
PE URMELE LUI 
TIMOTEI 
CIPARIU
cu Ion Brad

Din Pănade la Blaj



Un minut despre Cipariu cu Veronica Isailă

Vezi video aici: https://vimeo.com/326202314

https://vimeo.com/326202314


Jocurile și 
gramatica 

relațiilor

Vă amuză jocurile de cuvinte și jocul de rol?

Vreți să vă cunoașteți mai bine fricile și să le învingeți?

Parcursul Blaj-Pănade-Blaj, pe urmele lui Timotei Cipariu și 
ale lui Ion Brad vă invită să descoperiți cum să mânuiți 
cuvintele și armele secrete ale persuasiunii, ca să-i 
convingeți pe ceilalți să facă ce doriți sau dimpotrivă, să vă 
învingeți fricile și să nu vă lăsați duși de nas!

Porniți într-o aventură pe biciclete, pe la lacul lui Galoș și 
înapoi prin Petrisat, descoperiți cum arată viața la țară, în 
locuri nebănuite, cu oieri, fermieri și cusătorese! 



Răsărit de soare la 
Bisericuța Grecilor

• Faceți o întâlnire de pregătire și desemnați 
cine va fi fotograful, când porniți în 
călătorie, care va fi traseul în funcție de 
vreme.

• Prima probă: Filmați răsăritul de soare 
deasupra cimitirului unde e mormântul lui 
Timotei Cipariu! Decideți cine stă cel mai 
aproape și se poate trezi de dimineață!

• Proba e facultativă: vă oferă 10 puncte din 
oficiu și posibilitatea de a sări peste o altă 
probă, pe parcursul jocului.



Biblioteca lui Timotei
Cipariu – probă de memorie

• Identificați locul unde a fost 
casa și prima bibliotecă a lui 
Timotei Cipariu. Întâlnirea 
grupului va fi în spatele 
clădirii. Faceți acolo prima 
poză de grup.

• Aici primiți lista cărților din 
biblioteca lui Cipariu: citiți-o 
timp de 2 minute, notați 
apoi din memorie, într-un 
minut, câte titluri ați reținut.Parola pentru proba urmǎtoare: Deșteptarea! 



Sub stejarul lui Avram Iancu
Din 1848, tradiția absolvenților școlilor 
Blajului era ca, după banchet, dimineața, 
să se strângă toți sub stejarul lui Avram 
Iancu din parc, pentru ultima dată înainte 
de a se despărți definitiv, și să cânte un 
cântec interzis în 1948. Care era acesta?

Ion Brad, Descoperirea  familiei, p. 315

Cântați sub stejar un cântec interzis, așa 
precum au făcut elevii generației de la 
1948!



Piața 1848 și Câmpia Libertății
• Înainte să porniți spre Pănade, identificați locul de unde Simion Bărnuțiu le-a vorbit românilor în ziua de 13 mai 1848 și 

faceți o fotografie!

• Trageți un bilet din căciulă, iar cel care are numărul 7 trebuie să țină un discurs convingător pe o temă dată de ceilalți: 
despre binefacerile mersului pe bicicletă, despre de ce să înveți istorie sau gramatică, despre de ce să stai sau să pleci din 
Blaj etc. Dați trei argumente pro și combateți trei argumente contra acelui lucru, inventate de membrii grupului. 

• Coborîți pe Câmpie pe cel mai scurt drum, găsiți statuia lui Timotei Cipariu și faceți o fotografie.    Porniți spre Pănade!



Alegeți traseul: simplu sau superb?





Ajungeți la fântâna cu cumpănă: scoateți apă! Pe drum veți ajunge și la o stupină!



Pe drum

Un drum ne îmbie să pornim... Încotro? 
Cipariu povestea cum bunicii lui au fugit 
cândva cu tot satul, în pădure la Valea Mare, 
de frica tătarilor, cândva prin anii 1760. Dar 
așa degrabă au plecat că le-au murit boii și 
vacile și au mâncat o iarna întreaga doar 
mămăligă. Poveștește cum fetele fugeau de 
acasă cu aleșii lor.

„Mama spunea că în copilăria ei, de 
multe ori feciorul lua pre fată de mână 
din joc și o ducea la popa să-i cunune și 
cununându-i, mergeau amândoi acasă și 
erau cununați pre lege.” (Cipariu, 2005, 
44)

„Ca boureii ne luăm
o casă şubredă-n spinare
când nopţile ne stau în drum
și nimeni grija nu ne-o are...

De ce-am pornit? Şi încotro?
De-ajungem, ne întoarcem oare?
Pe drum cântăm un cântec mut?
Înaintăm fără picioare?

Vechi întrebări fără răspuns
pe drumuri lungi, amăgitoare.
Doar cei necunoscuţi ne-aşteaptă
cu mugurii ce dau în floare...”  

