un jeune mari, Costel le mien, et
Nous nous sommes mariés par amour:

Il n’avait pas d’expérience, moi, plus agée,
Doctoresse en amour, professeure expérimentée!

(„Elle connaissait du métier, mastérande!”
Fanfaronnait Costel, l’époux  de Tanța).
Et mème le premier soir nous avons fait
l’amour chez moi (ça a été formidable!).

Costel a été content et Tanța est restée
Chez lui („Nous nous sommes mariés

Par amour”, racontait Tanța Armăsaru
(Coursier) à ses voisines du village.

„ J’ai une bonne femme, soumise et
Quand elle me voit, elle m’embrasse, m‘étouffe”

Disait Costel il y a cinquante ans
À ses amis de distraction et jeux de hasard).

Maintenant, quand il rentre à la maison,
Elle reste au sommet de son lit, se regarde
Dans la glace, mais ne voit plus, elle a mal

Aux os parce qu’elle est restée toujours
Sur le dos, quand elle faisait l’amour.

Tanța sent l’odeur de l’eau-de-vie
Et aromates de parfum féminin.

Costel (par pure forme) la prend lentement
Dans ses bras, l’embrasse, mais elle, dissimulée,

Le gifle, lui écorche le visage et avec
Le calme paternel „Tu as été, Costel, aux

Femmes dépravées du village, tu t’es
Saoulé comme une canaille, diantre, mauvais
Sujet, on aurait été bien si je me mariais avec

Le diable!”
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„Non, ma chère, il est interdit de se marier
Entre parents!”

Ils ne s’admonestaient pas, ainsi s’aimaient les
Deux et ils se promenaient dans le village

En se tenant par la main comme deux amoureux.

Taurul comunal

Dogarul renumit Gican, omul de serviciu
Al şcolii de la deal, avea şi el doi fii
(Nu ştim noi, poate-o fi avut mai mulţi),
Pe Costică şi Tonie, care îngrijeau de
Vieri şi taurul din grajdul comunal,
Făceau curat, le-aduceau mâncare, apă.
Taurul Şurubel era hrănit bine de ’nea
Costică, nu-i da mult să nu se-ngraşe,
Ca să fie apt pentru vacile aduse la
Montă, duminica, de femeile din sat.
Trase de funie, vacile ţeselate, curate,    
Mugeau de parcă ştiau ele unde merg ,                                                         
Că şi animalele au simţurile lor, dor.
Erau multe muieri, mergeau una după
Alta, aliniate şi „-Ce-ţi mai face taurul,
Costică?, întreba una a lu’ Beznă, iar
Costică-i răspundea cu subînţelesuri:
„-Al mieu bine, dar Şurubel doarme puţân
Că are multă treabă aici la grajd”.
Când văzu Costică atâtea femei, furios
Începu: „-De ce venirăţi toate, fă, pe rând
Nu puturăţi?, iar a lu’ Fâşoaie: „-Ho, mă,
Că noi venirăm la Şurubel, cu el avem
Treabă, nu te punem pe tine la montă!”
Care fu prima la rând, împinse vaca la
Taur, care se şi repezi pe ea (prima victimă!).
Muierile simţiră fiori pe la spate, ochii li
Se făcură cât cepele, îşi schimbară impresii
Şi câte şi mai câte, iar una mai sclifosită,
Înaltă, slabă, parcă nici n-avea corp, cu
Păr pe mâini, pe picioare şi o ţâră mustaţă,
Nu tăcu din gură, oftă de-o auziră toate: „Vez’,
Fă, şi boul se dă mai întâi la ale bătrâne, da’
Oaminii noştri le caută toţ’ pe-ale tinere!”

„Ai grije, Costică, să n-o deşele Şurubel,
E şi vaca fericită, că uite cât o are el, nu                                         
Ca a alui mieu că de-abia o sâmţ’ o ţâră!”,
Strigă a lu’ Cascarache, care sta la rând.                           
Femeile rămăseseră împroptite de ulucă,
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Se uitau cu poftă la Şurubel, care-şi făcea
Treaba, fiind atent să nu-i scape vreuna

Din vacile aduse la grajdul comunal la
Montă, iar ’nea Costică Gican se ştergea
Cu cotu’ pe frunte, cu căciula peste faţă,
Că-l trecuseră toate năduşelile pământului.
Aceeaşi scenă era şi la vierii lui Tonie
Gican, lume multă, aglomeraţie, guiţat
Şi uite-aşa sporea populaţia animalicească
La noi în sat acum vreo cincizeci de ani.
Păcat că pe ’nea Costică l-a omorât taurul
Din grajd, iar lui Tonie Gican i-au făcut de
Petrecanie vierii de prăsilă, trimiţându-i
Pe amândoi la cimitirul Mesteacăn din Necşa.
Nu era uşor să lucrezi cu taurul şi vierii de
La grajdul comunal al Sfatului din Piscoiu.

Le taureau communal

             Le tonnelier renommé Gican, le domestique
De l’école de la colline, avait-il deux fils

                                                                                           (Nous ne savons pas, peut-être il en avait encore)
Costică et Tonie, qui soignaient les porcs non-castrés

Et le taureau de l’écurie communale,
Les nettoyaient, leur apportaient de la nourriture, de l’eau.

Le taureau Șurubel (Vis) était bien alimenté par
L’oncle Costică, qui ne lui donnait pas beaucoup à manger
Pour ne pas l’engraisser et le garder apte pour les vaches

Du village, apportées dimanches par les femmes.
Tirées par la corde, les vaches étrillées, propres,

Mugissaient à la rencontre du taureau
Car les animaux ont leurs sentiments, désirs. 

Il y avait beaucoup de femmes qui marchaient l’une après
L’autre, alignées et: „Que fait ton taureau,

Costică?”, demandait la femme de Beznă, mais
Costică lui répondait avec sous-entendu:
„Le mien, bien, mais Șurubel dort un peu

Car il a beaucoup de travail ici, à l’écurie”.
Voyant Costică autant de femmes, furieux

Commença: „Pourquoi vous êtes venues toutes,
Jusqu’au soir il y avait trop de temps à attendre?, mais

La femme de Fâșoaie: „Hola, Costică, nous
Sommes venues voir Șurubel, avec lui nous

Avons une affaire, ne t’excite pas!”
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La première femme pousse la vache vers
Le taureau, qui se jette sur elle (première victime!)

Les femmes sentaient des frissons sur le dos,
Leurs yeux s’agrandissaient comme des oignons,
Elles chuchotaient toutes sortes de choses, mais

L’une minaudière, haute, maigre, semblait sans corps,
Poilue sur les bras et les jambes, un peu de moustache,

Ne se taisait pas, soupira entre les autres femmes:
„Voyez que le taureau saute sur les vieilles vaches,

Mais mon mari cherche les jeunes femmes!”
„Fais attention, Costică, que Șurubel ne lui casse pas les reins.

La vache est joyeuse, Șurubel a une grande vis, mais
Celle de mon marie est petite, je la sens un petit peu!”,

Dit la femme de Cascarache qui attendait à la file.
Les femmes restaient collées à la palissade,

Regardant avec grand plaisir Șurubel
Qui travaillait pour satisfaire toutes les vaches
Et Costică Gican s’essuyait avec le coude sur le

Front, puis le visage avec le bonnet de fourrure
Parce qu’il était tout en sueur.

La même scène se passait aux porcs non-castrés de Tonie
Gican, beaucoup de personnes, agglomération, grognement.
Et c’est ainsi qu’augmentait le nombre d’animaux chez nous

Il y a cinquante ans, mais c’est dommage que
Le taureau a tué Costică et Tonie Gican est mort

À cause des cochons, en les envoyant
Au cimétière Bouleau de Necșa.
Il n’était pas facile de travailler

Avec le taureau et les porcs de reproduction de l’écurie
Communale de la Mairie de Piscoiu.

                                  
 (Poemele în proză fac parte din volumul „Piscu Oii”, Editura „Sitech”, 2018)

                                                
  

  (Version en français réalisée par l’auteur)                                                    

                                                                                                            

                                                                                  G S
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Jessica Pîncotan

Morn

Chants seethed in her tear,                                                                                                      

 Bare of time, pleased of sin,                 

Yearns the hum of halt oblivion.

Lingering, souring,

On its sacred claw,

Mother wing, dying lash.

     

                                     

Zori

Cântece-i clocoteau în lacrimă,                             

golite de timp, satisfăcute-n păcat, 

tânjeau vaietul trecătoarei uitări.

Zăbovind, alterând

pe sfânta-i gheară,

mamă aripă, geană muribundă.

(traducere: Mihai Cotea)
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                                                                                    Aube

Des chants lui bouillaient dans la larme,

vidés de temps, satisfaits dans le péché,

 ayant très envie de l’oubli passager.

s’attardant, altérant

sur sa sainte griffe,

mère aile, cil mourant.

                                                                                 (rétroversion par: Anica Andrei- Fraschini)
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Traitor

Midst the windy,

Waddling,

I’ve clothed

In my bareness,

For the cocoons

To peck

The lucidness

Of my hazel,

Motherness.
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Trădător

În mijlocul bătăii vântului

legănându-mă,

am îmbrăcat

în goliciunea-mi,

coconii,

pentru a ciuguli

luciditatea

căpruii mele

maternități.

(traducere: Mihai Cotea)

Traître

Me balançant au gré du vent,

juste au milieu,

j’ai habillé

dans ma nudité

les cocons,

pour picorer

La lucidité de

de ma maternité,

noisette.

(rétroversion par Anica Andrei- Fraschini)

       

                                          J P
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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 2-  
Dragă Antantică-Mititică, 

               Uite-așa-mi vine să te numesc. Suntem mari și ne jucăm. 

Nici nu știi cât de bine îmi fac mesajele tale!

               Mi-era teamă că, în ultimul meu mesaj, am vorbit cam prea mult despre mine, și m-am 
descris ca pe un personaj în centrul atenției, prea în centrul atenției! 

                Viața în afara țării noastre, mie mi se pare mai acceptabilă, tocmai pentru că poți să fii 
tu însăți. Desigur, există bârfe și aici, dar oamenii sunt mult mai diplomați și evită vorbele care 
te-ar putea supăra... 

             Am muncit mult, în ultima vreme, atât de mult, încât faptul că acum, în seara aceasta, am 
voie să stau acasă, și mâine la fel, mi se pare cel mai frumos cadou.

