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Puține țări din lume au pierdut în ultimele decenii 

atâta populație cum au pierdut românii. Nu doar din 
cauza declinului natalității, cât, mai ales, urmare a unui 
exod dramatic, îngrijorător, spre Occident, în căutarea 
unui loc de muncă mai bun, a unui câștig care să ridice 
standadul de viață. 

Prăbușirea economiei românești, dispariția multor 
locuri de muncă, așteptările înșelate în privința 
educației, sistemului sanitar etc. etc. se numără printre 
argumentele deciziei unor conaționali de a căuta soluții 
existențiale dincolo de granițele țării natale. 

Românilor din diaspora le-am dedicat numeroase 
pagini în cărțile mele – jurnale, interviuri –  din dorința 
de a afla ce s-a ales de viața lor, după ce au decis „să-și 
ia lumea-n cap”. Unii au reușit, cât de cât, să-și vadă o 
parte din vise împlinite, alții au mărșăluit cu greu prin 
hățișurile existențiale mereu atrași de o himeră.  

Despre „aventurile” adaptării, integrării într-o lume 
adesea ostilă, a scris cu sânge rece târgu-mureșeanca 
Silvia Urdea, în cartea sa Fragmente din Babylon, o 
carte tulburătoare, o mărturie și o spovedanie fără 
farduri, despre căutările destinului său american. 

Rămân însă multe lucruri nespuse, despre care nu 
se va afla niciodată, pentru că nu oricine are harul și 
puterea de a-și pune sufletul pe tavă.  

Dincolo de exilul în țări îndepărtate, există și un 
exil intern, unul mult mai spectaculos, și nu mai puțin 
substanțial decât o experiență pe alte meleaguri. Am un 
exemplu care răstoarnă prejudecăți și infirmă fatalități. 

Teli Iacșa, o bucureșteancă sadea, a lăsat Capitala 
și s-a „exilat” la Țopa, sat aflat la o aruncătură de băț de 
Sighișoara. Aparent, nu e mare scofală să lași zgomotul 
și furia unui mare oraș în favoarea liniștii patriarhale a 
unui loc parcă uitat de lume. Teli Iacșa, însă, nu doar că 
a renunțat la confortul orașului, dar a ales să se întoarcă 
în timp, să pună ordine în zestrea lăsată din veac în 
veac. A ales să cumpere o casă veche, pe care să o 
readucă la viață și să o facă mai strălucitoare poate 
decât a fost ea vreodată. 

În altă ordine de idei și tot în contrasens cu mersul 
lumii, cu mirajul Occidentului, o familie de olandezi 
(cu stare și cu profesiuni în trend) a ales să se mute în… 
România, dar nu oriunde, ci … la țară. 

(Continuare în p. 28) 
NICOLAE BĂCIUȚ 

 

 
Acad. Răzvan Theodorescu a trecut pragul acestei 

lumi (22 mai 1939 – 6 februarie 2023)  
 (Foto: Vălenii de Munte, 15 august 2022) 

________________________________________________________ 
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Când o imagine face cât o mie de cuvinte 
 

 
În așteptarea „Dragobetelui”, la Reghin, alături de membrii Asociației „Crenguța de brad” 

 
 

 
Căminul Cultural „George Coșbuc”, Țopa, lansarea cărții  prof. Traian Sabău „Țopa- satul 

transilvan de pe Târnava Mare”  
 

    
Muzică și poezie la Castelul Mariaffi, din Sângeorgiu de Mureș 
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prin oglinda a trei proiecte 
culturale actuale 

 
“Eu am vrut să înalţ totul dincolo 
de pământ. Eu am făcut piatra să 
cânte pentru Omenire. Sculpturile 
mele sunt chiar şi pentru cei orbi. 

Ceea ce vă dăruiesc eu este 
bucurie curată” (C.B.) 

 
Celebrăm din nou Ziua 

Brâncuși (19 februarie), o zi 
dedicată vieții și creației celui ce a 
fost părintele sculpturii moderne, a 
celui ce a marcat apoi evoluția 
multor ar-tiști. Totodată, anul 
acesta se îm-plinesc 85 de ani de la 
inaugu-rarea Ansamblului 
Monumental “Calea Eroilor”, 
realizat de Constantin Brâncuși la 
Târgu Jiu, în intervalul 1937-1938. 

* 
,,Aș vrea ca lucrările mele să 

se ridice în parcuri și grădini 
publice, să se joace copiii peste 
ele, cum s-ar juca peste pietre și 
monumente născute din pământ, 
nimeni să nu știe ce sunt și cine le-
a făcut, dar toată lumea să simtă 
necesitatea și prietenia lor, ca 
ceva ce face parte din sufletul 
naturii”, spunea sculptorul. 

* 
Institutul Național al 

Patrimoniului (INP) despre 
Ansamblul Monumental “Calea 
Eroilor” din Târgu Jiu 

Dosarul întocmit pentru 
includerea Ansamblului de la 
Târgu Jiu în patrimoniul UNESCO 
se află în discuții și analiză de mai 
mulți ani, încă în așteptare. INP 
explică de ce acesta trebuie inclus 
în lista patrimoniului mondial. “Ce 
sărbătorim de ziua lui Brâncuși? 
Acest spirit Brâncuși și înțelesurile 
din operele pe care artistul le-a 
lăsat lumii. Suntem norocoși, 
bunăoară, să ne putem reîntâlni cu 
Brâncuși în singurul său proiect de 
artă monumentală de for public - 
Ansamblul Calea Eroilor de la 
Târgu Jiu, dedicat jertfei soldaților, 
jandarmilor, cercetașilor și civililor 
din Târgu Jiu, care au murit eroic 
apărând orașul, în bătălia de la 
podul Jiului din 14 octombrie 
1916.  

 
____________________________ 

Răspunsul lui Brâncuși la 
tema globală a comemorării 
victimelor Primului Război 
Mondial și omagiul său pentru 
gorjenii dintre care s-a ridicat este 
o capodoperă creativă a 
modernismului, o reflectare 
artistică excepțională a acestui 
eveniment marcat de uriașe 
pierderi de vieți omenești în 
întreaga lume. Odată cu 
Ansamblul Monumental de la 
Târgu-Jiu, Brâncuși nu e doar un 
sculptor și un artist conceptual de 
geniu, ci și un urbanist, un 
dramaturg al memoriei întrupate în 
spațiul public. 

Limbajul estetic modernist 
esențializat este demonstrat prin 
forma, materialele și inovațiile 
tehnice ale Ansamblului dar și prin 
poziționarea sa atent studiată în 
spațiul urban deschis. Lucrarea 
reprezintă punctul de cotitură 
dintre tradiția monumentelor 
memoriale figurative și 
monumentele moderne abstracte. 
Din acest motiv și din multe altele, 
pe care vă invităm să le descoperiți 
pe pagina https://brancusi.world, 
Ansamblul Monumental de la 
Târgu-Jiu este un monument de 
relevanță mondială”. 

Noul sezon ArtSafari 
București, expoziția „10 urmași 
ai lui Brâncuși” 

ArtSafari revine și prezintă 
„10 urmași ai lui Brâncuși”, prima 
expoziție temporară a sezonului, 
care marchează ziua Națională 

Constantin Brâncuşi, vizitabilă din 
16 februarie până pe 5 martie. 
Expoziția, curatoriată de Ioana 
Spiridon, prezentă moștenirea pe 
care a lăsat-o marele artist prin cei 
ce au rezonat cu viziunea sa, 
artiștii George Apostu, Florica 
Ioan, Vasile Gorduz, Napoleon 
Tiron, Gheorghe Iliescu Călinești, 
Ion Vlasiu, Géza Vida, Paul Nea-
gu, Irina Codreanu, Ingo Glass. 

 
„Harta Brâncuși” 
Un alt proiect demn de amintit 

și aflat în dezvoltare, inițiat de 
comunitatea La blouse roumaine, 
este Harta Brâncuși, care prezintă 
46 de muzee, galerii și spații 
publice din lume ce găzduiesc 
opere brâncușiene, 46 de locuri din 
întreaga lume unde sunt expuse 
sculpturi, desene și fotografii ale 
marelui artist.  

“Vă invităm să mergeți și să le 
admirați, oriunde s-ar afla. Este cel 
mai potrivit mod de a-l cunoaște 
pe Brâncuși. Harta poate fi editată, 
corectată și îmbunătățită. Ne va 
servi ca bază pentru o aplicație cu 
opera brâncușiană, unde vom 
descoperi în timp real “esența 
lucrurilor”, transmiteau inițiatorii 
proiectului, care mai informau că 
proiectul acceptă contribuții din  
partea publicului. Detalii se găsesc 
pe site, acolo unde putem vizualiza 
și harta - 
https://lablouseroumaine.io/harta-
brancusi/?fbclid=IwAR3ytzb2fVKx
rhpkkVXMvztSw029_6SqOEIvVXc
pHi1z3o4BeC_dVLWahgU. 

Sorana Georgescu-Gorjan, în 
cartea “Așa grăit-a Brâncuși”, ne 
amintește că “orice s-ar zice, orice 
s-ar face, opera lui Brâncuși 
rămâne pentru timpurile viitoare 
singurul pivot solid. Opera lui 
Brâncuși nu este o expresie locală, 
ea este esența celei mai înalte 
expresii a purității universale și va 
rămâne de-a lungul secolelor 
viitoare singurul obstacol peste 
care nu se va putea trece.” 

COSMINA MARCELA 
OLTEAN 

Foto1 - INP, foto2-3 - Centre 
Pompidou, Paris 
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POVESTEA COLOANEI 

INFINITULUI ÎN MEMORIAM 
CONSTANTIN BRÂNCUȘI 

Coloana recunoștinței fără 
Sfârșit, inițial așa a fost numită, 
ulterior botezată COLOANA 
INFINITULUI. 

Lucrarea a fost închinată 
soldaților români căzuți în lupte pe 
malurile Jiului în timpul Primului 
Război Mondial din 1916. 

COLOANA INFINITULUI 
face parte din Ansamblul 
Monumental din Târgu Jiu alaturi 
de Masa Tăcerii și Poartă Sărutului, 
amplasate în Parcul Coloanei la 
intrarea în oraș. 

De altfel aș spune o trilogie 
dăltuită în piatră pentru eternitatea 
României. 

Lucrarea a fost amplasată în 
anul 1938 ,coloana având o înălțime 
de 29,35 metri și este compusă din 
16 module octaedrice suprapuse, 
respectiv având la extremitățile, 
inferioară și superioară, câte o 
jumătate de modul.Brâncuși numea 
acești moduli, mărgele. 

Nu știu cam câți oameni au fost 
necesari drept ajutoare ale 
sculptorului, câte calcule, câtă 
inginerie,cert că lucrarea dăinuiește 
și azi deși de-a lungul timpului au 
fost înregistrate foarte multe seisme 
în România, recent cunoaștem ce se 
întâmplă în zona, peste 500 de 
cutremure, mai mici mai mari, iar 

COLOANA INFINITULUI stă 
neclintită, ca și celelalte lucrări. 

Mi-am pus întrebarea cum a 
reușit? 

O altă poveste spune că imediat 
după instaurarea regimului 
comunist, mai marii Tg.Jiului din 
dispoziția celor și mai mari, au 
dispus demolarea, distrugea, 
coloanei, ca fiind fără nici o 
importanță, urmând să o colecteze 
pentru fier vechi. 

Acum să fac o paranteză, nici 
ăștia de după nu au fost mai breji. 
După 1989 încoace țara a devenit 
un morman de fiare vechi. 

Primii, comuniștii din prostie, 
cei de acum din interese meschine 
și la comandă să pună țara pe butuci 
și uite că au reușit. 

Dar revenind la perioada 
comunistă ,a fost delegat atunci un 
tânăr UTC-ist, născut și el în 
Hobița, să dărâme Coloana 
Infinitului. 

Tânărul UTC-ist Tănasie 
Lolescu primind ordin de la primul 
secretar al Tg.Jiu unul Cristian 
Babarlic, acesta în entuziasmul 
tinereții inconștiente sau în speranța 
că o să urce ierarhic mai sus decât 
Coloana Infinitului a purces la 
treabă. 

Munca lui a fost în zadar, și-a 
chemat un prieten tractorist,Militon 
au înlănțuit coloana, de la primul 
modul-mărgea, au accelerat 
tractorul, doar doar coloana din 
vertical o să ajungă pe orizontal. 

Doar lanțul singurul, s-a rupt. 

 
___________________________
Au repetat de câteva ori 
operațiunea, tractorul a suferit 
avarii nu și Coloana Infinitului, 
tinerii au raportat că nu au reușit și 
că le trebuiesc altfel de utilaje. Sunt 
povești adevărate iar Coloana 
Infinitului rezistă! 

Constantin Brâncuși se născuse 
pe 19 februarie 1876 în satul 
Hobița, Gorj, a lăsat amprenta 
neamului românesc oriunde a pășit 
în lume. 

Dumnezeu să-l odihnească, iar 
noi suntem datori să păstrăm aurul 
lăsat întregii lumi. 

Fotografia s-a realizat grației 
delegație Apollon organizată pe 
către Excelențăa sa dl George Calin 
pentru care și azi îi mulțumesc! 

AURA UNGUREANU  
19 feb.2023 București 
 

________________________________________________________________________________________  
 

 
 
Cea mai mare expoziţie 

Brâncuşi din România din ultima 
jumătate de veac  va fi organizată la 
Timişoara începând cu septembrie 
2023, când oraşul este Capitală 
Europeană a Culturii. Evenimentul 
se va desfăşura la Muzeul de Artă, 
în condiţii excepţionale de securitate. 

Expoziţia Brâncuşi este 
programată în perioada 30 septembrie 
2023 – 28 ianuarie 2024, în anul 2023 
Timişoara fiind Capitală Europeană a 
Culturii. Opere de artă semnate de 
Brâncuşi, precum Ecroseu, Cap ete de 
copii, Prometeu, Muza adormită, 

Domnişoara Pogany, Piatră de hotar – 
din seria Sărutul, Rugăciune, Măiastra, 
Pasăre în văzduh, Coloana fără sfârşit 
III, diferite desene, guaşe şi fotografii 
realizate de Constantin Brâncuşi vor  
_____________________________  

 

  
 

putea fi văzute. 
Costurile unei astfel de expoziţii 

se ridică la aproximativ un milion de 
euro pentru amenajările necesare la 
Muzeul de Artă din Timişoara, gazda 
evenimentului, şi un milion de euro 
pentru amenajarea efectivă a 
expoziţiei. Ministerul Culturii 
intenţionează să obţină o garanţie 
guvernamentală pentru operele ce vor 
fi expuse. 

Potrivit Doinei Lemny, curatorul 
expoziţiei de la Timişoara, în jur de 
20-25 de sculpturi ale lui Brâncuşi, din 
colecţii private şi de stat, vor fi aduse 
la Timişoara din Anglia, Elveţia, 
Franţa şi România. 
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Colțul spiritual 

 
O istorioară sfântă ne poves-

teşte vrednicul de pomenire pă-
rinte Ilie Cleopa din cartea de 
lectură duhovnicească Evergheti-
nos. Se spune că la o mănăstire 
de maici, o călugăriţă era paracli-
sieră în viata de obşte. Paraclisie-
rul e cel care se duce la ora 11 
noaptea, şi trezeşte pe stareţ, a-
vând un clopoţel în mână şi un 
ciocan. Se duce şi bate de trei ori 
în uşă, zicând: "Pentru rugăciuni-
le Sfinţilor Părintilor noştri, 
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul 
lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe 
noi!", iar cel din casă, zice: 
Amin". Sună clopoţelul şi merge 
la altul. Aşa e rânduiala si asa era 
şi această călugărită. Ea, ca să nu 
doarmă, ce făcea? Citea la 
Psaltire de cu seară şi până la 
Utrenie, şi când era ora 11, fuga 
la stareţă să ia binecuvântare ca 
să meargă să toace, să scoale 
maicile la rugăciune. 

Diavolul avea mare ciudă pe 
ea, că-l ardea cu Psaltirea. Şi ce 
s-a gândit diavolul să-i facă, s-o 
ocărască stareţa şi maicile? Se 
ducea dracul noaptea şi-i trăgea 
clopotele. Dar nu le trăgea când 
trebuie, că abia adormeau maicile 
şi numai ce auzeai: "Bang, bang, 
bang...". O chema stareta: 

-Măi fată, hăi, dar de-abia au 
adormit maicile, de ce tragi 
clopotele? 

Dar ea zicea: 
-Iartă-mă, maică stareţă, că 

am greşit! Ea nu ştia că-i dracul, 
credea că altă călugăriţă vrea să-i 
facă ei rău. Altă dată, de două ori 
le trăgea, şi de cu seară şi după 
miezul nopţii, după ce adormeau 
maicile. Numai la vreme nu le 
trăgea, ca să se răzbune pe 
călugăriţa care citea la Psaltire. 

Dar ea ce-a făcut? Măi, şi-a 
zis ea, am să mă duc în clopotni-
ţă! Tot nu dorm! Şi a luat Psalti-
rea, o cruce în mână şi nişte lu-
mânări ca să citească în clopot-
niţă, să vadă care-i maica aceea, 
că de atâtea ori au pus-o la canon 
şi stareţa şi duhovnicii, că sună 

__________________________ 
clopotele înainte de vreme. Când 
s-a dus acolo, vine dracul. Pune 
un picior pe-un geam şi unul pe 
celălalt şi se agaţă cu mâna de 
funie ca să tragă clopotele. Dar 
ea, cum era cu crucea, când l-a 
văzut, a zis: 

- În numele lui Iisus Hristos, 
stai! Să te lege puterea 
dumnezeirii! 

- Văleu, roaba lui Dumnezeu, 
dă-mi drumul, că nu mai vin 
niciodată! 

- Nu. Stai! Stai să vină maica 
stareţă şi maicile din consiliu, 
care de atâtea ori m-au pus la 
canon, că eu trag clopotele. 

- Dă-mi drumul, roaba lui 
Dumnezeu! 

- Nu. Să te lege puterea lui 
Dumnezeu şi Sfânta Cruce! Stai 
aşa, cu mâna pe funie! 
Şi ea săraca s-a dat jos din 

clopotniţă şi s-a dus la stareţă. 
- Maică staretă! Hai să vezi 

cine trage clopotele, că de atâtea 
ori m-ai pus la canon! 

Maica stareţă a luat câteva 
maici din consiliu şi s-a dus să 
vadă cine trage clopotele. Ea a 
crezut că este o maică care trage 
clopotele, ca s-o supere. Când au 
ajuns şi au văzut că dracu-i 
clopotar, au început a striga: 

- Văleu! Maică, alungă-l de 
aici, vai de noi, murim de frică! 
Îi urât tare! 

- Nu! Lăsati-l! Nu poate să se 
ducă, că-i legat. 
Şi dracul striga: 
- Daţi-mi drumul, roabele lui 

Dumnezeu, că nu mai vin la 
mănăstirea asta în veac! 

- Nu! Stai aici să aduc tot 
soborul mănăstirii să-ţi ceri 
iertare de la maici, că ne-ai 
tulburat pe toate când sunai clo- 

potele înainte de vreme! 
- Asta n-o pot face! 
Ai văzut răutatea diavolului? 

"Asta n-o pot face". Şi au tras 
clopotele să se adune maicile. 

-Măi, dracul în clopotniţă! Îl 
pune aceea să-şi ceară iertare. 

-Zi, iartă-mă! îi spuneau 
maicile. 

-Nu pot, că dacă zic mă fac 
înger!  

Vezi, dacă a căzut din 
mândrie, nu poate zice "iartă-
mă". Atunci a zis călugăriţa: 

-Uite ce-i! Dacă nu zici "iartă-
mă", să ne cânţi o cântare, cum 
cântai tu când erai înger înainte. 

-Dacă voi cânta, vă topiţi ca 
ceara. 

-Nu ne temem, i-au spus 
maicile! 

-Şi ce cântare să cânt? 
-Cântă Trisaghionul !(Sfinte 

Dumnezeule). 
Când a început să cânte, plan-

gea tot soborul mănăstirii. Cânta 
frumos tare. Dar ştii cum cânta? 
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, 
Sfinte fără de moarte, şi gata. 
Până acolo! Miluieşte-ne, nu voia 
să zică. 

-Zi "miluieşte-ne"! 
-Nu pot, că dacă zic mă fac 

înger! 
-Asta vrem noi! Cântă milu-

ieşte-ne, că nu-ţi dau drumul. 
Aici te ţin legat şi mâine, să vină 
toate satele să te vadă aici 
clopotar! Zi miluieşte-ne! 

-Nu pot! 
-Să te ardă puterea Sfintei 

Cruci! 
-Văleu! Daţi-mi drumul, că nu 

mai vin în veac aici! Am să spun 
la tot iadul ce-am păţit. 

-Nu! Zi:„Miluieşte-ne pe noi"! 
Când a văzut că-l arde puterea 

Sfintei Cruci, a cântat. Şi când a 
cântat miluieşte-ne pe noi, a 
strălucit ca soarele şi a zburat la 
cer. S-a făcut înger.  

-Mulţumim Domnului, au zis 
maicile, că am văzut un drac care 
s-a făcut înger înapoi, că a zis 
miluieşte-ne pe noi! 

Pr. Dr. GHEORGHE 
NICOLAE ȘINCAN 
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Mijlocirea părintelui Alexei Mateevici pe 
lângă Mântuitorul lumii pentru românii 
Basarabiei și ai Transnistriei 
 

- Întortocheată și plină de hopuri e calea ce suie 
spre Tine, Stăpâne! 
Binecuvântează, Te rogu, nevolnicii semeni ai 
mei! Cu plecăciune, eu, robul Tău, 
care nu-i decât praf și cenușă, Mateevici Alexei. 

- Rătăcitoare și numai păcate e, frate Alexei, 
turma sinistră ce o păstorești. Arcași din 
Mușátini și din Basarabi, ei toți renegatu-și-au 
neamul și graiul, hulindu-și părinții ca niște 
străini. Greu e păcatul și mare e strigătul contra 
mancurților și herostraților din Basarabia și din 
Transnistria. Destinul Sodomei și Gomorei  le 
calcă pe urmele lor de proscriși! 

- N-aș vrea să ies din cuvântul Tău, Doamne. 
Îngăduie-mi, totuși, să-ntreb ca și biblicul, 
vrednicul, mult prea distinsul Tău rob Avraam: 
dacă-n olatul de rătăciți se vor găsi la vreo 
cincizeci de drepți, îi vei pedepsi împreună cu 
strâmbii? Departe de Tine așa ceva! 

- Doar cincizeci de drepți să se-ntâmple pe-acolo 
și-i cruț și pe ceilalți în numele lor. 

- Iertat fie-mi, Doamne, umilul cuvânt: de s-o-
ntâmpla să lipsească vreo cinci, vei face să piară 
olatul întreg? 

- Ba nu, fiul meu, voi menține tot neamul. 
- Și dacă, Stăpâne, lipsi-vor alți cinci? 
- Îi cruț și pe ceilalți cu-acești patruzeci. 
- Și dacă acolo vor fi doar treizeci? 
- Și-n cazul acesta păstra-voi tot neamul. 
- Iar dacă n-or fi decât doar douăzeci? 
- Nu-l voi distruge nici pentru-aceștia. 
- Nu vreau să te mânii, Preasfinte Stăpâne: și dacă 

acolo vor fi numai zece? 
- Nu-l voi distruge nici pentru zece. 
- Și dacă, Preasfinte, va fi numai unul? 
- Nu-l voi distruge nici pentru unul. Să aibă  -  

știi?  — cine să-l urce pe cruce. 
 
Spovedanie Părintelui Alexie  Mateevici 
 
Ne vom păstra ființa doar prin graiul 
Al mamei, sfânt, de-atacuri ocrotit, 
Pe ultim drum plecând, ne-ai profețit. 
Noi l-am crestat, plângând, cu tot alaiul. 
                                            
Părinte, sfatul l-am urmat cinstit, 
I-am șters, prin timp, dens, slinul, mucegaiul 
(Ni-s martori vii și iadul crunt, și raiul), 
Exact așa cum, cert, ne-ai izvodit. 
 
A fost cu noi și e,  va dăinui, 
În astă lume de zădărnicíi, 
Precum uríce-atestă și pisánii, 

 
___________________________________  
Cât noi am fost, cât súntem și vom fi - 
Și ieri, și azi, și mâini, și-n veșnicii, 
Duioasa limbă-a vechilor cazanii. 
 
„Români am fost ca boabele-n păstăi” 
                              Părintelui Alexei Mateevici 
 
Trimisul pe pământ al raiului 
Din hău să ne salvezi, rătăcitori, 
Nici gând s-accepţi, să fi ştiut că mori, 
A-i zice balalaică naiului. 
 
Ascuns în taină printre rari comori, 
Ales cu grijă, grâu al graiului, 
Cu zel pornişi la dezvelirea lui 
Precum întâii limbii stătători. 
 
Fidel străjer principiilor ei, 
Rămâi în front, părinte Alexei. 
 
„Români am fost ca boabele-n păstăi” - 
Profetic spus, pe veci ca să rămână 
În sufletele semenilor tăi 
Simţirea  noastră sacră: cea română. 
 
Aici a fost și-n veci o să rămână 
 
Dainează somnul pruncilor la piept 
Și múrmurul izvoarelor îngână. 
Să deie lupul miercurea la stână, 
E-același grai pe mal, că-i stâng, că-i drept. 
 
Ca apa de tămadă din fântână, 
În sfânt lăcaș ca háricul transept, 
La greu județ - un ócoș înțelept, 
Așa e limba noastră cea română. 
 
Cu vorbe din scriptură, port recept: 
Altiță, ie, bernevéci, târsână, 
Icoana sfântă – simbol și precept, 
Străjer al dăinuirii și stăpână 
 
Aici a fost și-n veci o să rămână 
Divina limbă-a noastră cea română. 

                     NICOLAE MĂTCAȘ  
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adevărata zi a îndrăgostiţilor la 
români 

   Motto: „Iubirea este atunci când 
sufletul începe să cânte şi florile vieţii 

înfloresc singure”. 
Rabindranath Tagore  (1861-1941), 

scriitor indian 
 

Acum, când deja e „primăvară-n 
februarie”, căci gingaşul ghiocel s-a 
trezit demult din somnul iernii (una 
destul de blândă), făcându-ne cu 
ochiul, şi după 10 zile de „amoruri 
occidentale”, ni s-a trezit orgoliul de 
îndrăgostiţi mioritici. Şi nu e rău 
deloc, pentru că, în ajun de martie şi 
în prag de primăvară, ni se umple – 
tuturor – inima, „ochi” de iubire 
adevărată şi nu de dorul aventurilor. 

Nobilul sentiment de dragoste se 
regăseşte la români în permanenţă şi 
vine din negura vremurilor. 
Manifestarea, cu adevărat, a iubirii 
pentru cineva a dus la statornicia unei 
afecţiuni complexe. Durabilitatea 
acesteia este determinată de mai mulţi 
factori în cadrul unei asocieri cu 
specific uman. Periodic, sunt atinse 
„puncte culminante” de iubire, prin 
care se sensibilizează şi se întăresc 
sentimentele de simpatie şi de 
admiraţie, de preţuire şi de afecţiune 
pentru cineva. Este vorba de logodnă, 
de căsătorie, de sărbători religioase, 
de diferite celebrări din viaţa celui 
iubit. Aşa s-a ajuns la sărbătorirea 
„zilei îndrăgostiţilor”! 

În 24 februarie este 
DRAGOBETELE, sărbătorit din 
moşi-strămoşi de îndrăgostiţii de 
toate vârstele, zi în care trebuie să ne 
ridicăm, cu toţii, deasupra propriei 
condiţii. El este considerat a fi fiul 
Babei Dochia, numit şi „cap de 
primăvară” – un bărbat chipeş şi 
iubăreţ, nevoie mare, devenit patronul 
dragostei la români. Această tradiţie 
românească scoate în evidenţă 
măreţia şi importanţa sentimentelor 
de iubire pentru cel apropiat, 
coroborate cu prefacerile şi 
învăţămintele pe care ni le dă „mama 
natură”. Este vorba de influenţa 
benefică pe care o are asupra noastră 
venirea primăverii. Parcă nimic nu-i 
mai aşteptat ca primăvara!... Primele 

 
______________________________
semne sunt date de apariţia ghioceilor 
şi a brânduşelor. Atunci, grupuri de 
fete şi băieţi merg în pădure pentru a 
culege aceste flori. Întâlnindu-se pe 
cărări şi în poieniţe, fetele şi băieţii se 
văd, se cunosc şi apare „dragostea la 
prima vedere”. La întoarcere, feciorul 
aleargă după fata aleasă, strigând: 
„Dragobetele sărută fetele!”. Dacă o 
prinde, îi „fură” sărutul, în văzul 
tuturor, şi aceea îi va fi dragă! Şi 
fetele trebuie să pună mâna pe băiat, 
ca să nu rămână singure... 

Acum, când se topesc – în 
rotunjirea şi în crăpatul mugurilor – 
zăpezile (mai sunt destule pe 
meleagurile româneşti), ne întoarcem 
inima şi sufletul unul către celălalt şi 
reinventăm naşterea iubirii pentru cel 
drag şi gândul speranţei spre frumos 
şi bine, pentru că: „nu sunt eu al tău şi 
tu a mea, ci, amândoi ai amândurora” 
(vorba părintelui Stăniloaie). Cum 
spuneam, Dragobetele nu este 
sărbătorit numai de tineri, este 
sărbătorit de toţi – tineri şi vârstnici, 
căsătoriţi sau nu – pentru că iubirea 
este mai profundă prin dragoste! „Cui 
nu-i place dragostea, Dumnezeu să nu 
i-o dea” – zice cântecul. 

Până aici, nimic deosebit. Dar, a 
ajunge să imporţi şi „sărbătoarea 
dragostei” este ceva curios, dacă nu 
un lucru rău! Nu erau suficiente 
celelalte importuri, de toate felurile, 
prin care România a ajuns piaţa de 
desfacere a produselor orientale şi 
occidentale. Am importat şi... 
„Valentine’s Day”! Ce ironie a 
soartei... Nu cred că din snobism sau 
din prostie ne abandonăm tradiţiile, ci 
pur şi simplu, din neglijenţă. Cred, 
însă, că prin acceptarea lui 
„Valentine’s Day”, am făcut un 
import de cămaşă şi nu de suflet! Este 
ridicol, dacă nu „strigător la Cer”, să 
ai un certificat de căsătorie pentru o 
zi! De aceea, trebuie să ştim să  

 

 
 
ZIUA ÎNDRĂGOSTIȚILOR 
 
NUMELE ZILEI 
 

Codruței 
 
Oricare om are o zi,  
când el devine fruct din floare, 
cum orice strigăt este auzit, 
doar dacă poate deveni chemare. 
 
Și orice fir de iarbă are-un bob de 
rouă  
cu care setea-și potolește 
și doar în el lumina este nouă 
și doar în el se oglindește. 
 
Orice cuvânt se naște din cuvinte, 
doar dacă poți să le-nsoțești –  
altfel se sting ca un potop de stele, 
de nu-s și licăr în ferești. 
 
Oricare nume vine dintr-un nume,  
cum vin inelele pe degete de fete 
–  
de-aceea îl slăvim pe Valentin, 
dar ne iubim de Dragobete. 
 
14 februarie 2021 

NICOLAE BĂCIUȚ 
 
 
sărbătorim, în acest context, şi 
Dragobetele –  Cupidonul românilor, 
descătuşaţi de orice prejudecăţi şi 
bogaţi în cele mai nobile sentimente 
de iubire. Dragobetele este una dintre 
sărbătorile cele mai frumoase, care, 
dacă n-ar fi existat, ar fi trebuit 
inventată... 

Aşadar, oriunde ne-am afla de 
Dragobete, să adresăm cele mai 
frumoase cuvinte de dragoste iubitei 
sau iubitului şi – dăruindu-i un 
ghiocel graţios, pentru a marca şi a 
întări atmosfera prin care umblă 
bucuria şi speranţa noastră – să 
închinăm, împreună, o cupă cu 
şampanie, cu inima curată şi cu 
sufletul liniştit, pentru IUBIRE! 

Prof. MARIN ŞTEFAN  
 UZPR, 

Publicist, Şimleu Silvaniei                                                                                                     
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Aduceri aminte 

 
         La data de 1 februarie 1912 în frumoasa 
localitate Deda, de la poalele Călimanilor şi de pe 
malul drept al Mureşului, se năştea cel care avea să 
devină unul dintre marii oameni de cultură ai 
neamului românesc şi unul dintre cei mai de seamă 
reprezentanţi ai ştiinţei istorice, Vasile Netea. 
          Viaţa cărturarului Vasile Netea a fost în 
întregime închinată studiului şi muncii intelectuale. 
A avut un suflet pur, curat, plin de dragoste pentru 
cei din jurul său. A dat dovadă de dragoste de ţară, 
militând tot timpul în interesul naţiunii româneşti, 
făcând acest lucru mai ales prin ceea ce a scris. Şi a 
scris mult şi a avut un deosebit succes. A dat dovadă 
de dragoste faţă de părinţi. Şi-a iubit părinţii ca pe 
lumina ochilor săi, cum de altfel l-au iubit şi părinţii 
pe el. Şi-a iubit satul şi pe toţi consătenii săi, şi-a 
iubit familia mai mult ca orice. A avut foarte mulţi 
prieteni, pretutindeni a fost înconjurat de prieteni. A 
ştiut să-şi facă prieteni, prin comportamentul său, 
prin maniera sa de a fi, s-a impus ca un model de 
om, a ştiut să se facă respectat, respectându-i pe 
ceilalţi, a iubit pe cei din jur, ca să fie la rândul său 
iubit de aceştia, ca să fie apreciat, a muncit serios 
pentru a se realiza pe plan intelectual şi a făcut-o cu 
un deosebit succes. Referindu-ne, aşa retrospectiv, la 
opera lui Vasile Netea, putem spune că acest cărturar 
a lăsat posterităţii o operă monumentală, o operă 
impresionantă atât prin dimensiunile sale cât şi prin 
profunzimea temelor pe care le abordează. 
         Vasile Netea, cărturarul nostru de pe Valea 
Mureşului a fost un om spiritual. A fost un cărturar 
apropiat de cele sfinte, apropiat de oamenii Bisericii, 
de marii ierarhi ai acesteia, s-a referit prin scrisul său 
la literatura religioasă, atribuindu-i acesteia rolul 
primordial în acţiunea de culturalizare a poporului 
român. Netea se apleacă cu pioşenie asupra marilor 
personalităţi din viaţa Bisericii Române, creatori de 
limbă şi cultură românească şi luptători pentru 
idealul naţional al românilor. În istoria culturii vechi 
româneşti, şi anume în perioada ei de plămădire, au 
ostenit cu râvnă vrednică de pomenire un şir lung de 
clerici luminaţi, iubitori de ţară, adevăraţi pionieri în 
vremuri de alegere a luminii de întuneric, ctitori de 
limbă, de cultură şi de unitate românească. Numele 
lor a fost căutat cu pasiune şi migală, a fost descifrat 
de cercetători pe frontispicii sau pe margini de 
manuscrise şi de cărţi şi a intrat de mult în 
patrimoniul naţional. A-i aminti iară şi iar, e ca o 
rugăciune senină de laudă şi de mulţumire, ca o 
cântare Patriei, în care ei sunt refrenul ce revine în 
ritm de respiraţie în eternitate. Printre aceşti 
cercetători care se apleacă asupra activităţii Bisericii 
şi a membrilor ei, se află la loc de cinste şi Vasile 
Netea. Prin scrisul său, Netea scoate în evidenţă 

 
__________________________________________ 
marile realizări ale Bisericii, de-a lungul timpului.    
     Între preocupările cărturarului Vasile Netea se 
regăseşte şi folclorul nostru românesc, ba mai mult 
Netea scrie destul de mult şi extrem de elogios 
despre acest fenomen al folclorismului mureşean, 
evidenţiind pe reprezentanţii săi de seamă, de aici 
noi putând desprinde concluzia că între Vasile Netea 
şi satul românesc, folclorul românesc şi tot ceea ce 
exprimă spirit şi trăire românească, a existat o 
legătură care niciodată nu s-a redus la puţin, ci tot 
timpul a fost trainică, ceea ce denotă faptul că acest 
cărturar din Deda Mureşului, şi el provenind din 
părinţi ţărani, a fost extrem de legat de pământul 
strămoşesc, românesc, de datinile, tradiţiile, 
obiceiurile acestui neam care i-au încântat sufletul în 
toată viaţa sa, un loc important ocupând în sufletul 
lui Vasile Netea, Valea Mureşului Superior, de unde 
s-a ridicat şi a urcat, pe piscurile societăţii româneşti, 
dar nici o clipă nu a uitat de unde a plecat, totdeauna 
şi-a întors privirea cu dragoste în urmă, spre cei care 
i-au fost atât de dragi, părinţii, prietenii, cunoscuţii, 
rudele, el însuşi fiind foarte bucuros că s-a născut 
român, creştin ortodox, pe aceste mirifice meleaguri 
mureşene care au primit binecuvântarea lui 
Dumnezeu, fiind ocrotite de-a lungul timpului.  
     Între preocupările de căpătâi ale lui Vasile Netea 
se numără şi una de maximă importanţă: învăţămân-
tul românesc. Vasile Netea îşi dă seama din plin de 
importanţa procesului de învăţământ. De învăţământ 
depinde viitorul ţării. Învăţătorii erau cei care aveau 
rolul principal în formarea oamenilor. De modul în 
care sunt formaţi aceşti oameni depinde felul în care 
ei vor acţiona mai departe în societatea românească 
şi implicit de acest lucru depinde şi viitorul ţării. În 
cadrul acestui proces de învăţământ, Vasile Netea 
surprinde rolul pe care l-a avut şi îl are cartea ca 
manifestare şi mărturie permanentă a culturii şi a u-
nităţii naţionale româneşti. Timp de secole, pentru 
toţi călătorii care au străbătut pământul românesc, 
mărturia cea mai la îndemână - şi totodată cea mai 
sigură - pentru a constata şi înregistra romanitatea 
poporului român, a fost limba sa vorbită, aceeaşi → 