Amăgiri de primăvară – Ion Brad



Versuri și 
flori

PROBE PRACTICE :

• Citiți poezia și rețineți-o. 
• Culegeți flori de pe câmp și oferiți-le apoi unei persoane din 

sat sau faceți un buchet, rețineți poezia și o veți recita seara, la 
petrecere J



La stupi

• Oamenii cresc animale, țin albine și cultivă pământul din 
jurul comunei. 

• Poveștile satului și obiceiurile oamenilor sunt evocate 
uimitor de viu, de amuzant și de poetic de Timotei Cipariu 
în note autobiografice. 

• Timotei Cipariu (1805-1887), supranumit „părintele 
filosofiei române”, s-a născut aici, în Pănade, fiind al 
cincilea copil al lui Iacob și al Salomiei, și doar unul dintre 
cei doi frați care au trăit. 

• Plin de umor, își aduce aminte cum, în copilărie, mânca 
miere cu pâine în post iar o dată, l-a împuns acul unei 
albine. 

„Ci vai și-amar de mine, vai, 
ce-mi fu să pățesc!
Părea că-mi arde gura și-n 
dinți foc a intrat.
Venin de șerpi, nu miere, 
părea că am mâncat!” 

(Cipariu, 2005, 53)



Ajungeți pe pășunile din jurul Pănăzii. Faceți o pauză!



O eclogă
pastorală

Timotei Cipariu a scris în
1832 o dramă pastorală, în
stil italienesc. 
Bătrănul pastor orb Damon, 
lipsit de speranță, este
convins de fiii lui să coboare
în sat să-l întâlnească pe 
Bunul Păstor, capabil să-l 
vindece.

Probe la alegere – de ritm și rimă: 
a/ Citiți 4 versuri, fiecare câte un cuvânt, astfel încât să nu existe 
întreruperi. 
b/ Identificați ritmul și bateți din palme. 
c/ Alegeți un grup de 2-4 versuri și, în loc să le rostiți, mimați 
cuvintele, iar ceilalți trebuie să ghicească despre ce este vorba și 
să reconstituie versul cuvânt cu cuvânt. 
d/ Tinerii aflând că un păstor bun a venit la ei în sat, îl conving pe 
păstorul bătrân și orb să coboare cu ei ca să fie vindecat. 
Completați versurile cu acele cuvinte care lipsesc. 

„Vino cu noi, bătrâne, și __ __
Te-om duce, numai cât să  __  de față

Cine atâtea vindecă de multe
Boale, pe noi doar încă o să ne __ __ __

Ca să-ți întoarcă a ochilor __ __ __
Știind că o ai pierdut fără a ta vină.”

e/ răspundeți : cine e Păstorul cel bun, care îi vindecă pe oameni? 



Damon: 

„Eu sunt bătrân, și rele și nevoi
Am suferit mai multe decât voi.
Și astăzi sufăr și nu este cine
Mai mult să simtă altul decât mine:
Cunosc lumea de-acuma cum se poartă
Și cum era și care acuma-i moartă.
Și când îmi vin cele de-acum aminte
Și le alătur celor dinainte,
O, Doamne Sfinte! Cum de m-ai lăsat
S-ajung atâtea zile cu păcat!
Credeți, păstori, că nu vreau a vă spune
Minciuni sau pleve că mi-s urâciune.
Ci adevăr – în zilele bătrâne.
Oameni mai buni erau, mai multă pâine;
Iarna mai caldă, vara mai senină,
Câmpii de fructe, butea de vin plină;
Tinerii noștri, fetele mai bune,
Bătrânii noștri, mai cu înțelepciune.
Fost-au atuncea – dar acuma unde

Sunt aste toate, cine-mi va răspunde?
Trecut-a timpul și cu sine toate
Răpind le șterge urma – cât nu poate
Nici focul, fierul, nici altă putere.
Sub brațul lui, ce-i tare, bun, tot piere.
Sub iarbă, moartă bunătatea zace.
De-atunci nici bine-n lume nu-i, nici 
pace,
Pământul, iarba oilor nu crește,
Grâul se uscă, au se împilește.
Ploaia sau gheața, seceta sau bruma
Strică ierbi, poame, viile, leguma.
Vița de boală piere, de gălbează,
Turmele, stupii, tot se-mpuținează.
Astea-s certare pentru noi trimeasă, 
Pentru păcate Dumnezeu le lasă
Mai mari aștepte cine nu se-ndreaptă
De la mânia cerului cea dreaptă,
Ce rabdă multe; însă când măsura
Trece păcatul și aprinde ura,
Atunci ca norul rupt, când se pornește

Tot surpă, îneacă, strică, prăpădește...
O cer! Au doar fără de lumină
De aceea nu mă lași, să văd cum plină
Geme de rele lumea și suspină,
Ci nu se-ndreaptă ca să ia iertare,
Și nu pricepe că cu cât mai tare
Cineva cade, și rana-i mai mare!”