Mâine sunt invitată la prietena mea, Simona, la prânz, iar seara voi lua cina cu Ludwig.

            Învăț multe din felul simplu de viață al nemților. Mă gândesc la noi, românii, câte feluri de 
prăjituri și mâncăruri punem pe masă la o sărbătoare sau când invităm pe cineva, doar pentru 
o singură seară, și câtă lume ajunge să se simtă rău, a doua zi, din cauza prea multor mâncăruri 
și băuturi. În definitiv, este vorba de câteva ore petrecute împreună, iar stomacul nostru are 
aceeași capacitate, cu nimic mai mare ca altădată. Atunci, ar trebui să ne întrebăm : de ce ne 
„ghiftuim” cu bună știință? 

             Nemții au la masă doar un singur fel de mâncare, iar când e vorba de o sărbătoare, ceva mai 
special, iar prăjiturile nu sunt nicidecum servite neapărat la cină... Eventual, un vin mai deosebit, 
care să se potrivească mai bine cu bucatele alese.

            Mâine voi găti sarmale pentru cină, iar Ludwig aduce vinul. Ador felul simplu în care ei își 
trăiesc viața, în opoziție cu gândirea lor meticuloasă și lucrul bine făcut. Cu cât învăț mai mult 
limba germană, cu atât mi se pare mai complicată, au verbe stricte, la obiect, verbe care la noi 
nici măcar nu există. 

             Nu este ușor să te adaptezi printre ei, dar eu iubesc provocarea și mă bucur că am mereu 
ceva nou de învățat. Îmi sunt dragi bătrânii de la locul meu de muncă și îmi doresc nespus să-mi 
găsesc măcar o prietenă, printre ei. M-aș simți mai aproape de lumea lor...

             Recent, am cunoscut o femeie în vârstă de 66 de ani care s-a mutat la casa de pensionari. 
Ne-am plăcut din prima clipă, ea mi-a reținut ușor numele (de fapt, toată lumea spune 
aici că numele meu, Aurelia, este... muzical) și mi-a oferit o cafea, când am fost la ea să îi fac 
curat. Acum suntem prietene pe Facebook! Mi-a spus că mă va ajuta să învăț germana, iar 
eu fac asta pe toate căile posibile: cursul de germană, citit și, desigur, vorbit, atunci când am 
ocazia.                                                                                                                                                                                                         

            Dar, trebuie sa recunosc, epuizarea fizică duce, mai departe, la epuizare mentală...nu mai 
asimilez aproape nimic! 

Scriitori români din diaspora



78

     Dar...stai liniștită, nu mă descurajez..., știu că vor veni zile și mai bune și că voi 
merge mai departe. Sunt tare fericită că viața mi-a deschis o astfel de perspectivă!                                                                                                                                     
              Dragă Antantan, viața ne învață că suntem, de fapt, singuri, și că, deși noi, românii, am fost 
mereu uniți în toate, poate că nu este un lucru bun.

              Asta mă duce cu gândul la oile care stau în turmă și, dacă o oaie se îndreaptă în prăpastie, 
se duc toate după ea.

              Ideea este că noi, oamenii, suntem mai mult de-atât ! Și când cineva mi-a spus că nu face 
parte din „turmă”, l-am condamnat: adică, cum?, el este mai special ??

             Am ajuns să cred, draga mea, că odată ce începi să vezi mai mult în jurul tău, ești cu 
adevărat nevoit să te desparți de „turmă”, ca să poți răzbi...

             Te rog să nu mă înțelegi greșit... dar tare mi-e teamă să recunosc: venim pe pământ singuri 
și trebuie să răzbim singuri... Este o strategie a naibii de isteață, mai greu este să o putem adopta. 

             Iartă-mi, te rog, sporovăiala... Am început, din nou, să iau acele antidepresive... Am o stare 
ciudată. Nu voiam să pomenesc de asta, dar... 

Toate urările de bine, o viață cât mai armonioasă alături de companionul tău! 

Cu mult drag,                                                                                                                                             Auraș 

 Dragă Auraș-Poznaș, 

             Aș zice că suntem, amândouă, puse pe șotii. Poate pentru a alunga neliniștile...

              Și eu am remarcat că lumea de aici nu dă importanță la o serie de chestiuni care, la noi, sunt 
tocate în fel și chip. Aici, nu se uită nimeni că ești îmbrăcat în „survêtement”, adică trening, când 
aștepți rândul la consilierul bancar. Dau doar un exemplu. Nu că aș fi de acord cu așa o asortare, 
dar vreau să spun că francezilor nu le pasă de aparențe. Nici nu se uită ce ai pe tine. Pe stradă, în 
magazine, n-ai să vezi pe cineva că întoarce capul după altcineva. Cel puțin, în lumea în care mă 
mișc eu. În schimb, deși au un zâmbet educat, care te poate chiar induce în eroare, ei nu sunt atât de 
săritori, ca noi. Când îți zâmbesc, nu înseamnă neapărat că le pasă și te vor ajuta. Sunt baricadați 
după reglementări și au o birocrație mai ceva ca la noi. Sunt obișnuiți cu un anumit confort și 
pretind, mereu, să li se asigure. Vecinii nu se vizitează, se salută de două ori pe an, dacă se întâlnesc, 
discută folosind diverse formule care par învățate pe de rost, abordează subiecte formale, care mie 
mi se par absolut neinteresante. Dar ei par entuziasmați. În rest, fiecare, cu viața lui... Probabil că 
depinde și de categoria de vârstă.

Tinerii or fi altfel, mai „gășcari”... 

           Din păcate, ce nu e bun la noi trece ușor, spre occident, iar noi împrumutăm de la țările vestice 
nu tocmai părțile bune... Europenizarea asta e cu dus-întors... Nu e nici pe departe ce am crezut. 
De aceea zic că, oriunde am fi, nu de regimul politic și  ordinea socială depinde viața noastră, ci de 
norocul pur. Pe care îl avem sau nu. 

         Un francez cu care am colaborat pe linie profesională și care mi-a rămas bun prieten - locuiește 
mai în sud - mi-a spus, prin 2002, că găsise rezolvarea tuturor dilemelor existențiale. Îi spusese un 
amic că esențialul este să te simți bine în pielea ta. Și, dintr-o dată, asta l-a făcut să se relaxeze. 
M-am gândit mult, apoi, și i-am dat dreptate. Nu-i putem mulțumi pe toți, în jurul nostru. Cu cât 
vom încerca să satisfacem mai multe cerințe, cu atât ni se va cere mai mult. Trebuie să știi să te 
oprești la timp și să fii mulțumit că ai făcut cât ai putut de bine. 
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            Draga mea, nimeni nu e perfect (ce-o fi și cu „perfecțiunea” asta?) și nimeni nu e în stare să 
rezolve totul. Să alergi mereu, să ai pretenția de la tine să faci trei job-uri, cursuri etc... mi se pare 
prea mult. Nu te odihnești, nu mănânci la timp, nu mănânci sănătos, nu-ți acorzi micile bucurii, 
plăcerile de care ai nevoie. La un moment dat, ceva cedează. Chiar dacă ai impresia că poți. Dacă ai 
bani și nu ai sănătate, e degeaba. Faci o casă pe care copiii o vor moșteni și nu le va plăcea locația 
sau chiar arhitectura, de mobile nici nu mai vorbesc, vor avea bătaie de cap, o vor vinde și se vor 
certa între ei. Nu zic că nu e bine să lăsăm ceva material în urmă, dar societățile se transformă, 
banul poate pierde considerabil valoarea, între generații vor exista mereu diferențe de concepții, de 
gusturi... Cred că mai prețioasă e moștenirea spirituală, iubirea dintre părinți și copii, transmiterea 
de cunoștințe și tot ce am învățat noi în viață. Dacă acum avem un ban în plus, îl putem trimite 
în țară și e de mai mare ajutor, bineînțeles, dacă copiii știu să prețuiască efortul nostru. Altceva: 
putem face călătorii, dar cât concediu avem? Și apoi, dacă am muncit până am căzut, nu cumva 
suntem atât de obosiți, când ajungem să avem un interval liber, încât ne trântim pe canapea și 
rămânem să ne uităm la televizor, fără niciun alt scop? Ce să mai zic de cât pierdem, dacă ne 
îmbolnăvim... E suficient să câștigăm cât să avem un trai în limitele unui confort necesar. Eu așa 
gândesc. Îmi doresc să fiu sănătoasă și, când voi ieși la pensie, să am un acoperiș, nu-mi trebuie 
spațiu mare, ci să dorm confortabil, să mă pot spăla, îmbrăca - da, ceva mai excentric, e adevărat - 
să mănânc sănătos, în cantități modeste, să comunic cu ai mei, să mă ocup de nepoți, să prețuiesc 
tot ce mă înconjoară, să citesc, să ascult muzică, foșnetul naturii, și să lucrez, să scot din mâinile și 
mintea mea, tot ce sunt în stare, să fac bine cât pot, continuând să-mi îmbunătățesc cunoștințele 
despre lume și viață. E mult ce-mi doresc? E destul de mult... Dă, Doamne, sănătate ! 

             Desigur, acum, nu ajung să fac ce-mi doresc. Departe de asta. Viața trece, uneori, pe lângă 
mine. Mă gândeam că, treptat, îmi voi aduce și fetele aici, dar trebuie să mă întorc în țară, să 
mă ocup de părinți. Vezi, occidentalii nu păstrează legătura între generații. Copiii se desprind de 
părinți, nici nu-i mai sună, bunicii nu se ocupă de nepoți. Eu mă simt sfâșiată de dorul părinților, 
fiicelor, nepoțelei. Mă duc în țară, la patru-cinci luni, uneori mai rar, depinde. Mai vin și fetele, dar 
părinții chiar au nevoie de mine.... Of... Nu știu ce va urma. 

 Timpul zboară, dragă Auraș, bucură-te de fiecare clipă, iubește-te, prețuiește-te, menajează-
te. Căci nimeni nu poate avea grijă de tine, mai bine ca tine, nimeni nu te cunoaște mai bine decât 
te cunoști tu, nimeni nu-ți știe zilele și nopțile. Iubește-te! Lasă 
ritmurile mai domoale, sănătatea o ai și fără medicamente, dacă 
dai bucurie ființei tale, bucură-te de tot ce este frumos în jur, fă 
bine cât poți. Lasă-te în voia necesităților ființei tale. Crede în 
fericirea ta și ajută-te să-ți fie bine! Scriu pentru tine, dar sunt 
îndemnuri pe care mi le adresez și mie... Am și eu nevoie de ele... 