FLORIN BENGEAN  
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pe ambele versante ale Carpaţilor. Se desprinde cu 
certitudine o implicare profundă a cărturarului 
Vasile Netea în învăţământul românesc, atât prin 
modul său de a activa (a îndeplinit onorantele funcţii 
de învăţător şi profesor), cât şi prin maniera de a 
scrie, referindu-se în scrisul său la toate marile 
realizări şi marile personalităţi ale învăţătorimii. 
Vasile Netea, prin tot ceea ce a făcut, conştientizând 
din plin misiunea sa şi rolul pe care îl are dascălul în 
societate, a acţionat cu toată puterea sa intelectuală 
în sprijinul ideii de culturalizare a poporului român.  
        Vasile Netea, prin vasta sa operă, vorbeşte 
despre întreaga istorie a poporului român, analizând 
toate epocile istoriei noastre, începând de la rolul pe 
care l-au jucat pe acest teritoriu strămoşii noştri 
dacii, continuând firul istoriei până în ziua în care a 
trăit, fiind tot timpul extrem de documentat şi de 
pregătit, aşa cum stă în firea unui adevărat cărturar şi 
istoric. Vasile Netea, în formaţia sa de istoric, se 
ocupă de evenimentele majore ale istoriei noastre, în 
mod accentuat de cele mai importante, evocând şi 
rolul pe care l-au jucat la momentul respectiv 
personalităţile vremii. Evocă revoluţia de la 1848-
1849, care prin rezultatele sale a scris o frumoasă 
pagină în istoria poporului român, croind acestui 
neam un drum extrem de luminos în perioada care a 
urmat. Istoricul din Deda Mureşului evocă şi 
războiul de independenţă din 1877, unde poporul 
român, luptând până la sacrificiu, a obţinut ceea ce 
de mult şi-a dorit: independenţa de stat, fapt care a 
însemnat enorm în realizarea marelui ideal al 
românilor, fiind un pas mai mult decât hotărâtor în 
această privinţă. Netea, prin scrisul său, evocă 
Memorandumul, de asemenea prezintă şi 
evenimentele primului război mondial, pentru ca 
toate acestea să ducă la realizarea Unirii celei Mari, 
a unirii tuturor românilor într-un singur stat liber şi 
independent, eveniment care se regăseşte foarte pe 
larg în opera cărturarului Vasile Netea, acesta 
prezentând cu de-amănuntul toate aspectele 
importante legate de Unirea cea Mare. Cărturarul 
Vasile Netea este unul dintre cei mai mari istorici ai 
unităţii naţionale a poporului român.             
          Cărturarul Vasile Netea include în paginile sa-
le numeroase elogii aduse personalităţilor importante 
ale culturii şi ale istoriei poporului român. Evocă ac-
tivitatea unor personalităţi care şi-au adus o contri-
buţie importantă la realizarea marilor momente fe-
ricite ale istoriei. De asemenea, vorbeşte în cuvinte 
elogioase şi despre unele personalităţi pe care le-a 
cunoscut şi cu care a avut relaţii de prietenie, evocă 
personalitatea unor oameni născuţi ca şi el pe Valea 
Mureşului, analizează, făcând precizări elogioase, 
scrisul acestor oameni. Panoplia de mari personali-
tăţi ale vieţii culturale, istorice şi sociale, pe care 
Vasile Netea le elogiază în mod deosebit este foarte 
vastă. Netea surprinde rolul important pe care 

 aceste personalităţi l-au jucat în angrenajul vieţii 
româneşti pe toate planurile şi observăm că aceste 
persoane sunt de primă mărime care au avut un rol 
hotărâtor la scrierea istoriei noastre, Vasile Netea 
acordând fiecăruia meritul care i se cuvine, scriind 
cuvinte extrem de frumoase la adresa tuturora, pe 
unii chiar cunoscându-i, fiind contemporani.  
          Din tot ceea ce a scris cărturarul Vasile Netea, 
se distinge clar patriotismul său, numărându-se prin-
tre cei care au militat şi luptat pe toate căile pentru 
libertatea poporului român, pentru integritatea teri-
torială a României, din activitatea sa reiese clar do-
rinţa de linişte şi pace care trebuie să domnească 
între toţi românii. Vasile Netea se dovedeşte a fi un 
patriot desăvârşit, acest lucru rezultând mai ales din 
scrierile sale. Într-un mod original prezintă Vasile 
Netea ideea unităţii naţionale, idee care este prezentă 
în fiecare moment al istoriei, tot timpul militându-se 
pentru realizarea acestui mare ideal al tuturor româ-
nilor de pretutindeni. Marea Unire - spune Vasile 
Netea - nu a fost rezultatul unei conjuncturi, după 
cum nu a fost opera unui singur partid politic, a unei 
singure clase sau pături sociale, ci a fost scopul 
întregii naţiuni române: pentru acest ideal au 
acţionat toate forţele poporului român. Deşi scrise şi 
rostite în împrejurări diferite, lucrările şi studiile lui 
Netea sunt strâns legate între ele prin firul roşu care 
le străbate de la un capăt la altul: ideea originii 
comune a tuturor românilor locuitori cele trei țări 
române, a continuităţii lor neântrerupte. Această idee 
a fost timp de secole una fundamentală a tuturor 
cărturarilor şi luptătorilor patrioţi din toate ţările→ 
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româneşti, ea fiind mărturisită pretutindeni.  
          Se cuvine să mai amintim şi faptul că sectorul 
publicistic al activităţii lui Vasile Netea este unul 
bogat şi variat. Netea a întreprins şi în acest domeniu 
o activitate titanică, scriind un număr impresionant 
de articole de revistă. Stilul său este unul propriu, 
original. Opera aceasta de publicist a lui Vasile Ne-
tea se întinde pe o perioadă de timp foarte îndelun-
gată, începând din frageda tinereţe şi mergând până 
în momentul în care firul vieţii sale s-a întrerupt. În 
activitatea publicistică Netea dă dovadă de 
clarviziune şi precizie. Este foarte documentat de 
fiecare dată. Cărturarul Vasile Netea a cultivat, de 
asemenea şi interviul. Interviul, de al cărui farmec a 
fost captivat încă din adolescenţă Vasile Netea, 
constituie una din cele mai spontane şi mai directe şi 
totodată una din cele mai utilizate forme de 
mărturisire publică a unui scriitor, de informare 
asupra existenţei, activităţii şi proiectelor sale.  
         Cărturarul Vasile Netea a fost şi un ilustru 
reprezentant al Astrei atât prin scrisul său cât şi prin 
ceea ce a întreprins şi prin acţiunile la care a luat 
parte. Vasile Netea scria despre Astra, că fără 
aceasta (Astra), fără adunările ei generale, fără 
despărţămintele şi fără cercurile ei culturale, fără 
publicaţiile şi fără bibliotecile ei, fără oamenii ei 
sdraveni, entuziaşti, buni români şi buni creştini şi 
tot pe atât de străluciţi cărturari şi luptători naţionali, 
greu ne-am putea îndeplini întreg progresul cultural 
al neamului românesc din Transilvania, care, sub 
raportul educării şi instruirii maselor populare, sta 
adeseori mai bine decât înşişi fraţii din ţara liberă. 
Activitatea şi rezultatele culturale ale Astrei 
constituie cea mai frumoasă şi cea mai trainică 
biruinţă a strădaniilor intelectualilor ardeleni de a 
ridica nivelul satelor noastre şi a le îndrepta cu 
hotărâre şi devotament pe căile culturii şi ale 
civilizaţiei. De fapt Vasile Netea are studii întregi, în 
care elogiază acţiunile Astrei, al cărui membru 
marcant a fost şi în cadrul căreia a desfăşurat o 
intensă şi prestigioasă activitate culturală.  
          Remarcând că opera cărturarului din Deda 
Mureşului, Vasile Netea, e de dimensiuni impresio-
nante, dar în acelaşi timp şi de o calitate şi profun-
zime deosebite, afirmăm că Vasile Netea acoperă 
prin scrisul său domenii foarte importante ale cultu-
rii româneşti. Prin tot ceea ce a scris şi prin confe-
rinţele pe care le-a susţinut, Netea s-a dovedit a fi un 
scriitor foarte profund, dând dovadă de o seriozitate 
ireproşabilă de-a lungul întregii sale cariere. A 
susţinut şi foarte multe conferinţe, remarcându-se ca 
un adevărat orator, lucru semnalat îndeosebi de cei 
care l-au ascultat. Netea a vorbit şi a scris enorm. Se 
impune ca un adevărat cărturar al poporului român. 
Prin tot ceea ce a făcut, Vasile Netea a scris o pagină 
de aur, a însemnat şi înseamnă pentru istoriografia 
românească un reper demn de urmat. 

PERSONALITĂȚI ALE SIGHIȘOAREI 

 
(N. 09.10.1948 – D. 08.10.2007) 

 

 
 

S-a născut la data de 9 octombrie 1948, în 
comuna Noul Săsesc, judetul Sibiu. 
- A urmat cursurile Colegiului National 
„Mircea Eliade” din Sighișoara, marcându-se 
prin premiile obținute la olimpiadele de fizică. 
- A urmat cursurile Facultății de Inginerie 
Mecanică, din cadrul Universității 
„Politehnica” București, obținând diploma de 
inginer mecanic în specialitate Hidraulică și 
Mașini Hidraulice, cu proiectul de licență 
„Sistem de propulsie pentru autovehicul cu 
perna de aer” constituind un pionerat în 
domeniu, fiind practic primul tren pe pernă de 
aer, proiectat în România. 
- În 1979 a început cercetarea pentru realizarea 
tezei de doctorat „Contribuții teoretice și 
experimentale la studiul sistemelor de 
propulsie pentru aparate submersibile”, care 
a stat la baza construirii primului batiscaf din 
România, destinat verificarii barajelor din 
lacurile de acumulare. 
- A continuat activitatea profesionala în cadrul 
Universitatii Politehnica Bucuresti, fiind → 
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încadrat initial ca asistent, apoi conferențiar 
universitar și profesor universitar, dedicându-se 
continuu studiului și cercetării, publicând 
numeroase lucrări științifice, articole, cărți și 
îndrumare de laborator pentru uzul studenților. 
A obținut brevete de invenție și certificate de 
inventator pentru: 
- turbo-uscătorul polietajat care a funcționat la 
Combinatul Chimic Craiova. 
- uscătorul în pat fluidizat, la Combinatul 
Chimic Săvinești, destinat unor substante 
toxice, inflamabile și explozive. 

Contribuția domnului Prof. Dr. Ing. 
Tcacenco Vicențiu-Valentin la dezvoltarea 
învățământului superior în Sighișoara, munca 
depusă în domeniul cercetarii, invențiile sale 
brevetate, de asemenea contribuția sa pentru 
diversificarea vieții culturale sighișorene, sunt 
și vor rămâne dovada vie a unei existențe duse 
în folosul comunității. 

În 1992 au fost înființate la Sighișoara, 
două secții de învățamânt superior ale 
Academiei Informatizate pentru Știinte 
Tehnice, Economice, de Drept și Administrație 
(AISTEDA): 
- Facultatea de Management Administrativ, 
care a funcționat până în anul 2005, cu 60 de 
studenți pe serie. 
- Facultatea de Drept, care a funcționat până în 
anul 1996. 

Aceștia au fost primii pași făcuți pentru 
înființarea unei instituții de învațământ superior 
la nivelul unui municipiu de talia Sighișoarei.  

Alături de această inițiativă, în 1993, 
Prof. Dr. Ing. Tcacenco Vicențiu-Valentin, 
împreună cu profesorul de origine română, 
Alexandru Gavrilovici, din Elveția, au fost 
inițiatorii la Sighișoara a Festivalului 
Internațional de Muzică Academică, devenit 
din 2007, Academia Sighișoara. Prin Fundația 
„Elan” din București, a cărui membru fondator 
este, s-a donat de către prof. Alexandru 
Gavrilovici în 1996, Primăriei din Sighișoara, 
un pian „Yamaha” nou, care a permis ca Sala 
Barocă a primariei să devina și sală de 
concerte. De asemenea a fost dotată „Școala de 
Muzică” din Sighișoara cu instrumente 
muzicale, donate prin efortul prof. Alexandru 
Gavrilovici, respectiv, două pianine noi, 8 
pianine și 2 piane folosite, precum și 
instrumente de suflat pentru fanfara școlii. În 
cadrul acestei Academii de Muzică, s-au 

desfășurat stagii de masterat în arta muzicii 
clasice instrumentale: vioară, flaut, oboi, 
contrabas, pian și canto, cu profesori renumiți 
din țară și străinătate, la care au participat atât 
studenți români cât și din alte țări ale lumii. 
Edițiile „Academiei Sighișoara” s-au desfășurat 
până în anul 2018, fiind întrerupte de 
pandemie. 

După înființarea facultatii AISTEDA, 
și-au deschis secții în Municipiul Sighișoara: 
- Universitatea „Spiru Haret”, 
- Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din 
Arad 
- Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-
Napoca  

În luna septembrie 2007, Consiliului 
Local Sighișoara i-a conferit domnului Prof. 
Dr. Ing. Tcacenco Vicențiu-Valentin, titlul de 
„Cetățean de Onoare al Municipiului 
Sighișoara”, dar din păcate s-a bucurat prea 
puțin în viață de acest titlu, deoarece la 9 
octombrie 2007, la numai 59 de ani, profesorul 
Tcacenco Vicențiu-Valentin, pleacă la cele 
veșnice, lăsând în urmă, îndurerate, soția 
Luminița și fiica Silvana-Andrada. 

În data de 28. 01. 2017, fiica Silvana 
Andrada, îi dedică tatălui său un poem „in 
memoriam”. 
 
UN GÂND 

de Silvana Andrada Tcacenco 
 
 
O zi dac-aș avea cu tata, 
Venită de niciunde, dăruită așa, 
L-aș strânge-n brațe și i-aș aranja cravata, 
Pe frunte-apoi ușor l-aș săruta, 
 
I-aș spune că sunt bine, fericită, 
Că viața mea este așa cum și-a dorit, 
Să-l simt cum știe că mă simt iubită 
Să-l simt și eu că este fericit, 
 
O zi dacă aș avea cu tata, 
L-aș strânge- n brațe ca pe-un prunc 
Și tot ca prunc aș fi întotdeauna gata, 
În brațele-i prea sigure să mă arunc 
 
Așa cum n- am făcut-o niciodată, 
Cum am crezut că pot oricând… 
De fapt, o zi de-aș mai avea cu tata, 
L-aș strânge-n brațe, doar plângând. 
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Interviu   

soția Prof. Dr. Vincențiu Valentin Tcacenco 
 

R: Care este originea numelui 
Tcacenco? 

L.T: Orginea numelui Tcacenco este 
ucraineană. Socrul meu, Tcacenco Mihai s-a 
născut în Cetatea Albă, a absolvit școala 
normală din Bârlad, fiind învățător. După 
terminarea celui de Al II-lea Război Mondial, 
s-a stabilit în satul Noul Săsesc, jud. Sibiu, 
unde a cunoscut-o pe soacra mea; au întemeiat 
o familie, acolo s-a născut și soțul meu. Apoi s-
au mutat la Sighișoara, jud. Mureș, el fiind 
învățător pâna la pensie, în diferite școli din 
zona Sighișoarei. 

R: Cum ați ajuns să locuiți în Ardeal, 
la Sighișoara? 

L.T: Eu m-am născut în Sighisoara, în 

04 martie 1949, mama mea fiind sighișoreancă; 
tatăl meu, după război a fost repartizat ca 
funcționar public la Primăria din Sighișoara. 
Într-un fel istoria familiilor noastre se 
aseamănă, mamele ardelence, iar tații de peste 
Prut. 

R: Ce alte pasiuni a avut soțul dvs.? 
L.T: Soțul meu era un romantic. Deși a 

făcut o cariera în domeniul ingineriei, era 
pasionat de muzică, avea o voce cu un timbru 
aparte, cânta la chitară dar, a scris și câteva 
poezii.  

Eram colegi de liceu, am devenit prieteni 
cand eu aveam 16 ani și el 18, ne-am căsătorit 
încă din studenție, în 1969 și am rămas 
împreună, pâna ce moartea ne-a despărțit.  

Am avut o viață frumoasă împreuna, 38 
de ani, cu bune și cu rele, ani de dragoste, 
înțelegere, încredere, prietenie și mult ajutor de 
la Dumnezeu.  

Pentru mine, el nu este mort, este doar 
plecat într-o lume mai bună, iar de acolo, ne 
ajută și pe noi să încercăm să facem și lumea 
noastră mai bună. 

R: În timp ce soțul înainta în carieră, 
dumneavostră cu ce v-ați ocupat? 

L.T: În carieră am evoluat împreună, 
sprijinindu-ne unul pe celălalt. Ne-am căsătorit 
studenți fiind, eu devenind și mamă în acest 
timp. Recunosc, nu a fost deloc ușor să ne  

 
Corina Grigore, Silvana Andrada, Bogdan Vasilescu, 

Fiica Sabrina Vasilescu, Luminița Tcacenco. 
______________________________________ 
clădim într-un oraș ca București, am muncit 
mult amândoi și am avut mereu sprijinul 
părinților mei, care s-au ocupat de educația 
fiicei noastre Silvana Andrada, până la vârsta 
de 9 ani, cand am adus-o și pe ea de la 
Sighișoara în București. 

Eu am absolvit Facultatea de Chimie, 
secția Biochimie, din cadrul Univesității 
București și am lucrat ca cercetător științific în 
două institute de prestigiu din București: 
Institutul de Cercetari Chimico Farmaceutice, 
iar după 1989 la Institutul Național de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice 
București.  

Parcursul meu profesional s-a 
desfășurat cu provocări și muncă susținută în 
obținerea gradelor științifice și a doctoratului, 
care a însumat peste 20 de ani de studii în 
domeniul obținerii și utilizării enzimelor 
imobilizate în diverse procese biologice. 
Bineînțeles că pe lângă aceste preocupări, eram 
în primul rând mamă și soție. Cred că nu aș fi 
reușit nimic, dacă nu am fi fost noi toți trei, 
mama, tata, fiica, o echipa unită.  

R: Frumoasă ascensiunea dvs., în 
carieră. Ca doctor în chimie, probabil ați 
fost și recompensată pentru aceste merite. 

L.T: Întradevăr, am câteva Premii și 
Medalii: 

- Diplomă și Medalie de Aur, la Salonul 
Mondial de Invenții Cercetare și Inovații 
EUREKA-Bruxelles, octombrie,1999. 

- Diplomă și Medalie de Argint, la Salonul 
Internațional de Invenții Geneva, aprilie 2000,  

- Diplomă și Medalie de Aur, la.→ 
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Salonul Internațional de Invenții Geneva, 
aprilie.2001. 

Am muncit foarte mult dar cu plăcere în 
acest domeniu. În acest sens am și câteva 
lucrări știintifice: 

- Autor la 2 capitole de carte;  
- 30 de articole publicate in reviste de 

specialitate, 
- 130 de lucrări prezentate în Conferințe, 

Congrese și Simpozioane. 
- 21 de Brevete de Invenție Naționale.  
R: Iată că odată cu intenția mea de a 

descoperi o personalitate sighișoreană, cea a 
soțului Vicențiu Valentin, de fapt am 
descoperit două, anume că și valoarea dvs., 
ca cercetător, se află la scară de celebritate, 
așa cum a fost și soțul. Ce apartenență mai 
aveți vis-á-vis de munca depusă? 

L.T: Întradevăr, sunt membru al 
asociațiilor profesionale:  

- Societatea Națională de Biologie 
Celulară, 1992-2004 

- Societatea Română de Biochimie afiliată 
la FEBS, 1994  

- Societatea Română de Biotehnologie, 
1995-prezent  

- Societatea Româna de Biologie 
Industrială, 1979-2000  

- Academia de Știinte New-York, 1993  
- Membru „INGIMED” Inginerie 

Biomedicală. 
- Membru fondator Fundatia „ELAN”, 

București, 1997 
- Nominalizare în „Who's Who in the 

World”-2010 
R: Ați avut apropiați, colegi sau 

prieteni, colaboratori ai soțului? Cum s-au 
derulat aceste relații în carieră și prietenie? 

L.T: Prietenii noștri sunt prieteni vechi, de 
cursă lungă. Prietenii mei sunt și ai lui și 
invers, prietenii lui sunt și ai mei. Avem 
prieteni din anii de liceu, anii studenției, 
prieteni dintre colegii de servici, prieteni dintre 
vecinii unde am locuit. Cu prietenii noștri din 
liceu ne-am întâlnit la agapele de peste ani, 
familia Ilie Motrescu, colegul lui de bancă, era 
nelipsit la petrecerile noastre de familie. Este 
păcat ca unii dintre ei au plecat în alta lume, 
dar cu cei care mai sunt, ne întalnim cu drag de 
fiecare dată, să depănăm amintirile din 
tinerețea noastră. Unul dintre foștii studenți ai 
soțului meu, cât și unul dintre foștii profesori 

din studenție, cu care a devenit apoi coleg, ne-
au fost și ne sunt foarte aproapiați. 

R: Aveți o fiică, Silvana Andrada. Cum 
a privit ea, ca și copil, aceste realizări ale 
tatălui, cum s-a comportat ea rămânând 
doar cu dvs., după pierderea dumnealui? 

L.T: Pentru mine și Silvana, pierderea lui 
a fost un lucru care nu poate fi descris în 
cuvinte. Când soțul a fost diagnosticat cu acea 
boală necruțătoare, lupta noastră pentru a-l 
salva, era singurul nostru țel. Pe vremea aceea 
nu se găseau în țară medicamente de ultimă 
generație și le procuram foarte greu din 
străinătate. Silvana, fiica noastră era totul 
pentru noi. Era și ea deja căsătorită în acel 
timp, cu Bogdan Vasilescu, iar fiica lor 
Sabrina, avea doar 2 anișori. Cu toate acestea, 
Silvana mă însoțea mereu la toate tratamentele 
ce i se administrau soțului în spital, era mereu 
lângă mine la toate intervențiile chirurgicale ce 
i s-au făcut. Am fost și în această luptă o 
echipă, cu soțul ei, sora mea Corina Grigore și 
cumnatul meu, cumnat care din păcate ne-a 
părăsit cu 3 luni înainte de „plecarea” soțului 
meu. Când am rămas singură, atât eu cât și sora 
mea, deși aveam fiecare „cuibul” nostru, fiica 
mea Silvana ne-a spus că trebuie să fim 
împreună, și ne-a luat pe amândouă acasă la ei, 
să nu simțim atât de dur fiecare, singuratatea 
din noi. 

R: Viața v-a purtat într-adevăr în 
iureșul ei, acum locuiți la București, dar 
sunteți prezentă foarte des și la Sighișoara.  

L.T: Așa este, nu ne putem despărți de 
sorgintea noastră, avem o parte din familie la 
Sighișoara, avem casa părinților pe care am 
recondiționat-o, așadar împreună cu sora mea 
Corina și familia fiicei mele Silvana Andrada 
Vasilescu, venim destul de des din București, 
mai ales că Sighișoara este un oraș medieval 
deosebit, ne bucurăm să luăm parte la 
evenimentele culturale ale orașului, să 
împărtășim alături de prieteni și familie bucuria 
de a fi împreună. Să fim doar sănătoși, restul 
vine de la sine. Silvana Andrada a avut bucuria 
să își lanseze la Sighișoara câteva cărți de 
poezii, face parte și din Asociația Literară 
„Creneluri Sighișorene”, ne-am bucurat să ne 
facem și alți prieteni decât cei din tinerețe, apoi 
mai este și locul unde ne place să o aducem pe 
nepoata noastră Sabrina. Cum este o vorbă, 
„Casa părintească nu se vinde”. 
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Viața fiecăruia dintre noi este 

comparată, deseori, cu un drum 
pe care îl străbatem  și  care, la 
fiecare pas, scoate în calea 
noastră situații neprevăzute (sau 
prevăzute!) dar mai ales  oameni.  

Oamenii aceștia - atât de 
diferiți și atât de minunați, ne pot 
rămâne alături prieteni sau pot 
dispărea ca și când nici nu ar fi 
fost.  

Ei bine, într-o zodie 
binecuvântată a călătoriei  mele 
pe acest drum numai înainte, pe 
un tărâm predestinat, m-am 
întâlnit și cu doamna  Dinuca 
Burian – efervescenta și 
neostenita cultivatoare a din ce în 
ce mai rarei flori a cărei rădăcină 
este este adânc  înghițită în  
tradițiile populare românești - 
floare pe care a pus-o de fiecare 
dată  la  icoana frumosului sat 
legendar –  sat legat încă  între  
cărări abia observate printre 
ierburile sălbatice ale uitării. 
Doar ele  mai păstrează ecoul 
întâmplării vreunei  șezători, a 
unei seri de colinde drese cu vin 
fiert sau a unei  clăci  la care mai 
participă două trei băbuțe și un 
moșneag, ai căror  nepoți, scăpați 
la vatră numai în vacanțe,  
chicotesc a mirare urmându-i.  

Dinuca Burian a sfințit cu 
busuioc locul pe care l-a ocupat 
la Kilometrul Zero al Sărmașului, 
la Biblioteca Liviu Rusu - pe care 
a coordonat-o cu mare 
responsabilitate.   Pot spune  că 
fără spiritul ei viu, hotărât, 
curajos, competitiv, stăruitor, 
dispus la sacrificii personale... 
biblioteca din Sărmaș nu ar mai 
fi avut ușa deschisă demult, așa 
cum s-a întâmplat în multe alte 
localități din întreaga țară. 

Numai datorită ei și 
neastâmpărului ei inspirat, harnic 
și bine intenționat, cititorii de 
carte au rămas fideli, valorile 
literaturii române și universale 
mai pot pomenite în cultura 

generală a  copiilor sărmășeni, 
oamenii își mai dau întâlnire 
între cărți pentru a se revedea cu 
un scriitor, un jurnalist,  un 
pictor, un artist... 

Eu, ca martor al împlinitelor 
sale proiecte  - în primul rând 
promotoare ale cărții, dar 
totdeauna și a omului, a satului,  
a tradițiilor - nu pot spune decât 
că este înzestrată cu un simț 
aparte - acela al gazdei perfecte  
care poate să-și etaleze roadele 
muncii oricând, la vedere, fără a 
intimida prin bogăția 
demersurilor  sale, dar poate și 
gestiona mulțimile de oameni 
armonizându-i  și aducând-o  
într-o stare de emoție comună.  

M-am bucurat ani de zile de 
colaborarea ei personală dar și a 
instituției pe care a condus-o, de 
sfaturile ei, m-am inspirat deseori 
din ofertele sale culturale, am 
participat cu grupri din Reghin la 
nenumărate și bogate emoții 
împlinite  în bibliotecă, la 
Căminul Cultural, în țarină la 
secerat, la biserică pentru a primi 
binecuvântare, în parcul din fața 
bibliotecii, la târgul meșterilor 
populari sau  la degustarea 
bucatelor tradiționale.... 

Stau și mă întreb: cât de 
sărac ar fi fost Orașul Sărmaș 
fără tine, Dinuca Burian? 
Timpul, în acel loc al provinciei 
liniștite, a trecut frumos CU tine 
și tu, încă, mai ai putere și 
resurse să-ți îmbogățești 
concetățenii cu valorile culturale 
și spirituale locale - cele care te-
au călăuzit permanent.  

Este astăzi vremea unui pas 
pe care-l faci nu dincolo de 
preocupările ce le-ai avut până 
acum ci lângă ele. Noi, prietenii 
tăi, știm cu câtă bucurie ai 
început fiecare proiect și cu câtă 
satisfacție l-ai încheiat,  
îmbrăcându-le pe toate în reușite.  

Este doar ora unui bilanț! Ai 
promovat Clasa culturală din 
Orașul Sărmaș obținând Titlul de 
Magna Cum Laude! 

 
      SORINA BLOJ 

 
 

Scrisori la „Post restant” 
Draga mea Dinuca, 
 

Îți știe toată lumea sufletul 
tău mare ! 

Noi ne cunoaștem de mult 
timp, te-am admirat și ți-am 
prețuit inițiativele. Din instituția 
pe care o conduci ai făurit un 
spațiu magic, prielnic realizării 
unor concursuri pe diferite teme, 
lansări de cărți, vernisaje și alte 
manifestări artistice prin care 
valorifici tezaurul nostru folcloric. 
Apoi, ești o minune prin 
implicarea în toate acțiunile legate 
de Zilele localității. Ești 
extraordinar de activă, nu pentru 
că îți impune cineva, ci faci totul 
cu măiestrie și dăruire pentru 
binele celor din jurul tău. Nici nu 
știu ce ar fi dacă nu te-ai implica 
tu. Ești ca un magnet care strânge 
în jurul lui oameni de diferite 
vârste, iar comunitatea are numai 
de câștigat. 

Ce să mai zic de prezența ta 
pe FB ???? Foarte des faci 
culturalizare de mase prin 
materialele pe care le postezi 
Acestea vizează diferite domenii: 
artă, literatură, istorie și altele. 

Ești omul potrivit, la locul 
potrivit. Ai inițiative 
extraordinare! 

Ce bine că exiști. Prin tot ce 
faci dovedești că îți iubești 
comunitatea, limba, portul și mai 
ales țara. 

Îți mulțumesc, îți mulțumim din 
suflet, draga noastră Dinuca Bu-
rian, sufletul Sărmașului! Îți mul-
țumim că ești aici, că ești cu noi! 

Cu drag, 
CODRUȚA BĂCIUȚ 

31 august, 2022 
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În calitate de bibliotecar al 

Bibliotecii „Liviu Rusu” din 
Sărmașu, jud. Mureș, am ales cea 
mai lesne cale de a păstra într-o 
antologie, câteva poezii populare 
și cântece de război, pe care, de-a 
lungul anilor, fiind în slujba 
comunităţii, am observat că sunt 
preferate de cititori.  

Având la Sărmașu Grupul 
„Graiul Câmpiei”, promovând 
poezia populară și tradiția, 
participând la evenimentele 
culturale de peste an, organizând 
șezători sau festivaluri, am 
cultivat printre cititori dragostea 
pentru acest gen de poezie, cu 
intenția să fie puse în scenă. Ca 
bibliotecar, am avut roluri 
multiple, nu m-am mulțumit să 
fiu un simplu gestionar sau 
operator tehnic, ci a trebuit să fiu 
„dascăl”, ghidând comunitatea, 
oferind cursuri de instruire 
informațională, provocând 
accesul la informaţie, nu doar ca 
un privilegiu al celor care şi-l pot 
permite, ci cu multă dăruire. 

A fi bibliotecar înseamnă, în 
primul rând, să iubeşti cărţile, să 
găseşti limbajul de comunicare 
cu litera scrisă şi, nu în ultimul 
rând, să ştii să comunici cu 
oamenii, cu cei care deschid uşa 
bibliotecii.  

Am reușit de-a lungul anilor 
să cunosc foarte bine 
comunitatea din Sărmașu, dar și 
din comunele și satele arondate, 
așadar am realizat în cadrul 
Bibliotecii „Liviu Rusu” cu 
săteni și elevi, concursuri de 
recitare poezie, interpretare 
cântece, scenete scurte de teatru. 

Astfel am promovat ideea de 
bibliotecă deschisă şi am 
determinat utilizatorii, să 
contribuie la deschiderea 
informaţională în societate; a fost 
permis accesul liber, egal şi 
gratuit la informare şi am 

asigurat condiţii egale de lucru 
pentru toţi beneficiarii bibliotecii, 
insuflându-le respect pentru 
document şi carte. 

Am descoperit foarte mulți 
elevi talentați, cărora le-a făcut o 
deosebită plăcere să vină la 
bibliotecă, să lectureze poezia 
populară, am colaborat foarte 
frumos împreună. De asemenea, 
sătencele care formează grupul 
„Graiul Câmpiei”, păstrătoare ale 
tradiției și obiceiurilor din zonă, 
au fost motivate să promoveze și 
să mă susțină, implicându-se cu 
bucurie în toate manifestările 
culturale organizate de 
bibliotecă. 

Universul cunoașterii a dus 
omanirea și spre informația 
digitalizată, iar noi, bibliotecarii 
a trebuit să parcurgem această 
linie evolutivă, dar, și pe 
înțelesul fiecăruia.  

Așadar, în cadrul bibliotecii, 
au fost mereu rulate filme 
istorice și documentare, scurte 
scenete, cărora cititorii s-au 
adaptat și sunt folosite, atât cât 
poate fiecare să accepte 
digitalizarea. Biblioteca este un 
„leac de suflet” este purtătoarea 
esenței umane, o cetate de idei, 
un spațiu cu mijloace de 
comunicare în masă: cărți, 
reviste, ziare, comunicarea 
electronică și alte rețele 
informaționale. 
__________________________  
 

 

___________________________ 
Cărțile sunt o comoară la care 
avem cu toții acces, ne deschid 
orizonturile, ne fac să visăm, ne 
ajută să ne pregătim pentru viață 
atunci când suntem copii. Cărțile 
sunt un izvor de înțelepciune și 
frumusețe, dar și de haz și 
entertainment. Pentru mulți 
dintre marii scriitori și marile 
personalități ale lumii noastre, 
lectura a fost și este una dintre 
cele mai plăcute și instructive 
modalități de a-și petrece timpul. 
Părinții joacă un rol foarte 
important în a-i face pe copii să 
citească și să prindă drag de cărți. 
Dar dacă vrem să avem copii 
cărora să le placă lectura, trebuie 
să ne facem timp pentru asta. 
Deoarece exemplul personal 
funcționează cel mai bine pentru 
un copil. 

Invit în continuare 
cititorul la o întâlnire cu acest 
univers al cunoaşterii, biblioteca, 
unde veţi avea oportunitatea să 
citiţi documente valoroase din 
toate domeniile, să vă îmbogăţiţi 
bagajul de informaţii acumulate 
de dumneavoastră cu altele noi, 
să faceţi cunoştinţă cu marile 
personalităţi culturale şi cu cel 
mai bun prieten al omului: 
CARTEA, care este cheia spre a 
deschide orizontul cunoaşterii şi 
care vă va ajuta să desluşiţi 
tainele multor necunoscute ale 
vieţii. 

DINUCA BURIAN 
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IN MEMORIAM 

 
– capăt de drum, început de lume 

(1 noiembrie 1924, Reghin – 14 februarie 2023, 
București) 

 
A plecat din această lume academicianul Ovidiu 

Bojor, dar rămâne în inimile noastre atât cât vom fi, 
pentru cei care l-am avut mereu ca pe un reper existențial. 

Reghinean de-al nostru, a fost prețuit și omagiat cum 
se cuvine, câtă vreme am avut-o pe Maria Precup primar 
care a știut să respecte și să prețuiască valorile. 

L-am avut în mijlocul nostru adesea, dornic să 
împărtășească reghinenilor nu doar amintiri legate de 
orașul său natal, ci și din învățătura lui, cea care oferea 
câte ceva din tainele artei de a trăi mult și bine! 
Longevitate în sănătate era subtextul principiilor sale de 
viață. 

La 94 de ani, în 2018, ne-a făcut onoarea de a primi 
„Diploma de excelență 100/10”, din partea revistei „Vatra 
veche”, în an centenar și la aniversarea a zece ani de 
apariție a revistei. 

A fost un privilegiu să-i fi fost aproape, în mai multe 
rânduri, să descopăr frumusețea și delicatețea sa 
sufletească, seninătatea, verva sa tonifiantă, încrederea în 
oameni, simplitatea și firescul său relațional.  

Eminent fitoterapeut, doctor farmacist, membru de 
onoare al Academiei de Științe Medicale, Ovidiu Bojor a 
demonstrat cu propria viață justețea teoriilor și 
cercetărilor sale. Cu un punct de plecare atât de la 
îndemâna tuturor: „8 ore de somn, 8 ore de muncă și 8 ore 
de timp liber”. 

Apologet al darurilor naturii, Ovidiu Bojor ne-a lăsat 
o moștenire inestimabilă, în care se așează și două dintre 
lucrările sale fundamentale: „Ghidul plantelor medicinale 

______________________________________________ 
și aromatice de la A la Z” și „Ghidul plantelor medicinale 
de la A la Z”. 

Călătoriile sale prin lume i-au întărit convingerea sa: 
„Sunt un om fericit, trăiesc în România, un loc 
binecuvântat”. 

Convins că Dumnezeu este iubire, și-a fixat reperele 
acesteia: „Iubirea am situat-o pe primul loc din tot ceea ce 
există pe Pământ. Trebuie să plecăm de la iubirea față de 
creator, față de creație, de la iubirea între oameni”.  

Nu întâmplător, două din cărțile sale gravitează în 
jurul acestui ax de potențare a aspirațiilor devenirii umne: 
„Plante și miresme biblice”, „Iubire, dragoste, 
sexualitate”. „Pledoarie pentru viață sănătoasă”. 

Să mai adăugăm că a plecat dintre noi, într-o zi a 
iubirii (14 februarie!)? 

Acad. Ovidiu Bojor – capăt de drum, început de 
lume, pentru cei care îi vor urma îndemnurile, sfaturile, 
teoriile, exemplul său de viață! 

NICOLAE BĂCIUȚ 
_________________________________________________________________________________________  
 

 
Reghin, 1 noiembrie 2018, la Biblioteca Minicipală „Petru Maior”
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IN MEMORIAM 

 
Rodica Puia a ajuns la capăt de drum. Un 

drum lung, greu, cu încercări de toate felurile, 
dar cărora le-a rezistat, ca un veritabil 
învingător. 

Născută la Cernăuți, la 6 septembrie 1934, 
Rodica Puia a trecut ultima frontieră la 21 
februarie 2023. 

Viața întreagă i-a fost marcată de o 
frontieră nedreaptă, care desparte frații de frați. 
A fost nevoită să plece în refugiu în țară mamă, 
după înșfăcarea Bucovinei de nesătuii 
Răsăritului, urmând un peregrinaj, mai întâi ca 
să-și facă studiile (Brașov, Sighet, Cluj-
Napoca), apoi că să reverse asupra copiilor 
lumina cărții, ca profesoară (Rebrișoara, 
Miercurea Nirajului, Târgu-Mureș). 

A găsit casă bună la Târgu-Mureș, unde a 
dat frâu liber harului creației, după debutul în 
1942, în revista „Glasul Bucovinei”, din 
Cernăuți, cu poezia „Scrisoare deschisă”.  

S-a simțit în largul său în Cenaclul literar 
„Liviu Rebreanu”, pe care l-a și condus o 
perioadă (ca vicepreşedinte din anul 1985, apoi 
ca de preşedinte între anii 1991-1994). 

După decembrie 1989, a încercat să 
reînnoade legăturile cu pământul natal, unde i-a 
rămas nu doar copilăria, ci și agoniseala 
familiei. 

Am început, un grup de mureșeni, călăuziți 
de Rodica Puia, să batem drumurile Bucovinei, 
să visăm că nu e totul pierdut.  

Am fost prin sate, am cultivat tineri care să 
se formeze pentru un alt viitor al românilor din 
Bucovina. Am fost în audiențe, în Cernăuți, la 
oficialități, am fost trași pe sfoară, călcându-se 
în picioare toate promisiunile. Au venit 
studenți la Universitatea de Teatru din Târgu-
Mureș, pentru un așteptat Teatru românesc la 
Cernăuți, studenți la Medicină, pentru a 
vindeca rănile celor rămași dincolo de 
frontiere. 

Am făcut împreună, la Târgu-Mureș, 
reviste pentru frații bucovineni: „Făgurel” 
(pentru copii), „Codrul Cosminului”, „Țara 
Fagilor”. Erau trecute granița în bagajele 
studenților care mergeau pe-acasă din când în 
când. 

______________________________________ 
Popasurile sale lirice și le-a adunat în volumele 
„Ecou în timp”, (Editura „Augusta", Timişoara, 
1998), „Vitralii şi mozaic" (avându-l coautor 
pe soţul său, profesorul Carol Puia), Editura 
Nico, Târgu-Mureș, 2009, „Dialoguri 
ireductibile”, ediție bilingvă (versiunea 
franceză Nicolas Vartan și Georgeta Novac), 
Editura Nico, Târgu-Mureş, 2016. 

Ne-a cucerit mereu prin distincția ei 
boierească, pe măsura descendenței: era din 
familia „hatmanului Luca Arbure cel Tânăr, 
pârcălab de Suceava, fiul lui Luca Arbure cel 
Bătrân, pârcălab de Neamţ”, după cum spunea. 

Era manierată, delicată, politicoasă, 
modestă, dar mereu flacără arzândă pentru 
valorile neamului. 

În lungile noastre convorbiri telefonice mai 
strecura câte un licăr de speranță, încă mai 
credea că Bucovina se va întoarce acasă. 

Biografia Rodicăi Puia e a unui luptător – 
cu istoria, cu sine, cu nedreptățile din realitatea 
imediată. 

Rămâne astfel în inimile noastre, cu 
năzuințele sale, cu lupta sa. 

NICOLAE BĂCIUȚ 
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Rodica Puia ne-a lăsat un autoportret, o 

confesiune făcută lui Gjh. Dolinski și publicată în 
cotidianul „Crai Nou”, din Suceava ( 21 mai 2020), 
sub genericul „Mama Rodica, fiica Bucovinei” 

„Am văzut lumina zilei pe sfântul pământ 
românesc al Bucovinei în familia Sireteanu, din 
Cernăuţi, acum în Ucraina, în ziua de 6 septembrie 
1934. Sunt descendentă a renumitei familii a 
hatmanului Luca Arbure cel Tânăr, pârcălab de 
Suceava, fiul lui Luca Arbure cel Bătrân, pârcălab 
de Neamţ. Pentru cinstirea memoriei familiei 
ctitorului, cu întreaga familie şi membri ai 
Societăţii am organizat un parastas la biserica din 
Arbore. Dar sunt şi urmaşă din spiţa Volcinschi, 
vechi nobili bucovineni. 