Phileta
Lasă-aceste zile-acum, bătrâne,
Nu știi ce-aduce ziua cea de mâne.
Timpul acesta amar, ce va să treacă,
Ce țara noastră ne-o făcu săracă,
Certare chiar a fost pentru păcate,
Însă aceea numai pe dreptate.”

(Timotei Cipariu, Scrieri – Dramă 
pastorală, pp. 121-122)



Coborâți spre Pănade!



Pănade

• în dialectul săsesc Panedn, în germană 
Panagen, Panaga, Penagen, în maghiară 
Panád, este un sat aflat la 9 km de Blaj, în 
comuna Sîncel.  Satul apare în diverse 
documente din anul 1290, în care este 
vândut sau dăruit unui nobil sau altuia. 
Istoria lui este însă mult mai veche, iar iar 
săpăturile arheologice au scos la iveală 
diverse obiecte ceramice, aparținând 
unor culturi din epoca bronzului. 
• Sursa: wikipedia

Probă: Înainte de a ajunge în sat, participanții
trebuie să noteze pe un bilet numele corect al
localității, în limba română, maghiară și germană.
Cei care știu răspunsurile, primesc bani de ciocolată
pentru fiecare nume corect. Îi pot folosi atunci când
nu vor ști alte răspunsuri.



Variantă scurtă sau pentru întoarcere



Cusătorese și cusături

• Pănadea e încă renumită pentru 
femeile care țes și cos costume populare 
tradiționale. Timotei Cipariu deapănă 
amintiri despre copilărie și despre mama 
lui, cu o nebănuită candoare... „Mama 
era cusătoreasă mare... Io însumi,..., mă 
învățasem a continua formele începute 
după mustrele ce le aveam înainte.” Avea 
vise minunate, în care o femeie o 
învățase cum să vindece o bubă rea la un 
copil, iar o altă dată, chiar un șarpe a 
ascultat-o și s-a îndepărtat cuminte din 
tinda casei. (Cipariu, 2005, 48)

Probă practică facultativă (traseul 2) 
Învățați să brodați sau să țeseți în 30 min! Doi 
participanți, fete sau băieți ! J



O sută de ani mai 
târziu...

Satul s-a schimbat și continuă să se schimbe. În centrul 
satului se află un monument dedicat eroilor căzuți în 
primul și cel de-al doilea război mondial. Acum vreo 
jumătate de veac, Ion Brad descria intersecția cam așa:

„Era acolo un cot de uliță, larg, un triunghi cu vârful 
împlântat în dâlma de lut galben. De-acolo scoteau 
oamenii cândva, pământ argilos și-l amestecau cu 
balegă de cal. Ciorofleca aceea lipicioasă o dădeau 
peste crăpături, în casele încă nepodite cu scânduri. 

(Ion Brad, Descoperirea familiei, p. 138)



Fântâna lui „Dodu”
Mai la vale de groapa din care se lua 
pământ era o fântână pentru 
adăpatul vitelor. O fântână comunală, 
săpată adânc, la care rolele de 
ciment și roata luaseră locul pietrei și 
cumpenei de lemn. O foloseau mai 
ales cei care nu aveau apă în curte. 
Târnava era ceva mai departe, la 
poalele dealului. Mânau într-acolo 
doar vitele, vara, să le adape și să le 
spele. Fântâna era a satului, dar 
zăpădenii îi spuneau „fântâna lui 
Dodu”.



Pământ și 
apă

Probe practice și de fotografie:
• Aduceți de pe coastă argilă cu roaba, care va fi poziționată 

lângă fântână. Scoateți apă din fântână, faceți un lut ca apoi să 
lipiți peretele deteriorat al unei case vechi, pe care o indică 
arbitrul. 

• Câte fântâni publice mai sunt în sat? Câte case de pământ mai 
sunt? Desemnați un fotograf în echipă: fotografiați toate 
fântânile satului și casa/casele țărănești de pământ.



Casa cea veche

• Strada Bisericii este reperul care o să vă 
îndrume spre casa părăsită. Ajunși acolo, 
reparați crăpătura indicată, fotografiați ce 
ați reușit să faceți și postați pe blog. 

• Unul dintre participanți rămâne în 
casă/șură/ bucătărie 10 min: poate găsi 
cheia dacă știe ce obișnuia să facă Timotei 
Cipariu când era singur!

Soluție: să citească, să brodeze, să bea lapte 
(cheia și următoarea probă poate fie ascunsă într-o 
carte, într-o cană/oală, într-o pânză de brodat...)