            Ți-aș scrie despre ce înseamnă să fii mamă a unei tinere 
care nu aude. Tema asta e atât de „la modă”, acum, în Franța - 
am văzut un film, am citit o carte, sunt emisiuni, interviuri la TV 
- încât chiar mă simt făcând parte dintre oamenii remarcabili.                                                    

Îți voi scrie pe parcurs, dacă vrei.

Îți voi povesti și cum a fost la nunta unei nepoate de-a lui 
Giancarlo. 

Te îmbrățișez și-ți urez să-ți fie numai BINE și FRUMOS !

Cu drag, Tichitan                                                                    va urma

                                                                                A A-F & A B
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domeniului ‘’ Faleze de Piatră’’ și implicit al site-ului: http://inimadejavra.falezedepiatra.net/                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                 

Bucurați-vă

     Eu sunt cel care sunt

100%                                                                                                                                                  
numai și numai                                                                                                                                                         
Iubire!

trupul meu                                                                                                                                              
de Lumină                                                                                                                                             
ce-l port.     

                                                                                             
Dincolo,                                                                                                                                         
înaintea                                                                                                                                              
sau                                                                                                                                              
în toată adâncimea Vieții                                                                                                                                            
fără el  nimic nu poate exista...                                                                              
nici măcar Eu. Iar restul Universului ești tu                                                                                                                   

                                                 singurul poem adevărat 
Singurul poem adevărat e                                               Acela ce nu se poate scrie deplin                                      

nici azi, nici mâine, nici poimâine                                      un poem care numai rămâne                                   

 înghițit și născut doar pe jumătate                                    și care în același timp                                                 

de oriunde ar fi privit                                                                    e singurul posibil                                                                      

Poemul eliberării care se anunță!                                                                                                                     
dar și renaște definitiv.                                                                Cum oare să-i reziști?

copilărind                                                                                                                                        
în curtea casei                                                                                                                                            

Tatălui Meu bătrân,  singur  și orb.

Crede și „adevărat îţi spun                                                                                                                                             
           că astăzi vei fi cu Mine în rai!”

Tatăl Meu                                                                                                                                              
de noi doi                                                                                                                                              

 se va bucura                                                                                                                                           
și în cinstea ta                                                                                                                                               

azi                                                                                                                                              
va tăia vițelul cel gras.

http://inimadejavra.falezedepiatra.net/
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Cafeaua de dimineață

Hai să mergem! îmi spune Îngerul 
Hai să mergem spre Marile Ape! 

sătul de-acum și el de focul discuțiilor noastre. 
Hai să mergem și să nu-ți fie frică 

de moarte!                                                                                                                                                                                   
cum te-am trecut prin viață 

tot așa te voi trece și dincolo, 
de trupul ei de ceață 

numai nu te mai agăța, 
numai nu te mai agăța 
de toate iluziile astea 

și de întâmplările altora, 
lasă dorului 

iubirea semenilor 
și în gura flâmândă a timpului 

aruncă-ți fără să privești înapoi: 
carnea cuvintelor, trupul, numele și inima ta de javră. 

Căci îți spun: nimic din ce vezi nu există! 
și nimic nu va reînvia din ce a fost 

cum nimic din ce este nu va supraviețui. 
Să mergem așadar amândoi de mână, 

spre locul unde cad și se ascund Marile Ape!                                                                                                                     
Eu stam și-l ascultam cu grijă, 
ca pe copilul meu îl ascultam 

cu toată ființa, 
El era singurul meu prieten și simțeam asta din plin 

toată nefericirea lui cum mă lovea, 
-ca pe o proprie nefericire pe care o ascundeam celor din jur- 

numai o ancoră grea mă mai ținea 
ca pe un nor, târându-mă 

la suprafața lucrurilor pe care le iubeam: 
- Stai îngere bun, îi spuneam 

doar un semn poate voi vedea 
azi citind în zațul cafelei, 

Poate astrele în cer de mâine se vor schimba 
și lumea oamenilor mei -mici, duioși și din catifea- 

va scăpa 
de sub talpa de iad a morții neîndurătoare.                                                                                                              

  ...stai Îngere de mă iubești                                                                                                                                          
               și nu mă grăbi!                                                                                                                                                                               

Apold, iulie 2017

contorsionistul social                                                                                                                                           
                                                    Îmi trăiesc viața luând cele mai chinuitoare 
                                                                        și complicate poziții 
                                                              nu, nu sunt un contorsionist
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nu e un hobby și nici nu câștig din asta 
dar am o problemă mereu 
atât cu spațiul civic cât și 
cu viteza mea înăuntrul câmpului social 
cu tot ce mi se oferă la schimb 
de câte ori plătesc cu moneda vie a timpului meu, 
extrem de scurt.                                                                                                                                                                       
...și plătesc, plătesc!                                                                                                                                                                       
De cele mai multe ori, 
taman bine m-aș încadra în toate ecuațiile și ingineriile sociale 
dacă aș avea numai un umăr 
ori lipsit de coloană aș fi doar o bucată de carne 
fără pretenții de dialog, 
alteori bătând pasul pe loc 
mi se cere să muncesc cu o mie de brațe 
pentru nefericirea de-a asculta la sfârșitul fiecărei zile 
același deplorabil buletin de știri 
și atunci gândurile mele toate nu mai am unde să mi le mai port 
și sunt nevoit să mi le înghesui în ridurile feței 
și asta în detrimentul epidermei, speranței 
și a oricărui schimb eliberator de idei. 
Dacă dintr-un an, fără să fiu restricționat, 
nu-mi pot mișca sufletul decât 3 ore pe zi 
e ușor de înțeles că încă nu am scăpat 
de lecțiile ce mi se tot pregătesc, de gimnastică, 
de 40 de ani.                                                                                                                                                                 
...flexibil, tot mai flexibil

Dar eu aș vrea să zbor, să zbor 
să zbor departe de toată ciuma asta roșie 

și ciuntimea ei, oameni buni 
și pentru asta niciunul dintre noi 

n-ar trebui să dea vina nici pe păsări 
nici pe lipsa de imaginație a unui sistem. 

Ori eu aș vrea să trăiesc fără să mai fiu nevoit 
o săptămână întreagă să mă desfășor ca un caterpillar 

prin ușa ce duce în grădina timpului liber 
sau în piața publică: 

luni o mână, 
marți cealaltă, 

apoi ușor miercuri un picior 
în noaptea dintre joi și vineri scoatem și umerii 

ca abia apoi 
spre sâmbătă să ne izbească lumina.                                                                                                                            

Lumina!                                                                                                                                                                                    
fi-mi-ar scârbă de toate aceste negocieri 

duse în umbra întunericului 
numai pentru o secundă 

o secundă, 
o secundă, 
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 Balada unei țări                                                  

            numai de guvernat prost

Plouă-n cer de parcă ar ninge 
Sfinții speriați pe garduri 
Din priviri își dau ocol 
Dumnezeu c-un ochi în frunte 
Suspinând înjură-n somn

Nae iute-și activează 
Batiscaf cu nouă vieți 
Culegându-i de pe garduri 
Îi salvează cam pe toți.

Iarăși voci și veselie 
La poporul alb de sfinți 
Ca scăpați din pușcărie 
Beau absint și pudra albă 
Ei pe nas și-o trag cu zimți.

Zece zile se gătiră 
Până ajunseră pe lună 
Iar odată ajunși acolo 
Sfinții luară toți cuvânt.

Pe pământul ăsta hâtru 
Arătând în depărtare  
-zise unul irlandez 
Suntem cunoscuți ca dracu 
Cel mai bine pentru toți 
Ar fi sigur printre hoți.                                  

Unu spune că-n Cairo 
Altu cică pe la ruși 
Ba în junglă, alții țipă 
Ba la polul nord și-au spus...

în care să mă pot simți înainte să mor 
(nici angrenat, nici roată cu dinți de oțel 

nici alezaj, nimic de metal, 
-urăsc de câte ori scrâșnesc 
și de câte ori mă restrâng) 

abur de zeu 
în foiță vegetală de om

Fraților, nu faceți gură 
Stați puțin să vă cuvânt 
Se iscă atunci cu milă 
Unul dintre ei mai blând 
Eu vă spun acum un nume 
Care-i pâine și e unt.

Maică a Domnului Gradină 
Se numește acel ținut 
Unde azi când unul fură 
Zece-l pupă-n văzul lumii 
Și pe gură și în fund.

Tot poporu’ are milă 
De golani și mafioți 
Ba mai mult din ei ridică 
Câte unul cel mai prost 
Ca în capul mesei ăsta  
Să le fie șef la toți.

Cum îi spui așa îți joacă 
Ăst popor de hotentoți 
De-ar fi câinele omidă 
Toți în pom ar sta ciorchine  
Și-ar lătra în cor pe-o cracă 
Până s-ar usca ca poama-n draci

                                                                     E P
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Lilioara Macovei

           Cred că cel mai greu lucru este să vorbești despre tine, dar când vine momentul, trebuie 
să-l faci cu decență și smerenie. Darul de a avea unele talente, nu țin de tine, ți le dă Dumnzeu 
pentru încântarea semenilor și realizarea acelui echilibru între viziunea ta interioară și mister. 

              Pasiunile mele, de când mă știu în domeniul artelor, au fost mijloace de exprimare a stărilor, 
sentimentelor și împărtășirea decentă cu cei din jurul meu și mi-au dat bucurie sufletului. Am 
descoperit cu răbdare, frumusețea culorilor și prin alăturarea lor, m-am văzut pe mine și prin 
mine, pe voi cei de alături. Cu timpul am completat goluri, am găsit spații care se voiau îmbogățite 
și înfrumusețate și grija pentru a nu deveni cotidian totul, am căutat să le amprentez în stilul 
meu.

           ,,Eu îmi visez picturile, iar apoi îmi pictez visele” spunea Vincent Van Gogh și scuzată-mi fie 
comparația, dar așa scriu de multe ori, așa pictez.
          Expresia plastică este pentru mine, o dimensiune a aceea ce definește persoana mea, este 
o căutare în alegerea ideilor și argumentelor pentru redarea unor emoții, dispoziții cu tot ce 
înseamnă final fericit.