Cursurile şcolii primare le-am început în locul 
natal, dar numai primele două clase. Am fost 
nevoiţi să plecăm în refugiu, aşa că ultimele două 
clase ale şcolii primare le-am făcut la Şcoala 
primară «Bartolomeu» din oraşul Braşov, unde 
ajunsese familia din cauza refugiului. 

Gimnaziul l-am urmat la Liceul «Domniţa 
Ileana» din oraşul Sighet, iar studiile liceale la 
Liceul «Dragoş Vodă» din Sighet, liceu absolvit în 
anul 1952. 

Între anii 1952 şi 1956 am urmat cursurile 
Universităţii «Victor Babeş», Facultatea de 
Filologie, secţia Limba şi literatura rusă. După 
finalizarea acestei secţii m-am înscris şi am urmat 
cursurile Facultăţii de Filologie ale Universităţii 
«Babeş-Bolyai», secţia Limba şi Literatura Română 
şi Franceză, pe care le-am absolvit în anul 1965. 
După finalizarea celei de-a doua facultăţi am fost 
repartizată în învăţământ. Şi-aici am fost nevoită să 
trec prin mai multe şcoli. Astfel am funcţionat la 
Şcoala Rebrişoara din Bistriţa-Năsăud  
________________________________________  

 

 
Dumitru Covalciuc, Carol Puia, Rodica Puia, 

Nicolae Băciuț, Vasile Târâțeanu, Arcadie 
Opaiț, Cernăuți 2009 

  
Arcadie Opaiț Dimitrie Poptămaș, Nicolae 
Băciuț, Rodica Puia, Carol Puia, Dumitru 

Covalciuc, Cernăuți 2009 
_________________________________________ 

 (1959-1960), Casa de Copii din Miercurea 
Mirajului (1960-1962), la Grupul Şcolar Comercial 
din Târgu Mureş (1962-1964), la Grupul Şcolar 
Sanitar (1964-1970), Grupul Şcolar de Prelucrare a 
Lemnului şi la Liceul «Bolyai Farcaş» (1970-1976). 
Venindu-mi vremea să ies la pensie n-am mai vrut 
să predau, deoarece mă săturasem de peregrinări, şi 
mi-am făcut dosarul de pensie, având şi-acum 
statutul de pensionar. Am peregrinat destul, pornind 
de la Cernăuţi şi-apoi prin mai multe localităţi… 

În anul 1975 m-am căsătorit cu Carol, profesor 
de matematică, care m-a înţeles toată viaţa şi m-a 
ajutat să-mi desfăşor activitatea în mai multe 
domenii. Am fost ajutată foarte mult în recrutarea 
membrilor pentru Filiala Societăţii din Târgu Mureş 
şi apoi la organizarea şi desfăşurarea multor 
activităţi. Numai el ştie pe unde a umblat ca să ne 
facem datoria aşa cum îi stă bine unui bucovinean. 
El a devenit bucovinean prin adopţie. 

Prima încercare literară am avut-o chiar din 
primii ani ai şcolii primare, când am compus poezia 
«Scrisoare deschisă». Am avut marea cinste ca 
această poezie să fie reprodusă în ziarul «Glasul 
Bucovinei», în anul 1942, publicaţie condusă de 
Garabet Ibrăileanu. Activitatea de creaţie n-am 
abandonat-o şi acest lucru îl veţi auzi mai încolo. 

Ţinând cont de specialitate a mea, dar şi de 
experienţa dobândită, am fost aleasă să fac parte din 
colectivele de redacţie ale unor publicaţii ca revista 
«Carul Mic» şi «Codrul Cosminului», activitate 
care mi-a plăcut foarte mult şi-am făcut-o cu 
dragoste. 

În perioada cuprinsă între 1972 şi 1973 am 
desfăşurat o activitate, considerată de unii foarte 
bună, în cadrul cenaclului literar al elevilor 
târgmureşeni «Excelsior» şi apoi am fost aleasă în 
conducerea Cenaclului Literar «Liviu Rebreanu», 
care a fost cel mai important cenaclu mureşan. 
Acolo au activat diferite personalităţi ale scrisului 
local ca Zeno Ghiţulescu, Silviu-Petru Olariu, 
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Traian Dragoş şi Petru Ţighiliu. Am ocupat funcţia 
de vicepreşedinte din anul 1985, iar apoi am fost 
aleasă preşedinte între anii 1991-1994. A fost 
perioada în care am organizat o activitate foarte 
importantă, anume zilele «Liviu Rebreanu» la 
Târgu Mureş. Atunci au participat şi Puica 
Rebreanu, fiica scriitorului omagiat, şi criticul 
literar Niculae Gheran. 

V-am spus când am compus prima poezie şi 
unde a fost publicată. În anul 1998 am debutat cu 
volumul de poezie «Ecou», care a apărut la 
Timişoara, la Editura «Augusta». În anul 2009 mi-a 
fost tipărit la Târgu Mureş volumul de poeme 
«Vitralii şi mozaic», carte scrisă împreună cu Carol, 
soţul meu. Am continuat colaborarea cu cotidianele 
locale «Steaua roşie» şi «Cuvântul liber» şi cu 
revistele «Tribuna», «Steaua», «Ramuri», 
«România literară», «Ţara fagilor», «Vatra», 
«Banatul», «Carul mic», «Codrul Cosminului», 
«Ambasador». 

Consider că autorităţile vremii mi-au 
recunoscut activitatea. Când afirm acest lucru mă 
gândesc la faptul că Primăria din Târgu Mureş şi 
postul teritorial de radio mi-au acordat titlul de 
«Senior al oraşului» pentru întreaga mea activitate. 
Menţionez şi faptul că, pentru activitatea mea 
deosebită pe tărâm literar, de-a lungul vremii am 
primit diplome de excelenţă la mai multe festivaluri 
naţionale de literatură, nemaipunând la socoteală şi 
cele primite pe plan judeţean sau local. 

Despre activitatea mea în cadrul Filialei Tg. 
Mureş a SCLRB aş putea să vorbesc foarte mult, 
dar bucovinenii o cunosc foarte bine. Voi menţiona 
doar câteva repere. Sunt foarte bucuroasă că noi, 
bucovinenii, care trăim pe plaiurile ardelene, am 
reuşit să ne strângem la un loc, într-o filială a unei 
societăţi româneşti şi patriotice”. 

Noi suntem în SCLRB încă de la începuturile 
Societăţii. La invitaţia domnului inginer Mircea 
Irimescu, unul din artizanii reactivării Societăţii, a 
fost prezentă o mică delegaţie la Congresul de 
Reactivare a Societăţii, care a avut loc la Gălăneşti, 
iar bazele Filialei Tg. Mureş le-am pus la începutul 
anului 1991. În filiala noastră am reuşit să strângem 
la un loc profesori, ingineri şi magistraţi, toţi din 
primii membri fiind din Bucovina sau din 
Basarabia. Am avut noroc şi de faptul că, mai 
târziu, a fost ales primar al oraşului un bucovinean, 
care ne-a ajutat ori de câte ori am ajuns la dânsul cu 
vreo problemă a filialei. Ba chiar ne-a pus la 
dispoziţie şi maşină cu care a venit delegaţia 
noastră la congresele sau adunările generale ale 
SCLRB. 

Aflând că în liceul nostru funcţionează o 
asociaţie denumită «Dacii liberi», am luat legătura 
cu elevul Dragoş Burghelea, conducătorul ei, şi l-
am determinat să se afilieze sufleteşte faţă de filiala 

noastră, lucru acceptat imediat şi cu care asociaţie 
am lucrat împreună. În plus, acum 3 ani am venit şi 
cu o delegaţie din cadrul acestei asociaţii la 
congresul SCLRB, la Rădăuţi, iar apoi la Cernăuţi, 
aceştia având steagul cu ei, pentru că au steag 
propriu. 

Eu voi activa în cadrul SCLRB până când 
bunul Dumnezeu va socoti că trebuie să-mi închei 
viaţa pe pământ şi mă va chema la El. Acum vă 
urez sănătate multă tuturor bucovinenilor şi să 
militaţi şi domniile voastre cât vă ţin puterile pentru 
ca idealurile bucovinenilor să nu se stingă şi până 
va vrea bunul Dumnezeu să ne unim între hotarele 
noastre istorice şi de drept”. 

* 
 

Am cunoscut-o pe Rodica Puia la Cenaclul 
Literar Liviu Rebreanu din Târgu Mureș! Un om 
minunat, o poetă remarcabilă cu specificul delicateței 
lirei feminine, o intelectuală de mari dimensiuni 
spirituale. 

Eleganța ei era purtată de o prietenească 
abordare. Avea noblețea modestiei! 

Va lipsi familiei, societății, scriitorimii și 
desigur îmi va lipsi și mie! O păstrez în talismanul 
lacrimii cuvântului! Alături de ea am avut parte de 
colaborare cu mari spirite ale literaturii românești: 
Alexandru Piru, Nicolae Gheran, Puia Florica 
Rebreanu, Nicolae Băciuț, Romulus Guga Ioan 
Țighiliu, Dumitru Mureșan, Ioan Bândilă Mărceanu, 
Răzvan Ducan. 

Profesoara și poeta RODICA PUIA a onorat cu 
prezența și creația sa literară și Cenaclul Literar N.D. 
Cocea din burgul medieval Sighișoara. 

Veșnică amintire ființei sale, ce purta aura 
nobleței și artei cuvântului său! 
 

ANA MUNTEANU-DRĂGHICI 
* 

 
Am cunoscut-o bine pe neobosita și sufletista 

Rodica Puia caci întrucâtva am activat în cadrul 
aceleiași pasiuni a recuperării valorilor Bucovinei, 
întâlnindu-ne mereu la congresele de la Rădăuți sau 
la manifestările de la Cernăuți.  

Ultima dată ne-am întâlnit tot la Rădăuți unde ea 
a adus un grup de tineri talentați care au performat 
admirabil și despre care am scris în presă cum am 
făcut de atâtea ori despre acest domeniu drag. Stiu că 
plecarea este inexorabilă, dar totuși vestea plecării 
sale din iureșul vieții in care a fost neobosită,dar și 
din dulcea noastră Bucovină care nici până acum nu 
s-a întors acasă, așa cum a sperat și a luptat ea, mă 
întristează adânc. Fie mereu neuitată și amintită ca o 
luptătoare exmeplară! 

LUCIA OLARU NENATI 
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a plecat spre un alt meleag... 
(In memoriam) 
Nu cunosc nici un bucovinean, plecat de la baștină, 

cu /sau fără voia sa, să nu-i fie dor de dulcea Bucovină. 
Gândindu-mă la ei, la bucovinenii care sunt împrăștiați 
prin lume, mă compar cu mine însumi. Eu n-aș putea 
trăi niciunde pe pământ fără Bucovina. Deși am fost în 
multe locuri deosebite, peste mări și țări, dar aici este 
acasă. Aici este baștina. Aici este Bucovina. 

Dorul de Bucovina și de orașul natal Cernăuți l-a 
purtat toată viața în suflet și doamna profesoară și 
scriitoare Rodica Puia. Pe 21 februarie anul curent a 
plecat cu acest dor arzător pe tărâmul neantului. La 23 
februarie a fost condusă, acolo la Târgu-Mureș, din 
Ardeal, orașul unde se stabilise cu traiul, pe ultimul 
drum. 

...Ne cunoșteam cu regretata (de-ați ști ce greu îmi 
vine să spun aceste cuvinte) Rodica Puia de peste vreo 
30 de ani. Am făcut cunoștință pe la începutul anilor 90 
ai secolului trecut. O vedeam mai întâi pe distinsa 
noastră doamnă la sărbătorile noastre de suflet. Mai ales 
era nelipsită de la sărbătoarea Limbii române, ce avea 
loc în pragul toamnei, an de an, la Cernăuți. O 
întâmplare plăcută a făcut să ne împrietenim.  

Pe la începuturile renașterii noastre spirituale, când 
d-na Rodica Puia, ajutată de câțiva oameni de suflet 
căutau prin Bucovina noastră tineri dornici de a face 
carte în România, o tânără pe atunci, Livia Pucaievici, 
care era studentă deja la facultatea de actorie, la 
Universitatea din Târgu-Mureș, s-a încumetat să invite 
vreo 30 de domni și doamne, conduși de inimoasa 
Rodica Puia, la noi la Pătrăuții de Jos. Pe socoteală 
proprie, susținută material de mama și bunica, care erau 
atunci în viață, Livia i-a poftit chiar la ea acasă, 
oferindu-le gazdă pe la oamenii din sat. Iar la căminul 
cultural artiștii amatori ai satului au susținut un frumos 
concert. Deoarece peste două decenii și jumătate am 
fost prezentatoare a multor festivaluri, concerte, apariții 
în scenă, am fost și atunci, bineînțeles. Ba mai mult 
chiar, am ajutat-o împreună cu câțiva pătrăuceni pe 
domnișoara Livia în organizarea primirii oaspeților. A 
fost și slujbă la biserică atunci, oficiată de regretatul 
preot paroh al bisericii pătrăucene, Gheorghe Zmoșu. 
Am făcut rost de ziare și reviste de ale noastre din 
Bucovina, (încă nu aveam cărțile proprii tipărite), cu 
articole despre sat, oameni, evenimente. Atunci, la masa 
festivă, pregătită chiar acasă la Livia, ne-am împrietenit 
cu Rodica Puia.  

Pe urmă abia așteptam să ne întâlnim la Cernăuți. 
Venea cu soțul său, profesorul Carol Puia, și erau mereu 
găzduiți de regretatul ziarist și publicist Dumitru 
Covalciuc. El tipărea almanahul „Țara Fagilor” acolo la 
Târgu-Mureș ajutat de soții Puia, Nicolae Băciuț, 
Dimitrie Poptămaș, dar și de alții. Ne mai întâlneam și 
pe paginile acestui almanah, unde ei, târgomureșenii și 
noi bucovinenii, ne publicam câte ceva din creațiile 
noastre. 

 
Rodica și Carol Puia 

____________________________________________
De fiecare dată doamna Rodica cu soțul, cu alți oameni 
de suflet, veneau atât cu almanahurile respective, dar și 
cu zeci de cărți și reviste pe care le împărțeau cu drag 
bucovinenilor noștri. 

Iar noi două mai făceam schimb și cu mici cadouri 
și amintiri ce le păstrez cu drag toată viața. Țin minte că 
la o întâlnire la Cernăuți mi-a adus cadou o pereche de 
cercei și o salbă, văzând că îmi plăcea să am mereu la 
gât, în urechi, pe mână cercei, mărgele, inele. Până la 
pandemie le purtam în permanență ca atribute la 
vestimentația ce o aveam. Odată mi-a spus să fac tot 
posibilul să ajung până la Târhu-Mureș. „Te voi primi 
ca pe o regină”, mi-a spus atunci. A insistat. Cu vreo 
12-13 ani în urmă, am luat într-o toamnă, câteva zile pe 
cont propriu de la serviciu și am plecat la Târgu-Mureș. 
Vorbele ilustrei doamne s-au adeverit. Mă aștepta cu o 
prietenă la gară. Cele 4 sau 5 zile petrecute pe 
meleagurile ardelene, în frumosul oraș Târgu-Mureș, nu 
le voi uita niciodată. Am avut parte de întâlniri și 
prezentări de carte, de excursii, vizite, interviuri, locuri 
și oameni minunați pe care i-am revăzut sau cunoscut 
acolo.  

Am fost cazată în apartamentul ei de la etajul 5 se 
pare, din centrul orașului. Nu prea mare, dar atât de 
confortabil, păstrând ceva din trecutul acestui neam, cu 
mobilă de epocă, cărți, și un ungher religios, la care se 
confirma doamna. Am discutat atâtea lucruri frumoase, 
am depănat amintiri. D-na Rodica, mi-a arătat poze de 
ale ei din copilărie, din Cernăuțiul de altădată. Povestea 
despre acele vremuri din copilăria ei, cu atâta nostalgie. 
Era mereu înflăcărată când vorbea de neam, credință, 
grai, Bucovina. Țin minte că în duminica ce am 
petrecut-o acolo am fost la slujba la o biserică, unde 
amenajase la intrare o expoziție dedicată marelui 
Eminescu. Am vorbit despre literatură, cultură, artă, 
despre marile valori ale neamului. Era discretă, erudită, 
politicoasă, bine educată, sinceră, cumsecade, amabilă. 
Era puțin tristă, căci una din fiicele ei era bolnavă, dar 
se ruga pentru ea. Cu cealaltă fiică a ei, am făcut 
cunoștință, ne-a vizitat. Mă ducea cu plăcere peste tot, 
spunând că are la ea în vizită o doamnă profesoară din 
Bucovina ei natală. Țin minte întâlnirea de la sediul → 

ELEONORA SCHIPOR 
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Tu zăboveşte 
 
Tu zăboveşte măcar o clipă pe 
piatra din faţa uşii  
vei simţi pragul în alertă 
Toate pietrele merg încotro 
vor fi demni paşii celor ce vor trece 
pragul 
 
Cuprinsă de neliniştea şi  
de tăcerea pietrelor 
trec pragul – roentgen –  
ochiul magic al casei 
aria timpului 
Pragul edificiilor purtătoare de idei 
al lăcaşurilor de artă 
Revin acasă odată cu pragurile 
şi un pumn de pietre 
măcinate de aria timpului 
în durerea dorului 

fără drept la crize. 
 
Sintaxa Septentrionului 
 
Cântece de tăcere am 
Unele sfâşie singurătăţile acute 
Altele sunt dimensiuni 
în liniştea pietrei. 
 Cei ce cunosc ecuaţia lirei 

 ştiu cât suflet au 
ascunsele cuvinte  

în suferinţele tâmplei. 
 
Întrebări 
 
Brazii – catarge pe luntre de vânt 
Purtând energie vegetală 
Şi tăceri interioare 
Plutesc pe fluvii din gând 
Miracole vegetale răsturnând 
Clepsidra de nesomn şi durere 
Peste durata aşteptării 
Ce apăr?  Până când ? întrebări 
aruncând 
 
Arpegiu 
 
Vocea mea e departe 
şi nu pot s-o strig. 
Încerc să înec taina clopotului 
în apele fiordului 
ca să dărui cuiva povara, 
s-o tacă… 
Nu ajut prăbuşirile 
să bată  
în oglinda apei 
pe care se odihnesc stelele. 

____________________________ 
Însemne 
 
Sub semnul augur al pietrei 
Şi al ierbii 
Trec prin singurătatea-mi uimirilor 
ierbii 
Chemaţi la ritualul ceasului din ape 
Către iluminarea umbritelor 
însemne. 

RODICA PUIA 
____________________________________________________________________________________________  
 

→ unui partid, se pare, cu oameni de cultură, unde am 
dăruit cărți, am povestit despre creația mea, despre 
Bucovina, și am ascultat atâtea relatări interesante.  

Ținea cu sfințenie la valorile și la oamenii noștri. 
Mi-a spus că mulți bucovineni i-au fost oaspeți în 
apartamentul ei primitor de pe plaiurile ardelene. În 
totul ce făcea se simțea dragostea și dorul de Bucovina. 
Eu veneam atunci din Țara Fagilor, alinându-i parcă 
dorul nestins de Cernăuți și întreaga Bucovină.  

Păcat numai că nu avea nici o carte de a ei atunci la 
îndemână să mi-o facă cadou. Soțul ei, profesorul Carol 
Puia, o susținea în toate. Vorbea și el cu mult drag de 
baștina soției sale, care îi devenise între timp și lui 
apropiată. Cu părere de rău, cu vreo trei ani în urmă, a 
plecat și el pe un alt tărâm. 

A mai venit de câteva ori la Cernăuți, dar vizitele 
erau mai rare, anii își luau ce era a lor. Apoi n-a mai 
venit. A revenit cam amărâtă și întristată la Crasna, cu 
un grup de tineri. Fiica bolnavă îi murise, dar ea încerca 
să se țină, deși se vedea că îi era greu. Era invitată tot de 
o fostă studentă de la actorie, Olga Bruja, care fusese cu 
ani în urmă și ea la Pătrăuții de Jos la acea întâlnire. Am 
până acum un simbol al tricolorului românesc ce mi l-a 
dăruit atunci la Crasna, unde venise cu câțiva membri ai 
Asociației „Dacii liberi”. Păstrez și acele cadouri ce mi 
le-a făcut atunci la Târgu-Mureș, cele câteva, prea 
puține de fapt poze, ce le-am făcut împreună, la 
Cernăuți și la Târgu-Mureș. Nu bănuiam că acea 
întâlnire de la Crasna, avea să fie ultima. 

Viața acesta e cu probleme și greutăți, câțiva ani nu 

ne-am întâlnit. Apoi cred că plecarea tot neașteptată 
a lui Dumitru Covalciuc a marcat-o pe ilustra doamnă.  

A venit peste noi necazul, mai întâi cu pandemia ce 
ne-a ținut închiși, iar acum și acest război care de un an 
de zile durează, și nu știm când se va sfârși. Bănuiesc că 
greutățile prin care au început să treacă dragii ei 
bucovineni, au marcat-o, aducându-i durere în suflet.  

Pe 23 februarie am aflat vestea tristă. Mi-a 
comunicat-o distinsul domn Dimitrie Poptămaș. Am 
citit și cele scrise de ziarista Maria Toacă, dar și cele 
relatate de Nicolae Băciuț din Târgu-Mureș.  

Mai întâi am vărsat lacrimi de durere, am rostit o 
rugăciune pentru memoria ei luminoasă. 

Regret amarnic că n-am scris mai mult despre ea, 
vrednica fiică a Bucovinei. Ca și regretata poetă 
creștină de la Timișoara, Mariana Gurza, originară din 
satul Cupca, la fel și cernăuțeanca Rodica Puia, a trăit 
cu dorul neîmplinit de baștină.  

Acum la Cernăuțiul ei drag, în Bucovina ce a 
purtat-o mereu în suflet va veni doar amintirea. O 
amintire frumoasă pe care ne-a lăsat-o moștenire fiica 
acestor plaiuri, neuitata Rodica Puia. 

Zbor lin spre stele, vrednică și mândră fiică a Buco-
vinei. Acolo sus printre luceferi sunt atâția bravi buco-
vineni, ce au trăit și luptat, au mers pe drumurile 
întorto-cheate ale vieții cu dragostea și dorul nestins de 
Bucovina. 

Nu te vor uita bucovinenii și Bucovina. Amintirea e 
veșnică.. 

.(„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com) 
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Deseori nevoia de poezie ne îndeamnă spre 

întâlnirea cu cărțile și cu oamenii din jur, dar mai ales cu 
spiritul lui Hemes. 

La Biblioteca Municipală „George Sbârcea” Toplița, 
în preajma Dragobetelui, la două zile după ziua nașterii 
poetului Grigore Vieru, 14 februarie, iubitorii de cultură 
din Toplița au luat parte la un eveniment poetic plin de 
poezie și spiritualitate.  Este vorba de reuniunea 
„Dialoguri culturale” care a cuprins câteva clipe 
memorabile. 

Invitatul surpriză al serii, Hassan Kaya, un scriitor, 
poet, cantautor turc, născut în Burdur în 1952, un om 
care a călătorit și muncit  a delectat publicul cu câteva 
piese muzicale turcești interpretate la saz (instrument 
tredițional turcesc) pe versuri  din creația sa proprie.  

În mijlocul cărților, domnul director al Direcției 
Județene de Cultură Mureș, un poet, jurnalist  și cronicar 
de mare dăruire, iubitor al culturii, în faptă, și nu doar în 
vorbă, d-l dr. Nicolae Băciuț ne-a făcut cunoștință cu 
acest poet spiritual și original turc,  care, pe lângă 
poezie,  a scris și  câteva romane în limba țării sale.   

El însuși un iubitor al naturii, al libertății, al firii 
umane blânde și pașnice, d-l Kaya a cucerit auditoriul 
prin cântecelor sale. Înainte de interpretarea fiecărui 
cântec,  acesta și-a  tradus el însuși în românește 
versurile și auditoriul a putut descoperi un om înmugurit  
în mijlocul unei splendori, cea a temelor sale precum 
iubirea, răbdarea, prietenia, ilustrate în rime și tonuri 
muzicale exotice. Melodiile te făceau să te simți purtat 
pe tărâmuri diafane, de poveste, așa cum numai literarura 
și muzica o pot face.  

D-lui dr. Nicolae Băciuț i se cuvin mulțumiri pentru 
prezentările pline de cuvinte de înțelepciune pe care le-a 
susținut, și  deopotrivă și pentru că, în cadrul aceleiași 

_____________________________________________ 
acitivăți de suflet, a recitat într-un mod desăvârșit poeme 
din opera lui Grigore Vieru, dând suflu viu la Toplița 
unei seri geroase de făurar. 

O deosebită surpriză a venit  din partea  tinerilor de 
la Liceul „O. C. Tăslăuanu” Toplița, care,  îndrumați de 
d-nele profesoare  de limbă română, Csiki Luminița, 
Țepeș Marinela, au recitat câteva poezii din creația lor 
proprie, îndeplinind astfel un deziderat al bibliotecii, 
acela de a afla tinere talente și de a le susține în 
demersurile lor creative. Elevii fac parte și din clubul de 
creație al bibliotecii, iar numele lor vor mai fi întâlnite și 
cu ocazia altor evenimente de cultură: Mailat Csabi, 
Pungea Alis Mirabela, Țepeluș Crina, Coja Oana, Belean 
Oana. Îi felicităm cu această ocazie. 

VIORICA LAZĂR 

_____________________________________________________________________________________  
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La MEDIAȘ -  

    
    Combinația a fost posibilă datorită celor doi 
protagoniști, scriitorul Nicolae Băciuț și 
cantautorul, folcloristul și scriitorul turc, Hasan 
Kaya, actualmente în Tg. Mureș, dar și locației 
primitoare, Muzeul Gazelor Naturale Mediaș, 
prin gazda responsabilă, d-na Angela Paucean.  
    Manifestarea a avut loc joi, 2 februarie 2023, de 
la orele 16. Spectatori nu au fost prea mulți din 
două motive: manifestarea a fost gratis și nici unul 
dintre cei doi invitați nu se pricepe la manele. Am 
fost până la urmă exact câți trebuia să fim, nici mai 
mulți și nici mai puțini, deși Nicolae Băciuț a arătat 
că este o tendință generală de interes mai scăzut la 
astfel de manifestări. Și asta fiindcă nu se pregătesc 
copiii încă din școală, neavând cine să le stârnească 
interesul pentru cultură. ”Apetitul pentru cultură e 
ca o gimnastică - a spus Nicolae Băciuț - te 
antrenezi ca să fii în formă”.  
   Prima întâlnire a celor doi invitați a avut loc sub 
semnul lui Eminescu, în urmă cu 2-3 săptămâni, la 
o manifestare la Tg.Mureș, când la sărbătorirea 
”Românului absolut„ dl. Hasan Kaya  a cântat la 
saz poezia lui Eminescu ”Venin și farmec„., 
recântată și la Mediaș. Saz este un instrument din 
Turcia și din zona turcă de influență, asemănător 
cobzei de la noi, dar cu un gât mult mai lung și cu o 
cutie de rezonanță asemănătoare unei jumătăți de 
smochină, desigur, de dimensiuni mult mai mari. 
După spusele d-lui Hasan are 7 corzi (acest model), 
fiind confecționată din diferite specii de lemn: pin, 
corn, dud. Prezentarea d-lui Hasan Kaya a fost 
_________________________________________  
 

 
 

 

 
_________________________________________ 
făcută de către Nicolae Băciuț. ”descoperitorul” 
acestuia, și asta oarecum în detrimentul proprie 
autoprezentări.  
Nicolae Băciuț, autorul a peste 150 de cărți, cu 3 
premii internaționale de poezie, redactorul șef  sau 
mai exact ”umanshow” al revistelor lunare ”Vatra 
veche” și ”Cadran - jurnal mureșean”, arătându-și 
încă-odată altruismul.  
    Manifestarea a fost un tir încrucișat de poezie și 
cântec la saz în limba turcă și limba română, de 
prezentare a biografiilor celor doi și de recitare din 
marea poezie românească, realizată de către 
Nicolae Băciuț., Am identificat poeme de Mihai 
Eminescu, Romulus Guga, Nicolae Vieru, Marin 
Sorescu, Nichita Stănescu, Magda Isanos, Emil 
Brumaru și Nicolae Băciuț. Într-o manieră 
interactivă au mai citit poezie, Sorin Bezdedeanu și 
subsemnatul, de asemenea, intervenind pertinent cu 
întrebări, scriitorul Nicolae Suciu. 
    Dl. Hasan Kaya, de profesie agronom, care 
spunea despre sine în versuri și cânt că e ”Kul 
Hasan”, ceea ce s-ar traduce aproximativ ca ”robul 
Hasan” sau ”servitorul Hasan”, idee a unui mare 
poet baladist turc, cum că este un artist al 
poporului, nu al statului, a adus cu sine și o zestre 
vizibilă, 10 cărți de autor în turcă și franceză, 
printre care și un o carte autobiografică în 4 
volume, dar și un c.d. cu muzică turcească la saz. 
Așa cum spuneam, expoziția de cărți a celor doi, a 
constituit fundalul unui moment frumos de 
colaborare neinstituționalizată, româno-turcă, ci din 
prietenie, din valori comune de cultură scrisă și 
cântată, din bunătate și frumusețe fără frontiere. 
P.S. În uvertura manifestării s-a vizitat Muzeul 
Gazelor Naturale, având-o ghid pe d-na Angela 
Paucean. 

                             RĂZVAN DUCAN 
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De curând la Mediaș, mai precis în generoasa 

sală de conferințe a Muzeului Gazelor Naturale,  un 
spațiu adecvat care permite realizarea unor 
evenimente  culturale, cum cel la care am luat parte, 
lansarea romanului ”Festinul” al scriitorului Nicolae 
Suciu, cunoscut în lumea scrisului, ca romancier,  
prozator și dramaturg, cu a lui neostoită sete pentru 
scris.  

La evenimentul editorial, pe lângă interesul 
arătat cărții de medieșeni, ca invitați, au vorbit despre 
apariția editorială acestui nou volum de proză, 
scriitorii: Nicolae Băciuț în calitatea sa triplă de: 
scriitor, Director Direcției de Cultură Mureș cât și de 
editor al romanului ce a văzut lumina tiparului, 
alături de:  poetul  Răzvan Ducan, Lőrinczi Francisc 
Mihai, cantautoarea de muzică folk Gabriela  
Pădureanu, cu acel neostoit dor de Eminescu,  iar 
pasajul  din romanul  supus lansării, a fost lecturat de 
prof. Gabriela Pădurean 

Potrivit prezentării biografice, scriitorul Nicolae 
Suciu, menține o colaborare fructuoasă cu multe reviste 
literare din țară precum: Vatra veche, Vatra 
Românească, revista de cultură Cadran- știri 
mureșene, ce are girul  Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România.  De asemenea publică în 
revistele:  Ramuri, Semne,  Mișcarea Literară, 
Hiperion, ASTRA Blăjeană, Confluențe literare…  
Din anul 2014 este membru în Colegiul editorial al  
periodicului cultural ”Acasă.” 

Nicolae Suciu are o vastă  activitate literar 
publicistică în: proză scurtă, eseuri, piese de teatru, cât 
și romane, cum: ”Ziguratul iubirii” Avatarii valetului 
de pică, (roman) Obsesia arhetipului (eseu) 
Fascinantul corn de vânătoare, (roman) De-a teatrul, 
sau imaginează-ți că trăiești  , ”Sindromul de exaltare 
în Sud - Estul noii Europe, Un selfie pentru U.E. 
(Proză scurtă)  Didactica Nova, Întoarcerea din urmă.  

În prezent, revine în forță cu recenta carte, 
”Festinul”, cunoscându-l cât este de harnic  pe 
tărâmul scrisului, cu siguranță dacă Cel Bun îi dă 
sănătate vor urma noi și noi apariții de carte. 

 Din prelegerile susținute de cei trei scriitori, la 
adresa cărții cât și la adresa scriitorului Nicolae Suciu, 
____________________________________________  

 

 

 
______________________________________________
poate fi o certificare, o atestare  adusă operei realizată de 
un om dăruit scrisului, care și-a clădit prin aceste cărți un 
nume, o operă, ce va intra în panteonul literaturii române. 

 Potrivit poetului Răzvan Ducan ”nu oricine are 
capacitatea de a vedea într-o lume alte lumi. Toate 
scrierile lui Nicolae Suciu, au trecut prin proba teatrului, 
prin proba scenei. în care personajele se mișcă dezinvolt 
într-un acvariu cu apă de o compoziție aparte.  

Scriitorul Lőrinczi Francisc Mihai, vorbește la 
adresa recentei cărți a scriitorului Nicolae Suciu, ca 
despre un drum dinspre absurdul de sorginte ionesciană, 
trecând apoi prin ridicolul heliadesc și până spre alegorie, 
în care personajele încearcă să se elibereze, să iasă din 
banal, din stereotipie, scriitorul nu schimbă realitatea dar 
ne-o arată altfel, dintr-o altă perspectivă. 

 La rându-i Nicolae Băciuț, ca editor a bunei părți a 
operei literare a lui Nicolae Suciu, potrivit acestuia, 
scriitorul Nicolae Suciu,  nu are  doar plăcerea de a 
povesti, dar are și voluptatea discursului. ”Cred în 
destinul domniei sale, mă  surprinde ”tinerețea fără de 
bătrânețe pe care o trăiește, dar dincolo de etapa vieții în 
care a intrat, Nicolae Suciu mai are încă multe de spus, 
are ce spune, deși nu sare nici zece ani de când s-a apucat 
să-și recupereze trecutul, Nicolae Suciu  a reușit să-și 
contureze o operă, un destin de scriitor care rămâne”       

Tot cu acest prilej Nicolae Băciuț a făcut o scurtă și 
dureroasă incursiune în neantul nu prea îndepărtat al 
trecutului, în care directivele legate de descentralizare, a 
dus la descentralizarea până la subțiere a bugetelor 
Direcțiilor județene pentru cultură, ”centrându-le” cum 
era de așteptat, la București. Asemenea  abordare, o  
vede, ca o perspectivă dezastruoasă care a dus în cele din 
urmă la închiderea oricărei speranțe de redresare pe tărâm 
cultural. Unii oameni au înțeles că așa trebuie promovată 
cartea închizând librăriile, mai apoi  transformate în sedii 
de bănci, de gaze sau magazine de îmbrăcăminte, lăsând 
loc unor ganguri sau subsoluri, unde se mai încumetă 
care-și-va  să scoată cartea la lumină.  

”Dacă vrem să facem cultură, să ne-o facem noi,  nu 
ne-o face nimeni, nicio instituție, nici partidul, nici măcar 
instituțiile care sunt finanțate  ca să facă cultură”  Ne 
rămâne nouă să ne salvăm, nu doar pe noi,  să ne salvăm 
și cititorii noștri și dacă mi-e îngăduit să fiu chiar atât de 
aspru, să spun, să salvăm și cultura. Înainte, spuneam că 
am rezistat prin cultură, acum cultura trebuie să reziste 
prin noi” 

 Lumea scrierii lui Nicolae Suciu își găsește  vocație 
cu totul aparte, cu personaje clădite care  își trăiesc 
frenetic o libertate fără de reguli, de aici doar un → 

VASILE LUCA 
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pas înspre un absurd care trece de multe ori pragul 
realului, o lume ce duce spre abolirea oricărei morale, o 
lume fără a ști ceea ce este  binele și ce este răul.  

 Cunoaștem în acest fel personaje clădite pe realitate 
care nu au decât o țintă imediată – binele personal, 
însemnând îndestulare, o trăire instinctivă fără percepte 
morale. Cu un umor și o savoare  de un comic molipsitor, 
autorul de carte pare mai degrabă un hazliu povestitor pus 
pe șotii,  ne introduce în lumea școlii care nu-i este 
străină, predând ca profesor multor generații de elevi. 
Volumele editate în mare parte își păstrează numele 
personajelor,  continuitatea stărilor, accentuând acel tot 
unitar într-un oraș în care, unul îl cunoaște pe celălalt.  

 Culmea împlinirii tuturor acestor stări instinctuale, 
de departe este shopping-ul pe care personajele într-un 
mod absurd îl practică într-un  spațiu nou, bine decorat și 
extrem de opulent, odată cu inaugurarea Supermarketului 
din cimitir.  

O lume decadentă  care are pitorescul ei, descrierea 
reciclatorilor de gunoaie menajere, o lume de hoți și 
cerșetori ce populează străzile și periferia micului orășel 
de provincie.   

Nicolae Suciu ne descrie o lume fără de nume trăită 
în cercuri închise, unde  dintr-un cerc în altul pare 
imposibil de trecut, tocmai pentru a sugera  simbolic, un 
fel de lume a puterii statuată dincolo de acele ierarhii, 
impunând după o lege neștiută dar respectată,  o anumită  
apartenență la un anumit grup și politică dusă într-un 
anumit areal.  

Ca personaje, fiecare din cei implicați în procesul 
acesta care ar trebui să fie democratic, își asumă într-un 
fel parvenit și personal ”dreptul democratic” de a face 
cum îi dictează interesul.  

De asemenea  lumea  profesorilor de școală a lui  
Nicolae Suciu, este descrisă ca o lume a neputinței, a 
____________________________________________________________________________  

 

 

_____________________________________________ 
închistării, o lume neschimbată în care aplatizarea 
somnambulică, știrile radio șanț, au parte de mari 
dezbateri. este  singura modificare ce s-a produs, adâncită 
în dramă, doar că, în rândul dascălilor înainte de 1989, 
era acel sentiment de solidaritate, ”de cancelarie”, din 
păcate în prezent  nu se mai întâlnește. 

 Pe omul, dascălul de catedră acelor zile, îl exalta o 
bucurie lăuntrică atunci când se întâlnea cu cei pe care i-a 
avut elevi, un fel de bucurie a acelui ”bună ziua” spus 
respectuos de tinerii pe care îi cunoștea din băncile 
claselor, cât și respectul din partea părinților, lucruri care 
îți dădea, ție  ca profesor acea stare de bine. Între timp au 
dispărut toate acestea, odată cu apariția   stufoșeniei 
întortocheatelor drumuri ale tranziției.  

Crezul lui de fost dascăl îl face să accentueze un 
fapt ce ar trebui să primeze și anume, ieșirea din acele  
percepte ale bunului simț necesar, ar trebui  să domine 
indiferent de relațiile vremelnic statornicite pe criterii de 
”o mână spală pe alta și amândouă obrazul”.   

Scrieri care merită savurate deși realitatea  pusă în 
pagină este destul de hilară,  ea ne oferă o oglindă pe 
alocuri distorsionată ca imagine de un mare absurd , așa 
cum pe drept cuvânt o numește ”O lume cu raita în sus” 
titlul dat  unei cărți de povestiri.  

Nicolae Suciu, este cel care prin debordanta ne-
ostoire  iscoditoare a celor mai ascunse firide ale 
imaginației, ne introduce într-o lume în care nefirescul 
lucrurilor devin realități, văzute doar de un fin observator 
ce  le poate scoate din anonimatul încolbuit al trecutului 
prin însăși relevarea lor.  

Sunt instantanee luate din viață, dându-le prin scris 
o complexitate stranie, o anumită burlescă continuitate 
cotidiană care se pliază după  reguli impuse de însăși 
geambașia prefigurată la nivel de țară, de o Europă tot 
mai îndepărtată de perceptele democratice care ar trebui 
să primeze în această parte de lume. Lansarea cărții avea 
loc  după comemorarea zilei de naștere a poetului Mihai 
Eminescu, acest moment de o încărcătură emoțională 
aparte a fost întregit de Gabriela Pădureanu, cea care ne-a 
încântat prin vers eminescian, interpretând cântecul Răsai 
al regretaților Ion Și Doina Aldea Teodorovici  ”Răsai”  

 
Răsai, răsai răsai, 
Ca grâul cel verde,  
Ca lacrima  
Răsai, răsai, răsai 
Si nu te mai pierde  
Iubirea mea…. ”                                                                
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Repere ontologice 

 
Ca în toate poveștile frumoase, și în aceasta „s-au 

aliniat planetele” și am avut parte de miracole. Astfel de 
fenomene se întâmplă doar când planul nostru coincide 
cu cel divin, când suntem în armonie cu… Tot. 