Biserica din sat

• Străbunul lui Cipariu a venit în Pănade din 
Piatra, din Moldova și a luat o femeie șchioapă 
din neamul Cipariu de nevastă.

• Fiul acestuia a devenit preot: popa Mitrea a 
fost eliberat din iobăgie în 1721, după care și 
fiul și nepotul lui au fost numiți tot popă... deși 
nu au fost preoți. 

• Tatăl lui Timotei Cipariu, popa Iacob, a fost 
printre ridicătorii bisericii și numele lui apărea, 
în prima zugrăveală, printre ctitori. 

(Cipariu, 2005, 35.36.41)



La biserică

Probă de fotografie și de cunoștințe: 
• Identificați ctitorii din actuala pictură a bisericii. Când a fost 

zugrăvită ultima oară? Faceți o fotografie. 

• La biserică, grupul va fi întâmpinat de un arbitru. Membrii 
echipei sunt rugați să spună care sunt cele 10 porunci 
dumnezeiești. (cf. Brad, 1986, 10) În funcție de numărul 
poruncilor știute, veți primi indicii pentru a ajunge la casa 
memorială a scriitorului Ion Brad. În cazul în care nu știți mai 
mult de șase, vă duceți la școală. Aveți de învățat!

• Pentru ultimele porunci știute primiți 4 puncte – 4 indicii. 

Indiciile: E galbenă, are o poartă de lemn sculptată, 
scrie casa Traian Brad, e vizavi)



Școala din sat

• Ion Brad urmează clasele primare la 
școala din sat. Acum există o școală nouă, 
dar copiii merg la școală în Sîncel.



La școală

• Probă creativă și de fotografie: Căutați școala și fotografiați 
clădirea. 

• Odată ajunși la școală, va trebui să compuneți o poezie, 
formată din 2 catrene, despre universul rural, în care să se 
regăsească următoarele cuvinte: 
• Pănade, ulița, neamuri, Târnava, sapă, fân, grâu.

• În schimbul poeziei, veți primi următorul indiciu. Dacă nu 
reușiți, căutați singuri casa memorială.



Poarta sculptată
O poartă spre o curte. O poartă a 
amintirilor... O casă, un grajd, un cuptor de 
pâine...

„Petre Borcea, băiatul cel mai mare a lui 
Octavian, n-avea decât foarte rar 
dispoziția sufletească și răgazul de a se 
întoarce la acel moment convulsiv al 
tinereții. Răpăitul ultimelor palme 
primite de la tatăl său se întorcea din 
spațiile depărtate ale memoriei o dată la 
câțiva ani. Atunci era semn că inginerul 
încercase vreo amărăciune care-l 
împingea la un examen scrutător, la 
întoarceri acute și la rememorări.” 

Ion Brad, Descoperirea familiei, p. 78



La casa Brad

Probă – test : Găsiți casa cu poarta sculptată, unde este casa 
familei Brad. 

Accesul la casa memorială se va face dacă răspundeți la 
următoarele întrebări: 

1/ Câte generații ale familiei Borcea trăiau în aceeași casă? 
2/ Din punctul vostru de vedere, care dintre copiii lui 
Octavian Borcea considerați că este Ion Brad și de ce? 
3/ Câți frați a avut Ion Brad și care au fost aceștia? 
4/ Episodul cu nana Otilie a fost imaginar sau real?
5/ A existat o femeie care a locuit la Tău și cine a fost ea? 

Dacă răspundeți la toate întrebările, puteți intra. Dacă nu, 
începeți periplul prin sat până aflați răspunsurile.  



Din pridvor

„Otilia, strigată din nou, intrase parcă în pământ. Cuptorul era ars, 
și aluatul își cam pierduse răbdarea. Bulbucăturile se umflau tot 
mai tare. Onișor, încălzit, cu fața brăzdată de sudoare, știa că nu 
mai are ce să aștepte.
- Dă jăruitorul, tovarășe Hordiș.
- Care jăruitor?
- Uite, parul ăla, ars la un cap. Nu-l vezi?
Luă jăruitorul și amestecă bine ultimele paie care mai pîlpîiau în 
cuptorul încins. În aruncă apoi pe ușă afară, să se stingă în țărînă. 
Puse mâna pe dîrg și trase cenușa și șperla în gura cuptorului. 
Presără făină pe masă, începu să rupă aluatul și să-l așeze pe lopata 
de lemn. Hordiș se uita fîstîcit. 
- Ce, noi sîntem brutari sau trimiși ai...
- Las’ că știu eu ce sîntem. Ține mai bine coada lopeții, să nu 
răsturnăm pâinea... „  Ion Brad, Descoperirea familiei, pp. 141,142, 186.