          Jocul de transparențe sau opacități, face dintr-o pânză banală un tablou superb, valoros sau 
o inutilitate, depinde cine mânuiește pensula. Redarea formelor vizibile cu mijloace specifice 
fiecărui creator de artă vizuală, sunt încercări de a cădea de acord cu existența noastră și eu asta 
încerc să fac. Uneori nu-mi reușește planul, alteori sunt surprinsă ce iese și convinsă fiind că 
Dumnezeu lucrează prin noi, prind curaj.

        Tăcerea dominantă când amestec culorile, îmi duce gândul la tot ce înseamnă omul, la câte 
oportunități are pentru a-și înfrumuseța viața, a și-o îmbogăți spiritual, a fi bun și generos.

Lumea mea abstractă din lucrări, îmi pare un loc liniștit de a mă rupe de lumea reală cu cele rele ale 
ei, este spațiul adecvat pentru iluminarea mea prin tot ce ating apoi, privesc și dăruiesc și altora.

                   Dezvăluind un univers prin culori, dau mâna cu tihna de care am atâta nevoie.

        Am pictat tablouri în cinci minute, dar și în cinci luni, pe unele le-am visat după cum spuneam, 
pe unele le-am căutat, altele m-au găsit. Când mă uit la ele după vreo douăzeci de ani de când 
conviețuiesc mai intens în acest mediu, am impresia că am devenit o tălmăcitoare a ființei mele. 
Cu siguranță că sunt o persoană norocoasă pentru că îndrumarea pe care în timp am primit-o 
de la un OM special din viața mea, acesta fiind soțul meu, Dr.în Arte Vizuale, Dorin Macovei, mi-a 
făcut traiul cu arta picturii, o bucurie nemărginită.

      Revin la Van Gogh, care spunea ,,când simt nevoia de religie, mi se întâmplă să ies noaptea să 
pictez stelele” și eu am început să pictez icoane pe sticlă, cu multe ceruri înstelate. Arta naivă 
mi-a ajuns la suflet imediat ce am văzut frumusețea icoanelor vechi pictate la Nicula.

     Am devenit dependentă de acest fel de pictură și colecția mea de icoane pe sticlă mi-o păstraz cu 
mare grijă. pentru că mi-s foarte aproape de suflet. Studiul acestei arte a fost o mare curiozitate și 
cred că și din acest punct de vedere, sunt atât de îndrăgostită de icoanele pe sticlă.Transparența 
sticlei, dă nuanțe nebănuite și atunci când o icoană este gata nu-ți poți imagina satisfacția.

     Icoanele sunt daruri prețioase și în casa unde sunt, se spune că intră norocul și sănătatea. 
Pentru  a desăvârși un asemenea dar, este o muncă intensă, mai ales când icoana este pe lemn. 
Sunt multe etape de lucru și migăloase, dar când le-ai dus la bun sfârșit , trebuie să-i mulțumești 
lui Dumnezeu pentru că ai reușit.

                             Cu aceste pasiuni îmi nuanțez viața mea și poate pe a altora;                                                                     

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Vincent+Van+Gogh
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                   Icoane pe lemn

 Icoane pe sticlă
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Dorin Macovei

28.10.2016. Obţinerea titlului de Doctor în Arte Vizuale cu distincţia Magna cum laude.
Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Bacău, din 09.04.2016, secţia Artă 
Plastică Religioasă şi Restaurare.
Profesor de pictură şi iconografie la Şcoala Populară de Arte şi Meserii, Bacău, din 2015.
Doctorat: Universitatea de Arte  ,,George Enescu”  Iași, Facultatea de Arte Vizuale și Design, 
Domeniul Arte Vizuale, 2011-2016.
Absolvent al Departamentului pentru pregătirea  personalului didactic, Nivelul II, din cadrul 
Universității ,,Al. I. Cuza”, Iași,  2011
Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Dumitru Staniloae”, absolvent în 2011, cu lucrarea de disertație 
,,Reprezentarea plastică a veșmintelor în iconografia ortodoxă “, profesor coordonator Lect.
Dr.G.M.Dominte (lucrare nepublicată).
Absolvent al Departamentului pentru pregătirea  personalului didactic, Nivelul I, din cadrul 
Universității ,,Al. I. Cuza”, Iași, 15 iunie, 2009.
Master–specializarea: Patrimoniu Cultural, Universitatea ,,Al. I. Cuza”, Iași, 
Examenul de Licență – absolvit în anul 2009 cu tema ,,Tehnicile picturii murale” –îndrumători: 
Lect. Dr. Stelian Onica și Lect. Dr. G. M. Dominte (lucrare nepublicată)
Absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă ,,Dumitru Stăniloae”, Universitatea ,,Al. I. Cuza”, Iași, 
profilul-Artă Sacră, secția Pictură Bisericească, anul 2009.
Absolvent  al Liceului de Artă, Bacău, promoția 1980, la secția  Pictură, clasa prof. pictor Gheorghe 
Velea
Din activitate recentă:
2018 Salonul Internaţional de vară, ediţia a V-a, Iaşi, perioada 05-15 sept., 2018, la BCU 

,,Mihai Eminescu”, Galeriile iArt.
2018 Expoziţia ,,Saloanele Moldovei”, ediţia a XXVIII-a, Bacău- Chişinău, 12 iulie, 2018, 

Galeriile ,,Alfa” Bacău 
2018 Festivalul Armonii în timp ,,Vine, vine primăvara!”, ediţia I-a, expoziţia ,,Maeştri şi 

discipoli”, Casa de cultură Buhuşi, Bacău, 17-23.03, 2018. 
2018 Expoziţia ,,Inocenţă şi candoare-Prietenii noştri necuvântători”, organizată de 

UAPR-Filiala Bacău, la Galeria ,,Frunzetti”, Bacău, în perioada 16.03-3.04.2018.
2018 Expoziţia Artişti băcăuani, Galeriile de Artă ,,Amfitryon de la Patria” Braşov, 

perioada 28.02-20.03.2018.
2018 Salonul Naţional de Plastică Mică Brăila, ediţia a XIX-a, organizat la Galeria de Artă 

Brăila, perioada 24.02-21.03.2018.
2018 Expozitia “Dragobete Art. Ro”, editia a VI-a, eveniment organizat la Galeria de arta 

“Victoria” - U. A. P. R. Filiala Iaşi, în perioada 20 – 28 februarie, 2018
2018 Salonul Internaţional de iarnă, organizat de Asociaţia iArt, ediţia a V-a, 2018, 

Biblioteca Centrală Universitară ,,Mihai Eminescu” Iaşi, perioada 31 ianuarie-12 
februarie, 2018.

2018 Anuala UAP 2017, Bacău, Galeria ,,Frunzetti”, 26 ianuarie, 2018.
2017 Expoziţia de pictură în cadrul Festivalului judeţean ,,Armonii în timp”, ediţia a 

III-a, la sediul S.I.F. Moldova, Bacău, 19 decembrie, 2017.
2017 Expoziţie de pictură ,,Între şoaptă şi strigăt”, Centrul Cultural pentru UNESCO 

,,Nicolae Bălcescu”, Bucureşti, perioada 05-21 decembrie, 2017.
2017 Expoziţie de artă vizuală ,,Identităţi ieşene” ediţia a VI, Iaşi,   Casa Corpului Didactic, 

11 octombrie-15 noiembrie, 2017.
2017 Expoziţie - concurs de artă plastică contemporană “SALOANELE MOLDOVEI’’ 

Bacău-Chişinău, ediţia a XXVII-a, 31 august-17 septembrie, 2017
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2017       Expoziţia de pictură şi grafică ,,Confesiuni 8”, Casa  Corpului Didactic ,,Spiru          
                Haret”   Iaşi, 24.04-4.05.
2017    Expoziţia ,,Emoţii cromatice”, Casa Corpului Didactic,  Galeriile de Artă ,,Ion          Neagoe”, 

27.03-24.04.2017,Iaşi
2017         Expoziţia ,,Armonii în timp”, Muzeul Unirii Iaşi, 10-20 martie
2017      Expoziţia Anuala UAP, Bacău, 2016
2016         Expoziția ,,Saloanele Moldovei”, Ediția a     XXVI-a, Bacău-Chișinău
2015         Expoziție de Artă Sacră realizată cu   prilejul închiderii proiectului ,,Alege școala!” al 

Mitropoliei Moldovei și  Bucovinei, Sala Atrium Palace Mall, Iași
2015         Expoziție de Artă Sacră, icoane și miniaturi, în Sala Expoziției-Eternitatea, Iași
2014         Expoziție de pictură, Grand Plaza, Bacău
2013         Expoziție de Artă Bizantină-expoziție de icoană și  miniaturi, Policlinica 

,,Providența”, Iași
2012         Expoziție de Artă Bizantină, Proiecte de Pictură  Murală și Icoană, Iași, Facultatea 

de Teologie Ortodoxă ,,Dumitru Stăniloae”
2012         Expoziția ,,Saloanele Moldovei”, Ediția XXII,  Bacău și Chișinău
2011         Expoziție de icoane ,,Colinde în chipuri sfinte”, Ediția a XIII-a, Galeria Triconc, 

Parohia ,,Sfântul Nicolae” Copou
2011         Simpozionul Internațional ,,Mihai Eminescu”- poet național și universal, Iași
2010         Expoziție de Artă Bizantină ,,Crez iconografic”,Facultatea de Teologie Ortodoxă 
                   ,,Dumitru Stăniloae” Iași
2010         Expoziție de Icoană, proiect pictură murală și miniatură,  Universitatea ,,A.I.Cuza”, 

Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Dumitru Stăniloae”, Iași.
2010      Expoziție de miniatură ,,Lumină din lumină”, Ediția VII, organizată la biserica 

,,Adormirea Maicii Domnului”, Galata, Iași
2009         Expoziție de icoane ,,Lumină din lumină”, Ediția VI, organizată la biserica 

,,Adormirea Maicii Domnului”, Galata, Iași
2009         Expoziție de Artă Bizantină ,,Icoană-Artă și Teologie” Universitatea ,,A.I.Cuza”, 

Facultatea de Teologie Ortodoxă  ,,Dumitru Stăniloae”, Iaşi, România.
2009         Expoziție de Artă Sacră și Workshop de pictură  bisericească, Muzeul ,,Unirii”, 

Iași
2009         Expoziţia  de Artă Neobizantină ,,Lumină din  Lumină“  Biserica ,,Adormirea 

Maicii Domnului“,Galata, Iaşi. 