Ca în toate poveștile cu miracole,  mă aflăm într-o 
situație complicată (financiar, emoțional etc). În plus, 
reușeam cu greu să reintegrez copiii în școlile/colectivele 
românești, întorși fiind din Belgia și Elveția.  

Aveam un oarecare buget pentru un spațiu, dar era 
destul de ciuntit și Dumnezeu știa exact de ce. 

Prețurile pieței imobiliare bucureștene nu erau 
compatibile cu acest buget. (cum altfel aș fi ajuns eu în 
Țopa?). 

Am obiceiul să lucrez bine în colectiv și, pe vremea 
aceea, colaboram cu Silviu Fletan (care confecționa 
obiecte din piele, manufacturier), cu Jorj Dimitriu (olar, 
crestător în lemn, artist plastic) și mulți alții.  

Îi propusesem lui Jorj, la un moment dat, să 
achiziționăm un spațiu mic în București și, cu priceperea 
noastră, să îl transformăm în atelier, spațiu public.  

Într-o dimineață, înainte de a mă trezi complet, am 
zărit on line Căsuța din Țopa, pe pagină unei foste 
colege din mediul imobiliar, căsuța fiind prezentată că pe 
o comoară cu mușcate în ferestre. Povestea era scrisă cu 
pricepere de proprietarul de atunci, dl. Mark Tudose 
(crestător în lemn, meșter lingurar),  care are darul de a 
spune povestea fiecărui obiect (pre)lucrat de dânsul.  

Mi s-a părut, acel loc, Raiul pe pământ. În visele și 
rugăciunile mele cred că am proiectat un fel de mic 
muzeu personal, central, unde să îmi expun și eu 
lucrările. Dumnezeu a înțeles și materializat pentru 
mine…o căsuța muzeu, cu spațiu de atelier, în centrul 
României. Păi dacă nu am specificat centrul 
Bucureștiului!.. 
_____________________________________________________________________________  
 

 
Nunta - Cristian Păunescu, Teli Iacșa 

 
Tocmai ratasem o rezidență artistică și rămăsesem în 

atelier fără ocupație. Voluntară cum mă știu, am pictat 
vreo 60 de scaune (120 imagini) la barul E Varză din 
București. Au venit și alți voluntari pe care îi 
coordonăm, cu care cântam, pictam și ne bucuram. Chef 
Emil făcea teste pe papilele noatre gustative, așa că eram 
foarte bine hrăniți și răsfățați chiar.  

L-am sunat pe Jorj să îi povestesc de căsuța bijuterie 
din Topa.  Repostasem anunțul pe facebook,  dar eram 
foarte nehotărâtă să o achiziționez, pentru că m-am 
temut să nu destabilez copiii mutându-i din nou. O 
prietenă chiar mi-a confirmat ce am simțit în primul 
moment: Această căsuță pe fix pentru ține, Teli! 

Până m-am trezit, căci spuneam că nu eram trezită 
complet, aveam deja plan de afaceri, vacanțe și social-
cultural pe următorii 10 ani, care implică, mai ales, copiii 
mei - fără să îi mut. Aveam să investesc în această căsuță 
- viitor centru cultural - să petrec frumoase vacanțe 
acolo, să continui și dezvolt deja începutele proiecte 
socio-cultural-caritabile: HEARTizanat și 
COOLoperativa.  

Eram în august 2017. Vorbisem cu Mark, proprieta-
rul căsuței. M-a descusust un pic ca să înțeleagă ce pre-
văd eu pentru căsuța atât de iubită de el. Mi-a povestit, 
apoi, că o salvase înainte de a deveni vulcanizare, că a 
îngrijit-o și ar vrea să o predea cuiva care ar iubi-o așa cu 
o făcea el. Anunțul lui avea vreo șase mii de vizualizări, 
foaaarte multe persoane interesate, mulți îl sunau să 
întrebe dacă e mansardabilă, vreo doi plecaseră deja spre 
el să o vadă. Eram un pic descurajată.  

Când l-am sunat pe Jorj, era suprins de miracolul că 
pusesem ochii pe aceeași proprietate (și el căuta să o 
cumpere) și, mai ales, că era al prietenului și colegului 
lui de breaslă, Mark. Am hotărât să ne asociem. L-a 
sunat pe Mark și apoi mi-a transmis că e „pusă deoparte” 
pentru noi. Ce? Nici nu m-m hotărât încă!→ 

TELI  IACȘA 
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Am fugit până la Țopa, însoțită de colegul Silviu, că 
nu mai știu de ce Jorj nu a putut veni. O colegă mă 
avertizase că nu e o zonă în care să îmi cumpăr ceva, că 
oamenii… 

Am intrat cu gura căscată în curte și, până am ajuns 
în livadă, pe deal, am picat în genunchi. M-am simțit 
acasă. M-a copleșit dealul de după livadă, am mers spre 
biserica cea veche din cimitir și …surpriza a fost că 
cimitirul era plin de Teofili. Ce bucureștean a mai văzut 
vreodată ațâți Teofili pe metru… pătrat și puțin la 
adâncime? La noi acasă, și când zic la taxi că mă cheamă 
Teoflia, centralistă, râde: ce nume are asta!! 

Ca elefantul în cimitirul elefanților, m-am simțit 
încă odată acasă și-am coborât repede din cimitir, să nu 
mă acomodez așa repede. Aveam părul verde, eram o 
bucureșteancă în Țopa și tanti Sevia m-a luat direct în 
brațe: Am înțeles că tu vei cumpăra căsuța copilăriei 
mele!  

Tanti Sevia nu e o tanti oarecare! Ea este doamna 
Eusevia Șuteu, conducătoarea/coordonatoarea 
Ansamblului Folcloric Târvana Mare din sat, 
câștigătoare a multor premii locale și internaționale, 
Cetățean de onoare al comunei Albești, ființă dedicată 
păstrării identității țopene și muzeului pe care l-a încropit 
din zestrea sa, minunat lucrată manual și tradițional. Și 
chiar de atunci m-a iubit și adoptat.  

Ne-a condus la căsuță și ne-a povestit multe până ce 
am ajuns în dreptul vecinilor mei actuali. Ne prezentăm: 
Silvia, Silviu, Teofil, Teofilia. 

Casc gura și zic: măi, dar voi i-ați plătit pe oamenii 
ăștia? Și îmbrățișați și iubiți și, acum, asta? 

Adică.. cum să nu fugi de aici direct la notar? 
Semnat, parafat, cinat, întors la București. 
În ianuarie 2018, cu ajutorul familei, am cumpărat și 

o garsonieră în Sighișoara. Era o investiție, un loc unde 
noi puteam locui, cât timp proiectele prindeau contur. 

În iunie 2018, am inițiat primul proiect „Rezidență 
Artistică Hopa! Din Țopa”, dedicat artiștilor cu copii, 
care a fost o tabără de o săptămână. Cartierul general era 
în vechea grădiniță/școală din sat. Cu tinerii din sat, mai 
ales, sub îndrumarea vecinilor mei dragi, prieteni acum, 
am rânduit camera aia, iar primăria ne-a pus la dispoziție 
paturi pliante. Domnul primar a plătit din banii săi 
mâncarea, asigurată de Ferma Ecologică, artiștilor din 
rezidență.  

Împreună cu aceștia, am realizat lucruri minunate! 
Dl profesor Adrian Vădeanu a realizat un bazorelief al 
dnei Eusevia Suteu, soția să, dna profesoară Sorina 
Vădeanu a pictat împreună cu mine și voluntari mai mici 
sau mai mari, troița din Boiu. Sub îndrumarea dnei 
___________________________________________  

 

 

 
_____________________________________ 

Antonina Rizea, atât artiști cât și mici voluntari au 
realizat un mic monument mozaic cu numele Țopa, 
demn de așezat la intrarea în sat. Dna Lumi Mihai a 
pictat o oglindă și, cu toții, am expus lucrările la căminul 
cultural „George Coșbuc” din sat. 

În iulie, dl Florin Zaharia și proiectul sau „Terapie 
în Grădină”, au fost găzduiți și susținuți (ateliere) de 
Căsuța din Țopa. Evenimentul a fost dedicat comunității 
locale, atât adulților cât și copiilor. Consătenii mei s-au 
implicat admirabil: de la asamblarea celor necesare, la 
furnizarea produselor necesare desfășurării diferitelor 
activități. Împreună am susținut ateliere de pregătit 
clătite, pictură pe lemn, pictură pe sticlă, string art (artă 
cu fire de ață), muzicale (cu instrumente de toate 
felurile), campare pe deal/cină la ceaun etc. Datorită dlui 
Zaharia, copiii au folosit jocuri și jucării, pe uliță și în 
curtea școlii. Seara, aveau loc focuri de tabere și discuții, 
fiecare de câte două minute,  pe câte un cuvânt aleatoriu 
extras din bolul de joc. Bolul era în permanență 
alimentat cu cuvinte noi, de noi toți. 

La acest eveniment, Cristian Păunescu, cel care avea 
să devină soțul meu un an mai târziu, a venit în vizită și 
nu a mai plecat timp de câteva săptămâni. Mare iubitor 
de copii, dascăl desăvârșit, a participat la toate 
activitățile, a creat poezii, acrostihuri pe tablă 
informativă, a plimbat copiii cu roaba, s-a bucurat alături 
de noi.  

Vara lui 2018 s-a terminat cu un minunat concert 
hip hop patriotic Ciprianis și cu muzică Reggae, marca 
Sebastian Nedelcu.  

În vara lui 2019, eu și, deja logodnicul meu, Cristian 
Păunescu, am „bulgănit” și lipit cu pământ galben și 
bălegar căsuța noastră dragă și am „mnierit-o?/zugrăvit-
o” în albastru vinețiu. Dacă la început, Cristi nu ar fi pus 
mâna pe materialul de lipit, când l-a stropit din greșeală 
pe buză, a scuipat ce înghițise și s-a apucat de treabă. 
Așa că, după lipit, cu mâinile încă marcate de muncă, ne-
am căsătorit în biserica din Țopa, în fața părintelui nostru 
duhovnic și al celui local.  

Din nefericire, în decembrie 2022, soțul meu, 
Cristian Păunescu, între timp profesor iubit de elevii 
Școlii Gimnaziale „Radu Popa” din Sighișoara - a 
decedat și, în prezent, șura este transformată în spațiu 
cultural ce va purta numele „Cristian Păunescu” (în 
memoriam). 

Căsuța va dăinui! 
Să nu uit să menționez că am rânduit căsuța cu 

ajutorul câtorva femei din sat: dna Eusevia Suteu, fără de 
care nu ar fi fost posibil!!!, Doricuta Andrei etc. 
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(Urmare din p. 1) 
Janneke Vos de Groot și cu soțul ei au decis să 

o rupă cu Olanda, în căutarea unui stil de viață pe 
care și-l doreau, dar care nu mai era de găsit, 
compatibil cu ceea ce 
ajunsese – economic, social, 
cultural etc. – Olanda. 

Ne-am cunoscut în jurul 
unor preocupări comune – 
literatura și jurnalismul - și 
am descoperit în Janneke Vos 
de Groot un veritabil 
personaj, unul a cărui 
experiență de viață merită să 
fie cunoscută, mai ales de 
către cei care au abandonat 
orice speranță că am putea 
renaște, acasă, din propria 
cenușă. 

Povestea de viață a 
Jannekei Vos de Groot este 
spectaculoasă, la prima 
vedere, în realitate ea e marca 
încrederii în propriile puteri și 
în perseverență și în puterea 
de a depăși obstacole și  de a 
avea curajul să mergi mai 
departe. 

Firește că nu putem 
cuprinde în câteva rânduri complexitatea unei 
experiențe de viață… de roman. 

Janneke Vos de Groot vorbește românește 
fluent, firește, accentul limbii materne e evident, 
dar e o marcă de identitate, fiind mai degrabă 
simpatic decât deranjant. 

Dacă vom reuși să materializăm ceea ce ne-am 
propus, atunci Janneke Vos de Groot va fi 
cunoscută și cititorilor români – cărțile ei, inclusiv 
cele în care e vorba și despre partea sa de Românie, 
au fost scrise în olandeză, lansate în Olanda.  

Sinceritatea debordantă cu care spune că a 
tratat subiectele s-ar putea să nu placă tuturor celor 
care se regăsesc în paginile ei de jurnalism și 
literatură.  Dar n-ar mai fi avut niciun haz să salte 
în ficțional realitatea cu care s-a confruntat și se 
confruntă de mai bine de șaptesprezece ani. 

România a devenit și țara sa. Din felul în care 
ea vede și judecă lucrurile se poate învăța, oricât ne 
neplăcut ar putea fi adevărul.. 

I-am transmis un set de întrebări, din multele pe 
care i le-aș fi pus ca să o cunaștem mai bine.  

Nu a răspuns la toate, dar răspunsurile pe care 
ni le-au dat sunt suficiente pentru a avea un portret 
după natură al Jannekei Vos de Groot. 

  
1.Cum ați ajuns în România, care a fost 

impactul primelor întâlniri? Ce v-a făcut ca, 
până la urmă, să mergeți pe opțiunea radicală: 
mutarea într-o altă țară, necunoscută, cu o 
civilizație și mentalități diferite? 

-Am ajuns în România pentru că soțul meu 
avea un vis: propria fermă. 
Acest lucru este inaccesibil 
în Țările de Jos. Ne-am uitat 
mai întâi la pământul din 
Polonia. Dar soțul meu 
cunoștea o altă prietenă de 
școală care locuia deja în 
România cu soțul ei. Ne-au 
întrebat de ce nici nu am 
venit să vedem România, era 
atât de mult teren de vânzare. 
Nu voi uita curând prima 
dată când am intrat în 
România, august 2005. Zona 
industrială Oradea era gri, 
murdară, ploua, erau 
cerșetori. Asfaltul a fost un 
dezastru și un câine fără 
stăpân a fost lovit în fața 
ochilor noștri. M-am uitat la 
soțul meu și i-am spus, bine, 
stau trei zile, trei zile, mă 
auzi? Nicio zi mai mult în 
acest pământ uitat de 
Dumnezeu. 

Și acum locuiesc acolo 
de șaptesprezece ani. 

Nu mulți oameni de acasă au înțeles de ce am 
făcut acest pas. La urma urmei, aveam o casă 
frumoasă, soțul meu avea propria companie și eu 
aveam o slujbă bună ca jurnalist. Dar soțul meu 
avea o companie de automatizare. O lume care se 
schimba din ce în ce mai repede și în care se bucura 
din ce în ce mai puțin. Lucram pentru același șef de 
zece ani și am observat că mi s-a părut mai puțin 
incitant. Le văzusem deja pe toate. Viața este mai 
mare decât asta, m-am gândit. A fost un pas foarte 
mare să părăsești Olanda. Dar odată ce visezi la o 
viață diferită, este greu să te oprești. Cel mai rău mi 
se părea dacă voi regreta, mai târziu dacă eram prea 
bătrână. Așa că am făcut pasul cel mare. 

2.Decizia dv. dv. însemna și alegerea unui 
loc. Cum ați ajuns să alegeți Oarba de Mureș? 

-Prietena noastră olandeză și sotul ei locuiau 
în Târnăveni, așa că am căutat mai ales în 
vecinătatea acelui loc. Am crezut că Transilvania 
este o parte frumoasă a României, dar nu știam prea 
multe despre ea. Împreună cu prietenul nostru 
olandez, care vorbea bine → 
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românește, soțul meu a plecat să caute locuri unde 
se găseau terenuri de vânzare. A fost în diverse 
locuri, a călătorit atât de mult încât nu l-am putut 
însoți de fiecare dată. La urma urmei, aveam slujba 
mea în Olanda ca jurnalist, eram angajat. Așa că, în 
cele din urmă, a ales un sat pe care nu-l mai 
văzusem până acum. Așa cum am descris și în 
prima mea carte numită „Oarba din Mureș”. Mai 
jos este un pasaj: 

 ‘Mă mut într-un sat pe care nu l-am văzut 
niciodată. Așa că îmi convine, să mă mut într-un 
sat numit Oarba de Mureș. Nevasta oarbă a lui 
Mures. Acea oarbă a existat odată cu adevărat, a 
trăit în satul care acum poartă numele ei. Ea a 
prezis viitorul oamenilor care veneau de departe 
pentru a-și afla soarta. Păcat că am întârziat cu 
ani; Aș vrea să-i spun asta ei, soarta noastră. 

Prima dată când am văzut Oarba de Mureş, 
au fost imagini de film instabile pe care Ad le-a 
filmat pe loc cu camera noastră video. Acasă, în 
sufrageria Drenthe, călătoresc cu el în maşină prin 
România, pe drumul de pământ care duce prin 
Sfântu Georghe şi apoi în dealuri până la Oarba de 
Mureş. Văd multe dealuri, câmpii verzi, floarea 
soarelui și mai ales nici oameni sau case, până la 
orizont. Pare frumos.’ 

3.Cum s-a derulat adaptarea dv. la Oarba 
de Mureș? Ce a schimbat ea la dv., ce ați 
schimbat dv. în Oarba de Mureș? 

-Oamenii din sat au fost surprinși că am venit 
să locuim în acest sat. De la frumoasa și bogata 
Țară de Jos la un sat fără apă și canalizare. Într-o 
casă de pământ cu două camere și toaleta în 
gradină. Nu au înțeles-o. Acolo locuiau în mare 
parte bătrâni, tinerii plecaseră cu toții. În oraș sau în 
străinătate. Am fost numiți moștenitorii Oarbei. 
Toți au fost foarte drăguți cu noi. Ne-au dat mere, 
un pui, o sticlă de țuică. Și ajutor de la un vecin 
minunat care ne-a „adoptat” din prima zi și ne-a 
ajutat cu toate. Avusesem deja lecții de română în 
Olanda, dar acum era serios. Ne-a ajutat cu limba, 
cu cultura (ecleziastică), cu tăierea pomilor 
fructiferi și ne-a gătit zilnic ciorba. Am fost foarte 
ocupați cu renovarea casei, unde a ajutat și el. O 
mană cerească, vecinul acesta. Din păcate, a murit 
acum patru ani.  

Între timp, sunt atât de obișnuiți cu noi în sat 
încât ne spun bârfe unii despre alții. 

Am învățat de la oarbani că se poate trăi din 
foarte puțin. Am învățat ce este natura adevărată. Și 
cât de frumos este să trăiești cu anotimpurile. Am 
învățat să fiu recunoscător pentru tot, unde oamenii 
din Occident sunt adesea răsfățați și încă 
pretențioși. Am învățat că moartea face parte din 
viață, despre care în Occident preferăm să nu 
vorbim. 

Ce au învățat de la noi? Că poți să faci gard cu 

_________________________________________  
curent, ca să nu mai ai nevoie de cioban. Că există 
mașini agricole cu care poți lucra mult, dar singur. 
Deci nu ai nevoie de personal, personal greu de 
găsit. Și că nu trebuie să accepți totul. Că ai și tu 
drepturi. Sper mai ales să învețe de la noi că nu 
rezolvi problemele plângându-te sau uitându-te la 
municipalitate. Doar fă-o singur. Abordă. Dizolvă. 

4. Veneați dintr-o profesiune care nu avea 
prea multe în comun cu ceea ce v-ați decis să 
faceți aici! Ați renunțat la activitatea jurnalistică 
pentru agricultură. V-a ajutat profesiunea dv. să 
înțelegeți lumea, oamenii de aici, să găsiți soluții 
la dificultățile întâlnite? 

-Nu știam nimic despre o fermă. Soțul meu o 
face. Mi-am dorit mai ales să devin freelancer în 
jurnalism. Făcând în România ceea ce am făcut în 
Olanda. Dar realitatea era mai complicată. Anexez 
și o parte dintr-o poveste din prima mea carte. „Ca 
într-un vis”. În practică, am ajutat la fermă în 
fiecare zi, din lipsă de personal. A fost o perioadă 
dificilă pentru mine, pentru că nu asta îmi doream. 
Dar am și amintiri foarte frumoase despre ea, care 
joacă un rol important în cărțile mele. Deci a fost 
util până la urmă. 

Cred că munca mea în jurnalism m-a ajutat să 
fiu deschisă la toate schimbările. Ești deja obișnuit 
să privești larg, să ai o vedere largă. Totuși, am fost 
foarte surprinsă de multe. Mai ales despre incredi-
bila birocrație. Nu m-aș putea obișnui niciodată cu 
asta. Nici asta nu prea înîeleg. Primele cuvinte pe 
care le-am învățat în România au fost: așa e viața și 
nu putem face nimic. A doua propoziție a fost: nu 
se poate. Parcă oamenilor le-ar plăcea să creeze 
probleme, mai ales în instituțiile guvernamentale. 

5.Ați devenit, împreună cu soțul, fermieri în 
România. Ce obstacole ați întâlnit, ce nu v-a 
plăcut în România? 

-Am avut multe probleme. Cumpărarea 
terenului era deja o dramă. Oamenii au încercat să 
ne vândă terenuri care nu le aparțineau. Oamenii au 
încercat să ne vândă pământ de două ori. Oamenii 
ne-au arat pământul pentru că au simțit că au cele 
mai vechi drepturi asupra lui. Am cumpărat o turmă 
de capre ale căror acte erau complet greșite, deși 
fuseseră verificate și eliberate de un medic veterinar 
de stat. Acest lucru a creat probleme majore în→ 
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timpul verificărilor de către ANAF. Au ajuns în 
mașini orbite, cu ochelari de soare mari. Toți ne-au 
sfătuit să le dăm bani ca să plece. Nu am făcut-o 
niciodată. Am primit amenzi peentru care i-am dat 
în judecată pentru că nu eram vinovați. Aveam 
dreptate peste tot, dar până la urmă nu. Asta ne-a 
făcut să ne gândim la sistemul de justiție de aici. 

Am avut probleme cu atâtea lucruri. Cu 
personalul, cu permise, cu topografi pe care i-am 
plătit pentru o muncă care nu s-a făcut niciodată. 
Greu, dificil. A doua mea carte spune multe dintre 
aceste lucruri. Ambasadorul olandez la acea vreme 
a recomandat-o fiecărui tânăr fermier care dorea să 
înceapă ceva în România. Gândește-te cu atenție 
înainte de a o face. 

6.Ați scris despre oameni și locuri din 
România. Credeți că se regăsesc ei cu adevărat 
în scrisul dv? 

-Da, cred că se vor recunoaște cu siguranță. 
Oamenii sunt pomeniți și pe nume. Sunt poze cu ei 
în cărțile mele. Toată lumea știe. Pur și simplu nu 
pot citi poveștile. Unele povești este poate mai bine 
să nu le citești. Nu că scriu rău despre ei. Dar 
bineînțeles că îmi descriu surprinderea față de 
lucrurile care sunt foarte comune pentru ei. Cum ar 
fi gestionarea timpului și programărilor. Olandezii 
sunt foarte punctuali, românii o iau mult mai ușor 
cu ceasul. Din care putem învăța și noi, cei din 
Occident, de altfel. 

7. Ați încercat să schimbați mentalitățile 
celor cu care ați intrat în contact, în relații de 
muncă, dar și în afaceri? 

-Fii serios. Fii corect. Fii de ajutor. Cred că 
aceste trei lucruri sunt foarte importante pentru noi. 
Asta le-am spus mereu tuturor. În afaceri, dar și în 
privat. Aici oamenii spun mereu când faci ceva 
pentru ei: încă îți sunt dator. Întotdeauna spunem: 
nimic dator. Faci și tu ceva bun pentru altcineva. Și 
acela pentru altcineva. Asta e mult mai bine decât 
toate acele „datorie”. 

Și fii sincer când faci afaceri. Oamenii spun 
mereu că e mai bine în Occident. Dar ei uită că afa- 
_________________________________________________________  
 

 

afacerile bune necesită încredere reciprocă. Vei fi 
înșelat și în Occident, sigur. Dar în România pare 
aproape un sport popular. Întotdeauna spunem: 
chiar dacă suntem înșelați, totuși ne comportăm 
corect. Ceea ce face celălalt, trebuie să răspundă 
singur. 

8. Care au fost succesele, care eșecurile dv.? 
-Sunt prea multe de menționat. În toate cărțile 

mele sunt atât de multe dezamăgiri, atât de multe 
eșecuri. În linii mari, falimentul nostru, faptul că 
am fost înșelați, jefuiți și șantajați, am cunoscut 
multă durere. Dar cel mai mare succes este că nu 
am renunțat niciodată. Și că am învățat că viața 
oferă noi oportunități atunci când totul pare pierdut. 
Credința noastră a fost întotdeauna principiul nostru 
călăuzitor. A avea încredere. După toți acești ani 
am trăit atât de multe, încât putem vorbi pe bună 
dreptate de o viață foarte bogată, în sensul 
experienței de viață. Este mai valoros pentru mine 
decât mulți bani. Încă locuim în căsuța de pământ. 
Dar suntem sănătoși și ne bucurăm de viață, de 
animalele și de natura din jurul nostru.  

9. Cum ați suportat dorul de casă, de cei pe 
care i-ați părăsit: rude, prieteni? 

-Ceea ce mi-a lipsit la Țările de Jos au fost în 
principal oamenii. Familia noastră, prietenii noștri. 
Acum este ușor în zilele noastre să ții legătura prin 
Skype sau Facebook. Departe a devenit de fapt 
aproape. De asemenea, puteți zbura cu ușurință 
între Olanda și România. Familia și prietenii vin în 
vizită, dar desigur nu toată lumea. Trebuie să 
accepți că viețile merg fără tine. Că nu mai joci un 
rol în ea, nu ca înainte. Chiar dacă poți zbura în 
Țările de Jos în fiecare săptămână, viețile vor 
diverge. Nu mai faci parte din viața lor. Asta a 
dispărut pentru totdeauna. A fost greu de acceptat. 
Dar cu cât ești mai mult departe, cu atât devine mai 
ușor de acceptat. 

10. Ați continuat să faceți jurnalism, să 
scrieți cărți, deși activitățile zilnice erau adesea 
cele care vă confiscau timpul. Nu ați avut 
moment în care să simțiți că trebuie să 
abandonați cursa, să fiți ceea ce ați fost cea de 
dinainte de a veni în România? 

-Dacă ești într-un tren în mișcare, nu poți sări. 
De fapt, așa a mers. Din 2006 până în 2011, am 
lucrat alături de soțul meu, deși cu siguranță nu era 
visul meu să dețin o fermă. Pe atunci eram și 
corespondent la ANP (Agerpresul olandez) și am 
scris mai multe articole pentru ziare. Oricum am 
găsit timp pentru asta. Ce mi-a plăcut foarte mult a 
fost procesul de la București împotriva tâlharilor de 
artă de la Rotterdam Kunsthal. Am participat la 
acele ședințe de judecată pentru presa olandeză. 
Dacă cineva mi-ar fi spus în 2006 că voi putea 
urmări un dosar în limba română în 2013, nu i-aș fi 
crezut. Dar chiar a fost. Chiar dacă a fost greu → 
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să-mi urmez visul jurnalistic, primii ani mi-au oferit 
în cele din urmă și multe alte experiențe. Am reușit 
să încorporez asta în cărți. Abia când ferma a dat 
faliment și am vândut toate animalele, un 
radiodifuzor belgian m-a sunat să mă întrebe dacă 
pot lucra pentru el. Prin ei am obținut un loc de 
muncă la un radiodifuzor olandez. Așa că totul a 
căzut la loc. 

11. Ce apreciați la români, ce nu vă place la 
ei? 

-Oamenii sunt politicoși în maniere. Iubesc 
aia. Chiar dacă îmi folosesc prenumele peste tot, ei 
tot spun „doamnă”. E o chestiune de respect, mi-au 
spus. Este frumos. Acest tip de respect a dispărut 
aproape complet în Țările de Jos. 

De asemenea, mi se pare români foarte invent-
tivi, creativi. Pot rezolva probleme practice cu un 
filet sau un șurub. Din cauza lipsei de piese din tre-
cut, mulți oameni au învățat să facă singuri lucru-
rile. Acesta e un mare avantaj. Îmi place, de aseme-
nea, aprecierea pentru toate lucrurile naturale. Mân-
care, băutură, medicamente. Totul din natură, cât se 
poate de natural. Asta e cu adevărat foarte 
important. 

Ceea ce nu prea îmi place este nepăsarea 
oamenilor față de gunoi. În cele mai frumoase 
locuri vei găsi saci de gunoi, sticle de plastic goale, 
câini abandonați. Aruncă tot ce nu-și mai doresc 
fără să se mai gândească. Că plasticul este acolo de 
o sută de ani. Că câinii tăi mor sau produc la 
nesfârșit mai mulți câini vagabonzi. Că și nepoții tăi 
ar trebui să trăiască în țara asta, nu? 

12. Cum vedeți viitorul dv. în România? 
-Aceasta este o întrebare pe care o primim 

adesea. Când ne întoarcem acasă. Dar aici suntem 
acasă. Sper din tot sufletul ca eu și Ad să rămânem 
sănătoși multă vreme de acum încolo, astfel încât să 
putem trăi în continuare în acest loc frumos. Și 
chiar dacă asta nu se poate, totuși vom rămâne în 
România. Nu văd că ne întoarcem în Olanda să 
trăim. România a devenit cu adevărat casa noastră. 
Dacă Olanda este tatăl nostru, atunci România este 
mama noastră. Am început o viață cu totul nouă 
aici, datorită oamenilor din jurul nostru, aici, în 
Oarba de Mureș. 

*Întrebări la care nu am primit răspunsuri 
13. Ați scris până acum doar în olandeză, ați 

publicat șapte cărți. Cum vedeți destinul cărților dv. 
traduse în română? Cum au fost primate ele în 
Olanda? Ați schimbat în vreun fel percepția 
olandezilor despre români? 

14. Alături de scris sunteți pasionată și de 
pictură. Ați reușit să vă creați un univers plastic 
după stabilirea în România? În ce măsură publicul 
roman cunoaște picture dv? 

15. Dincolo de activitatea cotidiană legată de 
afacerile dv., ce alte preocupări mai aveți? 

 
 

În mijlocul iernii, în mijlocul lanului de porumb, 
în mijlocul pantalonilor mei de schi 
supradimensionați. Și toată lumea din jurul meu 
trosnește, șoptește, din câte văd. Este ca sunetul mării, 
îmi dă același sentiment de atemporalitate. Pe măsură 
ce tulpinile de porumb de aici trosnesc și foșnesc în 
vânt peste pantele înzăpezite, pe măsură ce zilele trec, 
nopțile vin și pleacă. Nimic nu contează. Este. 

Anunțul mă întreabă dacă mă pot înțelege puțin. 
Nu. Vreau să mă opresc și să văd și să aud asta. 
Întreaga lume este goală, nimeni nu este acum pe 
teren. Ianuarie. O dâră de lumină solară străbate 
câmpurile galbene, gri, albe și brazdele de noroi negru 
unde zăpada s-a topit. Nu bate vânt, nu văd nicio 
mișcare în copacii din jurul nostru pe dealuri. Și 
totuși, în jurul meu este plin de frunze care șoptesc. 
Când închid ochii, parcă aș fi într-o cameră cu sute de 
oameni care șoptesc, sună ca o incantație și deschid 
ochii și mă gândesc că da, asta e atât de fascinant la 
acest sunet, sună ca o incantație dintr-o mie de șoapte. 
gurile și corpurile grăsuțe ale acestor figuri se leagănă 
încoace și încolo de vântul rece și rece. 

Dacă pot să mă grăbesc cu adevărat, mă întreabă 
Ad și, bineînțeles, îmi iau coșul de răchită și mă întorc 
la muncă. Înainte să primesc prea multe priviri 
strâmbe. Împreună cu Ionel și Mihai strângem știuleții 
de porumb pe care încă nu i-am cules. Intenționat nu, 
pentru a le putea hrăni acum caprele. Sunt complet 
dezorientată de suprafețe de genul acesta, în care Ionel 
și Mihai își fac drum foarte obișnuit. Românii învață 
asta de acasă. Începeți unul lângă celălalt la capete, 
fiecare face câte un rând pe ambele părți, discutați 
împreună un punct de cotitură și apoi lucrați înapoi 
unul lângă celălalt. Flacoanele sunt aruncate în puncte 
de colectare, unde altcineva le pune în coșurile mari 
de răchită pe care le-am adus cu noi. Odată pline, 
acele coșuri sunt transferate în cuva tractorului. Odată 
plin da. 

„Lumea a fost distrusă”, raportează sumbru Ad. 
Rânduri întregi de pe marginea câmpului au fost 
recoltate de mult de probabil porci sălbatici și 
căprioare. Păpușă șefă. „Ar fi trebuit să-l aducem mai 
devreme”, continuă el posomorât. Sincer să fiu, cred 
că e destul de bine. Dar atunci nu sunt un fermier 
adevărat. El poate raporta astfel de informații la 
propriile așteptări, dar și la porumbul de care mai 
avem nevoie pentru ca caprele să treacă bine iarna. 
Deci fermierul nu este fericit. Ionel și Mihai continuă 
să lucreze. Şi eu. Intotdeauna mi se pare ca acest gen 
de muncă este cel mai greu lucru existent. Oprește-ți 
mintea și începe doar o treabă gigantică. Nu vă gândiți 
la faptul că acest lucru are ca rezultat ore de muncă 
monotonă, întrerupte doar de o țigară sau de o pauză 
de baie. Și vin, dacă ai noroc. Nu vă lăsați învinuit de 
rândurile aparent nesfârșite de frunze de porumb care 
flutură în vânt și toate acestea încă mai trebuie să le 
parcurgeți. Azi, mâine, poimâine, cine știe. → 
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O admir pe cea a oamenilor de aici, care, înar-
mați cu sapa, atacă buruienile într-un acru de porumb, 
neobosit, de dimineața devreme și până noaptea 
târziu. Mi se pare oribil. Dar uneori vine cu el. 

Mănușile mele roșii se înmoaie de gheața din 
tulpini. Ei râd de mine că lucrez cu mănuși. Nu am un 
ritm atât de mare, asta nu îl face mai bun. Dar când le 
scot, mâinile îmi devin atât de reci. Acum se udă încet 
și se răcesc. Trebuie să le scot. Munciți din greu, 
alegeți multe, apoi sentimentul din mâinile voastre va 
reveni. Și așa alegem, oră după oră. Ianuarie. Se 
apropie amurgul când conducem ultimul tractor cu 
porumb spre grajd. Foame. Degetele fierbinți. 
Aprindeți aragazul acasă și pregătiți cina. A ataca cu 
obraji roșii, roșu de la frig, căldură de la vin. Iarna in 
Romania. Nu poți dormi mai bine decât după o zi de 
muncă la câmp. Îmi imaginez cum acum, în 
întunericul albastru profund, toate acele voci șoapte 
încă sună, undeva departe acolo și cad într-un somn 
profund și adânc. 

 

 
 
E doar vântul. El suflă, el suflă tare. Cu un 

șuierat ușor, ca în filmele plasate în prerie. Are 
stăpânire liberă asupra dealurilor arse de soare din 
jurul lui Porumbac. Stau întinsă pe spate. Sub 
magazie, la umbră. Privesc norii trecând cu ochii pe 
jumătate închiși. Se mișcă rapid, schimbându-și 
constant forma. În jurul meu nu este nimic, în afară de 
trăsura de dormit a ciobanilor sub care stau întinsă, 
casa de brânzeturi și trei barăci bătute de vânt, unde 
dorm ciobanii noaptea. Iarbă uscată de miriște până la 
orizont, cu mărgele ici și colo. Într-una dintre ele, cele 
300 de capre ale mele mestecă rume. Ciobanii mi-au 
dat o pătură și o țigară. Am pauza de masă. 

Este prima mea zi ca ciobancă. Forţat. După 
sosirea celor 300 de capre ale noastre, ambii ciobanii 
noștri renunță în 48 de ore. Deodată vor să vadă mai 
mulți bani și altfel vor muri. Am cumpărat capre 
împreună cu familia Biriș, iar ei angajează și ciobani. 
O sarcină; un salariu. Nu vom ceda amenințărilor. 

Și așa amândoi își fac bagajele și lasă tot. Bine ai 
venit in Romania, îmi zice un român, ciobanii sunt 
mereu în necaz. Oameni nesiguri. Cel mai bun cioban 
este un gard bun cu sârmă electrică, spune altul. Ne 
dorim și asta, dar încă trebuie să începem să 
construim. Nu este încă atât de departe. Dar caprele 
trebuie să pască. Și așa, luni dimineață, îmi sar în 
pantalonii vechi și mă înregistrez ca păstoriță. 

Nu am păzit niciun animal în viața mea. Trebuie 
să merg la deal cu 300 de capre, după muls, la opt 
dimineața. Asigurați-vă că mănâncă bine. Până la ora 
13.00, întoarceți-vă la corral unde sunt udate. Apoi 
avem pauză de prânz până la ora patru. Apoi se mulg 
oile și caprele și se urcă din nou pe dealuri de la ora 
șase, până la căderea nopții. Și asta șapte zile pe 
săptămână, până când sosește un nou păstor. 

Merg stângaci pe lângă 300 de capre prin vale și 
peste munte, lung prin pădure, căutând gustări 
gustoase. Trebuie să-i opresc să se cufunde în 
porumbul oricui sau în lucernă. Mă uit la toate acele 
picioare care se împiedică de lângă mine. Și la acel șir 
imens care vine după el. Departe din vedere. Cum 
naiba să țin toate astea sub control? 

 

 
Privind retrospectiv, emigrarea noastră a fost un 

fel de Hekje van Sinterklaas (care vine dintr-o altă 
poveste despre Țării Sfântului Nicolae – n.red.). După 
o lungă călătorie prin viață, am ajuns la o poartă care 
ne oferea o privire asupra unei lumi noi. Am putea 
ignora poarta și am putea trece pe lângă ea în stânga și 
în dreapta și totul ar rămâne la fel, sau am putea să o 
deschidem și să pășim într-o lume nouă. Noi am făcut. 

Asta în sine a fost un miracol, pentru că în 
copilărie îmi era atât de dor de casă, încât nu puteam 
dormi în afara ușii, chiar dacă era cu mătușa mea 
preferată. Să nu mai vorbim că aș lăsa o viață întreagă 
în urmă, chiar dacă aș avea patruzeci de ani. Totuși, 
asta a fost ceea ce am făcut. Pentru că am început să 
visez din nou, deși aveam un pat răspândit. A fost 
ceva ce puțini oameni l-au înțeles. Aveam un salariu 
frumos, un Mercedes mare sub fund și era și la 
televizor. Dar până la urmă, nu a fost suficient pentru 
mine. Lumea era mai mare decât Țările de Jos și 
orizontul făcea semn.  

Am vândut casa și am plecat la Siebenburgen, 
acel „Țara din spatele pădurii”, adică Transilvania. Un 
nume de basm, care nu ar fi deplasat în căutarea Țării 
Sfântului Nicolae. Cu diferența că am fi acum în Țara 
lui Dracula. 

Gândindu-mă la Appingedam, unde m-am 
născut, și la Oarba de Mureș, nu pot spune unde mă 
simt cel mai bine acasă.  

Din fericire, nu trebuie. Amândouă îmi aparțin și 
eu le aparțin lor. Ele mă fac cine sunt, până astăzi. Și 
cu cât îmbătrânesc, cu atât sunt mai înrădăcinat în 
ambele lumi. Și realizați că tot ceea ce a trecut de 
mult pentru ochi va rămâne mereu. Amintirile noastre 
frumoase, la sfârșitul călătoriei, sunt singurul paradis 
din care nu putem fi alungați (liberi pentru un filosof 
necunoscut).  