Cuptorul de 
pâine

Suntem în veacul trecut, după sfârșitul celui de-al doilea 
război mondial. Pământul și vitele au fost luate la gospodăria 
agricolă de stat. Doi câte doi, chiar și în 1961, activiștii de 
partid încercau să convingă oamenii să meargă să lucreze la 
colectiv. Unora le era teamă, alții. Îi înfruntă. Ce ați face în 
situația lui Hordiș și Onișor?

Probă practică: Ați rămas singuri cu pâinea dospită și 
cuptorul încins. Alegeți doi dintre colegi să termine pâinile și 
să le coacă. S-ar putea să nu vrea! Convingeți-i!



Povești din copilărie 
– la grajd
Satul e plin de povești. Unele încă de pe 
vremea lui Timotei Cipariu... 

„Ci o minune, spaimă! Ce-mi fu să văz odată!
Pre biata vacă o babă călărea. 
Mugea cât parcă lumea se sparge tremurată
Și-n loc plecară toate, în fugă asupra mea (...)

Văzând io că nu-i glumă, trag aiul de la frunză
Și-l rup în jumătate, și jumătate-arunc;
Să vezi fugă de babe, sărind cum să se-ascunză
De arma-înfricoșată în mâna unui prunc.” 
(Cipariu, 2005, 51)

„Pre la noi cred oamenii că strigoaiele, 
fermecând vacile, le iau laptele.. Despre 
strigoi cred că în ziua de Sîn Giorgiu toate 
strigoaiele se suie pe câte o vacă și cine-și 
pune în pălărie un fir de ai încolțit, le vede 
călărind pe vaci...”



La grajd

• Probă practică & de improvizație cu text: Următoarea 
întâlnire va fi cu proprietarul fermei de vaci. 

• Ca să mulgeți vaca, alegeți obiectul care vă este necesar 
dintre: o căldare goală, un scăunel, o pălărie cu fir de ai, un 
piaptăn, mănuși, o șa. 

• Ca să fiți lăsați și ajutați să mulgeți vaca, trebuie să știți parola, 
conform versurilor lui Timotei Cipariu, adaptând eventual 
poezia pe un rapp. 

• Dacă nu ați ales ce trebuia, învățați pe de rost poezia sau 
convingeți un coleg să mulgă vaca.



Vacile și colectiva

Probă de persuasiune – improvizație cu text:
Spuneți parola sau convingeți unul din colegi să 
mulgă vaca și să va dea o sticlă cu lapte!

Puteți să-l convingeți pe proprietarul vacilor să 
vă dea lapte pe gratis? Sau să dea satului lapte 
gratuit? Măcar o zi? Aveți vreun argument? 



„În timp ce Petre vorbea sec și repezit, despre vaci, 
despre juninci și viței, Octavian Borcea asculta cu 
atenție, dar și cu vădită stinghereală și mulțumire. 
Cu atenție pentru toate aceste lucruri noi, auzite întâia 
oară în viață. I se păru totuși, că zootehnistul prea 
vorbește despre vaci și juninci ca despre niște sape sau 
greble. 
Parcă le jupuia de vii, nemilos, în văzul tuturor. Le 
jupuia cu câteva cuvinte de tot farmecul acela 
străvechi, la care Octavian nu se gândise niciodată, dar 
pe care îl simțise totdeauna ca pe căldura propriului 
său sânge, toată poezia aceea chinuită și aspră a 
animalelor celor mai apropiate omului, poezie născută 
din muncă și suferință comună.” 

Ion Brad, Descoperirea familiei, p. 239

Un secol după Timotei Cipariu, nu strigoii din 
poveștile bătrânilor furau laptele oamenilor. 
Vacile oamenilor, luate la gospodăria de 
partid, fuseseră duse sus la Tău. 
Câte lucruri noi li se spun țăranilor: 
• de la însămânțare naturală, se trece la 

însămânțare artificială 
• de la alăptatul natural al vițeilor, la cel cu 

biberonul.
• Colastră și lapte integral urmează să 

primească doar până la trei luni, iar de la 
20 de zile, fân, lucernă și trifoi cosite în 
perioada înfloritului și uscate în cele mai 
bune condiții. 

Ați reținut noile tehnologii? 



Pe câmp la cucuruz

Probă de improvizație cu text: Convingeți 
un țăran să renunțe la cultura industrială și 
să planteze bostani!

Variantă: Convingeți un coleg să renunțe la 
un obiect sau obicei la care ține. Reușiți?

Aflați care este soluția cea bună, și care este, 
de fapt, rostul plantării bostanilor printre 
cucuruz. 

Puteți căuta și pe Google.



Începuturile unei agronomii industriale a fost anevoioase.
„Cucuruzu-i aur curat!”, spune cu entuziasm președintele
colectivei, amintind de soiurile hibride și de îngrășământul chimic
pus. Artimonuț, băiatul cel mic, nu era de acord...