O viață dăruită artei și frumosului

                   În timpul studiilor universitare la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Dumitru Stăniloae” 
din Iaşi, secţia Pictură Bisericească, am avut deosebita onoare de a-l cunoaşte pe domnul Dorin 
Macovei, un ,,maestru” al iconografiei în adevăratul sens al cuvântului.
                    Relaţia întemeiată la început pe colegialitate a înaintat până la prietenie, bazată pe 
deschiderea şi dragostea pe care domnul Macovei, ca fiu al Moldovei lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, le 
manifesta față de toţi.
                   L-am cunoscut pe domnul Dorin Macovei aplecat asupra şevaletului, răpit de lumea artei 
din care mi-a împărtăşit cu dărnicie, taine şi simboluri spre lauda lui Dumnezeu.                                                                                                    
                  O vibrantă şi autentică personalitate creştină, cu temeinice cunoştinţe în diverse domenii, 
l-au făcut pe ,,maestru” să fie remarcat atât de profesori cât şi de studenţi, îmbogățind orele de curs 
cu discuţii constructive și argumente specifice.
                  Un om de jertfă, care dăruieşte din cele ce i s-au dăruit şi pentru care s-a ostenit ,,maestru” 
în taina zugrăvirii icoanei, domnul Macovei dezvăluie şi împlineşte taina aducerii Chipului 
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Nevăzutului în faţa ochilor noştri trupeşti, prin rugăciune, formă şi culoare.
          O viaţă dăruită artei şi frumosului, l-a adus pe domnul Macovei la vârsta deplinătăţii intelectuale 
şi duhovniceşti, care îl recomandă ca pedagog, teoretician şi practician al icoanei bizantine.                                                                                                                       
                 A consemnat,

                                                                                                                         Stareță Stavrofora,
                               Macrina Săucinița
                                                                                                                                     Mănăstirea Dragomirna

                                                                       Pictură bisericească
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                            Pictură de şevalet
                                                                                                  

                                                                                                                                                        D M
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Claudia Elena Peter 

Claudia Elena Peter este artist, profesor de educație vizuală, membru Uniunea artiștilor 
plastici, filiala Oradea. Creația sa artistică se încadrează domeniului fascinant al artelor textile 
și al picturii pe pânză sau sticlă. În palmaresul expozițional se află numeroase participări la 
expoziții de grup și personale în țară și străinătate cu lucrări de pictură pe pânză, pictură pe 
sticlă, artă textilă, prezentări de costume de design vestimentar sau teatru. 

 Arta textilă reprezintă un domeniu inovativ al artelor vizuale, creațiile preiau 
tehnicile tradiționale ale meșteșugurilor și le reinterpretează într-o nouă formă de exprimare 
contemporană. Colajele textile sunt lucrări preponderente în arta Claudiei Peter, ea combină 
diverse materiale cu elemente de sticlă sau lemn, cum sunt lucrările „Odaie la țară” sau „Flori de 
mină”.

                  „Odaie la țară” Colaj textil                                                   „Flori de mină” Colaj textil                                               

        Pictura abstractă este prezentă în creația vizuală a artistei, în lucrări realizate pe sticlă, ca și 
suport pictural, cum sunt „Idee de toamnă” sau „Dans”.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ,, Idee de toamnă”

                          Pictură pe sticlă  

            „Dans” 

                                  Pictură pe sticlă
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              Pictura pe pânză reprezintă o direcție preferată de abordare, portrete, măști și stări 
ale ființei umane își regăsesc interpretarea într-o căutare continuă a expresivității umane în 
lucrările „Identități” sau „Vedeta”.

                      „Identități” ulei pe pânză                                                  „Vedeta” ulei pe pânză

 Arta vizuală este fascinantă prin puterea ei de a schimba viziunea asupra lumii și de a 
transcrie vise pe pânză. Artiștii caută mereu modalități de exprimare, atât a lumii exterioare cât 
și a interiorului firii umane. 

                                                                        „Pomul vieții” Sticlă fuzionată                                           C E P                              
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Adrian Peter

 Adrian Peter este artist plastic din Oradea. Absolvent al Facultății de Arte Vizuale Oradea, 
își dezvoltă creația plastică pe două direcții distincte, pictura de șevalet și realizarea de vitralii 
autentice Tiffany. Activitatea sa artistică cuprinde numeroase expoziții de artă contemporană, 
participări la Saloanele municipale ale artiștilor orădeni.

 Universul vizual în pictura pe pânză devine intim sau abstract, Adrian Peter surprinde în 
creația figurativă peisaje de la țară, zugrăvind o atmosferă de tihnă și pace ancestrală. Originar 
din Maramureș, interpretează lumea dealurilor și a colțurilor de pădure într-o paletă de culori 
calde și reci, cu accent pe detaliile care umanizează peisajele, o casă cu o fereastră albastră sau o 
cruce la o intersecție de drumuri.  

       Arta abstractă este domeniul picturii căreia i-a dedicat lucrări în pictura de șevalet sau în 
tehnicile de prelucrare a sticlei fuzionate. Preia motivul ceramicii de Săcel, a vaselor nesmălțuite, 
pentru a le reinterpreta în compoziții originale, cum este seria lucrărilor intitulat„Rezonanța”. 
Lumea interioară a spiritualității umane este interogată în preocupările formelor și a culorilor 
saturate, în lucrări intitulate „Catedrala”sau „Incandescent”.                                                

 „Fereastră albastră”, ulei pe pânză                                          „Peisaj”, ulei pe pânză       

 „Rezonanța”, ulei pe pânză

 „Catedrala” , ulei pe pânză „Incandescent”, ulei pe pânză
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         Domeniul sticlei este fascinant, creația sa se încadrează în ultimii ani preponderent 
spre dezvoltarea resurselor plastice, realizând lucrări abstracte în tehnica vitro-fuziunii, 
„Gemenele”sau „Presiunea timpului”.                                                             

                „Gemenele”, sticlă fuzionată                                           „Presiunea timpului”, sticlă fuzionată

                Adrian Peter a descoperit și perfecționat tehnica vitraliului Tiffany, realizând compoziții 
decorative sau lucrări de ambient, înfrumusețând casele oamenilor cu „minunea colorată a 
ciobului de sticlă”, după cum mărturisește.                                                                                                                                             

         Pe lângă lucrările moderne, cu compoziții clasice sau abstracte, în palmaresul său se află 
lucrări monumentale de vitralii religioase, el a decorat cu ferestre vitrate catedrala Greco-
Catolică din Marghita, județul Bihor, Biserica Ortodoxă din Bixad, județul Satu-Mare, Biserica 
Ordodoxă din Feneriș, județul Bihor.  

     Vitraliu Catedrala Greco-catolică, Marghita                   

                                                                                                           Vitraliu Oradea               A P
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 Revista EX LIBRIS MEIS nr.9, un etalonul al calității

Mihai Cotea

          
                Luna septembrie aduce al nouălea număr a magazinului cultural preuniversitar, Ex Libris 
Meis, revistă cu periodicitate anuală. 

             La începutul lunii mai a.c., Ex Libris Meis a fost avizată de către ISJ Vâlcea și, la scurt timp,  
aceasta a fost laureată a Concursului Național de Reviste Școlare, alături de alte 37 de reviste. 
E de menționat faptul că numărul anterior (nr.8), a obținut premiul I la  Concursul Naţional de 
Reviste Școlare, de la Iaşi, pentru al șaselea an consecutiv!
După această prezentare de ansamblu a meritelor și succeselor acestui magazin cultural de 
referință, se cuvine să punctez câteva aspecte legate de nr.9 a revistei. Acesta cuprinde 182 
de pagini a câte 10 secțiuni și 9 pasaje, în care au publicat 70 de parteneri/colegi/prieteni ai 
revistei un număr de 89 de piese (articole, eseuri, poeme etc.). Dintre aceștia, 45 sunt autori care 
au publicat pentru prima dată în Ex Libris Meis. 
           Doamna Cătălina Jianu (redactor-șef), alături de o echipă de adevărați profesioniști, a depus 
un efort remarcabil pentru a reuși acest număr complex, divers, atractiv și foarte bine lucrat. 
      SECŢIUNEA I din Ex libris meis nr.9 e dedicată „cu mult drag unui poet de vocaţie”, cum 
însăși doamna Jianu spune, domnul Mihai APOSTU.  Domnia sa a publicat 8 volume de poezii, iar 
creaţiile sale i-au fost editate în numeroase antologii de poezii. Despre personalitatea sa au scris: 
Cezar Ivănescu (scriitor); Theodor Codreanu (prof.dr.), criticul literar premiat de Academia 
Română (considerat de breasla criticilor literari unul dintre cei mai mari eminescologi pe care 
i-a dat România); Constantin Mănuţă; Petruș Andrei etc. Cele 4 poeme redate spre publicare, au 
fost ilustrate cu detalii semnificative ale tapiseriilor doamnei prof.dr. Nataliţa Boeţi, membră 
UAP, şi cu reproduceri ale unor picturi realizate de doamna Angela TOMASELLI.
       În SECȚIUNEA II a revistei, povestesc cu emoție despre o experiență unică în viața „sus-
semnatului” - lansarea celui de-al doilea roman, Oameni și granițe, la Târgul Internațional 
GAUDEAMUS, „Carte de învățătură”, din noiembrie 2017. Structura grafică a acestei secțiuni 
se bazează pe o manşetă care conţine denumirea secţiunii şi un citat din limba latină - „Et in 
Arcadia ego!” („Am trăit şi eu în Arcadia!”), exclamaţia care slujeşte drept legendă a celebrului 
tablou „Păstorii Arcadiei”, al pictorului Nicolas Poussin – n. 1594, d. 1665 – Arcadia simbolizând 
viaţa idilică, patriarhală. S-a folosit spre a ne aminti despre cât de nestatornică este fericirea 
sau pentru a exprima regretul unor bucurii pierdute. (cf. Barbu MARIAN, Dicţionar de citate şi 
locuţiuni străine, pag. 59, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1973).
        Printre temele celorlalte secțiuni: Eseuri (secțiunea III), E.strada copiilor (secțiunea IV),    
Educație și Inovație (secț. V), Educație ecologică (secț. VI), Ferestre creative eterogene (secț. 
VII), CDI, IT și Bibliotecă (secț. VIII), Proiecte educaționale (secț. IX) și Comunitatea locală (secț. 
X). Înaintea fiecărei secțiuni se găsește câte un citat din marii clasici ai culturii mondiale. Pe 
lângă aceste secțiuni, revista este „împânzită” de articole bune și de referință pentru tineri 
și comunitatea școlară. Literatură, drag de carte, dor de Eminescu, „În pași de dans”, știință, 
activități extracurriculare, mentoring și educație pedagogică, natură, educație timpurie, 
stimularea creativității, mijloace de îmbunătățire a vocabularului și multe altele într-un număr 
care reunește eficiența, cultura și eficiența culturii între paginile sale valoroase. 