În această carte vă voi duce peste Carpați, 
pădurile din Munții Apuseni, peste agitația orașului 
Cluj-Napoca pentru a coborî spre râul Mureș, unde 
aproape că străbate centrul exact al Transilvaniei. Trei 
kilometri de potecă nisipoasă șerpuiește între câmpuri 
și pădure prin dealuri și se termină în cele din urmă 
într-o vale înfrunzită și alungită cu case colorate 
împrăștiate ici-colo: Oarba de Mureș. Micuța 
bisericuță roz se ridică deasupra vegetației luxuriante 
ca o cireșă deasupra sosului de mere. 

Acolo locuiesc. 
 

JANNEKE VOS DE GROOT 
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SPĂLAREA PE CREIER  
 
Pe o bancă, în centru,  
fac mențiunea lui Dosoftei: 
 "Acolo șezum și plânsem",  
în numele vostru, concitadinii mei.  
 
De aceea vă spun că la oricare motiv,  
afișat nu îndeajuns,  
trebuie făcută o anamneză,  
la ce am fost și ce am ajuns. 
 
Copiii noștri își amintesc vag,  
nepoții nu vor știi defel,  
despre coșurile de fabrică ce fumegau 
totuși  
și poeme pe cer. 
 
Despre locurile unde se muncea 
folositor, 
pentru o pâine albă fără E-uri  
și fără făină de gândaci în viitor. 
 
Despre locurile unde se educa,  
cu fireasca iubire pentru amândoi,  
pentru mama mamă și tata tată,  
și nu pentru părintele 1 și 2. 
 
Despre locurile unde elevii citeau cărți  
și aveau biblioteci personale,  
cu copy paste neinventate încă, 
dar de pe atunci imorale. 
 
Despre locurile cu gratuitate la 
locuințe și servici,  
fără griĵă de hoți și alte frici,  
de aceea zilele și nopțile erau,  
"veni, vidi, vici". 
 
Despre locurile unde băieții mergeau 
în armată,  
fără fițe, ca să devină bărbați,  
și nu pensați și rujați, care poartă 
rochițe. 
 
Despre locurile cu iubitori de oraș,  
cu echipe și stadion,  
nu ca acuma cu indolența decidenților,  
scuturați din pom. 
 
Despre unde se revenea mereu  
în locurile unde copilăria umplea cu 
frumusețe casa,  
peste toate acestea, acuma,  
doar "tabula rasa". 
 
Fiindcă spălarea pe creier continuă cu 
celeritate,  
pentru a ne convinge că plantarea de 
panseluțe,  
în centru, e adevărata prosperitate. 
 
19 februarie 2023 

REPER PREA VĂZUT 
 
Dumnezeu nu-i cameră de luat vederi 
Și nici senzor de mișcare, 
Și totuși doar în voia lui, 
Trăim propria aflare. 
 
Dumnezeu nu este nici cip, 
Plantat peste tot, ca să știe, 
Dacă să se întristeze pentru om, 
Sau să-și lingă rănile prin reverie. 
 
Dumnezeu nu stă niciodată pe loc, 
Conform sintagmei de "odihnă activă", 
Și totuși el este nemijlocit trasorul 
Și scăparea noastră, deopotrivă. 
 
Dumnezeu nu se orientează prin GPS, 
Pe drumuri premeditate pe hărți, 
El nu sălășluiește în Biblii și nici, 
În testamentele devenite cărți. 
 
El nu a trimis biserici să măsoare 
Cu degetul adâncimi de credință și 
stări, 
Preoții nu sunt poștași aleși, 
Să bage în cutia poștală, înștiințări. 
 
Și din altare pe post de influenceri, 
Să picure pe suflete dulceață, 
Despre Iadul anatemizat, 
De locul la umbră, cu verdeață. 
 
Dumnezeu știe ce trebuie să facă,  
Ne dând socoteală chiar nimănui, 
Totuși nicăieri n-a spus că dacă noi nu,  
Vom fi gândaci, sub bocancul lui. 
 
Trebuie reconsiderată atitudinea, 
Dumnezeu e un altfel de azimut, 
În cătarea înțelegerii rostului, 
Luat la ochi ca reper prea văzut. 
 
20 februarie 2023 
 
 
ADICĂ, SICTIR! 
 
Întâmpinat de o bancă în centru, 
Cu strămoșeasca pâine și sare, 
Rup virtual o putreziciune de lemn, 
Și mă așez pe bacterii ancestrale. 
 
Îmi place să stau pe ea și să scriu, 
Dar nu despre floricele și sori, 
Chiar banca mi-a inspirat subiectul, 
Mizeriei impregnate în orori. 
 
Tai panglica unui asfalt crăpat, 
Forfecând o înjurătură dalbă, 
Despre edili și despre consilieri, 
Care tac ca rahatul în iarbă. 

 
 
Care au uitat să meargă pe jos, 
Ignorând oamenii, afișând fițe, 
Și asta până la alegerile viitoare, 
Când o să-i caute-n cornițe. 
 
Vor dezgropa vechile sloganuri,  
Cu Râioasa, cu modernizări la stadion, 
Așteptând să cadă alți naivi în plasă, 
După perfida scuturare de pom. 
 
Cu promisiuni legate cu fundă, 
Oprind locuitorii pe stradă, abitir, 
După atâtea minciuni vor primi, 
Ce-au semănat, adică... sictir. 
 
20 februarie 2023 
 
 
BĂNCILE DIN PARCURI 
 
Băncile din parcuri vor fi reinventate, 
Pragmatismu-i cel care va da coate. 
 
Vor avea montate aparate de taxare, 
Plătești cu cardul, timpul de-așezare. 
 
De vrei o cafea, serviciul nu dezminte, 
Vine o dronă și ți-o aduce fierbinte. 
 
De dorești timp frumos deasupra ta, 
Ești taxat pentru luxul de-al avea. 
 
De vrei un peisaj plăcut la vedere, 
Orice hologramă vei putea tu cere. 
 
De vrei conversație, prompt va apărea, 
De niciunde-o femeia și bla și bla și 
bla. 
 
Doar cardul să te țină, ca să poți achita, 
Chiar ziarul ți se va citi și explica. 
 
Și totul pân' ce cardul se golește, 
Când vei rămâne sugând din dește. 
 
Cu banca resetată din nou la ce a fost, 
Cu tine pe ea, stând ca un compost. 
 
21 februarie 2023 

RĂZVAN DUCAN 
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Puncte de vedere 
Comentarii la comentarii 

 
 

Criticul literar Ion Simuț a 
comentat (în ziarul „Crișana”) 
starea unei publicații culturale, 
care a trecut în ultimii ani 
printr-un amplu process de 
schimbare. Cunoscător al 
publicației, Ion Simuț dă un 
diagnostic. Nu judecăm nici 
diagnisticul și nu ne preocupă 
nici tratamentul. E treaba celor 
care gravitează în jurul revistei 
– producători/consumatori. 

Întrebarea este, firește, 
dacă avem un caz singular, ori 
se poate vorbi de un fenomen, 
de o stare în care s-ar putea 
regăsi și alte publicații cultural 
finanțate din bani publici. 

Scriitoarea Simona 
Mihuțiu, trăitoare în Oradea, 
consider că are temeiuri să își 
arunce o privire în ograda 
„Familiei!, (N.B.) 

 
* 

„Pe scurt, iată defectele, care 
sunt și cauzele eșecului actualei 
serii, care ar merita o discuție pe 
puncte: 

1. Nu reprezintă integral 
comunitatea culturală locală, ca 
revistă finanțată de Consiliul 
Județean Bihor; 

2. Nu practică decât firav 
jurnalismul cultural (opinii inci-
sive, interviuri, dezbateri, contro-
verse, anchete, investigații cultu-
rale), cu profesionalismul adec-
vat, astfel încât să existe teme 
care să atragă un public mai larg; 

3. Nu știe să se adreseze unei 
categorii de public mai divers 
decât un cerc restrâns de literați; 

4. Nu e cu adevărat o public-
cație culturală, în sensul secolu-
lui XXI, nu are deschiderea 
necesară, e plafonată în același 
orizont închis al seriei anterioare; 

5. Este tot o revistă de grup, 
ca multe altele, și nu o revistă 
deschisă, capabilă de dialog; 

6. Deficitul de istorie, de tra- 

_____________________________ 
diție,de actualizare a 
patrimoniului o apropie de viciul 
celei mai noi lumi occidentale: 
tendința de cancel culture, o 
temă pe care a actualizat-o cu 
gândul că este defectul altora; 
7. Numesc defectul cel mai 
frapant: absența unei coloane 
vertebrale a fiecărui număr și a 
întregii serii; de aceea, îmi 
creează impresia de moluscă, 
degajată de aproape toate 
publicațiile noastre literare, cu un 
corp moale, nevertebrat; cum te 
atingi de ele, degajă ca formă de 
apărare un nor agresiv și confuz 
de cerneală, ca sepia. Peste toate, 
mi se pare ciudat că, la peste doi 
ani de la schimbare, 
revista Familia nu a reușit să 
inițieze un dialog firesc cu 
mediul cultural căruia ar trebui 
să-i aparțină”. (Ion Simuț) 

* 
       Dată fiind istoria celebră pe 
care o are în spate, sufletește sunt 
atașată de ea, dar mai mult de 
renumele pe care îl poartă. Mi-aș 
dori ca revista „Familia” să se 
ridice la nivelul demn al 
trecutului ei istoric, din respect 
pentru omul de cultură 
întemeietor, Iosif Vulcan. 
       Sub mai multe aspecte îi dau 
dreptate domnului profesor 
Simuț. Multe reviste, cu 
precădere în orașele universitare, 
sunt concepute aproape exclusiv 
pentru CV-urile unor confrați, 
mediul academic solicitând și 
punctând aceste articole. Din 
această perspectivă, se simte mai 
apăsat decât ar trebui „ajutorul 
reciproc” dintre centrele 
universitare, cu o tendință la 
închistare, conducând subsecvent 
la autosuficiență. Apar în 

paginile lor și articole valoroase, 
doar că, într-adevăr, nu au o arie 
mare de acoperire culturală 
locală, cel puțin.  
       Consider că orice revistă 
trebuie să aibă foarte clar 
conturată populația țintă căreia i 
se adresează, tematica în raport 
cu aceasta și să aibă și un 
specific al său. Pot exista, fără 
doar și poate, reviste de nișă, 
doar că ajungem, inevitabil, la 
problematica finanțării unei 
reviste din banii publici! În mod 
cert, în această condiție, ar trebui 
să aibă o arie de acoperire 
culturală mai largă, să vizeze o 
categorie mai diversă de oameni, 
cu pregătiri și vârste diferite, care 
să se simtă interesați și 
reprezentați. O altă problemă 
care se poate isca este imixtiunea 
politicului, cu promovarea 
acelora care sunt în grațiile celor 
care conduc vremelnic. O revistă 
care se respectă trebuie să știe că 
ea trebuie să continue să existe, 
în timp ce conducerile politice, 
de o culoare sau alta, sunt 
vremelnice. Directorii acestor 
publicații n-ar trebui să simtă 
vreo sabie a lui Damocles 
deasupra capului în legătură cu 
întreruperea finanțării din partea 
celor care sunt, de fapt, obligați 
prin poziția pe care o ocupă, să 
acorde această finanțare. Mai 
simplu spus, aceste reviste ar 
trebui să fie independente, 
deschise, libere în afirmarea 
opiniilor. Vi se pare utopic, nu-i 
așa? Aceasta însă, ar fi 
normalitatea! Ne-am obișnuit de 
atât de mult timp cu 
anormalitatea încât normalitatea 
ni se pare de-a dreptul utopică!  
       Pe de altă parte, ar trebui să 
se renunțe la comoditate, cei care 
coduc revista să-și facă simțită și 
dorită prezența, să fie pro-activi, 
descoperind talente, educând, 
promovând dialogurile culturale 
locale, dar și din regiuni 
geografice diferite ale propriei 
țări. În apărare, vor spune că 
promovează dialogul cultural → 

SIMONA MIHUȚIU 
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Cu maturitate, despre 

prezentul și viitorul organizației 
Ședința de Consiliu Director al 

Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România, întrunită statutar în 22 
februarie, a abordat o serie de 
probleme curente specifice 
organizației. 

Cu aceeași maturitate 
dintotdeauna și cu seriozitatea care 
caracterizează orice abordare, forul 
de conducere al UZPR a dezbătut, 
uneori în contradictoriu, dar 
permanent având în vedere 
interesul superior al organizației, 
aspecte precum situația cererilor 
de primire în UZPR survenite de la 
ultima reuniune a Consiliului, 
alăturarea UZPR unor organizații 
internaționale ale jurnaliștilor, 
aspecte pregnante și activități 
derulate în cadrul filialelor pe care 
le reprezintă membrii Consiliului 
Director, statutul UZPR și s-a 
detaliat pe marginea viitoarei 

Adunări Generale Ordinare, care 
va avea loc în zilele de 18-19 
martie. 

Președintele Sorin Stanciu a 
anunțat pentru sfârșitul lunii martie 
o nouă reuniune cu șefii de filiale 
din țară – de data aceasta la Iași, cu 
ocazia unui eveniment de 
decernare de distincții pentru 
seniorii presei moldovene, 
organizat în colaborare cu 
Universitatea Iași și prin care 
UZPR va face o reverență în fața 
jurnaliștilor din această parte a țării 
care și-au dedicat întreaga viață 
gazetăriei. 

Rând pe rând, membrii 
Consiliului Director au pus în 
dezbatere diverse teme care țin de 
viața profesională a jurnaliștilor și 
de actualitatea din filiale. De 
asemenea, s-a evidențiat situația 
financiară echilibrată a Uniunii, 
precum și vizibilitatea în creștere a 
organizației reprezentative a 
jurnaliștilor profesioniști. 

La întâlnirea de la sediul 
central al UZPR au fost prezenți, 

___________________________
fizic și online, alături de 
președintele Sorin Stanciu, 
vicepreședintele Miron Manega, 
secretarul general Mădălina Corina 
Diaconu, Ilie Cristescu, 
președintele Comisiei de cenzori, 
Dan Constantin, președintele 
Comisiei de Atestare Profesională, 
Gheorghe Coandă, președinte al 
Juriului de Onoare și Arbitraj, 
purtătorul de cuvânt Lavinia 
Șandru, Nicolae Băciuț, gen (r) 
Gheorghe Văduva, Daniela Gîfu, 
Răzvan Onesa, Iuliana Gorea 
Costin, Claudius Dociu, Cornel 
Cepariu, Șerban Cionoff, Mihai 
Milca, Viorica Nicolescu și 
Valentin Uban. 

Departamentul Comunicare 

________________________________________________________________________________________  
 
Puncte de vedere 
→cu unii scriitori străini de pe 
mapamond. Acest demers nu este 
lipsit de importanță, doar că fără 
o bază largă de susținere în 
propriul spațiu geografic, poate 
plăsmui imaginea unei pălării 
extrem de elegante puse pe capul 
unui nud. 
Digitalizarea și proiectele majore 
de investiții prevăzute pentru 
Biblioteca Județeană „Gheorghe 
Șincai” din Oradea, care 
adăpostește actual și revista 
„Familia”, va putea aduce un 
plus de vizibilitate, accesibilitate 
și un strop de emancipare 
culturală pentru orădeni.  
       Sunt de acord, prin urmare, 
cu toate remarcile, sintetizate atât 
de bine de către domnul profesor 
Simuț, cu o singură rezervă. 
Dumnealui face comparație cu 
aceeași revistă „Familia”, de 
dinaintea desființării 
personalității ei juridice și 
preluării de către Consiliul 
Județean Bihor, trasând prin 

cuvântul „același” un mare semn 
de egalitate. Dacă nu mă înșel, 
domnul profesor a făcut și 
dumnealui din colectivul de 
conducere al revistei... Hmm... 
Simt nevoia să îmi ascund 
cuvintele în spatele unui 
emoticon...  
       Revista „Familia” ar trebui 
să-și aducă mai aproape de 
memorie propria istorie. Ce-ar fi 
fost dacă Iosif Vulcan ar fi avut o 
abordare similară celor de astăzi, 
și n-ar fi recunoscut harul poetic 
eminescian, revărsat în poezia 
„De-aș avea...”? Se împlinesc 
acum, în 25 februarie, 157 de ani 
de la debutul literar al poetului 
nostru național. În „Familia” și-
au făcut debutul publicistic și alți 
mari scriitori și poeți, cum ar 
spre exemplu, George Coșbuc, 
dar și unii care ne-au fost 
contemporani, cum ar fi, 
bunăoară, Ileana Vulpescu. De 
asemeni, a atras în acele vremuri 
și a promovat autori, astăzi 
deveniți mari clasici ai literaturii 

române. Prin urmare, revistei 
„Familia” ar trebui să-i fie mai 
simplu astăzi decât le este 
revistelor mai nou înființate, care 
se luptă pentru a se face 
cunoscute. „Familia” trebuie doar 
să meargă pe drumul bătătorit 
deja de fondatorul ei! Iosif 
Vulcan a fost un erudit, un foarte 
bun publicist, poet, dar și un 
animator cultural! A descoperit 
noi talente, a deschis porțile 
scriitorilor de peste Carpați și a 
vibrat în spiritul iubirii de neam. 
„Ce-ți doresc eu ție, dulce 
Românie”, o poezie de căpătâi 
pentru geniul eminescian și 
pentru neamul românesc, a fost 
publicată tot în Revista 
„Familia”! 
       Aș mai adăuga și iubirea 
celor care sunt implicați în 
realizarea revistei. Publicul-
cititor simte, de parcă ar avea 
capacități paranormale, vibrația 
celor care, dezintersați, își dedică 
timpul și sufletul realizării unei 
reviste, oricare ar fi ea.  
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MOMENT 
 
Am trecut pe strada voastră 
Fără nici un gând ascuns 
Şi-am văzut cum, la fereastră, 
Şuşoteai cu un netuns; 
 
Şi am observat, în treacăt,  
Că-l ţineai pe după gât, 
Dar mi-am pus la gură lacăt, 
Ca să nu-ţi vorbesc urât; 
 
Avea rost o tevatură, 
Ori vreo clipă de reproş 
Pentru-un ins-caricatură 
Cu figură de strămoş? 
 
Dar în gând, văzui cu-ncetul 
Cum, în loc de un „Gems” 
Bond, 
Se intitula portretul: 
„Zână cu un Vagabond!” 
               (Simeria, 2023) 
 
SUPĂRARE 
 
Lună, ca o portocală 
Refuzată la export, 
Astru ca un cap de mort 
Şi prezenţă ilegală;  
 
Copie de dermatină  
După un model străvechi, 
Când mai fericeai perechi 
Scoase de la naftalină; 
 
Acum nu mai eşti „de aur”, 
Ci o zdreanţă printre nori, 
Ce abia te mai strecori 
Spre vreun colţişor de plaur; 
 
Astăzi lumea are treabă 
Prinsă în… socializări, 
Nu visează la cărări, 
Să le umble fără grabă: 
 
De furat vreo sărutare? 
Nu e poftă şi nici timp! 
Azi abia mai e răstimp 
De o scurtă salutare… 
            (Simeria, 2023) 
 
SFORĂRIE? 
 
O Lună plictisită 
Coboară spre Apus 
Şi nu e dichisită 

Ca-n vremuri ce s-au dus; 
 
Ci este belalie – 
Un astru în declin 
Şi pare o lămâie 
Cu miezul de pelin; 
 
Mai poţi să fi romantic 
Crezându-te poet, 
Ori să gândeşti pedantic 
Sub Lună de… oţet? 
 
Şi cade înserarea, 
Iar ceaţa-i pân-la nori 
Născându-mi întrebarea: 
Se trag şi-n ceruri sfori? 
           (Simeria, 2023) 
 
 PREZENTARE 
 
Cel ce vrea să te seducă 
E un individ ciudat 
Cu statut de matracucă 
Şi la minte dezlânat; 
 
Umblă fluierând pe stradă 
Şi se crede june prim, 
Iar de ţine o tiradă, 
Juri că-i idiot sublim! 
 
Individul plin de sine, 
Cu vocabular sărac, 
Are trup ca de grisine 
Adunat din… bric-à-brac; 
 
Cel ce vrea să-i fi sedusă 
Se înfoaie fără rost, 
Fiindcă are mintea dusă 
Spre-un final de „Omul prost”. 
                  (Simeria, 2022) 
 
POEM DE IARNĂ 
 
E iarnă-iarnă, nu e glumă, 
Temperatura e cu minus, 
Iar lumea, preventiv, consumă 
Cutii întregi de Parasinus: 
 
Cu temeri şi umane scopuri, 
Se fac rezerve de pastile, 
De enigmatice siropuri 
Cu gust plăcut, şi-ades utile; 
 
Zăpada scârţâie sub talpă – 
Iar Februarie, în vogă, 
Atestă că nu-i lună calpă 
Ci bună reumatologă; 

 
_________________________  
 
Se simte-n aer câte-o gripă, 
Iar chiciura e la putere… 
Guvernul cugetă în pripă 
Ce leacuri noi să mai ofere; 
 
Pilule noi, viu colorate, 
Girate cu prelungi prospecte, 
Sunt agresiv recomandate 
Ca admirabile efecte… 
 
Dar iarna asta-i tupeistă 
Şi nu dă semne de finală:  
Cu viruşi şmecheri coexistă – 
Pereche… antisocială! 
                    
  (Simeria, 2023) 
 
ELEGIE PENTRU ELE… 
 
În seara asta taciturnă 
Şi fără urmă de antren 
Ar fi superbă o „Nocturnă”, 
O compoziţie de Chopin; 
 
Şi cum ar fi interpretată 
Cu măiestrie de artist 
„Chopiniana” fermecată 
Cu degetele lui Franz Liszt? 
 
Şi s-auzim în lungi reprize 
Minunea sfintei înrobiri,  
Beethoveana „Für Elise” 
Cuceritoarea de iubiri… 
 
În seara asta fără lună, 
Gătită-n cenuşiu-i strai 
Ce-ar fi să auzim că sună 
Duios Răpirea din Serai? 
 
Simeria, 1 Martie 2023 
 

DUMITRU HURUBĂ 
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Cărți la „Vatra veche” 

 
Cartea de faţă încearcă să 

acopere un procent cât mai important 
din cunoaşterea vieţii şi activităţii cât 
mai multor personalităţi scriitoriceşti 
din întreaga lume, deoarece, bine se 
ştie că atât iubitorii de literatură, în 
particular, cât şi omenirea în general, 
dintr-o pornire firesc-omenească, au 
dorit şi doresc să aibă cât mai multe 
detalii şi informaţii legate de modul şi 
existenţa personalităţilor, chiar dacă 
avem în vedere aspecte mai mult sau 
mai puţin intime.  

Conştient că nu aveam cum să 
epuizez tema în sine, am procedat la o 
selecţie cât am putut de riguroasă 
pentru ceea ce îmi propusesem, adică 
o cât mai bună cunoaştere a câtorva 
personalităţi din domeniul creaţiei 
literare. Astfel, am avut șansa, nu în 
puţine cazuri şi situaţii, să aflu 
amănunte, unele de-a dreptul şocante, 
altele corespunzând curiozităţii 
generale. În acest sens, nu e mare 
noutate faptul că mulţi scriitori, acum 
celebri, au fost, într-un fel sau altul, 
influenţaţi în viaţa şi credinţa lor de 
întâmplări şi/sau situaţii ţinând adesea 
chiar de supranatural şi paranormal. 
Iar aici pot face trimitere inclusiv la 
scriitori care au lăsat posterităţii 
creaţii a căror valoare le-a asigurat 
loc etern în patrimoniul istoriei 
literar-spirituale universale. Fără 
îndoială, în spatele capodoperelor 
create de ei a stat harul şi multă 
muncă, însă a face total abstracţie de 
unele adevărate superstiţii care au 
bântuit lumea acestora, unele chiar 
obişnuite în ritualurile sau tabieturile 
pe care aceştia le-au avut de-a lungul 
vieţii lor, ar fi o mare greşeală.  

Aceasta dacă avem în vedere că 
înseşi  „victimele” lor le-au luat 
foarte în serios punând nu o dată pe 
seama acestora inspiraţia şi creaţia 
strict personale, sau, cel puţin, aşa au 
încercat să-şi atragă muza de partea 
lor în calitate de co-participantă la 
construcţia operei literare. Unele 
muze, mai amuzante, poate chiar… 
amuzate, altele ciudate sau 
dezgustătoare pentru cei din jur, au 
pus umărul împreună cu autorul la 
materializarea prin scris a operelor 
datorită cărora unii au devenit 
individualităţi şi celebrităţi 
mulţumită, normal, cărţilor scrise şi 
publicate.  

 
______________________________ 

Dar, să ne înţelegem: acest lucru 
nu înseamnă, nici într-un caz, că sunt 
excluse din ansamblul construcţiei 
epice talentul şi volumul uriaş de 
muncă al unui autor, dimpotrivă 
putem accepta superstiţia doar ca 
element complementar, tocmai pentru 
că superstiţia nu e existenţă 
permanentă şi persistentă, ci o 
manifestare absolut intempestivă şi 
fortuită. Şi, pentru a justifica 
afirmaţiile, exemplele ne sunt la 
îndemână, indiferent de autor sau de 
genul literar…  

Aşadar, trebuie să avem tot 
timpul în vedere că superstiţiile şi 
curiozităţile nu au existat doar într-o 
anumită perioadă, ci au însoţit 
oamenii de-a lungul secolelor, 
indiferent de starea socială, de nivelul 
lor de cultură, sau preocupări. În 
general greu de controlat şi explicat, 
fiindcă superstiţiile fac parte din viaţa 
noastră cotidiană şi absolut nicio 
categorie socială nu face excepţie, 
inclusiv atunci când ne referim la 
oamenii de cultură şi, cu precădere, 
la  scriitori, în cazul de faţă. În 
această ordine de idei, putem vorbi 
liniştiţi şi responsabili de o listă de-a 
dreptul inepuizabilă… 

De aceea, suntem obligaţi să 
ţinem seama că marii reprezentanţi ai 
literaturii universale au fost pe cât de 
talentaţi, pe atât de extravaganţi în 
privinţa modalităţilor prin care își 
găseau inspiraţia.  

Astfel, printr-o simplă 
enumerare şi amintire a operelor 
acestora, ele rămân şi astăzi un fel de 
creaţii reprezentative  atât pentru 
autorii lor, cât şi pentru perioada în 
care au fost… lansate spre marele 

public după tipărire, multe dintre 
acestea promovând personaje despre 
care s-a scris mult şi variat, subiectiv 
sau cu obiectivitate. 

Dar este bine să fim corecţi şi 
realişti recunoscând că, în multe 
cazuri, apucăturile unor scriitori şi 
tabieturile lor, deseori păreau ciudate 
pentru „muritorii de rând”, dar erau – 
de ce nu? – atât de normale pentru ei, 
pentru cei care trăiau în preajma lor. 
În acest fel, îmi asum riscul de a 
înfăţişa în paginile cărţii de faţă 
măcar o parte dintre curiozităţile şi 
obiceiurile ciudate ale câtorva 
scriitori de certă valoare şi 
recunoaştere în zestrea literaturii din 
istoria universală… 

Şi voi menţiona în acest text, 
neapărat, şi ca un firesc deplin al 
lucrurilor, pe marele cărturar şi om de 
ştiinţă român, Bogdan Petriceicu 
Hasdeu, cel care, în accepţia largă a 
cuvântului, a pus bazele 
misticismului şi a misterelor 
comunicării în ţara noastră, dar şi a 
„oficializării” unor semne de 
superstiţii la scriitorii noştri.  

…Aşadar, într-o ordine 
alfabetică, pentru a nu se… supăra 
nimeni, am adunat în această carte un 
număr de personalităţi scriitoriceşti 
pe care le-am putut cuprinde în 
tematica gândită de mine, respectiv: 
curiozităţi şi ciudăţenii din existenţa 
şi viaţa unor scriitori… Evident, 
departe de mine gândul că aş fi 
epuizat „materia primă” care a stat la 
baza scrierii prezente.  

Apoi: din motive cel mai adesea 
independente de voinţa mea, trebuie 
avut în vedere că de regulă am fost 
nevoit să procedez la prezentarea doar 
în sinteză a aspectelor bio-
bibliografice ale personalităţilor de 
care m-am ocupat în carte, în această 
ordine de idei, am considerat ca fiind 
necesare doar referiri cât s-a putut de 
succinte în ce priveşte datele 
biografice în special.  

Şi, încă: în unele cazuri – nu 
chiar puţine! – înseşi informaţiile au 
fost cam sărăcăcioase, consolidându-
mi dreptul de a fi absolvit de vina… 
totală.  

Şi ultima precizare: forţat de 
anumite criterii, am încercat să acopăr 
o arie geografică şi „sentimentală” cât 
mai întinsă şi fixată cât mai solid în 
spaţiu şi timp pe glob şi în largul 
spiritualităţii universale. 

      DUMITRU HURUBĂ   
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 Nectar care delectează sufletul 
cum nu există sentiment care să o 
facă mai dulce.  

Izvor al fiinţei însăşi şi 
năzuinţă fundamentală a aceleiaşi 
fiinţe. 

Chemare lăuntrică de o 
forţă gigantică, înmagazinată, în 
taină, în fiecare celulă a oricărui 
organism viu, asemeni unui vulcan 
ce mocneşte în instinctul de erupţie 
al  nucleului incandescent. 

Ce poate fi mai lesne, mai 
la îndemână de oferit şi mai preţios, 
în afară, desigur, de viaţa însăşi, 
decât iubirea? 
 E acel… ceva care leagă sufletele, 
dacă nu cu un fir indestructibil illo 
tempore, în mod cert, măcar cu 
cicatrici incurabile ce dor în 
amintire, repetabil, mereu şi mereu. 
 Ce dulce te înalţă! 
 Ce-agonic de doboară! 

 Iubirea, cu aceeaşi putere…ochii 
ei. 
 De-acolo-ţi iei lumina. 
 De-acolo-ţi capeţi noapte, 
 Să arzi cumplit într-însa, 
 De dorul dumneaei!  
 Iubirea care face obiectul 
exprimării lirice în această carte (cu 
caracter antologic, în mare parte, 
fiind culese aici, de regulă, dar nu 
numai,  poezii  publicate deja în 
volumele anterior editate), cu 
faţetele ei: dulce, amară sau dulce-
amăruie…, este iubirea stricto sensu 
(în interpretarea unora, cu 
predilecţie a bărbaţilor, se spune, 
dragostea), dintre cele două 
elementele fundamentale şi 
tradiţionale ale perechii, ca 
desăvârşire sentimentală: el şi 
ea…bărbatul şi femeia.  
Desigur că iubirea, lato sensu, 
depăşeşte acest cerc şi are forme şi 
faţete diverse, nelimitate, 
inepuizabile. 

 
___________________________  
 
În această carte, femeia este sursa 
şi resursa bucuriei şi a tristeţii, în 
funcţie de ipostazele temporale ale 
iubirii pe care o generează sau o 
degradează,  deci ei îi este dedicată, 
din tot sufletul  meu, această carte! 

  DAN LĂZĂRESCU 
 

 
______________________________________________________________________________________________  
 

 

 
Filantropia, în esența ei, 

este o acțiune de binefacere în 
folosul celor săraci, în nuanțele 
ei, însă, orizontul se extinde și 
are în vedere nu doar pe cei 
săraci, ci și pe cei care, la un 
moment dat, ajung într-o 
nevoie care excede 
posibilităților lor. Sau pot intra 
în discuție și situațiile 
catastrofale – inundații, 
incendii, cutremure, accidente - 
ori nevoi medicale, în care 
„sărăcia” este neîncăpătoare 
pentru a exprima un gest de 
caritate, dărnicie, lăsând în 
umbră un înțeles care are și 
conotații mai greu de digerat. 

În context ecleziastic, 
filantropia are un plus de 
încărcătură și de distincție, 
pentru că apare rolul credinței, 
care înnobilează gesturile 
filantropice, scoțându-le din 
conul suspiciunilor de interese 
mărunte, cotidiene. 

Fundamental, filantropia 

___________________________
ecleziastică e expresia vocației 
adevărate a milosteniei, care 
vine din cele mai profunde 
trăiri și angajamente morale. 

Biserica s-a situat 
dintotdeauna într-o poziție 
(re)activă la nevoile curente ale 
ființei umane, materializând 
principiile care dau identitate 
creștinismului autentic. 

Perechea antagonică om 
bogat/om sărac are multiple 
fațete în posibilele ipostaze: 
politice, economice, sociale, 

culturale, spirituale. Căci bogat 
nu e doar cel cu averi cu 
asupra de măsură, cum nici 
sărac nu e doar acela cu lipsuri 
materiale.  

De aceea, cred, filantropia 
eclezistică la nevoie se 
cunoaște”, iar istoria lumii, în 
care includem și istoria 
noastră, a dat destule mărturii 
ale misiunilor filantropice, 
dincolo de decizii ierarhice sau 
inițiative de grup. 

Filantropia ecleziastică a 
însoțit consubstanțial istoria 
noastră, atât în forme 
instituționalizate, cât și în 
asistența socială, care au 
suferit modificări, adaptări 
contextuale. 

Florin Bengean nu e la 
prima sa cercetare a istoriei 
filantropiei eclesiastice, el 
decupând „Crâmpeie de istorie 
și filantropie eclesiastică în 
spațiul românesc” într-o 
lucrare anterioară. (Editura 
Vatra veche, 2021 ). 

De această dată, el se 
oprește asupra unor „Aspecte 
din filantropia ecleziastică→ 

NICOLAE BĂCIUȚ 



 

 39 

Borne bibliografice 
 

Prezentul volum înmănun-
chează repere bibliografice refe-
ritoare la activitatea profesională 
și științifică a autorului, pe 
întinsul unei jumătăți de secol, de 
la primul său interviu, acordat în 
presă, în 1972, ca elev, și până la 
începutul anului 2023, fiind 
structurat în două mari secțiuni: 
„A. Repere bibliografice privind 
lucrările și activitățile întreprinse 
de autor (cronologic, între anii 
1972 -2023)” și „B. Bibliografia 
tematică privind preocupările 
profesionale și științifice (repere 
prezentate descrescător pentru 
perioada 2023-1972)”. 

Volumul de față comple-
tează seria unor demersuri simi-
lare apărute anterior, iar reperele 
înmagazinate aici vor servi, în 
viitor, nu doar la întregirea ima-
ginii celor interesați de viața și 
contribuțiile profesionale ale au-
torului, cât, mai ales, la cunoaș-
terea unor câștiguri înregistrate în 
societatea românească, îndeosebi 
într-un domeniu în care autorul a 
excelat - cel al limbii rromani, 
dar, în plan extins, și în cel al 
educației pentru rromi – și, nu în 
ultim rând, lucrarea interesează și 
din perspectivă culturală 
românească.  

Totodată, se va observa, au-
torul a fost preocupat, în perma-
nență, și de evidențierea valorilor 
culturale și istorice locale, din 
co-muna sa natală, Segarcea Va-
le, dar și din orașul în care, vre-
me de șapte ani, s-a format în 
perioada adolescenței și tinereții, 
Turnu Măgurele. De altfel, noi 
înșine am sprijinit, în calitate de 
editor, apariția unor lucrări dedi-
cate de autor acestor două locali-
tăți, așa cum se poate observa din 
fișa de la finalul volumului.     

Ca editor și prieten, susțin 
cu drag o întreprindere de acest 
tip, pe care, de altfel, o recomand 
și altor autori care au răbdarea și 
posibilitatea de a-și prezenta - 
așa cum doar ei știu mai bine – 
„isprăvile” profesionale, într-o 
manieră corectă și afectivă.    

NICOLAE BĂCIUȚ 

 

Fișele bibliografice au fost 
ordonate cronologic, începând 
din anul 1972, de când datează 
primul interviu al autorului, 
acordat pe vremea când era elev, 
și până în anul 2023, când apare 
acest volum. Materialul a fost 
grupat în patru secțiuni: prima 
privește anii 1972-1989, a doua - 
intervalul anilor 1990 – aprilie 
1998, a treia se referă la perioada 
cuprinsă între mai 1998 - 31 
august 2018, iar ultima, a patra, 
surprinde segmentul temporal 1 
septembrie 2018 - februarie 
2023. 
 Pentru a se înțelege contextul în 
care au apărut trimiterile 
bibliografice grupate în volum, la 
începutul celor patru delimitări 
au fost inserate câteva date 
biografice și profesionale despre 
autor și preocupările sale.  (G.S) 

______________________________________________________________________________________  
 

CÂTĂ CREDINȚĂ… 
→românească din spațiul 
extracarpatic în secolul al XIX-
lea”, din două provincii 
românești, Țara Românească și 
Moldova, cu focalizare pe 
formele instituționalizate  de 
filantropie şi asistenţă socială 
din activitatea bisericii, 
reliefând momentele prielnice 
dezvoltării filantropiei 
ecleziastice românești (de la 
independența politică la 
autocefalie), ilustrate cu figuri 
de ierarhi filantropi, între care 
Mitropolitul Veniamin 
Costachi, Episcopul 

Melchisedec Ştefănescu, 
Sfântul mitropolit Grigorie 
Dascălul, Sfântul Ierarh 
Calinic de la Cernica, 
Mitropolitul Dionisie Lupu, 
Mitropolitul Dositei Filitti, 
Mitropolitul Calinic Miclescu, 
Mitropolitul Ghenadie 
Petrescu. 

Incursiunea sa în timp și 
spațiu românesc vine să 
argumenteze o dată în plus 
dimensiunea istorică a 
filantropiei eclesiastice, ca 
parte a devenirii noastre în și 
întru credință, definită succint 
de Florin Bengean: „În cadrul 

unei istorii a diaconiei creştine, 
diaconia practicată în Biserica 
Ortodoxă Română se înscrie pe 
linia de continuitate a teoriei şi 
practicii carităţii creştine după 
modelul basilian”. 

Dincolo de istorie și 
credință, lucrarea lui Florin 
Bengean nu face decât să ofere 
modele de asumare (și) 
filantropică a condiției de 
„homo religiosus”. 

În condițiile de azi, cu atât 
mai mult, este cât se poate de 
actuală o parafrazare după o 
sintagmă celebră „Dacă 
filantropie nu e, credință nu e”! 
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„Cum scriem un text despre 

artă: Ghid practic pentru 
studenții din domeniul Artelor 

Vizuale”, o lectură utilă și 
necesară 

De curând, la 
Editura ARTES a UNAGE, a 
apărut un ghid practic ce prezintă 
tuturor celor interesați tehnici și 
norme de scriere a textelor de 
artă.  

Volumul realizat în cadrul 
departamentului de Istoria și 
teoria artei al Facultății de Arte 
Vizuale și Design din UNAGE, a 
fost scris de lect.univ.Dr. Oana 
Maria Nae și drd. Daniel 
Ungureanu în urma unor discuții 
purtate cu studenții, pentru a le fi 
acestora cât mai util și “în scopul 
familiarizării cu regulile de bază 
ale elaborării unui text de 
specialitate”.  

Ghidul este un proiect al 
ICMA - Institute for 
Multidisciplinary Research in 
Art, UNAGE Iași. Coperta 
volumului e realizată de Lavinia 
German. 

„Cum scriem un text despre 
artă: Ghid practic pentru 
studenții din domeniul Artelor 
Vizuale” este o lucrare gândită ca 
un instrument de lucru util 
tuturor studenților din domeniul 
artelor vizuale, dar se adresează 
mai ales celor ce au ales 
specializarea Istoria și Teoria 
Artei, ca lectură obligatorie încă 
din primul an de studii. “Pentru 
studenții facultăților de arte 
vizuale, discursul despre arta lor, 
scrierea unui portofoliu și 
elaborarea lucrării de licență nu 
trebuie să reprezinte o piedică, ci 
un proces firesc în formarea 
profesională.  