Dar președintele continuă lecția: „Dovlecii nu trebuia semănați cu
mașina, pe rând, o dată cu cucuruzul, cum am apucat toți, din
moși-strămoși. Trebuiau puși cu sapa, în cuiburi, după răsăritul
cucuruzului, și tot din trei în trei rânduri, ca să nu-i calce tractorul.

Acum, dacă dăm o sapă în plus, însemnează că adunăm cinci sute
de kilograme de cucuruz la fiecare hectar. Așa că la o sută de
hectare, ar veni cinci sute de măji... Să nu scoatem sabia contra
lui, să sacrificăm mai bine câteva cuiburi de bostani.”

Ion Brad, Descoperirea familiei, p. 233



La Tău în Pănade

Aproape de sat, oamenii își țin oile. Câțiva au un loc unde stau pe timpul verii, o hodaie. În Descoperirea familiei,
Ion Brad spune povestea Savetei, fata rămasă orfană, crescută de mătușă și măritată devreme după un om care
avea pământ sus la Tău. Povestea fetei începe cu ajunul de Crăciun, în care a aflat că tatăl ei e mort, dar ea îl
aștepta să vină printre colindători.
Probă de jurnalism: Aflați povestea oierilor și, poate, dacă a stat vreodată o femeie la Tău! Cine a fost femeia
care a inspirat personajul Savetei din Descoperirea familiei? (probă pentru 1-2 participanți-jurnaliști)

Tăul însuși are o poveste tristă: 

„Se zicea că apa lui n-ar fi decât una din 
lacrimile vărsate pe aici, printre dealuri, de o 
fată a urieșilor care locuiau cândva în cetatea 
Glogovățului, furată și dusă departe de zmei.”

Ion Brad, Descoperirea familiei, p. 57



Întoarceți-vă în sat!
aveți aproape toate răspunsurile acum J



Privirile lor

„În sâmbăta morţilor – singur
Înconjurat de umbrele lor.
Primul, nevăzut, chipul
Pe care întâi l-am văzut
Cu ochii deschişi
În lumina palidă-a toamnei.
Mă uit cu uimire la Mama.(...) 
Atâția morți dragi.
Vin şi iar vin, nu doar în sâmbăta morţilor
Cu muguri de salcie-n mâini.
Cu florile galbene, triste.
Cu luminile-nvierii-n priviri… 
Privirile lor? Privirile mele?” 
(Ion Brad – Privirile lor)

O lume a bunilor și străbunilor păzește cu 
iubire ocrotitoare pașii celor vii. Se uită 
de sus, cu lumina învierii în priviri... Aici 
odihnește bunul lui Timotei Cipariu, venit 
în sat din Moldova, pe la 1700, dar și 
familia lui Ion Brad, poetul născut în 
Pănade în 1920.



POVEȘTILE 
LOR

Probă de fotografie: Găsiți crucea 
străbunicului lui Ion Brad.  Faceți o poză. // 
Găsiți o cruce din familia Cipariu.

Probă de improvizație: Cum se termină 
povestea străbunicului? Continuați să 
povestiți ce se întâmplă, cum reacționează 
tatăl, mama, nepotul, străbunicul... 

Probă de atenție: În casă stați un minut. Câte 
lucruri puteți descrie când ieșiți?



Străbunicul
„Bătrânul Petre venea din grajd, unde și dormea. Șontîc, șontîc, abia urca 
treptele noii case. De când îl durea piciorul, se scula târziu, cu toate că nu 
închidea un ochi toată noaptea. Venea să se așeze lângă sobă. 
În iarna aceea, stătuse cam mult lângă sobă... Bătrânul mânca apoi lapte 
din blidul așezat pe marginea sobei... După ce termina de mâncat, își 
aprindea pipa. 
Avea o pipă ieftină, de lut ars, cu capac de tablă. I-o aduse Petre într-o 
vacanță de Crăciun, din bruma sa de bani economisiți. Se bucura ca un 
copil de tot ce primea, de orice vorbă bună. Aprindea pipa, dar – semn 
rău – se stingea repede. 
Bătrânul nu se supăra prea tare, o bătea în palmă și scotea tutunul. Îl 
punea apoi în gură, pe partea dreaptă, la măsea. Era obiceiul lui vechi de 
tot, să țină „băgău”. Ce-i puteau face?”



Amintiri în oglindă
Interiorul casei familiei Brad păstrează multe amintiri de 
familie, cărți, fotografii, obiecte vechi. 