Ex libris meis este coordonată de Centrul de Documentare și Informare „Gheorghe Surdu”, 
Brezoi, jud. Vâlcea. Nu aș fi putut realiza acest vitreg summarium (pentru că revista e mult mai 
bogată de-atât!) fără sprijinul doamnei Cătălina Jianu, redactor-șef Ex Libris Meis, căreia îi 
mulțumesc pentru ajutor, dar mai ales pentru colaborarea fructuoasă din ultimii ani. 
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                   La acest număr au publicat trei membri importanți ai Asociației culturale „Cartea, izvor 
de cultură”: domnul Stelu Pop (fondator ACCIC; apare cu poeme), Jessica Pîncotan (apare cu 
poem în limba engleză) și Mihai Cotea (pagini de jurnal, fragment de roman și traducere poem 
„A lonely tree”, semnat Jessica Pîncotan). 

Revista e disponibilă la: https://en.calameo.com/read/000859605f4302ed74694 
arhitect Silviu JIANU (fondator & redactor Ex Libris Meis) 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                          M C

in memoriam arhitect Silviu JIANU (fondator & redactor Ex Libris Meis)

https://en.calameo.com/read/000859605f4302ed74694
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Semnale (editoriale) din diaspora

Revista ,,Itaca”-Publicație a Itaca Organization Dublin, Irlanda.                                                              
Fondatorii ei sunt: Dorina Șișu, Viorel Ploeșteanu din Irlanda și Emanuel Pope din Anglia.  
Primul număr al revistei Itaca a apărut în luna martie 2013.

   www.itaca.ie                                                                   
   https://www.facebook.com/sufletromanescdublin/                                                                     
   https://www.facebook.com/revistaitacadublin/  

Revista ,,Destine Literare”- Revistă de cultură editată de Asociația Canadiană a Scriitorilor 
Români , cu apariții din anul 2001. Director – Redactor-șef: Alexandru Cetăţeanu                                                         
e-mail:destineliterare@gmail.com

www.scriitoriiromani.com , în stanga, Destine Literare (unde veți găsi și toate numerele din 
2008 până în prezent).
http://www.academia.edu/37496100/DESTINE_LITERARE_-_26_septembrie_2018.pdf                                
https://issuu.com/alexandrucetateanu/docs/destine_literare_-_26_septembrie_20              
https://www.scribd.com/document/389699724/Destine-Literare-26-Septembrie-2018

http://www.itaca.ie/
https://www.facebook.com/sufletromanescdublin/
https://www.facebook.com/revistaitacadublin/
http://www.scriitoriiromani.com
http://www.academia.edu/37496100/DESTINE_LITERARE_-_26_septembrie_2018.pdf
https://issuu.com/alexandrucetateanu/docs/destine_literare_-_26_septembrie_20
https://www.scribd.com/document/389699724/Destine-Literare-26-Septembrie-2018
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Cum o revistă despre cărţi a devenit un monument în sine

Adrian Grauenfels – Editura SAGA

De câţiva ani, cititorul iubitor de cultură deschide revista virtuală, bimensuală, „Alchemia”, 
care şi-a propus să rescrie, de la zero, arta comunicării estetice, în ciuda unui mediu erodat de o 
imensă mediocritate. 

        Editorii şi-au propus, din capul locului, să producă o revistă „altfel”, scrisă şi structurată 
în spiritul noii medii în care textul, imaginea şi animaţia se împletesc şi se completează reciproc. 

Temele s-au schimbat de la un număr la altul, în dorinţa de a pune reflectorul pe subiectele 
care ne preocupă şi care cer a fi elucidate. Aşa se face că, la sugestia Sashei Segal (tehnoredactoare 
şi co-fondatoare), am ales să ne ocupăm de însuşi miezul materialului tradițional, pe care 
literatura a crescut şi s-a dezvoltat - hârtia - cea din care s-a născut librisul sau codexul, devenit 
apoi carte, iar la celălalt pol „omul cu carte” o consumă sau o scrie, după cum dictează chemarea 
irezistibilă a hârtiei tipărite mecanic, ce devine, în final, o carte. Nu există subiect mai complex, 
mai fascinant, mai apropiat omului, de când magia scrisului a apărut şi a schimbat radical viaţa şi 
conştiinţa popoarelor alfabetizate. Progresul, ştiinţele, tot ce suntem şi vom fi, pleacă şi evoluează 
de la combinaţia celor 26 de litere primordiale. 

Aşa am gândit Alchemia „De Libris” (Numărul 2 - aprilie 2017), să fie un omagiu istoriei 
cărţilor şi a scrisului, a instrumentelor de scris, cât şi a unor idei legate de lectură, aspect, 
prezentare şi viaţa cărţilor. O zicală mult circulată în limba ebraică emite că „viaţa şi moartea 
stau pe vârful limbii”. 

Cuvintele vorbite sau scrise au o forţă colosală. Ele pot construi sau distruge lumi şi 
destine. Cuvântul scris este un instrument puternic, care dă viaţă sau, uneori, o stinge. Câteva 
rânduri scrise pot uni familii, popoare, continente sau, din contră, pot distruge cu eficienţa unui 
cutremur. 

La proiectul nostru, pe care îl voiam modest la început, s-au angajat mulţi scriitori 
entuziaști, care ne-au oferit din fructul condeiului lor. Veţi găsi în „De Libris” texte remarcabile 
despre descoperirea hârtiei, istoria uneltelor de scris, ce este manuscrisul, cum a catalizat 
tiparul modernizarea şi apariţia industriilor, care este viitorul cărţilor (Veronica Lerner) şi cât 
de importantă este coperta cărţii (Sash Segal), element crucial, care poate decide succesul şi 
destinul comercial, al tipăriturii. 

Cred că acest număr al Alchemiei depăşeşte, prin conţinut şi prezentare, tot ce s-a făcut pe 
net, în spaţiul de limba română, în ultimii ani. Mi se pare că repetăm cutezanţa lui Galland care, 
la 1704, traduce şi publică în limba franceză „1001 de Nopţi”. El transformă un text complicat 
într-o încântare romantică, pentru o Franţă raţională.

Traducerile sunt şi ele pomenite în fiecare Alchemie, este o datorie culturală să cunoaştem 
gândirea şi lirica altor naţiuni. Avem, aici la antipozi, pe Apollinaire şi pe chinezoaica Lynn Xu, pe 
evreul Ibn Gvirol, care se simte în Evul Mediu neînţeles de contemporanii săi, la fel cum se simţea 
Tristan Tzara în secolul XX, în anii în care s-a născut dadaismului. Letriştii sunt reprezentaţi de 
Liviu Cristescu, magia realului este pictată de fenomenalul Ylia Zomb, filosofia lui Lev Şestov 
este competent comentată de Maria Sava. Otilia Rosetti ne incită la joc cu un concurs al naraţiei 
lungi, între început şi punct. A citit cineva James Joyce-Ulysses? Avem acolo o frază finală rostită 
de Molly Bloom, de 4391 de cuvinte. Sau Gabriel Garcia Marquez, care, în povestea „Ultimul voiaj 
al navei fantomă”, descrie o scenă folosind 2156 cuvinte. 
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             Nu pot să nu amintesc de excelenta biografie semnată de Sash Segal pentru Fritz Khan, care 
inventează cartea infografică. Ilustraţiile conceptuale ale lui Kahn au reuşit să răstoarne, pentru 
prima dată, relaţia dintre text şi imagine. Până atunci aservită textului, ilustraţia a reuşit să ajungă 
dintr-o dată mai importantă decât acesta. Eliberată de explicaţii lungi şi separate, imaginea 
infografică conţinea în ea însăşi tot ce privitorul avea nevoie pentru a înţelege un nou concept. 
Datorită viziunii lui pacifiste şi umaniste, Fritz Kahn a fost expulzat din Germania în 1933. Cărţile 
lui au fost puse pe lista neagră şi, în multe cazuri, au fost confiscate şi arse. Fritz Kahn a emigrat 
în Palestina, apoi s-a mutat cu cea de-a două soţie în Franţa, la Neuilly-sur-Seine, lângă Paris. 
Când germanii au ocupat Franţa, Kahn a fugit la Bordeaux, unde a fost apoi arestat şi închis. 
Mulţumită intervenţiilor prietenului său, Albert Einstein, şi unor organizaţii internaţionale, Kahn 
a reuşit să fugă în Portugalia, în 1941, de unde a plecat ulterior în SUA. Şi toate aceste poveşti 
şi articole ar fi rămas o colecţie de scrieri pe ecranele noastre suprasolicitate de fluxul neostoit 
al informaţiei care ne inundă percepţia, dacă nu ar fi încăput pe mâna talentatei Sash Segal, co-
autoarea şi tehnoredactoarea Alchemiilor, încă de la naşterea revistei. Ea adaugă grafică, sens, 
culoare şi armonie vizuală, cum rar vom întâlni în alte reviste. Sash este modelul de intelectual 
bine ancorat în tehnologia modernă, cu o viziune alertă şi proaspătă, care ne duce ca prin farmec 
în lumea designului inovator. Aşa se face că, pornind de la provocarea iniţială, am ajuns la o 
revistă monumentală, care trebuie citită şi evidenţiată. Nu numai pentru conţinut şi grafică, dar 
şi pentru fascinaţia cărților pe care le iubim şi care nu încetează să ne aprindă imaginaţia şi visul. 
     Au precedat  Alchemiei alte publicații virtuale, experimentale, ca de pildă: Grupul celor 7, 
Revista ASILR, Secolul XXI, cât și colaje internaționale, cu 3-4-5-6 participanți. Rezultatul acestor 
eforturi care îmbină poezie, grafică, text și uneori trimiteri la muzică, au avut ca scop o unificare 
a mediilor vizuale, oferite de  net. 
             O ultimă lansare este „Revista Nautilus”, un mensual care se ocupă de arta modernă, poezie 
concretă, ceramică, fotografie și, mai nou, SF.  Dorim să ținem pasul cu schimbările în forma 
mesajului și problematica ce interesează consumatorul grăbit, tentat mereu de alte forme de 
expresie. Am deschis și o mică editură - SAGA - care produce cărți digitale și tipărituri de volum 
redus, pentru publicul amator de execuție imediată și costuri scăzute. Cărțile se vând pe Amazon 
sau Lulu.com, la cerere, și nu se produc pentru stoc. Este o revoluție în tipăritura robotică, în 
care mașinile scot cărțile automat, fără intervenția omului. Marea problemă a literaturii actuale 
este dezinteresul pentru cartea tipărită, în favoarea conținutului „on line”, care este dinamic, mai 
concis și adresat consumatorului, în mod selectiv.  
            