Ghidul de față, mai înainte 
de toate, se vrea a fi un îndrumar 
pentru studenții de la programele 
de licență și masterat din cadrul 
facultăților de arte vizuale din 
România, iar pe un plan secund 

___________________________ 
un ghid de supraviețuire pentru 
cei care vor să urmeze o carieră 
universitară. Din această 
pricină, structura acestei lucrări 
a fost în așa fel creată pentru a 
conduce pașii cititorului prin 
diferite momente-cheie din viața 
unui student: redactarea unei 
recenzii de carte ori de expoziție, 
a unei cronici de artă, a unui 
referat, eseu, articol științific. 
După aprofundarea acestora și 
pe baza experienței acumulate, 
vom reflecta asupra 
documentării și redactării unei 
lucrări de absolvire”, subliniază 
autorii. 

Ce cuprinde ghidul? 

De la autori aflăm că 
“primul capitol ilustrează 
importanța documentării în cazul 
artiștilor și tinerilor 
istorici/critici de artă și include o 
scurtă trecere în revistă a 
situațiilor în care este necesar să 
avem un aport scriitoricesc, 
situații de altfel menționate 
adineauri. Tot aici, am văzut 
oportun a încorpora o secțiune 
despre plagiat pentru a sublinia 
pericolul unor cunoștințe 
dezechilibrate de documentare și 
redactare. 

Pentru completare, cititorul 
va regăsi în următorul capitol o 
dogmă a documentării corecte în 
domeniul artelor vizuale. Am 
inclus aici surse de informații 
precum biblioteca clasică, bazele 
de date ale internetului – cu un 
top al celor mai promițătoare și 

abundente site-uri web de 
interes, vizitele la muzee, galerii, 
centre de artă ș.a.m.d. Astfel, pe 
lângă o enumerare a surselor, fie 
ele primare sau secundare, acest 
capitol caută să ofere cititorului 
și opțiuni de publicare a textelor 
rezultate în urma documentării. 
Pe final, am exemplificat 
importanța documentării in vivo 
în cazul artelor vizuale, cu opriri 
asupra călătoriilor de studiu, 
vizitelor la galerii și evenimente 
importante din domeniul artelor 
vizuale (expoziții recurente, 
bienale și târguri de artă, 
conferințe și simpozioane 
naționale și internaționale). 

După identificarea și 
colectarea informațiilor, în mod 
normal și necesar, urmează 
folosirea acestora în redactarea 
textelor de specialitate.  

În consecință, cel de-al 
treilea capitol al acestei lucrări 
vizează moduri de organizare și 
diferențe majore dintre acestea, 
iar următorul caută să elucideze 
rânduiala stilurilor de citare și 
să răspundă unor întrebări 
generale pe care fiecare student 
ori cercetător la început de drum 
le poate avea. Veți regăsi aici 
stilurile de citare folosite cu 
predispoziție în științele umaniste 
și sociale și care se aplică și în 
domeniul artelor vizuale (SAR, 
APA, MLA, Chicago). Ca o 
încununare ori ca un rod al 
documentării exemplificată până 
aici, cel din urmă capitol vine cu 
norme și reguli în redactarea și 
structurarea unei lucrări/teze 
academice (fie ea de licență ori 
disertație)”. 

Volumul se găsește deja la 
biblioteca Facultății de Arte 
Vizuale și Design, iar în luna 
martie va avea loc un 
eveniment de lansare, despre 
care vom afla în timp util 
urmărind pe Facebook 
paginile ICMA și aleria Aparte. 

Cosmina Marcela OLTEAN 

Foto - ICMA 
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CARE MAI ȘI SCRIE 

(XX) 
 
29.01.2023 – Una dintre cele mai 
grăitoare zile ale lui ianuarie este 
când în fiecare an, ne facem timp 
să comemorăm personalitatea 
celui mai mare poet român din 
toate timpurile, Mihai Eminescu. 
An de an, Blajul se înscrie pe 
această nobilă coordonată a trăirii 
noastre sufletești. Aflat la cea de-
a XXIII –a ediție, Festivalul-
Concurs OCROTIȚI DE 
EMINESCU, inițiat de fie iertata 
președintă a Despărțământului 
ASTRA „Timotei Cipariu” Blaj, 
s-a derulat ieri, 28 ianuarie 2023, 
într-o atmosferă plină de eleganță 
și bun-gust, adresată minții și 
sufletului nostru românesc. 
Cele două secțiuni ale 
concursului (creație și recitare) 
au scos la iveală încă o dată, 
forța, talentul și caracterul 
fiecărui concurent în parte. În 
calitate de membru al juriului 
(secțiunea recitare), am avut și de 
această dată parte de a audia/ de 
a aprecia tinerele talente venite 
din multe județe ale țării. 
Subscriu și eu, celor punctate de 
Nicolae Băciuț, președintele 
juriului, în ceea ce privește 
importanța memorării de versuri 
de către tinerele vlăstare, văzută 
ca șansă a acestora de a fi libere. 
De a nu depinde de telefon sau 
Google. Mi-aș permite să 
detaliez puțin această problemă a 
libertății elevului/ studentului, 
etalând avantajele celui care 
memorează versuri mai ales din 
opera lirică a lui Mihai 
Eminescu. Chiar dacă cel care 
memorează versuri nu are de 
gând să se aventureze participând 
la un concurs național ca cel de 
față, elevul va avea libertatea (fie 
la Teste naționale, fie la 
Bacalaureat) de a concretiza cele 
afirmate de el însuși într-un eseu, 
prin citate reproduse din 
memorie. Prin urmare, fericiți 
vor fi cei care știu versuri 

___________________________  
învățate pe de rost, pentru că, în 
momentele conceperii eseului 
structurat, nu vor depinde de 
nimeni. Cei care participă la 
competiții, vor avea și libertatea 
de a se autodepăși, prin strunirea 
voinței și a emoțiilor. Astfel, 
concursul în sine este un bun 
exercițiu al tânărului cu el însuși. 
În sfârșit, decizia de a participa la 
concursul de recitare mai vine cu 
un mare avantaj. Este vorba de o 
altă libertate a omului de a-și 
cultiva îmbinarea exercițiului 
memorării propriu-zise cu cel al 
etalării telentului artistic. 
Spunând acestea, gândul îmi fuge 
la una dintre cele mai frumoase 
mărturisiri al autorului 
Necuvintelor, care adolescent 
fiind, pe parcursul unei plimbări 
cu o fată, se „trezește” recitând 
versuri de Mihai Eminescu. Îmi 
imaginez ce înălțare sufletească 
de negrăit au putut trăi cei doi 
îndrăgostiți. 
 2.02.2023 De dimineață, cu 
ochii cârpiți de somn la 
îngânarea zilei mijinde cu 
noaptea, mătur bruma de zăpadă 
de pe trotuarul întrerupt în urmă 
cu aproape două luni, de 
săpăturile în vederea noii 
brnașări la apa curentă (aparent o 
nimica toată). Abia implicat în 
munca de a îndepărta zăpada de 
pe trotuar, reiau filmul 
săpăturilor de pe ambele părți/ 
trotuare ale străzii, fapt ce obligă 
pietonii să circule musai pe 
șosea, fie ca să nu se împiedice și 
să cadă în gropile din trotuare, 
rămase de câteva luni, vraiște, fie 
ca să ajungă mai repede la 
destinație. Dar stai, băiete, îmi 
șoptesc, că totuși, pe strada 
aceasta e domnie curată, gropile 
din trotuare fiind ceva mai puțin 

adânci. Ia încearcă să te 
deplasezi pe alte străzi din zona 
aceasta de nord și ai să vezi că 
nici așa nu poți merge pe trotuar 
de 3-4 luni încoace. 
   Ceva mai târziu, cucerit de 
zăpada proaspătă, ce oferă 
văzduhului acea prospețime 
neasemuită, încerc să merg la una 
dintre farmaciile orașului, undeva 
pe centru, ca să cumpăr ceva 
medicamente. Uitasem că, pentru 
a traversa fostul carosabil de pe 
centru, de pe o parte pe cealaltă a 
fostelor trotuare, azi, tranșee cu 
vechime de cel puțin cinci luni de 
zile, ai nevoie de ceva inițiere ca 
fiul împăratului din basm. Vreau 
să spun că săpăturile de pe 
străzile noastre, din partea de 
nord a orașului și plantarea 
stâlpilor pentru înnoirea rețelei 
electrice, cu penele de curent 
aferente evident, sunt abia 
cireașa de pe tort. Cu alte 
cuvinte, tortul este centrul 
orașului, desfundat de luni de 
zile, de la A la Z. Adică totul 
cufundat în dezordine, asta 
înseamnă mai nou, șantier. De 
câteva luni bune, ori de câte ori 
trebuie să mergi cu ceva treabă 
pe centru, fie la magazine, fie la 
primărie sau la bancomate, te 
vezi ca în fața unui examen greu 
de trecut, în sensul că, dacă nu 
ești echipat ca atare, mai ales cu 
încălțări mai rezistente la 
noroaie, la bălți, la valuri de 
pământ care trebuie escaladate și 
la trecerea peste punți de lemn, 
alunecoase și ele, care se 
prelungesc ca în filme horror, de 
pe fostul carosabil ocupat de 
șenilele caterpilarelor, până pe 
fostul trotuar. Și tot trecând într-
un continuu du-te-vino, pe 
spațiul fostului carosabil, cel mai 
bine ar fi, vorba lui Matei 
Vișniec, să te pui în locul 
încălțărilor și să vezi din punctul 
de vedere al memoriei lor, tot 
centrul dominat de grămezi 
uriașe de balastru, de caterpilare, 
de autobasculante și de alte 
mașini de șantier, printre → 

NICOLAE SUCIU  
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care trebuie să știi să faci 
dribling. Să vezi centrul din 
punctul de vedere al pantofilor 
care zilnic au fericirea de a se târî 
prin iadul de săpături care dau 
senzația că te afli la filmări, într-
unul din orașele bombardate de 
ruși în Ucraina. De a se târî în 
plin secol XXI prin mâzga de ev 
mediu timpuriu, mixată la pătrat 
de mixerul șenilelor de caterpilar 
care știe doar să rupă, nu să și să 
astupe și... viceversa. Da. Din 
punct de vedere al pantofilor care 
nu știu cu ce sunt de vină că 
stăpânul lor vrea să ajungă cu 
încăpățânare, ba la farmacie, ba 
la Carnicom; să ajungă ba la 
Magazinul albastru, ba la unul 
din cele două second-hand- uri, 
sau la bancomatul BCR, devenit 
bârlog temporar inactiv. Ce știu 
bieții pantofi că pe traseul 
traversat de ei, tocmai e șantier 
de patru carate? Că de fapt, este o 
inepuizabilă debandadă cu 
numele de șantier. Așa cum îi 
obligi să treacă prin tocana de 
noroi puturos de pe centrul 
despre care se repetă același 
discurs persuasiv „Trebuia 
modernizat, nu? Iată, i-a venit 
vremea, așa că mai bine ar fi să 
tăceți din gură” sau „Să vă pară 
bine că ați ajuns să călcați prin 
noroaie” ș. a. Zadarnic îi 
atenționezi: „Iteresează-te, 
stimată doamnă, cum ar trebui să 
arate un șantier, ca să fie într-
adevăr un șantier la standarde, nu 
veceu!”. E bine totuși, că, în 
mers, pantofii nu aud ce vorbesc 
stăpânii lor și nici nu văd pe unde 
trec. Ei doar cunosc spațiul pe 
unde trebuie să treacă și cam atât. 
Doar tactil îl cunosc, asemenea 
cârtițelor. Și e foarte bine că nici 
nu aud și nici nu văd, că altfel, nu 
le-ar mai veni să escaladeze 
șanțuri, gropi și grămezi de 
pământ scos din gropi și mai ales 
să se mânjească de sus până jos 
cu fleașca urât mirositoare. 
Imaginați-vă, ce Dumnezeu, că 
aproape la fiecare pas ați fi 
împroșcați din cap până-n 
picioare, cu terciul noroiului rece 

și grețos, ce-ați mai zice? 
Singurul noroc al pantofilor este 
să nu fie purtați de oameni 
bătrâni sau de bolnavii care 
trebuie să ajungă la coada de la 
dispensarul uman, pentru 
prescrierea de rețete pentru 
diabet, și după aceea, la coada de 
la farmacie unde vor avea 
plăcerea ca, după echilibristica 
de pe puntea ce leagă peluzele 
fostului trotuar, să freamăte de 
bucurie că în sfârșit, vor scăpa de 
pensia chivernisită de o lună de 
zile pentru medicamente, ca nu  
cumva să rupă dracului 
buzunarele. Dacă stai să te 
gândești, pantofii sunt totuși 
fericiți și, în sclavia lor, liberi ca 
în comunism, pentru că nu se 
supără asemenea stăpânilor lor, 
că niciodată nu știu cât ține 
șantierul în acest hal, cât țin 
penele de curent și cât durează 
penele de apă curentă. Nici nu se 
pot pune în situația cetățenilor 
care, neavând facebook, habar n-
au când începe una din penele de 
mai sus și cât durează. 
Autoritățile (ce le pasă, că doar 
cel sătul nu se gândește la cel 
flămând niciodată?) sunt cu sacii 
în căruță, zicând că au postat 
anunțul pe F. Dar cu ce sunt de 
vină bătrâneii urbei că n-au F. și 
nici nu știu să acceseze astfel de 
rețele de socializare?  

Cu ce sunt de vină ei că nici 
măcar n-au calculator sau telefon 
performant și că primăria nu 
folosește cetățenii de a Ajutor 
social (Legea 76) trimițându-i pe 
străzi, ca să anunțe din loc în loc 
ce și cum?  

Doar să spună cu voce tare la 
colț de stradă sau din loc în loc: 
Băi contribuabililor, mâine 
_____________________________________  
 

 

___________________________
de la ora - la ora, va fi pană de 
curent sau poimâine va fi pană 
de apă curentă sau răspoimâine 
va fi pană de bani la bancomat. 
Nu spălați, nu vă spălați, nu 
folosiți toaleta, nu dechideți tv și 
nu citiți, că nu va fi curent! Cu o 
sută de ani în urmă, era trimis 
dobașul oașului pe străzi, cu 
anunțuri importante la ordinea 
zilei. A! Nu are orașul dobe sau 
nu avem dobași? Am înțeles: nu 
vreți să vă întoarceți în evul 
mediu. Aceasta ar însemna să 
revenim și la opinci. Mare lucru 
ar fi să se facă în orașul ăsta ceva 
util! Ceva care nu seamănă a 
mutilare. Ceva care i-ar scuti pe 
mulți de accidente. Într-un 
cuvânt pantofii nici nu pot fi 
mințiți sau înșelați și nici nu 
luptă pentru drepturi egale, așa 
cum luptă stăpânii lor și cum 
luptă chiar și hainele de scond ale 
acestora, care se cer reparate din 
când în când, pe la revere sau pe 
la manșete. Singura lor spaimă, 
cred, nu sunt chiar sigur, e să nu 
se trezească prea repede aruncați 
la tomberon sau pe maldăre de 
gunoi menajer la un loc cu toate 
obiectele trecute  de termen sau 
de unică folosință, și nici reparați 
așa, ca o dată. Ei nu aud 
întrebându-se real, ca și pe 
Facebook: Nu știți când vine 
apa? Nu știți când vine curentul? 
Nu  știți când se repară drăcia 
asta de bancomat? Întrebări pe 
care eu cel puțin nu le pot 
procesa fără a le asocia măcar în 
auz, cu alte întrebări alăturate pe 
pagina de F: Pierdut cățel blană 
albă creț cine găsit recompensă 
grasă. Găsit portofel gol colț 
Horea- Dobrogeanu Gherea. 
Pierdut chei Pejeu 17 piața 
legume-fructe-caș. Găsit snop→ 
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 chei yală fost Tribunal colț fosta 
Pușcărie. Vă rog instruițivăți 
gunoieri să nu mai trântească 
tamberoanele că se sparg și cine 
dracu le plătește, că doară și 
tomberonul e om, ce dumnezo! 
Pantofii nu aud astfel de întrebări 
– veritabile încurcături de mațe. 
De fapt nu aud și pace. Câteodată 
chiar sunt de invidiat. Nici n-au 
cum să se întrebe de ce eu, adică 
subsemnatul, n-am luat până 
acum nicio poziție în ceea ce 
privește exagerarea cu șantierul – 
teatru de război. Și nici n-au cum 
să știe că răspunsul meu ar fi 
unul singur, alcătuit din patru 
secvențe și că ar suna cam așa: 1. 
Cine ce-mi dacă scriu despre 
toate aceste neajunsuri? 2. Prea 
mult timp trece de la conceperea 
textului până la butonarea lui și 
de la butonare și până la 
corectare. 3. Cât timp trece până 
ca acest text să apară într-un 
ziar? 4. Câți vor citi articolul 
meu și câți dintre cei care vor 
citi articolul riscă să să se pună 
rău cu Puterea? 
    Într-un final, mă trezesc adus 
de pantofi la domiciliu. Încep să 
mă bărbieresc, la gândul că, între 
timp, mă voi decide dacă voi 
scrie vreun articol în care să 
prind realitățile în care înoată 
locuitorii orașului meu sau nu. 
Constat că până și bicurile nu 
mai sunt de unică folosință. De 
fapt, dacă la început, bicurile, 
deși erau de unică folosință, le 
puteam întrebuința încă la câteva 
folosințe, acum a ajuns fiecare, 
de o jumătate de folosință. De 
fapt, stai să mă explic ca lumea: 
pe partea dreaptă a obrazului, cu 
barba mai docilă, un bic face față 
cu bine la două ture de bărbierit, 
iar pe partea stângă, cea rebelă, 
unde părul e mai aspru și parcă 
încurcat de vârtecușuri, nu 
reușesc să mă rad decât cu două 
bicuri o dată. Nici durerile astea 
nu le știu pantofii, care după 
descălțare, au ajuns la odihnă 
așa, murdari cum sunt. Ce bine ar 
fi să existe o specie de animal de 
companie care să se hrănească cu 

noroi, în loc de greieri, și 
hrănindu-se astfel, să îmi facă 
pantofii lună, așa cum cățelul îi 
spăla prietenului meu X, pe 
vremea lui Ceașcă, vasele de trei 
ori pe zi, lingându-le. 
  Tot azi, la o frumoasă seară de 
muzică și poezie, petrecută cu 
invitații doamnei Angela 
Păucean, muzeograf la Muzeul 
Gazelor Naturale Mediaș, 
scriitorul Nicolae Băciuț și 
cantautorul turc, Husein Caya. 
3.02.2023 – Acuma știu de ce nu 
mai vine lumea ca odată, la 
activitățile culturale. Din moment 
ce o activitate culturală este un 
mod de a prinde omul într-un 
nucleu activ, care i-ar putea da de 
lucru, punându-i gândirea la 
contribuție, e lesne de înțeles cât 
se încorsetat s-ar vedea muncind, 
în loc să-și valorifice libertatea 
într-un alt mod. 
4 febr 2023 – Revenire la 
Memoria pantofului 
5 febr. a.c. – Iarnă în toată 
regula. Nu cu viscole și cu 
înzăpeziri ca în sudul și estul 
țării, dar deși cam udă, e grozav 
de sănătoasă. Memoria 
pantofului mă atrage ca un vârtej 
de apă adâncă. 
6-14.02.2023 – Deocamdată o 
lectură timidă la cartea lui Darie 
Ducan – Poezii. Vectori – 
Can0anele Abatelui de la Regulă 
10- 02. 2023 – Ger cumplit. 
Doctor Mircea Frențiu – Cei 
șapte magnifici ai culturii 
românești 
12.02. 2023 – Încă de aseară, 
gerul a cam slăbit și din norii 
adunați ieri, peste zi, azi, spre 
dimineață a nins și hlamida 
purității perfecte a zăpezii respiră 
în sufletele noastre zvâcnind. 
Astăzi, Evanghelia Fiului 
Risipitor! 
13.02 – Aș mai avea chiar ceva 
de scrs la Cei șapte magnifici... 
14. 02. 2023 -  De dimineață, ger. 
Mai apoi, vreme moale. Încheiat 
scrierea despre Cei șapte 
magnifici ai culturii românești cu 
următorul discurs: Așezată lângă 
cartea Monicăi Grosu, Scriitorul 

__________________________ 
Ioan Popa și arta conversației 
(2), Cei șapte magnifici ai 
culturii românești elucidează 
însăși esența relațiilor umane, 
comunicarea, cu atât mai 
anemică astăzi, cu cât mijloacele 
electronice de comunicare 
proliferează, din zi în zi, tot mai 
mult.  
Binevenite sunt ambele cărți care 
au ca principală temă arta 
conversației. Ambele cărți sunt 
mai mult decât o provocare, 
prima avându-l în centrul atenției 
pe creatorul Izbeliștei, prozatorul 
Țării Secașelor, Ioan Popa, 
dialogând cu mari scriitori 
români de azi, iar a doua carte, 
cea de față, imortalizând munca 
și talentul doctorului chirurg, 
Mircea Frențiu, de a transcrie 
renumitele interviuri cu mari 
personalități ale culturii 
românești actuale.            
 15 februarie 2023, de Ziua 
Lecturii, mi-am mai stâmpărat 
încă o dată dorul de școală și mai 
ales de elevi. Invitat de doamna 
profesoară de limba și literatura 
română, Marcela Mihai, la 
Colegiul Tehnic Mediensis din 
Mediaș, am avut rarisima plăcere 
să mă cufund, împreună cu elevi 
deosebit de receptivi (clasele IX-
XII), în noianul cu povești legate 
de „cea mai de preț zăbavă a 
omului – cum o numește 
cronicarul Miron Costin – cetitul 
cărților”. Întâlnirea mea cu elevii 
a fost și mai interesantă în 
momentul în care doi elevi, 
Georgiana Lup și Ovidiu Bârcea, 
m-au provocat cu întrebări la 
obiect. → 
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   De asemenea, încă la o oră 
matinală, tot astăzi, de Ziua 
Lecturii, am aflat pe mesenger că 
la Colegiul Școala Națională de 
Gaz, elevul Flavius Ioan Pănăzan 
(cls. a XII-a) a prezentat în 
cadrul orei de istorie (a doamnei 
prof. Monica Papară) recentul 
meu roman FESTINUL. 
Evenimentul s-a finalizat cu o 
frumoasă lectură a unui pasaj din 
roman, interpretată de colegul și 
prietenul lui Flavius, Ludovic 
Farkas. 
   Mulțumesc și pe această cale, 
din suflet generoșilor elevi, 
doamnelor profesoare de la cele 
două unități de învățământ, și nu 
în ultimul rând, direcțiunilor 
acestora. 
15.02– Poezii. Vectori – 
Can0anele Abatelui de la Regulă 
POEZII.VECTORI- Can0a-
nele  Abatelui de la Regulă, ed. 
Vatra Veche, 2023 - relectură 
peste relectură, peste relectură... 
17. 02. a.c. – Epuizat încă o dată 
de citit, cartea lui Darie Ducan 
18.02- Dimineață moale. A 
ploaie. Întunecată. Predispoziție 
la somn. Reluat cronica despre 
cartea lui Darie Ducan 
19.02.2023- Idem ziua de ieri 
20 febr. a.c. – Memoria 
pantofului! 
21.02. a.c.- La orele 6,45, din 
grădina noastră întorc privirea 
spre sud, de unde venea un 
croncănit de păsări. Crezând că 
sunt ciori, mă uit atent și ce văd? 
Ditamai o uriașă săgeată unui 
cârd de cocori împânzeau 
gălăgios cerul... 
22.02.2023 – din nou Liviu Pe-
trescu - Poetica postmodernis-
mului  
23.02 – Ca într-o zi sănătoasă de 
primăvară: aranjat vița-de-vie în 
grădină și corectat săpătura de 
toamnă. 
24 febr.2023 – Ca de Dragobete, 
eu tot în grădină 

25 febr. 2023 – La Berolină, la 
mine, cu prietenii. De la orele 11 
la orele 15. Mai apoi, încheiat și 
expediat cronica la cartea lui 
Darie Ducan,  cam așa:  Este 

neîndoielnic că aceste „can0ane 
de botez și de împărtășanie ma-
ieutic răscumpărătoare, traver-
sând stihial întregul epos imu-
nitar” (p. 8) confirmă cele menți-
onate de editorul Nicolae Băciuț, 
pe coperta spate a volumului: 
„Arta imunitară e probabil, cea 
mai mare carte de poezie publ-
icată în Ardeal în ultima sută de 
ani”. 

26.02.a.c. – Citit cartea lui 
Sorin Grecu, Coborârea în 
lumină, ed. Grinta, 2023. 

27 febr. 2023- În timp record, 
adică în nici o zi, am scris, 
butonat, corectat și expediat 
cronica la cartea lui Sorin Grecu, 
Coborârea în lumină. Iată finalul 
cronicii mele: În sfârșit, dacă tot 
veni vorba despre un „postmo-
dernism clasicizat”, să nu uităm 
totuși că ultimul cuvânt din cel 
din urmă poem al cărții Versuri 
obnubilate („ești indiferent la ce 
urmează să vină lumile împărțite 
între inocență și vină/ El – atent – 
te-așteaptă la ultima cină/ să 
coboare cu tine în mormânt în 
lumină”) este tocmai metafora 
„luminii” a cărui recurență am-
plifică semnificațiile, și care face 
trimitere la ultimul vers din 
cunoscutul pastel Vara („Mi-e 
inima de lacrimi plină,/Că-n ea s-
au îngropat mereu/  Ai mei, şi-o 
să mă-ngrop şi eu!/ O mare e, dar 
mare lină -/  Natură, în mormân-
tul meu,/  E totul cald, că e 
lumină!”) al neoclasicului nostru, 
George Coșbuc, care se încheie 
cu același termen: „lumină”.   

    Prin urmare, așa cum în 
lumină se poate urca, tot așa, în 
aceeași lumină se poate coborî, 
ea semnificând adevăratul sens al 
Vieții. 
                              

    Dumbrăveni,  27 februarie 2023 
_____________________________  
 
 

  

 

 
 
Colind din Apuseni 
 
Și, totuși, mamă, fragedul meu dor 
Cuprinde munții, îi desparte-n două 
Și curge pe-Arieș tulburător 
Spre Nașterea cea tânără și nouă... 
 
De fiecare dată-n alt colind 
Cântecul meu de dragoste răspunde 
Acestui dor din care mă desprind 
Și-aș coborî pe văile rotunde, 
 
Ori m-aș opri pe-o laviță de lemn 
În casa noastră ninsă de ursite 
Să-i fac din nou copilăriei semn, 
Să vină iar cu munți și cu colinde... 
 
Așa să ningă de să cadă-n râu 
Întregul cer și depărtarea toată, 
Iar noi să colindăm până târziu  
La nașterea luminii preacurată, 
 
Să fie iarnă-n miez de sărbători 
Și să se-audă satul la fereastră 
Cum și-a trimis feciori-colindători 
Cu glas dumnezeiesc să ne 
trezească, 
 
Să ies și eu - pitic peste nămeți 
Cu traista amintirilor în spate 
Și să colind înalților pereți 
Și ușilor de aur descuiate, 
 
Să iasă câte-o babă, câte-un moș, 
Câte-un surâs de tânără femeie, 
Să-mi pună bani în pumnii friguroși 
Și noaptea de colinzi să se descheie 
 
De dorul meu, pe care-l simt cum 
vrea 
Să smulgă brazi frumoși din 
rădăcină 
Și să-i îmbrace cu sclipiri de stea, 
Cu cântec, cu belșug și cu lumină... 
 
Și, totuși, mamă, toate-s de folos 
Câte se fac în lume cu iubire: 
Oh, leru-i ler, colindător frumos, 
Tu, dorul meu, copil din amintire... 

DUMITRU MĂLIN 
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Asterisc

 
 

Într-o seară imaculată de iarnă 
- pe când tocmai se așternea, 
ireproșabil, prima zăpadă pufoasă, 
inspirată parcă din „Tombe la 
neige” a lui Adamo, deja în trend, 
dar și rămas pentru totdeauna - la 
ora când noaptea se încumeta s-
alunge ultima pâlpâire a zilei, iar 
becurile stradale se aprindeau în 
lanț, unul după altul, Iustina își 
expuse cu nesaț obrazul, bucuros să 
se lase în voia mângâierii primilor 
fulgi grei de nea, târâindu-și în ace-
lași timp pașii, înfășurați în stratul 
lipicios, cu grijă să nu alunece... 
Trecătorii, destul de rari, adulmecau 
din mers prospețimea, păstrând 
tăcerea de teamă, pasă-mi-te, să nu o 
tulbure... Din față, pe trotuarul opus 
al stradelei, se apropia o pereche 
disproporționată, un el și-o ea 
ținându-se de mână, nu tocmai două 
jucării stricate, dar gândul fetei 
zbură spre celebrul vers. Bărbatul, 
cu aproape două capete mai înalt 
decât perechea lui, părea absorbit 
mai degrabă de peisajul de vis în 
care silueta Iustinei se încadra, 
subțire,  ca desenată cu tuș, negru pe 
alb… Scena, înregistrată involuntar, 
cu coada ochiului, pe retina fetei, 
părând decupată dintr-un tablou 
hibernal de Bruegel, avea să se 
dovedească a fi premonitorie... Cu 
peste cincizeci de ani în urmă, chiar 
dacă publicațiile puteau fi numărate 
pe degete, gara cea mare a capitalei 
era deja dotată cu un chioșc cu 
tipărituri, un fel de librărie unde, în 
grabă sau dimpotrivă, pentru a 
pierde timpul până la plecarea 
trenului, călătorul putea să 
achiziționeze măcar un ziar ori, dacă 
era dispus să-și mai ușureze 
buzunarul, iar călătoria destul de 
lungă încât să aibă când citi, vreo 
carte, eventual. Însoțită de o colegă 
de cămin studențesc, care ceva mai 
bun nu găsise de făcut, Iustina 
tocmai se proțăpise în fața acelui 
chioșc “cultural”, din pură 
curiozitate. Mai aveau de pierdut 
vreo două-trei zile până să înceapă 
anul universitar, iar soarele de 
toamnă era din cale-afară de 
nostalgic. După ce reușiseră 

 
____________________________ 
amândouă, că doar erau bursiere, să 
obțină loc în aceeași cameră de 
cămin, se gândise să-și mai aducă 
ceva lucruri de acasă, din orașul 
apropiat. Avea asupra ei o valiză 
ușurată cu o zi înainte, când mai 
făcuse un transport. Privirea îi fu 
atrasă de titlul unui roman pe care, 
tot scotocind prin poșetă, se 
pregătea să îl plătească, numai că, 
tocmai când  era pe punctul de a 
întinde banii vânzătorului, coada 
ochiului său, aceeași coadă de ochi 
buclucașă, înregistră o siluetă 
masculină care o făcu dintr-o dată - 
nici ea nu știa de ce - să tresară... 
Apoi, urechea corespunzătoare, 
nelăsându-se nici ea mai prejos, 
percepu o voce care o făcu să tresară 
pentru a doua oară, nu realiza încă 
de ce... Bărbatul întrevăzut se angajă 
într-o conversație destul de familiară 
cu vânzătorul de la ghișeul librăriei. 
Păreau a se cunoaște, așa încât 
Iustina, neavând răbdare, găsi în 
acea intervenție inoportună pretextul 
suficient de a nu mai cumpăra: așa a 
fost să fie, va cumpăra a doua zi, la 
întoarcere, bună idee, de ce să mai 
plimbe cartea de colo-colo?! Și se 
depărtă îndreptându-se spre peronul 
potrivit, împreună cu colega. Trenul 
era deja tras, așa că, deși mai avea 
câteva minute bune la dispoziție, 
urcă să-și caute locul în vagonul la 
acea oră încă destul de liber. După 
ce azvârli cu ușurință valiza goală în 
plasa destinată bagajelor, reveni la o 
fereastră de pe culoar, fără de grijă, 
să mai schimbe câteva cuvinte cu 
colega rămasă pe peron. Razele 
soarelui din acel sfârșit de 
septembrie, deja melancolice, i se 
filtrau printre gene ca printre niște 
transperante... Fusese o zi călduță, 
blândă, tot atâtea grade afară câte 

zile arăta calendarul că s-ar fi scurs 
deja din acea lună de toamnă. O 
siluetă masculină, de statură 
potrivită, tocmai se apropia agale de 
vagonul în care ea urcase, dar, deși 
bărbatul pironise absent, din mers, 
scurt, pentru o clipă, privirea asupra 
ei, nu se opri, își continuă 
deplasarea de-a lungul trenului. Nu-
și dădu bine seama de ce, dar fata 
tresări pentru a treia oară: nu figura 
omului, ci mișcările lui îi atrăseseră 
atenția. Oare unde mai văzuse acel 
mers? Totuși, fără să-și fi propus, 
din poziția privilegiată în care se 
afla, adică de sus în jos, de la 
fereastră, înregistrase fugitiv câteva 
detalii ale trecătorului care, deși în 
floarea vârstei, nu părea preocupat 
de aspectul personal: o ținută mai 
degrabă ternă, neutră, neglijentă, 
asta sugera prezența călătorului 
privirii sale de tânără al cărei gust se 
formase din răsfoirea revistelor de 
modă, cenușiul pantalonilor clasici, 
cămașa cu mânecă scurtă, 
imprimată, pantofii maronii 
neasortați și cam nelustruiți, de 
parcă ar fi vrut să treacă, pe cât 
posibil, neobservat, dacă n-ar fi fost 
ziarul, făcut sul, pe care îl purta în 
mâna dreaptă, ca pe un soi de semn 
de recunoaștere amintind de un 
agent ce s-ar fi dus la întâlnire cu un 
necunoscut căruia ar fi avut ceva să-
i spună… Și mai era un amănunt pe 
care-I reținuse: sprâncenele 
proeminente, unghiular marcate, de 
sub care țâșnea privirea 
pătrunzătoare, aproape fixă, 
contrastând cu semizâmbetul schițat, 
înflorit armonios pe conturul 
buzelor. Prima impresie care o 
învălui: ce figură de cineast, să juri 
c-ar fi Lelouch și alta nu! Al doilea 
gând, anvelopat în impresia de fond: 
ceva dublu în această trecere, există 
și ceva șiretenie în căutătură! Și 
toate aceste câteva rumegări dintr-o 
singură îmbrățișare fugitivă de 
ocheadă, en passant… În sfârșit, 
ultimii sosiți se precipitară să urce, 
cei doi CFR-iști își pregătiră 
semnalul de plecare, colega îi 
aruncă un “pa” de rămas bun, iar 
trenul se urni… După ce își cercetă 
superficial, în grabă, însoțitorii din 
compartimentul incomplet populat, 
se instală pe locul de la → 

CRISTINA-RODICA MAZÂLU  
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fereastră, pregătindu-se să se 
cufunde într- o visare diurnă 
plăcută, urmărind peisajul ce se 
scurgea, alergând, prin fereastra 
trenului, legănată de vagonul 
trepidând din toată osatura… Nu 
trecuseră decât două minute, când se 
auzi fâșâitul ușii compartimentului. 
Cuminte, fata pregăti deja biletul să-
l prezinte la control, dar, când ridică 
privirea, în locul controlorului, în 
pragul ușii se iți tânărul de pe peron. 
Salutând mut, cu o simplă înclinare 
de cap ce se voia totuși politicoasă, 
însoțită de o imperceptibilă formulă 
de salut strecurată printre buze, 
personajul își alese un fotoliu 
aproape vis-à-vis de Iustina și se 
așeză, la rândul său, confortabil. 
Câteva minute se scurseră în tăcere. 
Se cercetau reciproc, pe furiș, mai 
mult din plictiseală... Apoi, pe 
neașteptate, cetățeanul i se adresă: 
“Boboc ?!” Fata nu răspunse 
imediat, încercând să se dumirească. 
Într-un târziu, fixându-l întrebător: 
“Ce boboc?” Bărbatul zâmbi 
amuzat, apoi: “Studentă de anul I?” 
”Aaa, asta voiați să înțeleg eu prin 
boboc ?!” “Da, nu știați că așa sunt 
numiți cei din anul I?” Nu era la 
curent, nu încă, cu expresiile 
studențești… “Deci?” “Deci… ce?” 
”Cumva am ghicit?” Într-un acces 
de generozitate, fata încuviință, apoi 
se răzgândi brusc: “ Nu, nu sunt 
boboc, dar studentă de anul I, da”. 
Tânărul nu se supără, ba dimpotrivă, 
o iscodi mai departe: “La ce 
facultate?” Cum Iustina nu se 
grăbea cu răspunsul, bărbatul căută 
o altă cale de a lega dialogul: “Pot 
să ghicesc eu? Să-ncerc…“ Ideea de 
joc îi căzu cu tronc fetei, așa că 
aprobă tacit. “La Teatru ?!” Nu, făcu 
domnișoara clătinând lateral din 
cap. “La sport?!” își probă bărbatul 
din nou intuiția, cântărind-o din 
ochi. “Nu…”, negă fata. “Dar la 
ce?” nu se lăsă el. “La ce v-ar servi 
faptul de a afla?!” se prefăcu că se 
burzuluiește tânăra. Stâlpii alergau 
grăbiți, iar gările micuțe erau 
salutate printr-un șuierat amical. 
Consultându-și ceasul de mână, fata 
aprecie că se apropia momentul 
coborârii și începu să se 
pregătească. Domnul îi urmări 
privirea săltată spre plasa cu bagaje. 
“Aveți bagaje? Care sunt ale 

dumneavoastră, să vă ajut!” Fata se 
ridică pe vârfuri, opintindu-se să-și 
recupereze valiza, numai că, amabil, 
tânărul i-o luă înainte și, 
încordându-și mușchii ca și cum s-ar 
fi pregătit să ridice o piatră de 
moară, înșfăcă zdravăn obiectul 
care, surpriză, ușor “ca un fulg”, îl 
puse oarecum într-o ipostază 
ridicolă. Fata se înveseli subit, apoi 
căindu-se de amuzamentul pe seama 
altcuiva, îi mulțumi ceremonios 
tânărului pentru solicitudine și făcu 
un pas îndreptându-se spre ușa 
compartimentului. Tânărul nu 
dăduse încă drumul valizei. “Lăsați 
s-ajungem jos. S-a aglomerat. Cobor 
și eu tot aici.” Trenul frână  fără 
menajamente.  

Coborâră și ei, comentând 
maniera de oprire. “Eu vă spun la 
revedere și, încă o dată, vă 
mulțumesc. Sunt cam grăbită. A 
sosit autobuzul.” “Urc și eu, 
domnișoară, vă însoțesc, cel puțin 
până în centru, avem același 
drum…” nu se lăsă deloc bărbatul. 
Văzând că tânărul se ține scai, odată 
ajunși aproape de colțul străzii sale, 
fata pretextă că, având acasă 
persoane “negre-n cerul gurii”, ar fi 
mai nimerit să-și vadă singură de 
drum, oricum locuiau, aproximă ea 
intenționat greșit, la două-trei case 
de la colț… Numai că, ce să vezi, 
“la două trei-case de la colț”, un 
bărbat scandalagiu tocmai își ocăra 
în gura mare nevasta. Fata se rușină 
și îmbujorată toată, încercă s-o 
dreagă: “Ei, ceva mai departe, am 
zis și eu așa, într-o doară…”, iar în 
mintea ei, pură: Na, m-a pedepsit 
Dumnezeu dac-am mințit! După o 
noapte scurtată de relatări ale 
noutăților din capitală și de sfaturile 
materne, a doua zi, pe la orele 15, cu 
valiza plină ochi de această dată, 
Iustina aștepta, pe peron, trenul de 
Ardeal ce avea s-o readucă în 
capitală și, totodată, spre noua etapă 
din viața ei.  