„Ajuns în casă, se uită pe toți pereții cu multă 
băgare de seamă. Într-un colț descoperi un tablou 
înnegrit și pătat de muște. Privi lung și băgă de 
seamă că printre absolvenții liceului de băieți din 
Blaj se numără și Axente Borcea. Tabloul avea la 
mijloc un desen ce reprezenta piatra de pe Câmpia 
Libertății. Dedesubtul ei stăteau înscrise cuvintele 
lui Simeon Bărnuțiu, rostite la 1848: „Țineți cu 
poporul, să nu rătăciți!”.
Da, da, mormăi pentru sine Hordiș. După frumoase 
vorbe v-ați ascuns încă de la început, domnilor 
Borcești! Acum veniți aici și vedeți cum se comportă 
poporul vostru de țărani!” 

Ion Brad, Descoperirea familiei, p. 147



Părinți și bunici
Bunicul are părul alb care „sclipea ca sarea în lumina lămpii.” Când se 
ridică bătrânește și greoi, i se dezvăluie statura înaltă, chiar dacă adus de 
spate. Îl sperie imediat pe activistul de partid, care îi cerea socoteală de ce 
nu iese la muncă. 

„ – Poftim. Scrie o declarație, că văd că ești bun de gură.
Bătrânul se uită lung.
- Ce fel de declarație?
- Să explicați de ce familia voastră nu participă la munca 
gospodăriei. De ce vă opuneți liniei trasate de partid.
- Da linia de care zici dumneata unde se trage, mă rog frumos? Pe 
unde lucrăm noi, ori numai pe hârtie, cum vrei dumneata? (...)
- Cum? Ce zici? Pe mine o să mă țineți minte! Adică... Simțind că 
se descumpănește, merse mai departe orbește: Vi-i trimitem noi acasă 
pe toți. Să vă băgați mințile-n cap!
- Ni, mă, ni! Chiar așa? No, mai încet! Că dacă ești special, apoi să duci 

vorbele astea înapoi, la cine ți le-o dat. Noi nu le primim!”     
Ion Brad, Descoperirea familiei, 1971, p. 149



Adevărul 
despre 
trecut

Probă de jurnalism: Care e adevărul despre colectivizarea din 
satul Pănade? 

Dacă nu ați intrat de la început în casă, ce ați aflat de la vecină, 
de la proprietarul fermei de vaci, de la oieri? 

Mai găsiți vreun alt martor în sat?

– Dacă ați intrat în casă de la început, porniți în periplu prin sat 
ca să aflați răspunsurile, după ce terminați probele de aici. 
Alegeți câte 2 participanți și distribuiți probele!



O ghicitoare: 
Ce obiect este descris în poezie?

„Din podea până-n tavan stau cuminți și tot 
așteaptă
Să-mi arate viitorul, șchiopătând, treaptă cu 
treaptă.
Elegante-n poezie, ori legate-n scândurele
Mă tot cheamă să mă-nvețe cântecele 
ascunse-n ele.
Parc-am fi de-o veșnicie în grădina cu albine.
Doamne, chiar și Tu, prin ele, strălucești și 
cânți în mine!”

(Cărțile de Ion Brad)



Marile secrete
Pasiunea unui copil precum Timotei Cipariu
au fost cărțile, în care stăteau ascunse taine,
înscrise în limbi diferite, pe care de-abia
aștepta să le descifreze.

„La bătrâna preoteasă, mătușa mea, 
rămăsese o mulțime de cărți într-un 
armariu mare și-mi aduc aminte că de câte 
ori intram în acea casă, ochii îmi căutau la 
aceea linie lungă de cărți, cu mare dor.” 
Copilul, îndată ce primea câte una, fugea să 
le citească în grădină. De multe ori însă, nu 
înțelegea limba, fiind scrise în latinește sau 
nemțește. „Atunci se năștea în mine alt 
dor, mai mare: să înțeleg limba cărților 
acelora.” (Cipariu, 2005, 58)



Înșiră-te mărgărite!

„O dată îmi arătă preotul de atunci niște 
cărți, toate pline de figuri de oameni, de 
ierbi, de animale.. Ci asta fu ulei pe 
flacără. Destul rugai pe tata să-mi ceară 
vreuna de la preot, ci în deșert... până 
când într-o vară, îmi zise popa: „Vino de-
mi înșiră o sfoară de tabac, că apoi îți dau 
cartea cu figuri să te uiți în ea pân’ astă 
seară... Din figurile de atunci, îmi aduc 
bine aminte de Colosul din Rhodos.” 

(Cipariu, 2005, 58)

Ce nu e în stare să facă un copil 
pentru a putea să primească 
lucrurile, respectiv  ce nu era în 
stare să facă Timotei Cipariu pentru 
a ajunge la cărțile cele mai râvnite...



Pentru o 
carte

Proba practică: Pentru a obține nu numai o carte, ci un album, 
trebuie să alegeți corect ce-l face pe ghidul vostru să vi-l dea: 

• să aduceți apă de la fântână, 
• să măturați curtea, 
• să înșirați o sfoară de tabac! 

Îndepliniți sarcina și primiți cartea!