              Tineretul citește mult mai puțin, viața se petrece azi în telefonul mobil. Ne rămâne nouă, 
celor născuți in secolul XX, sarcina salvării slovei scrise. Emerson asemuia cândva biblioteca cu o 
peșteră vrăjită, din care ies personaje magice. În cazul revistelor virtuale de azi, magia se obține 
greu, senzația de „déjà vu” este pretudindeni și doar un conținut excepțional mai poate stârni un 
interes, dar și el e de scurtă durată.

link accesare revistă: http://en.calameo.com/read/001073787e06fb299d260

Editura SAGA, trei apariții de excepție:
1. Roni Căciularu-”Reporter angajatul nimănui”. O carte de reportaje și eseuri despre Israel, USA , 
România. 
2. Dorel Schor-”Cine sună la ușă?”. Schițe umoristice și caricaturi semnate de artiști renumiți, care 
însoțesc textul. 
3. Adrian Grauenfels -”Mașina de scris poezii”. Poezii din ultimul deceniu,  ilustrate de regretatul 
amic și pictor Ion Vincent Danu.
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                        A G

http://en.calameo.com/read/001073787e06fb299d260
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              Vă prezentăm, în paginile rubricii Semnal Editorial, creații ale unor scriitori care își duc veacul 
peste mări și țări, dar care simt și se exprimă românește, făcând lumii cunoscută spiritualitatea și 
cultura română, scriitori care prin atitudinea lor civică, prin frumusețea trăirilor  exprimate, fac 
cinste patrimoniului cultural român și universal. 

                                                                                                              Mă înclin, vouă!                                    
STelu Pop

         Din creația scriitorului Emanuel Pope vă prezentăm două apariții editoriale de excepție;

1. Volume de aer III(colecție de poeme dedicate prietenilor)

    autor Emanuel Pope                                                                                                                                             
    Editura Singur, România, 2018

                 link carte: https://issuu.com/emanuelpope/docs/vol_de_aer_iii_cu_coperte.
compresse

2. Normalitatea unui anormal, 2017,plachetă de versuri dedicată mișcării #rezist, 

                  autor Emanuel Pope
                  Editura Saga, Israel, 2018
                  link carte: https://www.amazon.com/Normalitatea-unui-anormal-2017-Romanian/                                                                                      
dp/1726343529, 
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https://issuu.com/emanuelpope/docs/vol_de_aer_iii_cu_coperte.compresse
https://issuu.com/emanuelpope/docs/vol_de_aer_iii_cu_coperte.compresse
https://www.amazon.com/Normalitatea-unui-anormal-2017-Romanian/dp/1726343529
https://www.amazon.com/Normalitatea-unui-anormal-2017-Romanian/dp/1726343529
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1918  – An de referinţă pentru istoria României

                                                                         preot Achim Giani

 Parohia Ortodoxă Dud

 Arhiepiscopia Aradului.            

Primul Război Mondial, 1914 – 19181, a adus populaţiei multă suferinţă. Durerea celor 
rămaşi acasă, ai căror fii, îmbrăcaţi în haina militară austriacă, își dădeau viața, eroic, pe fronturi, 
se împletea cu sărăcia generală, lipsa forţei de muncă şi spaima ocupaţiei străine.

Evenimentele din acest război mondial s-au răsfrânt puternic asupra dezvoltării satului 
Dud, care era fost un mic centru politic şi cultural înfloritor din Comitatul Aradului. Încă de 
la începutul războiului au fost chemaţi sub arme mulţi dintre tinerii de la Dud, numărul lor 
ajungând la 73.

 Unul din fiii satului Dud, soldatul Oprean Medrea, a participat activ pe front, în Primul 
Război Mondial, şi a servit cu credinţă, curaj și devotament în armata austro- ungară, fiind în 
linia întâi pe front în Bosnia – Herţegovina, Muntenegru şi Galiţia.

 Situaţia economică a satului Dud s-a deteriorat din cauza numărului mare de impozite şi 
taxe pe care populaţia era nevoită să le plătească. Din acestea au făcut parte : darea către stat, 
contribuția la împrumuturile de război, darea de fileri, venitul fondurilor de asigurare și diferite 
dări comunale.

Aspectul satului Dud în perioada anului 1918 era cel al unei așezări simetrice, cu casele 
simple, sărăcăcioase.

 După încheierea Primului Război Mondial, această zonă s-a confruntat cu situația 
tensionată a anarhiei susținute de acțiunile, uneori sângeroase, dezertorilor din armata austro 
– ungară, care umpleau hotarele satelor. În anul 1918, prizonierii din Agriș au fost eliberați de 
ruși, aceștia organizându-se în formațiuni ale Gărzii Roșii, ce au terorizat populația, atacând 
și jefuind prăvăliile din Drauț, Dud, Agriș și Tauț. Pentru a preveni aceste situații neplăcute, în 
toate localitățile din Transilvania au fost create Consilii naționale române și Gărzi naționale 
românești. Ele au avut menirea de a asigura forța executivă pentru aplicarea hotărârilor inițiate 
și ordinea publică. Au fost alcătuite din soldații întorși de pe front, înscriși voluntar în aceste 
structuri create în Agriș, Drauț, Dud, Arăneag, până în 10 noiembrie 1918. După ce au alungat 
vechea administrație, Consiliile naționale române locale au preluat puterea, constituind antistii 
comunale cu rol executiv care, împreună cu gărzile naționale, au trecut la luarea măsurilor 
pentru care au fost create.

În luna noiembrie a anului 1918, casa domnului Dr. Ștefan Cicio-Pop a fost deschisă pentru 
toți românii. Aici s-a înființat Comandamentul gărzilor naționale unde, sub conducerea preoților 
și a învățătorilor, mulțimile de români din jurul Aradului au venit pentru a depune jurământul de 
credință față de Consiliul Național Român Central2.            

           În luna noiembrie 1918, domnul dr. Ștefan Cicio Pop a publicat în ziarul Românul un 
apel către soldații români ardeleni, îndemnându-i la ordine și disciplină: ,,fiecare soldat român 
este dezlegat de jurământul dat împăratului și are voie să intre în garda națională română, 

1. Vyvyen Brendon, Primul Război Mondial 1914 – 1918 , Trad. Daniela Mișcov, Editura BIC ALL, București – 2005, 
2 Dr.Alexandru Roz, Consiliul Național Român Central și acțiunea sa pentru Unirea Transilvaniei cu România, în 
Rev. Magazin istoric, Anul XXII, Nr. 12, Decembrie – 1988, p.15.

Zestrea strămoșească
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să poarte simbolul mândru al suveranității lui naționale tricolorul, și este supus numai 
Consiliului Național Român’’3 .           

În vremurile grele de dinaintea Marii Uniri de la Alba–Iulia, biserica a avut un rol important 
în împlinirea năzuințelor naționale. În fruntea acesteia, la Arad, se afla episcopul Ioan Ignatie 
Papp. Preasfinția Sa a fost devotat realizării visului de veacuri a unității naționale, și cu prilejul 
Sinodului din luna noiembrie 1918, din orașul de pe Mureș, afirma : ,,unde merge poporul, 
mergem și noi, vlădicii”.

Înaintea proclamării Unirii Transilvaniei cu Țara Mamă, vrednicului episcop arădean i-a 
revenit deosebita cinste de a oficia serviciul religios, alături de protopopul Șiriei. La încheierea 
Sfintei Liturghii de la Alba–Iulia, au fost rostite cutremurătoaele cuvinte : ,,Cel ce a înviat din 
morți, a înviat astăzi și neamul nostru românesc, Hristos adevăratul Dumnezeu”. În aclamațiile 
mulțimii poporului, s-au ales cei trei președinți ai Marii Adunări Naționale: Ioan Ignatie Papp – 
episcopul ortodox al Aradului, Demetrie Radu – episcopul greco–catolic al Oradei și Gheorghe 
Pop de Băsești – președintele P.N.R. Tot Preasfinția Sa, Ioan Ignatie Papp, a fost cel care a rostit 
discursul de încheiere al Marii Adunări Naționale de la Alba–Iulia, afirmând că Biserica ortodoxă 
de pe meleagurile transilvănene a fost mereu alături de popor : ,,Am venit aici cu scopul și 
dorința ca, precum antecesorii noștri, vrednici de pomenire, episcopi de pe vremuri, (care) au 
suspinat împreună cu clerul și poporul credincios sub povara sistemului de împilare a tot ce a 
fost românesc, (și) acum tot împreună cu clerul și poporul nostru (să) prăznuim bucuria zilei în 
care ne-a răsărit soarele dreptății ca națiune românească liberă”.

La 1 Decembrie 1918, prin Marea Adunare Națională de la Alba–Iulia, avea loc unirea 
Transilvaniei cu România4. La această sărbătoare a poporului român, din satul Dud au participat 
15 persoane, unii mergând pe jos, iar alții călare pe cai îmbrăcați în costumul tradițional popular, 
cu steagul tricolor. 

Unirea Transilvaniei cu România a însemnat încununarea unui drum de lupte și jertfe 
la a cărui împlinire și-au adus contribuția generații de înaintași. Un ideal care a ținut trează 
conștiința de sine a poporului nostru românesc5. 

 Tot la 1918, în satul Dud are loc o mișcare revoluționară în timpul căreia sunt devastate 
prăvălia lui Krausz Bela și bunurile moșierului Terek Andrei. Acțiunile revoluționare ale populației 
sunt împiedicate de oamenii de încredere ai moșierului și de acțiunile Gărzii naționale române. 

La începutul anului 1919, avea să se exproprieze o mare parte a moșiei lui Terek Andrei. 
Din această suprafață se vor împroprietări țăranii satului Dud, completându-se proprietatea 
avută la 8 iugăre cadastrale. De asemenea, acestora li s-a dat și pășune, pentru animalele pe care 
le aveau.