Incomodată de valiza cea grea, 
urcă anevoie în vagon, aruncând 
peste umăr o ultimă privire înapoi, 
către ceea ce rămăsese definitiv în 
urmă. Trenul era ticsit, studenții se 
adunau de peste tot, aproape că nu 
puteai să treci mai departe. Cu toate 
acestea, timpul se scurse cu 
repeziciune și, parcă s-ar fi trezit 

dintr-un somn, se și pomeni curând 
în gara cea mare. Nu apucase să 
pășească pe asfaltul peronului, când, 
pe scara vagonului alăturat, îl 
observă coborând pe tânărul din 
ajun. O bucurie nedefinită o inundă 
și se simți zâmbindu-i fără voie. De 
această dată, valiza fiind îndesată cu 
cărți, scripte, pantofi și alte cele, o 
mână de ajutor ar fi fost salutară și 
se întâmplă ca această mână să-i fie 
întinsă de cunoștința din ajun. Se 
salutară, apoi bărbatul, luîndu-i 
valiza, o întrebă: “Și acum încotro 
mergem, domnișoară?” Cu bagajul 
acela greu asupra ei, fata nu avea 
nici pic de chef să mai inducă pe 
cineva în eroare, așa încât divulgă 
pe loc adresa.  Căminul studențesc 
era amplasat undeva în zona 
centrală a orașului și, în afara 
locatarelor îndreptățite, niciun picior 
de pământean nu avea acces acolo, 
atât era de bine păzit și 
supravegheat.  

Dornică să se descotorosească 
cât mai repede de bagaj, dar și de 
individul muscă-n lapte, Iustina se 
grăbi să-și ia rămas bun. Cum 
tânărul se recomandase, se simți și 
ea obligată să se deconspire cât de 
cât, așa că-și dezvălui prenumele. 
Facultatea era ghicibilă după locația 
Căminului, rezervat numai fetelor 
care studiau, toate, în același 
domeniu.  

Tânărul insistă: “Nu-mi spuneți 
totuși mai precis la ce cameră se 
poate întreba la portar, pe viitor, de 
Dumneavoastră?” “La 139”, aruncă 
ea din zbor, la-ntâmplare, un număr, 
ce-i drept nu prea depărtat de cel 
real, regretând deja dezinformarea 
comisă. Apoi se despărțiră. Se pare 
însă că tânărul, o fi fost el un fel de 
scai picat precum musca-n farfurie, 
dar nu era și papă-lapte, de vreme 
ce, după doar 24 de ore, se trezi 
chemată la parter de  vizitatorul ce 
aflase deja numărul corect al 
camerei.  

De atunci a rămas între ei un fel 
de consemn: când răspundea la vreo 
întrebare pusă de el, tânărul voia să 
se încredințeze și adăuga zâmbindu-
i:“Ca la 139 sau ca la…?”, un fel de 
ADEVĂRAT sau FALS grăit-ai ?      
 
 (Fragment din „Amiază la persoana 
a treia”)                                                 
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Cărți noi  

 
 

        La ședința de divorț, 
desfășurată în sala mare a 
Judecătoriei din Reghin, au fost 
chemați toți împricinații. Dar sala s-
a umplut și de nechemați, doarnici 
să asiste la proces. Între ei Ionuț și 
amândoi părinții. Juecătorul s-a 
adresat mai întâi lui Stuparu Dănilă: 
     - Domnule Stuparu Dănilă înainte 
de căsătorie ai stat de vorbă cu 
viitoarea soție?.. Ai cerut-o în 
căsătorie?.. 
     - Am sta de vorbă de mai multe 
ori, însă nu am cerut-o niciodată în 
căsătorie. 
    -  Atunci cum v-ați căsătorit?.. 
    -  Am vorbit cu tatăl ei, cu care 
suntem prieteni vechi, din tinerețe... 
    - Bine, bine, dar nu te-ai căsătorit 
cu tatăl ei, ci cu ea... 
    - Așa este, domnule judecător... 
    - Domnul Stoica Ilie e 
prezent?..Domnule Stoica Ilie, cum a 
fost?.. 
    - Așa cum a spus Stuparu Dănilă... 
    - Dar ți-ai întrebat fiica dacă îl 
vrea ca soț?.. 
    - Nu, a fost dorința mea, ca 
prieten vechi al lui Stuparu Dănilă. 
    - Cum e posibil să-ți căsătorești 
fiica fără să vorbești cu ea, s-o 
întrebi dacă dorește să se  
căsătorească cu bărbatul respectiv?.. 
    - Am făcut o prostie, domnule 
judecător... 
    - O mare prostie, domnule Stoica! 
Așa ceva nu e posibil, ca părinte, iar 
apoi nu este permis de lege. O 
asemenea căsătorie e lovită de 
nulitate. Nici nu mai e nevoie de 
martori. Toți cei din sală au început 
să aplaude. De parcă prin cuvintele 
judecătorului li s-ar fi făcut dreptate 
tuturor. 
   - Vă mulțumesc, domnilor!.. 
Ședința de judecată a luat sfârșit. 
Hotărârea instanței se va aduce la 
cunoștința celor împricinați.    
    Afară s-au întâlnit față în față cei 
doi vechi prieteni, Ilie și Dănilă. 
   - Să uităm această poveste urâtă 
din viața noastră, a zis Ilie, și să 
păstrăm amintirile frumoase ale 
vechii noastre prietenii... 
    - Ai dreptate, Ilie, așa să facem, 
fiindcă ne-au lipsit la amândoi ceea 
ce unchiul meu, Grigore, mi-a spus, 
doar mie, în noaptea aceea: virtutea 
și înțelepciunea, cu care Dumnezeu 

_____________________________ 
l-a înzestrat pe om. 
     - Slăbiciunea mea pentru tine, 
Dănilă!.. Mi-a luat mințile! Asta e... 

* 
 Peste lume s-a lăsat o toamnă 

blândă și bogată. Era pe la mijlocul 
lui octombrie. Sătenii nu mai aveau 
odihnă, se grăbeau să profite de 
vremea frumoasă spre a-și aduna de 
pe câmp toate bunătățile date de 
natură,iar apoi să înceapă arăturile și 
semănăturile de toamnă.         
      Lumea uitase aproape de 

întâmplările de la Sântă Măria Mică, 
legate de nunta lui Dănilă Stuparu 
din Rușii Munți, cu Foarea Stoica, 
fiica de 17 ani a lui Ilie Stoica, din 
Săcalu de Pădure, zis Ilie din Părău, 
chiar dacă ele s-au răspândit în toate 
satele din jur. Vorba aceea, orice 
minune ține trei zile! 
     Floarea a revenit acasă, alături 

de părinții și frații săi, ca și cum nu 
s-ar fi întâmplat nimic. Viața 
familiei Stoica a reintrat în normal, 
fiecare văzându-și de treburile sale. 
Singurul care părea că nu a uitat era 
chiar el, Ilie. Cu toate că i-a cerut 
iertare fiicei sale, parcă îi venea greu 
s-o privească în ochi. Sentimentul 
vinovăției îi stăpânea încă sufletul. 
Noaptea, când nu putea dormi, ieșea 
în târnaț și-și aprindea țigara. Însă o 
aprindea și pe cea de a doua. 
       - Cum am putut face așa ceva?, 

se întreba el, fără a-și putea răspune. 
Doamne, mi-e rușine de mine și mi-
e rușine de sat. Parcă toți mă privesc 
cu dușmănie. 
      Însă în asemenea situații timpul 

este singurul doctor. Numai el poate 
vindeca asemea răni sufletești. Încet, 
încet așa s-a întâmplat și cu Ilie din 
Părău. Mai ales că într-o seară, pe la 

sfârșitul lunii octombrie, după cină, 
când toți mai erau în jurul mesei, 
George i-a rugat să mai stea puțin, 
fiindcă are să le spună ceva. 
       - Am trecut azi la familia lui 

Gheorghiță Todea, primarul. M-a 
invitat Ionuț. Și-au exprimat dorința 
ca sâmbăta viitoare, seara, să ne facă 
o vizită. Ar dori să vină primarul, 
badea Gheorghiță, și soția, Carolina, 
însoțiți de Ionuț. M-au rugat să vă 
întreb dacă sunteți de acord, dacă îi 
puteți primi. Ce să la spun?... 
     Când a auzit, Ilie parcă s-a trezit 

dintr-un somn. Parcă gândurile sale 
erau împrăștiate prin alte părți. S-a 
ridicat în picioare, privindu-i mirați 
pe ceilalți: 
       - Primarul?.. Ce să caute 

primarul la noi?, a întrebat el mirat. 
       - Tată, familia Todea Gheorghe 
și Carolina are trei feciori: Ionuț, 
Petrișor și Mihăiță. Cei doi mai mari 
au terminat armata. Ionuț e cel mai 
mare și dorește să se însoare. Cea pe 
care vrea s-o ia de nevastă este 
Floarea noastră. De aceea vor să 
vină sâmbătă seara la noi, s-o 
pețească pe Floarea... 
       - Da Floarea știe?, a întrebat 

Ilie, mirat. 
       - Sigur că știe, fiindcă se 

iubesc mai demult, i-a răspuns 
George, Altfel nu ar veni s-o 
pețească... 
       - E adevărat, Floare?..Știi?, a 

întrebat-o Ilie. 
       - Știu, tată... Cum să nu știu?.. 

Noi, eu și Ionuț, dorim de mult să ne 
luăm, numai că... 
       - Gata, Floare!, îi luă mamă-sa 

vorba din gură... Despre ce a fost să 
nu mai vorbească nimeni, niciodată, 
în casa asta!, a spus Paraschiva, de 
parcă ar fi rostit o sentință definitivă. 
        - Și nunta?, întrebă Ionuc... 
        - Nunta se va hotărî sâmbătă 

seara. Însă eu cred că înaintea 
postului mare, prin câșlegi, când 
noaptea e lungă și vinul e bun... Așa 
cum e obiceiul, i-a răspuns George. 
        - Tu să le spui, lui Gheorghiță 
și Carolinei, zise Ilie, întorcându-se 
spre George, că-i așteptăm și îi 
primim cu drag. S-a  ridicat în 
picioare, privindu-i pe toți, de parcă 
ar fi vrut să dea o importanță mai 
mare cuvintelor sale. 

ILIE ȘANDRU 
Finalul romanului Nunta, care va fi 

lansat în 17 martie, la Biblioteca 
Municipală „George Sbârcea”, din 

Toplița, ora 3,,00.) 
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Puls 

 

 
 

Dialog intercultural, o 
atmosferă plăcută și distinsă în care 
s-au întâlnit etnografia, 
etnomuzicologia, folcloristica - 
românească și turcă - poezia 
scriitorului român basarabean 
Grigore Vieru, în prag aniversar. 

Invitați de seamă: Hasan 
Kaya, scriitor și artist turc, 
interpret de muzică tradițională la 
instrumentul numit saz; scriitorul, 
publicistul și directorul Direcției de 
Cultură Mureș, Nicolae Băciuț, 
prezentând un succint traseu 
biografic un recital de poezie din 
lirica lui Grigore Vieru. 

Eveniment prilejuit de joia 
muzeală, contextualizat cultural în 
expoziția itinerantă „Cu fluier, tobă 
și didgeridoo... Instrumentele 
popoarelor lumii”, din colecția 
Muzeului Național de Etnografie 
din Budapesta - expoziție găzduită 
de Secția de Istorie a Muzeului 
Județean Mureș, la sediul din 
Cetatea Medievală, Târgu Mureș, 
unde așteptăm să ne vizitați. 

 

 

 

Ampla retrospectivă a 
artistului Pittner Olivér, realizată 
de Muzeul Județean Mureș în 
spațiile de vizitare din Palatul 
Culturii, a doua expoziție personală 
a artistului, după cea din 1934 de la 
Baia Mare, cuprinde 70 de picturi 
în ulei, pasteluri și lucrări grafice 
(însoțite de scrisori, documente și 

fotografii din arhiva familiei). 
Curatorul expoziției este istoricul 
de artă György Szücs, alături de 
curatorul asociat, colecționarul dr. 
Csaba Salat.  

Coordonatorul expoziției 
desemnat din partea Muzeului 
Județean Mureș este istoricul de 
artă Erika Oniga.  

Pittner Olivér (1911, Lupeni – 
1971, Târgu Mureș) a aparținut 
acelei generații de pictori activi la 
Baia Mare care au reînnoit spiritul 
coloniei de artiști din perioada 
interbelică.  

S-a înscris în 1930 la Școala 
de pictură din Baia Mare, iar în 
jurul anului 1941 a renunțat la 
pictură din cauza misiunilor sale 
ilegaliste și a reluat-o abia după un 
deceniu.  

Între timp, a lucrat ca director 
economic al teatrelor din Târgu 
Mureș și Oradea, iar apoi, după ce 
a fost îndepărtat și exclus din 
partid, a lucrat ca decorator la 
diverse întreprinderi.  

Dezamăgit de ordinea social-
politică de după 1945 și respingând 
realismul socialist obligatoriu, 
Pittner a fost sprijinit în noul său 
început de prietenia și încurajarea 
tinerilor stabiliți la Târgu Mureș în 
anii 1960, în special de Imre 
Balázs și Pál Nagy.  

Peisajele sale urbane din Baia 
Mare, Sighișoara și Sibiu, care 
amintesc de cubism, prezintă scene 
de străzi aranjate auster într-o 
ordine aproape geometrică, în timp 
ce suprafețele reduse și sinuoase 
ale peisajului din zona Gheorgheni 
prezintă o înrudire cu peisajele lui 
Jenő Barcsay.  

A început seria de 
reprezentări simbolice, uneori 
suprarealiste, la mijlocul 
deceniului, redând imaginea unor 
copaci uscați și a unor rădăcini 
împletite și încâlcite.  

Unele dintre aceste picturi au 
fost expuse anual la expoziții de 
artă locale și județene, apoi în 
1970, la Sala Dalles din București, 
alături de lucrările realizate de alți 
artiști târgumureșeni. 

Expoziția va putea fi vizitată 
la etajul II al Palatului Culturii 
până în data de 30 aprilie 2023. 

LILIANA LIRCĂ 

Locuri și oameni. Întâlniri 
admirabile 

 

 
În sătucul Țopa de pe Târnava 

Mare a fost un eveniment deosebit! 
Profesorul Traian Sabău a lansat o 
nouă carte ”Țopa- satul transilvan 
de pe Târnava Mare” apărută la 
Editura Vatra Veche , Tg. Mureș. 

Invitați de onoare Dl Nicolae 
Băciuț-Director al Direcției 
Județene pentru Cultură Mureș, 
Dna Emilia Feier -Președinta 
Despărțământului ASTRA ”Teodor 
Muică”, oameni ai satului, precum 
și Grupul Folcloric de la Țopa -
”Târnava Mare” , ccare este 
motivul scrierii acestei ”bijuterii” 
culturale . 

Acest grup are o activitate 
neîntreruptă de peste 40 de ani și 
este condus de dna Eusevia Șuteu. 
DlTraian Sabău ne-a pus pe toți în 
valoare . 

În această carte ne sunt 
prezentate evenimente petrecute în 
satul Țopa, comuna Albești. 

Primește cuvinte de apreciere 
și mulțumire din partea Dl Primar 
Nicolae Șovrea, a dl Cezar 
Neghină, a familiei Eusevia și 
Octavian Șuteu, din partea 
Preotului Paroh, dna Prof. Aurora 
Pintea, dnul Vasile Luca. 

Grupul Folcloric de la Daneș 
”Dor de Neam și Țară”, coordonat 
de dna preoteasă Elena Moldovan, 
a adus aplauze întregii activități 
printr-un mănunchi de cântece care 
să încununeze lansarea cărții 
”cronicarului” comunei noastre, 
Prof. Traian Sabău. 

Cartea este o completare a 
primei cărți ”Satul meu Țopa - 
fereastră deschisă spre lume” , 
apărută în 2008. 

Mulțumim tuturor celor care 
au contribuit la această sărbătoare 
culturală!" 

Bibliotecar ANCA CIOTLOȘ  
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Stimate dle Nicolae Băciuț, 

Acum o săptămână a avut loc 
prezentarea noului meu volum 
„Cuvinte cu parfum de scorțișoară” 
apărut la Editura Ecou Transilvan. 
Dacă vestea noii apariții editoriale îi 
poate interesa pe cititorii revistei 
Cadran, vă trimit rezumatul cărții și 
câteva informații despre autoare cu 
speranța că veți scrie un scurt articol 
despre cartea mea 

Dacă informațiile despre noua 
apariție editorială prezintă interes 
pentru dvs., și doriți să scrieți un 
scurt semnal editorial despre carte, 
atașez coperta cărții și o poză cu 
diploma pe care am primit-o la 
lansare.  

Cu mulțumiri și gânduri bune, 
Liliana Moldovan 

 

de Liliana Moldovan 
 

Liliana Moldovan este 
autoarea a 15 volume versuri, 
interviuri, eseuri, antologii şi 
însemnări literare, iar pentru 
activitatea sa literară a fost 
distinsă cu numeroase premii şi 
medalii.  

În acest an, la începutul 
lunii februarie,  a primit Premiul 
VIRTUTEA LITERARĂ din 
partea Ligii Scriitorilor din 
România pentru „activitatea 
desfășurată în domeniul creației 
spirituale și pentru promovarea 
literaturii române pe mapamond.” 

 După cum mărturisește 
autoarea : „Volumul de proză 
scurtă „Cuvinte cu parfum de 
scorţişoară” este conceput ca o 
călătorie literară unică, pe 
parcursul căreia îi invit pe cititori 
să pătrundă în paginile unui 
jurnal sentimental inedit, unde 
elementele de ficţiune se îmbină 
cu imagini şi episoade sustrase 
din realitate”. Liliana Moldovan 
încearcă să ne convingă că 
„lectura cărţii este fluidă, iar 
textele de proză scurtă pot fi 
receptate ca nişte mini eseuri, 
aparent independente, dar care 

formează un tot unitar. Legătura 
dintre ele este întărită de faptul că 
ultimele cuvinte de la finalul 
fiecărui text dau titlul capitolului 
următor”. În privința titlului cărţii 
scriitoarea a precizat că  titlul 
volumului este dat de titlul unei 
poezii incluse în volumul de 
versuri „Zâmbet de heruvim”. 
    De asemenea, „Cuvinte cu 
parfum de scorţişoară” se 
diferenţiază de celelalte cărţi 
scrise de autoare, fiind vorba, de 
această dată, de o carte de proză 
scurtă.  Regăsim în textele din 
carte o anume muzicalitate, 
conferită de afinităţile scriitoarei 
pentru creaţiile lirice. Astfel, nu 
este întâmplător faptul că Liliana 
Moldovan strecoară printre 
paginile cărţii şi câte o poezie, 
introduce câte un citat din autorii 
preferaţi şi îşi aşterne pe hârtie 
amintirile într-o manieră 
accesibilă, ca şi cum ar sta de 
vorbă cu un personaj invizibil. 
„Hai să ne ţinem de mână şi să 
rupem pasiuni din copacul iubirii! 
Să bem, între timp, ceaiuri 
fierbinţi, ca sângele ce clocoteşte-
n vene. Să lăsăm ploaia să se 
scurgă curioasă pe geam şi să ne 
facem trup, unul singur, tăvălit 
printre cuvinte cu gust de 
scorţişoară, să ne râvnim unul pe 
altul plănuind vacanţa de 
vară…”, scrie Liliana Moldovan 
în „Cuvinte cu parfum de 
scorţişoară”. 

* 

Semnalăm că textul de pe coperta 
a IV-a a volumului este semnat 
de scriitoarea Florica Pop, care 
menționează : 

Liliana Moldovan este o 
binecuvântare pentru lumea 
scrierii cu har şi rost, având, într-
_____________________________________  

 

 

______________________________ 
adevăr, sufletul atins de poezie. 
Locuind mare parte din timp în 
lumea cărţilor, aşterne, cu 
pricepere şi generozitate, cronici, 
păreri, impresii, dar, mai ales, îşi 
pune amprenta pe Cărţi, tot mai 
multe şi din cele mai diverse 
sfere. Îi cunoaştem versurile, 
scrise de palme înmănuşate de 
iubire, eseurile ce culeg realităţi 
de granit, gânduri smulse din 
preaplinul interior ce străbat toate 
anotimpurile vieţuirii pe sub Cer, 
staţionând, cu o bucurie aparte, în 
verile zglobii ale înfăptuirii.  

Ne invită acum la o altfel de 
călătorie, aşezând vitralii pe 
cărarea sufletului, prin care, de 
avem curajul să privim, vom 
crede că încă mai există iubire 
neatinsă de planuri efemere. 

Un volum de proză în care 
suntem plăcut surprinşi să 
observăm că peniţa autoarei a fost 
înmuiată în metaforă, legând, 
pagină după pagină, adevărate 
poeme în biblioteca sufletului 
feminin. Este o invitaţie la iubire, 
ca singura ce poate da sens 
adevărat curgerii timpului, dar şi 
o deschidere spre filosofie şi 
meditaţie asupra celor două 
jumătăţi ce, unindu-se, recreează 
perfecţiunea şi ne învaţă că 
seninul este în noi, călătorind 
suflet spre suflet. 

Suntem invitaţi la o lectură 
caldă, în aceste vremuri mult prea 
reci, îmbrăcându-ne gândurile în 
alese cuvinte, pline de bucurie şi 
înţelepciune, cu îndemnul de a nu 
uita că dacă amintirile se-nchid în 
capsule de fum, este indicat să ne 
amintim, clipă de clipă, că nu este 
important câte valuri te-au lovit, 
ci cum ai trecut peste ele… 
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ÎN TÂRG, AMOREZAT 
 

Zorii zilei îți mângâie obrazul 
Pe care l-ai lăsat la vedere nopții 
Să te sărute luna și cu suflul ei rece 
Să te alinte ușor, trecându-și degetele 
Peste pielea ta fină, sfidătoare vremii. 
 

Apoi îți deschizi ochii și lași lumina 
Să se desfete și să se scalde în irișii tăi, 
Având impresia că doar ea îți e adorată; 
Iubirea pentru noapte, cu ai ei aștri romantici 
O păstrezi ancorată-n suflet, peste zi, 
Și îi promiți lumea, o faci să tacă... 
 

Te îmbraci cu hainele bune,  
căci azi e zi de sărbătoare, 
Știi clar ce ai să cauți,  
conform listei din amurg; 
Pornești spre târg, iubirea îți e mare, 
din inima-ți se revarsă 
Și zici că aur ai destul în buzunare, 
pentru a-ți lua chiar în această zi aleasă. 
 

Ajuns în târg, privirea ți se pierde: 
Prea multe variante și parcă toate sunt la fel; 
Banii atârna tot mai greu în desagă, 
Iar inima începe să verse lacrimi amare 
și să se vaite de dor și de jale, 
Căci ai ignorat-o drumul întreg; 
Ea ți-ar fi ghidat pașii colo, spre apus, 
Către teiul acela înalt, ce umbrește o gradină cu flori 
În care o fată stă întinsă și citește-n nori, 
Cântându-le păsărelelor, cu ale sale buze moi. 
 

Mai pierzi puțin vremea, hoinărind prin târg, 
Apoi pricepi tot mai bine,  inima să îți asculți. 
Astfel pășești încrezător printre cele doua porți de fier  
prin care în zorii zilei ai intrat, ușor sfidător, 
Crezând că ceva frumos cu aurul tău îți vei afla. 
 

De-acum te îndrepți sigur spre necunoscut, 
Spre o clipă de odihnă doar, îți spui, 
Și ți se pare că alegi la întmplare teiul dinspre apus, 
Unde atunci când vei încerca să pui geană pe geană 
O altă inimă te va chema, ascunsă între flori, 
Cu două buze moi, ce îți vor cânta  
și te vor învăța să primești darul 
Iubirii ce ți-o port. 
Te aștept acolo, sub teiul dinspre apus, 
După ce deschizi ochii și ieși 
Din haina în care te-ai închis... 
 
SIMFONIA GÂNDURILOR 
 

Mintea caută explicații și e însetată mereu de 
cunoaștere, de informații; este dornică să se 
„antreneze” pentru a-și lărgi orizonturile, căci, 
undeva, în străfundurile ei, îți recunoaște limitele, 

 
__________________________________________ 
dar știe că aceastea pot fi împinse la maximum spre 
țărmurile cele mai apropiate neaccesibilului prezent. 
Cu alte cuvinte, limitele nu îi sunt deloc aproape. 
Până să ajungă cel puțin la  sfertul drumului, mai are 
mult de muncă. Mai are multe de cunoscut, de 
descoperit, de priceput și de analizat. 

Totodată, să învețe să asculte și să colaboreze. 
Să cedeze, atunci când e depășită de situație și să 
accepte ceea ce i se dă. Să fie recunoscătoare pentru 
toate orizonturile care i se deschid, pentru toate 
răspunsurile pe care le primește și care trebuie luate 
pur și simplu așa cum sunt, fără alte explicații 
logice, banale de-a dreptul în fața adevărurilor 
Creației. Să nu mai ceară timp pentru orice formă de 
înțelegere. 

Ceva din interiorul meu, care până nu de mult 
se afla în stare latentă, iese lin la suprafață și o 
mângâie, spunându-i cât poate de dulce și de 
necomplicat că timpul nu există, că este o iluzie. 
Evident că îmi e greu să asimilez informația aceasta, 
din moment ce m-am complicat bine, încurcat și 
răsucit, creând și alte bariere în fața zidurilor deja 
existente. 

Dar am înțeles că pot schimba cursul a orice, 
făcând o alegere, care mă va conduce spre aceeași 
rezoluție, adică ceea ce am ales. Ceea ce contează 
pentru confortul meu psihic și fizic este să iau totul 
pe rând. Să nu mă grăbesc și să sar peste ceea ce este 
firesc să fac. Cumva, dau șansa evoluției cunoașterii 
să îmi pregătească portativul pentru fiecare pas 
înainte, care se lasă mereu cu o reîntoarcere, dar nu 
spre involuție, ci spre avansare și creștere. Și fiecare 
reîntoarcere sună altfel. 

Mi-am așezat inima în nota Do și după ce trec 
și prin celelalte note, pentru a-mi săvârși cântecul, 
mă voi opri tot în brațele primei. 

Notele curg atât de natural pe portativ! Le 
citesc, le simt în trupul meu sub formă de → 

ANDREEA-LILIANA SUCIU 
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ARCUȘ 
 
În mine arzi mereu cum arde-o 
rugăciune 
În trupul osândit la grele, lungi, 
canoane, 
Ce spusă-n mânăstire cu patosul 
credinței 
Le umezește ochii la sfinții din 
icoane! 
 

Eu sunt lăcașul sacru zidit cu bolți 
înalte, 
În formă de vioară cu unduire dulce, 
Arcușul tău aleargă pe corzile 
vibrânde 
Când îngerii luminii merg seara să se 
culce! 
 

Nepământene-acorduri se varsă-n tot 
lăcașul 

___________________________
Dând pietrelor viață în zidurile sure 
Și face să răsară din crăpături aride 
Tulpini de crin albastru cu flori de 
abur pure! 

DĂRUIEȘTE-MI PRIMĂVARA! 
 
De vrei ca-n părul meu să cânte 
greieri 
Și-n ochii mei să zboare fluturi iară, 
De ziua mea, să-mi dăruiești, iubite, 
Atât de așteptata primăvară! 
 
La sânul meu să-și afle cuib cocorii, 
În trupul meu cireșul să-nflorească 
Și-n raze de lumină dantelate 
Un soare blând mereu să mă-
nvelească! 
............................... 
Iubite, dăruiește-mi primăvara, 
Cărări îi fac din visurile mele, 
Deschise larg sunt porțile din mine 
Să între cu parfum de viorele...! 

CAROLINA BALDEA 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

De unde vii străine…?!  
 
Trec zilele pe rând în calendare  
Și mor ninsori, ascunse-n albe rânduri,  
Zac toamnele din trupuri legendare  
Care-au lăsat doar frământări și gânduri.  
 
Se îndulcesc din când în când fantasme  
În fulgerări ca-n rostuite predici.  
Pe creștetul altarului cu basme,  
Ard alte lumi punându-mi parcă piedici.  
 
Sub tainele vegherii mistuite  
Mă sting încet precum o lumânare  
Și-n adieri de vremuri fortuite, 
M-ascund într-un mister, cu-ndemânare. 
 
 -Dar ce înger se leapădă de umbră…?  
Ca-ntr-un exil pecetea ei coboară!  

Ninsă mă scurg într-o odaie sumbră 
Fără de țel…! Ori glasuri de vioară!  
 
Dar care OM se-ascunde după Soare?  
Ori într-un Rai fără de pic de iarbă…  
Când fumegă-n amurg, sau care-i oare  
Sufletul ce-ntr-o uitare stă să fiarbă…?  
 
Nerostite gânduri, pocăite zac  
Luceferii-s în lăcrimări virgine,  
Pe marginea firii mi-e trupul sărac,  
-Dar cine ești? De unde vii străine…?!  
 
Să îmi ridici în veșnicii rodirea  
În clinchetul de mâine să rămână,  
Să-mi osândești într-un amurg privirea  
Ce-n ceas târziu mătăniile-ngână…! 

NASTASICA POPA

________________________________________________________________________________________  
 

SIMFONIA GÂNDURILOR 
 

→simfonie, pe care nu o pot reda cu voce tare, 
pentru că i-aș diminua măreția. 

În fiecare om există o simfonie a propriilor 
gânduri. S-ar auzi deosebit de clar, dacă ar crede în 
ea, în fiecare cântare a sufletului său. 

În caz contrar, notele-i sublime nu pot fi auzite 
de urechile surde. 
 

VOLARE 
 

Deschide-te, întru-totul, spre mine, viață, 
Căci în această clipă sunt tot ceea ce îmi doresc să 
fiu; 
Sunt ceea ce ai vrut să însumez, 
de ceea ce ai nevoie acum - 
De fiecare celulă din mine, 

Să-ți fie parte, de la început. 
 

E o sublimă măreție să nu mai gândesc 
Și să-mi deschid larg brațele spre cer, 
Să mă rotesc privindu-l și să iubesc 
Fără bariere, fără condiționări, 
Să colind lumea, să plutesc peste oceane și mari 
Ca să ajung tot la mine, de oriunde, 
Căci sunt parte din Tine. 
 

Creația Ta, este copleșitoare, 
Iar ca om, mă bucur doar de partea 
Către care mi-am deschis acum sufletul; 
În celelalte voi fi, rând pe rând și le voi atinge 
Dorind mai multă cunoaștere, 
Dezbrăcându-mă de condiționare, 
Fiind una cu Universul... 
Volare. 
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(XVIII) 

,  
           Dacă vom împărţi fiecare 
vârstă (yuga) la 108 ani, când are loc 
o nouă reincarnare, vom obţine 
numărul de reîncarnări din fiecare 
perioadă. Astfel în Satya yuga sau 
epoca krita avem pentru anii umani 
următoarele cifre de reîncarnări:  
1 728 000 : 108 = 16 000 = 4 000 × 4;  
pentru Treta yuga: 
1 296 000 : 108 = 12 000 = 4 000 × 3 
(treta); 
pentru Dvapara yuga: 
864 000 : 108 = 8 000 = 4 000 × 2 
(dva);  
pentru Kali yuga: 
432 000 : 108 = 4 000 reîncarnări; 
pentru  epoca zeilor sau Mahayuga 
avem 12 000 ani dumnezeieşti sau 
divini: 
4 320 000 : 108 = 40 000 = 4 000 × 
10.  
           Din calendaru hindus se trage 
şi calendarul masonic, care 
calculează anii adăugând 4 000 de 
ani la data oficială.  
           Un calcul greşit al acestor 
epoci găsim în cartea lui Robert 
Charroux.1 Autorul foloseşte ca 
unitate pentru anul divin în epoca 
krita-yuga cifra de 365 de ani solari, 
iar în celelate trei prioade foloseşte 
cifra de 360 ani solari. Chiar autorul 
scrie că «Un an divin echivalează 
deci cu trei sute şaizeci de ani».2 Şi, 
deşi se spune că «În celelalte trei 
perioade, precedate şi urmate de un 
crepuscul, miile şi sutele de ani sunt 
deopotrivă diminuate cu o unitate»3, 
fără a se aminti care e uniatea (n.n.:  
unitatea este de 4 000 de 
reîncarnări, sau 1 200 ani divin. 
Calculul este următorul 4 000 × 108 = 
432 000 ani umani = 1 200 ani 
divin), Robert Charroux scade din 
fiecare perioadă câte 3 ani divini sau 
1080 ani solari, ceea ce duce la un 
calcul greşit. Însuşi autorul afirmă că 
«Undeva există, deci, o greşeală».4 
           Pentru a afla unitatea din 
citatul: «În celelalte trei epoci, 
aşişderea precedate şi urmate de 

                                                      
1     ROBERT  CHARROUX, Enigma din 
Anzi. Pistele de la Nazca. Biblioteca 
Atlanţilor, Traducere de Nicolae Baltă, 
Colecţia “Misterele Universului”, Editura 
Lucman, Bucureşti, 2003, p.330-331. 
2      Idem, p.330. 
3     Ibidem, p.330. 
4      Ibid., p.331.    

amurg, miile şi sutele de ani scad 
treptat cu câte o unitate»5, noi am 
scăzut anii solari sau umani din 
perioadele inferioare: 
1 728 000 – 1 296 000 = 432 000 ani 
solari; 
1 296 000 -  864 000    = 432 000 ani 
solari; 
   864 000 -  432 000    = 432 000 ani 
solari. 
           Aşadar, unitatea este de 432 
000 ani solari = 4 000 reîncarnări = 
1 200 ani divini.      
           «Suma anilor acestor patru 
epoci acum înşirate socotite la un loc, 
este de douăsprezece mii de ani şi se 
numeşte epoca zeilor»6  sau 
Mahayuga.    
           Epoca zeilor sau Mahayuga 
= 12 000 ani divini = 4 000 
reîncarnări × 10 = 108 × 40 000 ani 
solari = 4 320 000 ani umani sau 12 
000 ani divini = 12 000 × 360 ani 
solari = 4 320 000 ani umani.  
           Epoca zeilor este de 10 (zece) 
ori mai mare decât unitatea.        
           Cartea Legii lui Manu face şi 
analiza celor patru vârste. 
           Pentru calculul timpului vezi şi 
notele de la 35-39, p.20-21 din 
Cartea Legii lui Manu în traducerea 
făcută de Irineu, Mitropolitul 
Moldovei şi Sucevei. 
           Focul, Luna, Soarele, 
Constelaţiile sunt cinstite de către 
anahoreţii şi asceţii hinduşi, după 
cum reiese şi din următorul citat: «9. 
Să facă cu regularitate ofrandele 
focului, după rânduiala vitana∗, a 
lunii noi şi a lunii pline; 10. Să 
săvârşească sacrificiul în cinstea 
constelaţiilor lunare, ofranda 
cerealelor noi, ceremoniile care se 
fac din patru în patru luni, ale 
solstiţiilor de iarnă şi de vară».7  
           Condamnând idolatria, 
Dumnezeu se adresează evreilor care 
practicau inhumaţia (incineraţia 
numai în cazuri speciale): «În vremea 
aceea zice Domnul: „Scoate-voi din 
mormintele lor oasele regilor lui 
Iuda şi oasele principilor lui şi 
oasele preoţilor şi oasele profeţilor şi 

                                                      
5   Manava – Dharma – Sastra sau Cartea 
Legii lui Manu, p.20, stanţa 70, Cartea întâi. 
6     Idem, p.20. 
    Rânduiala vitana constă în a lua 
foc din groapa (kunda) făcută pentru focul zis 
garhapatya şi a-l duce în cele două gropi făcute 
pentru focurile numite ahavantya dakşinat. 
(Manava – Dharma – Sastra sau Cartea Legii 
lui Manu, nota 2, p.146).  
7    Ibidem, p.146, stanţele 19 şi 20, Cartea a 
şasea: Datoriile anahoreţilor şi ale asceţilor. 

  
________________________________ 
oasele locuitorilor Ierusalimului. Şi 
le voi sbici la soare, la lună şi la 
toate stelele şi la toată «oastea 
cerului», la toate pe care ei le-au 
iubit şi cărora au slujit şi după care 
au mers şi la care s’au închinat∗∗∗∗; nu 
vor fi plânşi şi nici îngropaţi, ci pildă 
vor fi pe faţa’ntregului pământ, - că’n 
locul vieţii au ales moartea – chiar 
tututror care-au mai rămas din neamul 
acela, în fiece loc în care Eu îi voi 
alunga». (Ieremia, 8, 1-3).8                                  
           Ca şi calul de sacrificiu, şi 
brahmanii retraşi în pădure,  grav 
bolnavi, trebuiau să se îndrepte spre 
NORD-EST, spre REGIUNEA  
NEÎNVINSĂ unde era Brahma: 
«Sau, dacă suferă de vreo boală 
incurabilă, să pornească spre 
regiunea neînvinsă, NORD-EST, şi 
să păşească singur până ce i se va 
descompune trupul, gândindu-se la 
unirea cu Brahma şi trăind numai cu 
apă şi cu aer».9 
           Fixaţia hinduşilor pentru 
REÎNCARNAREA prin FOC la 
108 ani reiese şi din următorul citat 
care se referă la morfologia 
ritualelor vedice: «Un alt sistem 
ceremonial a fost asociat, însă 
facultativ, sacrificiului soma: e vorba 
de agnicayana, «stivuirea  
(cărămizilor pentru altarul) focului». 
Textele precizează că, «pe vremuri», 
erau jertfite cinci victime, între care 
şi un bărbat. Capetele lor erau 
încastrate apoi în primul rând de 
cărămizi. Preliminariile durau un an. 
Altarul, ridicat din 10.800 de → 

EUGEN MERA 

                                                      
       BIBLIA sau SFÂNTA 
SCRIPTURĂ, 2001, Nota a), p.980. E vorba 
de CULTUL ASTRELOR, care a avut o mare 
înrâurire în vremea regilor Manase şi Amon. 
8       Idem, p.980. 
9  Manava – Dharma – Sastra sau Cartea 
Legii lui Manu., p.148, stanţa 31, Cartea a 
şasea. 
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Multipremiatul film 

la 25 de ani de la lansare, 
din nou în cinematografe 

 
„Vasul de nescufundat” sau 

„Vasul viselor” a aprins în timp 
imaginația multora din sfera 
artelor vizuale, mai ales a 
regizorilor și producătorilor de 
film. Lista filmelor și 
documentarelor inspirate de cea 
mai cunoscută tragedie maritimă 
din istorie este lungă, dar cu toate 
acestea când spunem „Titanic” ne 
gândim la producțiile regizate de 
cunoscutul James Cameron, un 
specialist foarte bine documentat 
în ceea ce înseamnă istoria și 
desfășurarea evenimentelor 
petrecute în jurul celebrului 
pachebot, care pleca în călătoria 
sa inaugurală din Southampton, 
Anglia cu destinația New York, 
pe 10 aprilie 1912. La patru zile 
de la plecare, la ora 23:40 în data 
de 14 aprilie 1912, s-a lovit de un 
aisberg și s-a scufundat la ora 
2:20 în dimineața următoare. 

Cameron lansa în 1989 
documentarul „The Abyss”, 
distins în 1990 cu 4 Oscaruri, un 
premiu Hugo, un premiu de la  

 
____________________________________

American Society of Cinemato-
graphy și un premiu Saturn. 

În 1997, lansa filmul devenit 
fenomen, Titanic cu Kate Winslet 
și Leonardo DiCaprio ca protago-
niști, o poveste romanțată a tra-
gediei, dar atent documentată de 
exigentul regizor care a și scris, 
co-produs și co-montat pelicula. 
Acesta e unul dintre cele mai pre-
miate filme din istoria premiilor 
Oscar. Filmul a însumat în total 
51 de premii, dintre care 11 Oscar 
și 3 Globuri de Aur. Anul acesta 
se împlinesc 111 ani de la 
scufundarea RMS Titanic și 25 de 
ani la lansarea cunoscutului film. 

În 2003, Cameron lansa un 
nou documentar, “Ghosts of the 
Abyss”, la care a lucrat cu Bill 
Paxton, actor în Titanic. În 2005, 
alături de regizorul Steven Quale, 
Cameron era implicat în 
documentarul „Aliens of the 
Deep”, filmat în format IMAX 
3D. Toate acestea investighează 
soarta Titanicului. 

Și regizorul Ciaran 
Donnelly lansa în 2012 un 
proiect deosebit - o coproducție, 
mini-serie de 12 episoade 
intitulată „Titanic Blood&Steel”, 
o altă viziune asupra povești, de 
fapt o rescriere o poveștii de 
dinaintea lansării pe mare. E 
povestea construcției, a 
evenimentelor din jurul acesteia 
și a celor ce aveau iluzia unui nou 
început odată cu plecarea spre 
America, la bordul noului vas. 
Seria se lansa cu ocazia 
centenarului dezastrului. 

La 25 de ani de la lansarea 
unui film devenit fenomen 
cultural, începând din 10 
februarie, cinematografele reiau 
proiecția filmului „Titanic”, unul 
dintre cele mai apreciate filme ale 
lui James Cameron. 

COSMINA M. OLTEAN 

_______________________________________________________________________________________  
 
cărămizi zidite pe cinci rânduri, 
avea uneori forma unei păsări, 
simbol al ascensiunii mistice a 
sacrifiantului la cer. Ritul 
agnicayana a dat loc la speculaţii 
cosmogonice care au fost decisive 
pentru gândirea indiană. Sacrificarea 
unui bărbat repeta autosacrificiul 
lui Prajāpati, iar construcţia 
altarului simboliza crearea 
universului».10  
           Luînd în calcul cele 10.800 de 
cărămizi pentru construcţia altarului 
focului şi că această construcţie se 
făcea pe cinci rânduri, reiese că într-
un rând se puneau 2.160 de cărămizi. 
Calcul este următorul: 10.800 : 5 = 
2.160. De observat că 216 este dublul 
                                                      

10      MIRCEA ELIADE, Istoria credinţelor şi 
ideilor religioase, vol.I - de la epoca de piatră la 
misterele din Eleusis, Traducere de Cazar 
Baltag, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1981, p.228-229. 

lui 108. Aşadar, cele 2.160 de 
cărămizi sunt egale cu 108 × 20. Pe 
două rânduri se puneau 2.160 × 2 = 
4.320 de cărămizi. Cele două rânduri 
de cărămizi reprezentau a o suta 
parte din unitate sau perioada Kali 
yuga. Calculul este următorul:  432 
000 : 100 = 4 320 ani solari sau 
umani = 40 de reîncarnări = 12 ani 
divini. Iată de ce se afirmă că «Sunt 
cunoscute şi alte sacrificii soma: 
unele nu depăşesc o zi, altele durează 
cel puţin 12 zile, deseori un an şi 
teoretic 12 ani».11 Dacă împărţim 
însă unitatea 432 000 la 10 800 
(numărul de cărămizi din altarul 
focului) rezultatul este 40, ceea ce la 
masoni reprezintă timpul unei noi 
NAŞTERI. 

                                                      
11     Ibidem, p.228. 

 
Teli Iacșa, Unicorn 
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Ce este art-terapia ? 
 

Art-terapia sau terapia prin artă este, din cele 
mai vechi timpuri, cea mai necostisitoare și la 
îndemână metodă de rezolvare a unora dintre cele 
mai mari probleme. Aceasta este o metodă 
psihoterapeutică ce folosește creativitatea artistică 
drept mijloc de recuperare. Arta este, și mereu va fi, 
leacul sufletului. În vindecarea lui, medicina este 
depășită. Niciodată nu va fi îndeajuns de evoluată 
încât să ofere un tratament de specialitate. De 
această dată arta are întâietate și deține secretul 
vindecării și păstrării sănătății sufletului. În cazul 
bolilor organismului, art-terapia poate însoți 
tratamentul medicamentos, contribuind la vindecare 
prin eliminarea negativismului, creare de bună 
dispoziție și optimism, atât de necesare bolnavului.  
 
Arta de a trăi 
 

Legătura dintre artă și sănătatea mentală a fost 
recunoscută științific spre sfârșitul secolului al 
XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Originea 
art-terapiei e legată de numele pictorului englez 
Adrian Hill, care a experimentat-o in 1940. La 
rândul său bolnav, pictorul și-a găsit vindecarea în 
_________________________________________  

 

 

 
_________________________________________ 
artă. Astfel, în timpul convalescenței i-a surprins pe 
medici prin ameliorarea stării sale de sănătate. Din 
istoria art-terapiei se mai poate menționa faptul că 
primele programe de formare în art-terapie au luat 
naștere în Statele Unite, în 1950, iar cu zece ani 
înainte Crucea Roșie britanică utiliza această 
metoda cu pacienții ei. Orice mijloc de creație din 
sfera artelor (pictură, desen, muzică, poezie, dans, 
...) oferă un câmp de acțiune art-terapeutic prin 
scăderea nivelului tensional și schimbarea atitudinii 
în fața problemei. Atfel spus, arta schimbă 
percepția asupra vieții în raport cu trauma fizică sau 
emoțională existentă, ajutându-l pe creator să 
descopere arta de a trăi prin operă. 
 
Arta vindecă ... 
 

Art-terapia are efectul îmbunătățirii stării 
emoționale, a depășirii anxietății, a restabilirii 
confortului interior și nu numai. Această formă de 
terapie se practică în spitale din toată lumea, cu 
predilecție în SUA, unde există și numeroase 
fundații, ori asociații fondate de artiști ce vor să 
vină în ajutorul semenilor, oferindu-le ca alternativă 
arta, dar și de oamenii care au descoperit arta 
căutând un mod de a trece mai ușor peste suferință. 
Alții și-au descoperit pasiunea latentă pentru artă, 
declanșată de o pierdere, ori de o traumă. Și la noi 
în țară se practică art-terapia în unele spitale și 
clinici.  

De asemenea se află în desfășurare numeroase 
proiecte în acest sens, cum este programul ,, Artă 
pentru viață ’’, aflat la a II-a ediție, în care sunt 
implicate spitale precum: Spitalul Clinic de 
Recuperare Cluj-Napoca, Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Craiova şi Spitalul de Psihiatrie "Dr. 
Gheorghe Preda" din Sibiu. De mai bine de zece 
ani, Organizaţia Terapia prin Artă „Doina 
Pocioianu” din București, le face viața mai 
frumoasă copiilor bolnavi de cancer, cu proiectul 
„DaVinci’s Children”, iar lista altor proiecte de 
acceași natură poate continua.→ 

COSMINA MARCELA OLTEAN 
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Și să mai zici că nu-s frumoasă! 
 

Și să mai zici că nu-s frumoasă 
Florile de pe cătrințe 
Le-am înșiruit cu ață 
Rostuite-n patru ițe 
 

Cum sunt singură în casă 
Un gând năstrușnic nu-mi dă pace 
Oi fi urâtă sau frumoasă 
Parcă aș sta pe niște ace 
 
La ușă am zăvorul tras 
Și casa dinainte toată 
Lăsatu-m-am de tine-atras 
Oglinda mea cea fermecată 
 
Să nu mai zici că nu-s frumoasă! 
Îmi văd lumina din priviri 
Și-n adumbrirea-mi mlădioasă 
Mă simt cum zorii din iviri 
 
Iar tu mă-ngâni c-așa ți-e felul 
Să stai să mă admiri tăcut 

Mlădie precum vânticelul  
Ce adie-n lan ca un sărut 
 
Iar ochi-mi plini de mângâiere 
Feeria lor străluminată 
Mă-nfiorează de plăcere 
Ești tu, sau eu ce-adevărată? 
 
Să nu mai zici că nu-s frumoasă! 
Că nu te cred orice mi-ai spune 
Tu ești luminii împărăteasă 
Prin tine eu mai văd o lume  
 
Îmi ești atâta de-aproape 
Cum nimeni pe acest pământ 
Tu vii din lumi ce ne desparte 
Redându-mă așa cum sânt 
 
Și-n ochii tăi mă văd privită  
De parcă-aș fi o primăvară 
Din lumi celeste sunt venită 
Să mă admir în oglinjoară          
                      VASILE LUCA 

_______________________________________________________________________________________  
 
→,, Arta e un mijloc de comunicare între suflete.’’ 
(Paul Sérusier) 

Terapia prin artă are puterea de a ne învăța să 
explorăm puterea vindecătoare a creației. O 
mulțime de oameni, cu diferite probleme, din 
întreaga lume au cunoscut prin artă o cale de a se 
ridica și merge mai departe cu demnitate. Unii 
dintre ei, talentați, dar forțați de viață să se îndrepte 
pe alt drum, văd în starea actuală, în problema lor 
se sănătate, prilejul de a se întoarce spre menirea 
lor, dar și posibilitatea vindecării. Trebuie să fim 
ceva mai deschiși în fața faptului că o problemă de 
sănătate sau una interumană, precum și depresia sau 
stresul pot fi combătute mult mai ușor recurgând, 
pe lângă tratamentul de specialitate, la art-terapie. 
Exprimarea prin creație a emoțiilor și a 
frământărilor interioare a adus rezultate notabile 
multor suferinzi de boli cronice, incurabile, celor cu 
afecțiuni ireversibile dobândite prin accidente, 
ajutându-i să-și accepte mai ușor noua situație, 
celor cu nevoi speciale, cărora le e greu să se 
exprime, ori copiilor cu probleme.  

Implicarea totală a corpului, minții și sufletului 
în miraculosul act al creației ajută la reîntregirea 
fizică și psihică a omului, care învață cu acest prilej 
cum să-și îmbogățească viața prin practicarea artei. 
Existând în toate și peste tot în jurul nostru, arta e 
mereu la îndemâna tuturor celor dispuși să o 
găsească și să o accepte ca făcând parte din viața 
lor. Căci lumea e plină de lucruri și locuri ce pot 
constitui surse de inspirație. Iar planeta noastră, 
prin unicitatea ei, e cea mai mare și mai importantă 
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operă de artă de care ar trebui să învățăm să ne bu-
curăm și să avem grijă ca prin faptele noastre să nu-
i aducem prejudicii. Căci, în fond, ni le aducem 
nouă. 

Prin artă redevenim egali și descoperim puterea 
de a exterioriza bunătatea și frumusețea sufletului 
nostru. Prin ea se pot plămădi minuni, iar minunile 
dăinuie ... 
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Sfârșitul de lună ianuarie și începutul lunii februarie, 

odată cu Noul An, a cam încins spiritele în cadrul 
ședințelor de Consiliu local Sighișoara, și anume 
proiectele de hotărâri supuse votului au avut o anumită 
celeritate, (încă de la fatidica zi de 27 decembrie 2022, 
așa cum spunea un consilier, ”când, printr-un demers 
oarecum dictatorial, bine ales din partea celui care l-a pus 
în ultima clipă aprobării consilierilor locali, a fost mai 
mult un fel de lovitură dată sub centură celor care credeau 
că au de-a face cu un om loial ajuns pe cel mai înalt scaun 
din primărie) 

Dumirindu-ne, odată cu retragerea acelui proiect de 
pe ordinea de zi, care consta în stabilirea impozitelor și 
taxelor locale pentru anul 2023, a dus potrivit legi fiscale 
în vigoare, la mărirea impozitului peste puterile multora”  

Am zice, un fel de poveste ”a la Lăpușneanu zilelor 
noastre”. 

Numai că pe atunci domnitorul Alexandru 
Lăpușneanu, cel care a folosit o metodă mult uzitată în 
acele vremuri: ”dacă voi nu mă vreți eu vă vreau” ca apoi 
să-și taxeze dregătorii în stilul lui neomenesc. 

Doar că astăzi nu se mai folosesc astfel de practici 
tăioase, dar poți să-ți umilești adversarii printr-o manevră 
bine pusă la punct, cum acel proiect retras de pe ordine de 
zi a ședinței Consiliului local, ce a avut ca efect ”din 
dragoste pentru Sighișoara” mărirea de taxe și impozite la 
cote dintre cele mai mari din țară.  

Cert, odată cu începutul de februarie, s-a supus la 
vot proiectul de hotărâre privind Bugetul general al 
municipiului Sighișoara pentru anul 2023, sume a căror 
destinație, potrivit unora,  nu au fost supuse detalierilor, 
ceea ce a produs mari nedumeriri în rândul consilierilor 
locali, aflați în opoziție.  

Pe același calapod al acalmiei, după ultima ședință 
de consiliu local, așteptam ca sistemul deliberativ cât și 
cel execuțional să guverneze constructiv viața orașului.  

Așa cum s-a văzut în cei doi ani de la alegeri până 
mai zilele trecute, ambele tabere și-au arătat până la un 
anumit punct condescendența bunelor maniere, adică 
pașnicele intenții de conlucrare constructivă pentru mersul 
orașului. Referindu-ne la acei doi ani scurși, în ritm de 
vals - tango și de amabilități, așteptam rezultate cât de cât 
mulțumitoare, la adresa a ceea ce ar fi trebuit să se 
întâmple conform cu sloganurile tipărite pe fluturașii 
introduși intempestiv în căsuțele poștale, înainte de 
alegeri. 

Totul ar trebui sa fie spre binele și prosperitatea 
întregului oraș, inclusiv pentru locuitorii mai vitregiți ai: 
cătunului Rora, Angofa, Venchi și mai cu seamă a satului 
Hetiur –cartierul general al formațiuni unioniste aflate în 
mare vogă, localitate cu iz de poveste, în care s-a bătut pe 
muchea vorbelor și-a întâlnirilor electorale o nouă 
monedă ce a început din păcate să se coclească de atâtea 
promisiuni neonorate, pe care cu siguranță le vom detalia 
cu altă ocazie.  

Din păcate s-au cam epuizat argumentele, tatonările, 
ne întrebăm, de ce așa și nu altfel? Ajungându-se ca în 
povestea ulciorului, care nu merge de prea multe ori la 
apă, vorba proverbului: ”cu vorbe mincinoase ajungi să 
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prânzești dar nu ști dacă ajungi să și cinezi” ar zice un om 
hâtru pus pe răstălmăcit snoave. 

Metoda cu trasul preșului unul altuia, ”lupul și 
chedica”, a lălăitului pe seama vorbelor fără de acoperire, 
acele vremuri s-au cam dus, lumea a început să se 
descibălească, trăim timpuri în care ”pusul botului” nu 
mai e productiv.  

Cu siguranță dacă acel consens ”idilic”, vorbind la 
adresa executivului cât și al consiliului local, din păcate 
nu-și află făgașul normal, va aduce mari deservicii celor 
care se cred în postura de ”neschimbabili”  

Așa cum spunea cineva ”bătutul cu cărămida în 
chiept” că cine-s eu, ca mine nimeni” o astfel de abordare 
nu mai reflecta realitatea, ci mai mult o infatuare ce 
frizează cu altceva .  

Suntem martorii unor vremuri în care leuțul 
fiecăruia dintre noi, este mai bine chivernisit, în urma 
atâtor scumpiri, care, după cum se observă nu se mai 
ostoiesc, se măresc de la o zi la alta.  

Tot așa se așteaptă și de la bugetul local recent 
votat, să nu se ajungă ca banul public pus în același ”sac 
fără fund” cum a fost în perioada anilor precedenți, să se 
risipească fără sa aibă loc dialogul constructiv, 
transparența decizională în ceea ce privește rostuirea 
banului public.  

Chiar dacă încă ne place să ne ascundem tehnic 
după situații analitice încadrate în tot felul de paragrafe 
contabile, omul de rând își dorește să afle, așa cum unu și 
cu unu fac doi, pe ce mere și pere i s-au dus banii alocați 
pentru impozite, pe seama unor cârpeli băltite la cea mai 
mică rafală de ploaie Și cum speranța moare ultima, mai 
putem spera la o redresare mult așteptată, că de nu, se 
duce totul de-a râpa.  

Se strică rău balanța tihnelii statornicite la nivel de 
administrație publică locală. 

S-au cam dus vremurile bune, pe atunci erau multe 
de împărțit, drept dovadă puțini aleși au rămas pe dinafară 
fără să ”tragă jar la oala lor” pe seama poziției de a-și da 
unul altuia ceea ce credeau ei că merită.  

De data aceasta s-ar putea ca multele și măruntele 
proiecte să nu treacă atât de ușor pe sub furcile caudine, 
ale consilierilor locali, fără să fie taxate de opoziție la 
justa lor valoare.  

În situația dată, văzând pronosticurile nu chiar 
coșere, cam la acest lucru se așteaptă din partea celor 
vremelnic aleși, o mai mare transparență în care  ”stânga 
să știe ce face dreapta” în folosirea banului public.→ 

                             VASILE LUCA 
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Pe parcursul celor două zile de 11 și 12 februarie 

2023, în incinta Restaurantului Hotel Double TreeBy 
Hilton – Sighișoara Cavaler, s-a desfășurat cunoscutul 
Târg de Nunți, eveniment important unde au fost expuse, 
o suită de servicii pliate după gusturile și posibilitățile 
celor ce pornesc în viață ca  familie.  

Nelipsind de la o astfel de întrunire firme cu ștaif, ce 
au în portofoliul lor asemenea aranjamente, ce țin cont de 
gustul și vrerea fiecărei perechi de miri ce pornesc în viață 
ca familie.  

Am putut să admirăm în cele două zile de târg, o 
sută de rochii de mireasă , costume de mire, decoruri și 
aranjamente florale, bijuterii din auru monturi deosebite, 
care mai de care, mai strălucitoare, în realizarea cărora 
bijutieri iscusiți și-au lăsat amprenta calității lor 
profesionale de meșteri aurari, potrivit reprezentantului 
unei firme de profil bijuterii ”după totate buzunarele 
funcție de gramaj”  

Ai avut parte de o armată de specialiști în domeniu 
care-și etalau serviciile și ofertele pentru satisfacerea 
gusturilor celor mai rafinate cereri începând cu:  

Servicii de muzică, servicii foto digital, schelă de 
lumini profesională, videobooth, fotobooth, servicii video, 
filmare cu dronă, servicii gheață carbonică, cursuri de 
”dans pentru miri”,costume pentru toate gusturile, buchete 
de flori pentru mirese, cocarde și brățări pentru 
domnișoare, aranjamente florale arcade de flori și 
baloane, colecții de vinuri unor renumite podgorii atât din 
țară cât și din afara țării, invitații de nuntă cât și pentru 
alte ocazii, baruri cu băuturi asortate, într-un cuvânt 
servicii pentru toate buzunarele.  

Am făcut cunoștință chiar cu un staroste de 
ceremonii plin de vervă și glume.  

Tot cu această ocazie, am cunoscut un viitor 
candidat, virtual ca potență, care se pregătește de pe acum 
în vederea noilor alegeri, pentru ocuparea celui mai înalt 
scaun al statului român, cel de președinte al țării, venit din 
zona Satului Mare, însoțít  de câțíva prieteni din 
Republica Dominicană, din zona antreprenorială, 
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Interlocutorul nostru este Silviu Zetea, neascunzându-și 
vrerea, în momentul de față, așa cum ne spune se 
consideră ”singurul român care și-a anunțat oficial 
candidatura pentru prezidenția României”, râvnitul scaun 
de președinte al țării, pentru care, după cum știm, se bat 
politic mai toate partidele și partidulețele din România.  

Am luat parte la un eveniment, după spusele unora, 
care nu a avut verva și strălucirea de altădată a celorlalte 
ediții, posibil la acest lucru să contribuie războiul din 
apropierea granițelor țării, cutremurul abătut asupra celor 
două țări, iar pe plan local, asaltul măririlor de impozite, 
taxe și prețuri, care vrând, nevrând, dau frisoane, 
nenumăratele griji și neliniști multora dintre sighișoreni. 

                             VASILE LUCA 

________________________________________________________________________________________  
 

→Atât primarul cu ai lui consilieri UIPS , pe de altă 
parte, consilierii: PSD PNL PMP chiar și cei de la 
UDMR, își au promisiunile lor de onorat, față de cei care 
le-au dat girul votului în alegerile trecute.  

În situația actuală poziția struțului nu este 
productivă, repede poți da cinstea pe rușine, și-apoi 
drumul lung al vorbei către faptă este bine să-ți fie pavăză 
dreaptă . 

Dăunezi unul dintre consilierii mai clonțoși la gură 
și mai bățoși de felul lui, după ultima ședință de consiliu 
local jubila, plin de satisfacție, pe seama votării bugetului 
pe anul în curs, amintindu-mi de articolul scris nu cu mult 
timp în urmă intitulat ”Se rupe pisica?”, acesta 
reproșându-mi ca totul e cum nu se poate de bine, că 
armonia se va instaura între deliberativ și executivul din 
primărie ca într-o horă cu doi pași înainte și doi înapoi, 
”cașa-i jocul pe la noi” .  

Îi sclipeau ochii triumfător, după ultima ședință pe 
seama votării proiectului cu privire la bugetul pe anul în 

curs, ca și cum de acum încolo, va curge lapte și miere ca 
în poveste.  

După cum merg lucrurile, i-aș spune că pisica cu 
pricina e băgată într-un sac de urzică și e cătrănită rău, da 
rău de tot, pentru că jocurile sunt în așa măsură făcute, 
incat cine va pierde și este prins cu ”mâța în sac”, va avea 
parte de-o mâță dar nu de una aruncată peste gardul 
vecinului, ci de una ale cărei gheare va lăsa urme destul 
de vizibile . 

Când spunem lucrul acesta, ne bazăm pe proiectele 
vechi care doar acum au ajuns să capete legitimitate, chiar 
dacă unii și le arogă ca realizări, altfel o să ajungem să 
devenim demagogi ca Farfuridi din ”Scrisoarea pierdută” 
a lui Caragiale: ”Din două una, dați-mi voie, ori să se 
revizuiască, primesc! Dar să nu se schimbe nimica; ori să 
nu se revizuiască, primesc! Dar atunci să se schimbe, pe 
ici pe colo, și anume, în punctele esențiale. Din această 
dilemă nu putem ieși… Am zis!”  
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În Cartierul Viilor - Sighișoara,  strada ce duce 

spre fosta Fabrică de cărămidă, duminica 19 februarie 
2023, a fost inundată de zecile de femei, purtând straiele 
de sărbătoare ale portului popular, dându-şi întâlnire la o 
anumită casă, de unde cu alai şi muzică au luat mirele 
(fiind tot o femeie deghizată în bărbat) cât și pe mireasă, 
în strigăturile şi chiotele femeilor.  

Ca apoi, inediții nuntași, să se îndrepte bineînțeles pe 
jos, spre Sala oglinzilor a restaurantului Hotel Imperial, 
locul ales pentru continuarea petrecerii. 

De fapt ce a fost inedit în această poveste, este 
ceremonialul schimbării conducerii Comitetului 
vecinătății de femei, cunoscută ca ”Vecinătatea Mică.” 
Schimbarea vechiului Comitet implicit a (președintei 
(fotăriței) a acestei organizații, se face la un interval de 
trei ani, luându-i locul un nou Comitet ales. Potrivit 
statutului, toate femeile din cadrul vecinătății trebuie să 
ocupe rând pe rând, funcțiile celor cinci din Comitet.  

Ca un scurt istoric, în această parte de oraş, femeile 
sunt constituite de peste 150 de ani într-o asociaţie, ce se 
perpetuează din generaţie în generaţie, ducând tradiţia 
unor întâlniri în care bărbaţii sunt doar spectatori şi uneori 
nici atât, deoarece în cadrul acestor întâlniri doar ele 
însele sunt protagonistele principale în rolurile jucate.  

Regia acestui spectacol a fost copiată după obiceiul 
nunţii de pe Târnave, numai că, noul mire, în persoana 
doamnei (Elena Pusztay) și a miresei ( Maria Antal) noua 
președintă de Comitet, sunt cele care timp de trei ani vor 
prelua prerogativele de președintă și vicepreședintă a 
Vecinătății Mici.  

Însoțiți de naşi (comitetul cel vechi alături de cel nou) 
cât şi de alaiul de nuntaşi, odată cu ritualul cerutului 
miresei, strigăturile, cântecele de luat rămas bun, muzica 
ce însoţește întreg alaiul, pornesc spre sala unde se ține 
sărbătorescul eveniment.  

Opririle repetate cu îmbierea celor de pe margini, 
închinatul şi gustatul pălincii, oferită privitorilor ca la o 
veritabilă nuntă, este și prilej de voie bună la care 
participă întreaga suflare a străzii.  

La loc de cinste s-a purtat steagul nunții, iar faptul că 
nu de mult a fost sărbătorită Ziua Unirii, pe parcursul 
drumului s-a încins această horă istorică - „Hora unirii”.  

Mai apoi pe esplanada din dreptul intrării spre Sala 
Oglinzilor a Hotelului Restaurant ”Imperial”, alaiul 
nuntașilor a fost aşteptat cu strigături, având loc 
ceremonialul schimbării conducerii vechiului comitet 
unde participă marele foatăr a Vecinătăți Mari.  

Deschiderea petrecerii, revenindu-i părintelui 
Petrișor, cel care își are casa în acest cartier, mulțumindu-
le pentru invitația făcută,spunând printre altele: ”Ne 
bucurăm să fim alături de dumneavoastră și îmi permit să 
vă felicit, sunteți tare frumoși purtând cele mai frumoase 
haine ale neamului nostru românesc. Dați-mi voie să vă 
îndemn, să nu lăsați să piară aceste obiceiuri bune, pe care 
le transmiteți urmașilor, și îndemnații din adâncul 
sufletului, să vă calce pe urme” și-a încheiat protocolarul 
discurs marele foatăr. 

Bucatele alese puse pe mese, au fost stropite din 
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belşug, pe lângă berea și sucurile din meniu cu soiuri de 
băuturi aduse de fiecare participant. 

Muzica formației ”Saturn” n-a contenit în ritmurile 
unor sârbe şi jocuri de pe Târnave, încingându-se 
adevărate ”învârtite feciorești” în care femeile s-au 
întrecut în joc şi strigături, ca un preambul ce a precedat 
începerea petrecerii alături de bărbații din Vecinătatea 
Mare.  

Cu acest prilej am stat de vorbă cu președintele 
Vecinătății Mari, domnul Virgil Toma, cel care, ca vechi 
membru înscris în vecinătate, încă din anul 1969, ne 
spune ”ne place să organizăm asemenea întâlniri, toată 
lumea să se simtă bine și să ne vedem prietenii.  

Spunându-ne ce are vecinătatea cu adevărat valoros, 
sunt locuitorii din această parte de oraș, pentru că, sunt 
majoritate vecini, de aceea i se spune și ”vecinătate” iar 
vecinii se înțeleg foarte bine, și atunci pot să-și permită să 
se și distreze împreună”  

Un rol important ce-l are vecinătatea de femei, în 
fiecare an, la capăt de hotar are loc Maslu de obște, la care 
participă un numeros sobor de preoți, rugăciunile lor cât și 
ai celor prezenți îndreptate spre Tatăl ceresc sunt dovezi 
de mulțumire pentru toate darurile și bogăția holdelor 
revărsate cu prisosință peste noi oamenii. 

În prezent Vecinătatea, ca organizare de întrajutorare, 
și-a pierdut o parte din atribuțiunile ce-i reveneau fiecărei 
familii înscrise, drept dovadă, ajutorul acordat în brațe de 
muncă, atunci când era vorba de ridicarea din temelie a 
vreunei case pentru tinerii căsătoriți, sau dacă, doamne 
ferește lua foc vreo casă sau vreo șură, vecinătatea  îi 
sărea în ajutor celui năpăstuit. În prezent  membri 
vecinătății nu mai participă la astfel de activități de 
întrajutorare, deși dacă ar fi nevoie, cu siguranță nu s-ar 
da deoparte.  

De asemenea vecinătatea își avea: oalele, vesela 
necesară, mesele, băncile, care putea fi folosită atât la 
înmormântări ca și la nunți.  

O remarcă trebuie făcută, au fost prezente puține 
femei în vârstă, foarte multe au fost tinere, lucru lăudabil, 
dornice să învețe cântecele și obiceiurile , strigăturile, de 
la cele mai în vârstă.  

Astfel de întâlniri au darul să aducă voia bună și 
zâmbetul pe fețele oamenilor care se simt bine împreună, 
ca și cum ar face parte dintr-o familie uriașă, prin însă-și 
felul lor deschis și frumos, de a se întâlni unii cu alții îți 
insuflă acel drag și respect, prețuindu-le prietenia.  

VASILE LUCA 
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O noapte de coșmar pentru locuitorii străzii 

Mihai Viteazu, ai celor aflați cu casele ”sub” 
șoseaua ce traversează municipiul Sighișoara.  

Oamenii s-au sculat cu noaptea în cap, la auzul 
apelor vijelioase care se scurgeau în șuvoaie 
nestăvilite de-a lungul șoselei, dintr-o conductă 
spartă, apa făcându-și breșă de trecere prin curțile 
oamenilor, inundându-le avutul, întrucât rigola 
colmatată pe toată lungimea trotuarului, cum spunea 
un locatar ce locuiește pe acea stradă,, nu a fost 
curățată de la facerea ei.  

Pe acolo circulă șobolanii ca pe bulevard, iar 
mizeria strânsă cu anii a colmatat mari porțiuni din 
acel șanț acoperit cu dale de beton. .  

Avaria survenită, din câte am înțeles era vorba 
de o vană fisurată de pe conducta principală ce 
aproviziona cu apă potabilă întreg municipiul, apa 
țâșnea prin fisura lărgită luând zăpezi, resturi de 
lemne tot ce i-a stat în cale, până într-un timp când, 
în cele din urmă a fost oprită .  

Un excavator robotea printre cotețele și 
grădinile cocoțate pe versantul abrupt al dealului, 
mecanicul utilajului de săpat, făcându-și cu greu loc 
pe lângă vana fisurată, pentru a putea fi înlocuită cu 
una adusă de la Tg.Mureș. 

După cum se cunoaște, așa cum spunea un 
locuitor lovit de apele învolburate , ”ne-am dat pe 
mâna unei societăți care ne jumulește lunar pe 
fiecare metru cub de apă consumată, mai abitir decât 
un locuitor aflat în cine știe ce pustietate, când o 
astfel de activitate gospodărească, o puteam face sub 
tutela primăriei, în cel mai rău caz sub oblăduirea 
unei firme private locale și nu din altă parte.”  

Întrebăm, nu dăm cu parul,, de ce nu s-au 
păstrat fântânile comunale da altădată ale orașului, 
de ce nu se repun în lumină izvoarele, fântânile 
existente cum cea de pe Ana Ipătescu, controlând în 
prealabil dacă apa corespunde folosirii ei, ca apă 
potabilă?  
De asemenea ar trebui avut în vedere, pe lângă 
__________________________________________________________  
 

 

 
 

 
__________________________________________ 
conducta principală, importanța construirii unei noi 
conducte secundare, sau mai bine spus o conductă de 
rezervă, în caz de astfel de neprevăzute accidente să 
poată fi folosită, iar orașul să nu fie vitregit de apă. 

. Strategic vorbind, ținând cont de situația 
tensionată a atâtor focare conflictuale din jurul țării 
noastre, și mai nou nenumăratele cataclisme greu de 
prevăzut, cum sunt în prezent cutremurele din cele 
două țări greu încercate: Turcia și Siria, pot fi luate 
ca exemple vii care ar trebui să ne dea de gândit.  

Astfel de proiecte ar trebui luate în calcul și nu 
lăsat ca cine știe ce nenorocire să se abată neașteptat 
peste orașul nostru.  

Aici nu este vorba de ”drobul de sare” din 
basmul povestitorului Creangă, sunt prea multe 
semne care ne arată că paleta largă a prevențiilor, 
într-o lume pusă pe mari schimbări, nu întotdeauna 
cu cele mai bune intenții, ar trebui luate în seamă, să 
le putem face față, având în minte pilduitorul 
proverb: ”Paza bună trece primejdia rea!”  

Și povestea continuă fără să se gândească 
cineva în acest timp friguros, să monteze o 
aerotermă sau două care ar mai fi putut dezmorții 
mâinile înghețate de frig ale muncitorilor instalatori 
cât și două sau trei surse de lumină necesare pe timp 
de noapte pentru ca lucrările să continue nonstop, 
până la remedierea completă avariei. 

Consecințele nedorite pot fi mult diminuate fără 
a ne lovi de situația din proverbul ”unde nu-i cap...!” 

VASILE LUCA 
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Se știe, de-a lungul anilor Sighișoara a dat 

echipelor mari de handbal o sumedenie de sportivi 
de talie națională cât și internațională ce au făcut 
istorie acolo unde au jucat.  

Din aproape în aproape, sportul revine tot mai 
pregnant în viața cetății, drept dovadă în Sala poli-
valentă ”Radu Voina” miercuri 15 februarie 2023, a 
avut loc meciul de handbal între CSM Sighișoara și 
CSM București, în Cupa României –turul 1  

Odată cu fluierul de începere a meciului, 
ambele echipe au început jocul în forță doar că, 
oaspeții de la început au luat avans, distanțându-se la 
goluri înscrise încă din primele minute ale meciului, 
scorul la final de partidă a fost net superior de partea 
bucureștenilor 22 la 34 pentru CSM București. 

Ce ne-a impresionat cu adevărat, au fost 
încurajările venite din partea sighișorenilor aflați în 
număr mare în cele două tribune, nu au lipsit 
galeriile, fiecare gol marcat de handbaliștii 
sighișoreni era răsplătit cu ropote de aplauze.  

Chiar dacă rezultatul a fost potrivnic echipei 
locale, per ansamblu meciul a plăcut, fazele au 
alternat de la o poartă la alta, astfel încât am avut 
parte de un joc dinamic, bine timbrat. Era de înțeles, 
după spusele unora, ca bucureștenii să câștige.  

Potrivit antrenorului principal Marius 
Stavrositu, urmează șirul antrenamentelor, noi 
strategii de implementat la nivel de echipă și cel mai 
important lucru se lucrează la spiritul de echipă, 
pentru că, după cum s-a văzut, el este cel care în 
momentul de față primează.  

Nu l-am ocolit pe antrenor abordându-l imediat 
după încheierea meciului, iar dânsul, încrezător în 
șansele echipei ne-a declarat următoarele: ”astăzi 
știam de la bun început că întâlnim un adversar 
redutabil, am jucat împotriva unei echipe care e în 

primele patru din prima ligă, o echipă care din 
punctul meu de vedere,, are șanse să se bată pentru 
locul doi în ligă”  

Legat de echipa de handbal sighișoreană, actu-
alul antrenor este destul de optimist, are încredere în 
omogenitatea echipei, în puterea de luptă, 
handbaliștii sunt bine motivați, își doresc victorii 
punând accent pe obiectivele ce le au de atins.  

Vor urma alte meciuri, alte bătălii duse pe 
terenul de handbal atât acasă cât și în deplasare, 
fiecare meci are istoria lui, din toate aceste bătălii, ca 
sportiv îți întărești convingerea, că alături de 
coechipieri cu un antrenor ce-și cunoaște meseria, 
rezultatele nu vor întârzia să apară.  

Ne-a plăcut destăinuirea antrenorului, 
spunându-ne că, atunci când era sportiv și mai apoi 
ca antrenor, a jucat handbal în mai toate orașele mari 
din țară, iar atmosfera creată de suporterii 
sighișoreni este un mare imbold atât în meciurile 
jucate acasă cât și în deplasare, cum a fost jocul cu 
CSM Făgăraș.  

Desigur vor urma alte meciuri,  se așteaptă și 
rezultate, iar acestea cu siguranță nu vor întârzia să 
apară, noul antrenor are încredere în coeziunea 
echipei, punând accent atât pe jocuri, cât și pe 
antrenamente.  

Lucru îmbucurător, după cum ne spune 
antrenorul, este de apreciat sprijinul total din partea 
forurilor îndrituite din primărie, având totodată 
cuvinte de laudă la adresa primarului, a sponsorilor 
echipei cât și față de toți cei care sunt alături de 
echipă, lucru care îl face să se simtă încrezător în 
șansele sportive viitoare.  
La rându-ne atât echipei cât și antrenorului acesteia, 
le urăm victorii cât mai multe, și în consecință locuri 
fruntașe, poate chiar podiumuri de premiere conform 
rezultatelor obținute, spre mândria întregului oraș! 

VASILE LUCA 
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S-a împământenit tradiția ca, 

grupele filialelor de vânătoare, să 
organizeze  odată pe an un bal a 
lor, de obicei la sfârșitul sau 
începutul sezonului de vânătoare,  
locul în care voia bună, muzica, 
dansul, jocul popular, tombola 
organizată cu acest prilej,  dar mai 
cu seamă prietenia își dau mâna 
într-o poveste vânătorească în 
care, bubuitul flintelor, lătrăturile 
câinilor de vânătoare, hălăduirile 
gonacilor, așezarea vânătorilor în 
standuri, cârdurile de porci scăpați 
pe cine știe văioage, în astfel de 
întâlniri sunt doar prilej de glume 
pe seama vreunei întâmplări cu iz 
de pușcă neîncărcată sau glonț 
care de obicei nu și-a nimerit 
ținta,  spre (norocul  vânatului) 

 Fapt cunoscut, porcii mistreți 
își au șansa lor, nu rareori scapă 
din urmărirea hăitașilor și din 
cătarea flintelor vânătorești pe 
unde nici nu te-aștepți, altfel nu ar 
mai fi vânătoare.  

Un astfel de bal, ajuns la a 
XII-a ediție  este un eveniment de 
excepție pentru membri 
Asociației de vânători și pescari 

___________________________ 
sportivi ”Diana”  din zona 
comunei Albești satul Boiu, sau 
mai bine spus Grupa de 
vânătoare nr 52 – Boiu. 

 Locul de întâlnire al 
vânătorilor și invitațiilor lor, a fost 
restaurantul cu ștaif  ”Del Conte” 
Sighișoara.  

Antrenul muzical a fost 
susținut de Trupa  făgărășeană 
”Frații Haiduc” alături de 
cunoscutul interpret de muzică 
populară Ionuț Langa  

Potrivit președintelui 
Asociației de vânătoare, Nicu 
Cismaș:”Vânătorii nu trebuie 
priviți ca distrugători ai 
animalelor sălbatice, ei sunt utili 
și necesari în exploatarea și 
asigurarea echilibrului cinegetic. 

Au trecut vremurile în care 
vânatul era privilegiul elitelor. Pe 
de altă parte, natura își reglează 
singură echilibrul, omul intervine 
atunci când este momentul și 
acolo unde este locul. Vânătorii 
intervin în zone în care nu poate 
interveni natura, iar sub focul lor, 
cad, de obicei, animale  în vârstă, 
vulnerabile.” 

 În cadrul tombolei organizate 
cu prilejul acestei ediții, premiile 
au constat în panoplii pentru 
diferite trofee de animale sălbatice 
îmbrăcăminte adecvată acestui 
sport,punându-se în joc o 
autorizație pentru căprior valabilă 
pe întreg sezonul de vânătoare.  

Pe tot parcursul întâlnirii, voia 
bună, muzica, dansul, bucatele 
alese, personalul deservent al 
restaurantului, au contribuit din 
plin la acel climat de destindere, 
făcând din acest bal, un eveniment 
mult așteptat. Ce este cu adevărat 
de remarcat, sunt tinerii, cei care 
au însuflețit atmosfera pe ringul 
de dans până înspre dimineață, 
contribuind la acest lucru și 
formația muzicală de excepție.    

VASILE LUCA 
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Cai sălbatici în Munții Călimani (Foto Rusașlina  Petruț)
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Cel mai surprinzător, prin 
risipa de spirit și de imaginație, 
dintre toți artiștii plastici 
bucovineni, este, fără nici un dubiu, 
caricaturistul, pictorul și arhitectul 

Radu Iațcu, născut, într-un mereu 
repetabil, 5 aprilie, în Ipoteștii de 
lângă Suceava, dar rătăcitor prin 
lume și cu o biografie creatoare 
încetățenită și în Franța, unde a 

expus caricatură și pictură, soldate 
cu cronici elogioase prin publicațiile 
cu mare tiraj din țara lui de 
pasageră adopție.  

(WWW.dragusanul.ro) 
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Artista lunii februarie 

 
Teli Iacșa, Hâtrul 

 

  
Teli Iacșa, Pasărea nopții 

  

 
Teri Iacșa, Buricul pământului 

 

 
Teli Iacșa, Mască 

 

 
Teli Iacșa, Vise 

 Â 
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Muzică: Hasan Kaya; Etnografie: Dorel Marc; Poezie: Nicolae Băciuț 
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