 Sub aspect militar, în aprilie 1919, Regimentul 10 Vânători, comandat de către Colonelul 
Constantin Oprescu, alături cu Batalioanele 1 și 3 Horia, au distrus apărarea ungară de lângă 
Ineu, și au eliberat satele din jurul Beliului, Bocsigului și Tîrnovei, așezând pe aceste locuri 
administrația românească.

              G A
3. Dr.Ștefan Cicio – Pop, Ziarul Românul, 8 Noiembrie  -1918, p. 2.
4. Conf. Univ.Dr. Mircea Mușat, Unirea – un singur gând al tuturor românilor , în Rev. Magazin istoric, 
Anul XX, Nr. 11, Noiembrie – 1986, p.2.
5. Conf. Univ.Dr. Ion Ardeleanu, Recunoașterea Dreptului Istoric, în Rev. Magazin istoric, Anul XXII, Nr. 
12, Decembrie – 1988, p.28.
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Memoria timpului

Familia Novacovici din Gârbovăț

                                                                                                            Felicia Novacovici-Mioc

           Banatul, acest străvechi teritoriu românesc, a constituit un punct de rezistență 
permanentă împotriva năvălitorilor, iar unul dintre românii destoinici care și-au păzit pământul 
cu credința în Dumnezeu și având curajul de a-și păstra moștenirea străbună „înarmat cu 
pistoale la brâu și pușca cu cremene la umăr”, a fost plăieșul Liubimir Novac, de origine din 
Moceriș, amintit în documentele vremii la anul 1754, căsătorit cu Maria Pela, fata preotului 
Iancu Pela din Răcășdia, căsătorie din care s-au născut Iancu și Micșa Novac.

 
Având înclinație spre învățătură, Iancu (1778-1844) este dat de către tatăl său la școală, 

acesta devenind, ulterior, preot în Gârbovăț, astfel că de la 1803 începe familia Novacovici a-și 
arăta vocația preoțească. Pentru că în acea perioadă biserica noastră era sub administrare 
sârbească, Mitropolia Sârbească din Carlovăț i-a impus lui Iancu Novac ca, pentru a fi preot, 
să-și adauge la numele originar sufixul „ovici”. De dragul preoției, Iancu și-a luat numele de 
Novacovici, și așa s-a sârbizat numele de Novac.Pe timpul pastorației sale, a redactat primul 
Tipicon scris de mână, cu litere chirilice, în anul 1804.
       Alți exponenți ai acestei familii sunt fiul și nepotul lui Iancu, Pavel Novacovici (1799-1843), 
preot în Gârbovăț, respectiv Petru Novacovici (1816-1849), care a urmat ca preot în sat dupa 
moartea lui Pavel, dar care nu a avut mult timp parte de această taină, murind la scurt timp. 
Petru Novacovici a lăsat în urma sa trei copii orfani și o preoteasă văduvă. Pentru a ajuta la 
creșterea și îngrijirea acestora, episcopul sârbesc Chengelat l-a sfințit ca preot în Gârbovăț pe 
fratele lui Petru, Maxim Novacovici (1826-1899), străbunicul meu.

Întrucât biserica din Gârbovăț construită inițial în anul 1785, era în pericol de prăbușire, 
Maxim Novacovici a demolat-o până la temelie, și a rezidit-o între anii 1871-1873, dotând-o cu 
cărți noi, cu prapori și răpizi, refăcând și scaunele din biserică.

În anul 1848 a fost persecutat și urmărit de armata ungară, stând ascuns prin păduri, la 
colibele păstorilor, până la retragerea trupelor. 

Maxim Novacovici a fost un cântăreț și predicator vestit, iar căre sfârșitul vieții, orb fiind 
și dus de mână de fiul lui, Nicolae Novacovici, a slujit în biserică utrenia și vecernia, oficiind 
singur și înmormântările. A servit ca preot 50 de ani și a avut 11 copii.

Tradiția preoțească a familiei a fost continuată de fiul lui Maxim, Nicolae Novacovici (1854-
1939), care, pentru ținuta sa politica pro-românească, a fost deportat alături de fratele său, 
învățătorul Emilian Novacovici, și nepotul său Emilian Novacovici, în Kabold, Ungaria. Pentru 
meritele sale naționale și bisericești, a fost ales ca membru în Comunitatea de Avere a Confiniului 
Militar Banatic nr.13 Caransebes, apărând interesele grănicerești, și a fost distins, în anul 1912, 
cu brâu roșu, de Consistoriul din Caransebeș. De asemenea, a fost și un împătimit arheolog. Pe 
lângă cei enumerați mai sus din rândul familiei Novacovici, au slujit biserica, Valeriu Popescu, 
născut în 1907, de asemenea preot în 

Gârbovăț, Silviu Novacovici, născut în 1897, preot în Bănia, Nicolae Careba, preot în Rudăria și 
Nicolae Popescu, preot în Vărădia.

      Alți reprezentanți de seamă ai familiei au fost preotul-profesor Romulus Novacovici (1897-
1929)- fratele tatălui meu, primul director al Gimnaziului de Stat „Principele Carol” din Bozovici, 
absolvent al Facultății de Litere si Filosofie din Cluj, cu „magna cum laude”, și absolvent de 
teologie, preot și profesor în Bozovici, care a scris „Împărăția lui Dumnezeu”, 
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publicată inițial în Foaia Diecezana din Caransebeș și reeditată anul trecut, respectiv preot 
Romulus-Vasile Novacovici (1933- 2003), fratele meu, care a păstorit în frumoasa Vale a 
Carașului, la Macoviște, Vrăniuț și Oravița. A slujit Oficiul Protopopesc Oravița timp de 14 

ani, ca secretar, și alți 13 ani ca misionar protopopesc, apoi muzeograf al Protopopiatului 
Oravița. A fost cooptat ca membru în Societatea culturală artistică „Sorin Titel” din Timișoara, 
care i-a acordat diploma de onoare pentru activitatea publicistică la revista „Vrerea” în cadrul 
unei adunări publice la Teatrul Vechi din Oravița. A scris „Monografia Bisericii Ortodoxe Oravița 
Română” si „Istoria Corului Ortodox Oravița Română”, ambele în manuscris.

Pe lângă acești preoți care au slujit Biserica Ortodoxă, mai amintesc pe diaconii Ioan și Iosif 
Novacovici, precum și pe teologii Timotei, Iosif și Maxim Novacovici.

Acestei familii preoțești i s-au mai alăturat, prin căsătorie cu descendenți ai familiei, și alți 
preoți, dintre care amintesc pe:

-Iosif Bololoi, preot în Gârbovăț și Șopotu Vechi

-Pavel Popescu, preot în Dalboseț

-Ioan Goga, preot în Lăpușnicel și în Vălișoara

-Ioan Alexandrescu, preot în Verendin și în Lugojel.

-Cornel Mircea și Gheorghe Simion, ambii preoți în Răcășdia

-Sabin Bololoi, preot în Timișoara

Toti cei mentionați mai sus și-au îndeplinit chemarea slujind cu crucea în mână Bisericii 
Ortodoxe, păstrând nealterată credința în Dumnezeu și contribuind la ridicarea idealului de 
credință românească, chiar dacă au trecut, de multe ori, prin sacrificii morale și materiale.  

              

           

 

Pr. Maxim Novacovici și fiul             Pr.Romulus Vasile Novacovici       Pr.Prof.Romulus Novacovici                                                                                                                                       
         Pr. Nicolae Novacovici

                                                                                                                                                              F N-M



106

Parteneri & Sponsori & Colaboratori

1. PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL TÎRNOVA, JUD.ARAD;
Tîrnova, str.Principală, nr.734, tel/fax:0257 370 101, e-mail:contact@tirnova.ro
           

2. POPASUL TURISTIC ,,VALEA ARINILOR”;
Arăneag, jud. Arad, nr. 375, tel:0757640496, e-mail:gh.calb@yahoo.com

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. 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 368440 745, Fax: + 40 368 440 74147

Depozit Brașov:Loc. Ghimbav DE301- DE 305 in incinta RA-RA Logistics,Tel: +0368 734 283 
Fax: +40368 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 425194, 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 797e-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 produseîn 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 ii reprezinta si a paletei largi de produse desfăcute, HTI International Romania 
va asigura componentele de instalații dorite in 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.               
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5. 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: 40-264436 253, 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.               
                        

                                                   
6. 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.       

                                                                                                                                                

 7. 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.

http://www.wilotrans.ro
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            8.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.
             
             9. S.C.AGROLIV S.R.L. TURDA
Turda, Strada Stefan Cel Mare, Nr: 42, tel:0264 314501 , e-mail:agroliv@yahoo.com
Comerț en-gros și en-detail cu piese de schimb pentru tractoare, mațini agricole, camioane, 
autoutilitare, autoturisme: curele de transmisie, rulmenți, acumulatori, componente electrice, 
faruri; oglinzi retrovizoare;lubrifianți: uleiuri, vaseline. Comerț cu materiale de construcții, 
materiale și instalații apă și canal, utilaje, scule electrice și manuale, mașini electrice, instalații și 
materiale electrice, diverse materiale pentru gospodărie, pentru diferite activități; Scule electrice 
profesionale, echipamente pentru construcții, unelte pentru gradină, hidrofoare, pompe de apa, 
pompe submersibile, aparate de sudură, etc. Activitatea firmei se bazează pe câteva repere 
esențiale dintre care enumerăm: calitatea, promtitudinea, prețul.

              10.S.C. SMART DISTRIBUTION S.R.L. MARGHITA, jud. BIHOR
Marghita, Strada Republicii, Nr. 71, Bl.M3, Cod Postal 415300, Jud. Bihor, tel: 0745-578 465,
Smart Distribution oferă întreaga gamă de produse de papetărie şi birotică, aparținând celor
mai bine cotate mărci, produse de curăţenie – igienă, fiind distribuitor autorizat al firmelor
și mărcilor de top. Vânzarea produselor realizându-se prin sistemul classic și sistemul SICAP.
Distribuţia produselor este asigurată prin livrarea gratuită la sediul clientului. 
   
             11.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.
confecționate din polioximetilenă(POM). Executarea de proiecte noi sau recondiționarea pieselor 
deja existente. Toate proiectele sunt conform directivelor CE.
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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
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