Proba de improvizație: Mergeți în grădină și rețineți 5-10 
cuvinte arhaice sau în latină din cartea primită la proba 
anterioară. 

• Alegeți trei participanți din care unul devine expertul în limbi 
arhaice, un altul este traducătorul și ceilalți jurnaliștii. 

• Puneți întrebări expertului despre sensul acelor cuvinte. 

• Expertul trebuie să vorbească aparent în latină sau în limba 
arhaică și traducătorul să explice.



Gramatica lui Timotei Cipariu

Pasiunea lui Timotei Cipariu pentru citit crește cu fiecare 
alfabet deslușit și fiecare limbă învățată. Drumul spre școlile 
din Blaj, unde a și ajuns directorul liceului Sfântul Vasile și 
canonic a fost larg deschis pentru copilul pasionat de limbi și 
de gramatică.

„După ce învățai a ceti, frate-meu începu dintr-o gramatică 
latinească a-mi arăta declinațiunile, măcar că textul cărții era 
latinesc... Peste vară, tată-meu, cugetând să mă ducă la Blaj, 
la școală, stătu de mine să învăț pe de rost din gramatică. În 
vara anului 1814, mă ocupai mai mult cu scrisul, mai ales cu 
slove... În primăvara aceluiași ani, învățai a ceti și grecește.” 
(Cipariu, 2005, 62-63)



Gramatica lui Timotei Cipariu

Despre cazurile substantivelor sunt cinci:

• Nominativ sau numitor, la întrebarea cine? Ce?

• Genitiv sau născător, la întrebarea a cui?

• Dativ sau dătător, la întrebarea cui?

• Acuzativ sau arătătoriu, la întrebarea pre cine? Pre 
ce?

• Vocativ sau chemătoriu (pg 7)

Despre substantive defective, care au doar singural sau 
doar plural:

• Rouă, nea, fome, sete, lene, ceață, creieri, clește

Despre un pronume vechi, personal care a dispărut: Îns, 
însa ! (pg. 36): Îns, însă pot lua dinainte litera „d”: dâns, 
dânsa sau dânsul, dânsa.

• Forma cea prescurtată se poate împreuna și cu dativii 
personali scurtați, mi, ți, și, ne, ve, precum însumi, 
înșuți, înșiși, înșine, înșivă (pg 39)

Despre verbe care au dispărut, provenite din 
regionalisme:

• 1/ Blem, bleți, scurtat de la să umblem, să umbleți, 
conjunctiv pierdut de la verbul umblu (âmblu)

• 3/ Opt, în înțeles e de trebuință: opt să știm

• 4/ Vă, imperativul afirmativ de la verbul pierdut vad 
(vado, vadere în latină), în însemnarea de „du-te”, 
uzitat în Munții Apuseni

• 5/ Lăut, participiul perfect de la verbul „lau” (lavo, 
lavare, din latină), în însemnare de spăl, spălat. (pg.92)



Jocuri de 
cuvinte

• Găsiți substantive a căror forme de masculin și feminin 
înseamnă cu totul altceva. Exemplu: dor-doară, doge-
doagă, rob-roabă.

• Găsiți în DEX originea cuvintelor: dor-doară și explicați 
sensul diferit.

• Enumerați 5 substantive defective, respectiv care au doar 
singural sau doar plural!

• Faceți o propoziție cu verbele dispărute! 



Școala din sat

Probe creative: Dacă nu ați ajuns la școală la începutul drumului, opriți-
vă la final. Creați un însemn al școlii, cu un motto creat de voi, apoi faceți o 
fotografie.
• Înainte să plecați, va trebui să compuneți o poezie despre universul rural, 
în care să se regăsească următoarele cuvinte, inspirate din poezii populare 
culese de Timotei Cipariu (pg. 77): 
• căldare, gazdă mare, vecin, cocean, bostan.
• am avut, am trăit, am putut, am văzut, mi-o trecut

Pe vremea lui Cipariu și probabil 
și a lui Ion Brad, școala primară 
era lângă biserică. Acum, există 
o clădire nouă, dar copiii merg la 
școală în Sîncel.



Pământ și fum
Băieții familiei Borcea sunt atrași de casa
părintească dar adeseori pleacă în grabă în urma
unor certuri cu asprul lor tată. Și totuși, pământul
satului îi cheamă înapoi. Pământul de care se
despart greu, pe care sunt obișnuiți să-l
muncească...

„Până ajunsese la podul de peste Târnavă, 
picioarele li se încărcară cu pământ și frunze, de 
parcă erau ciobani cu opinci urieșești. Pâmânt și 
frunze. Pământ... La cuvântul acesta, Axente își 
duse mâna la frunte cu gestul aceluia care vrea să 
îndepărteze o viespe care-l bâzâie...” 

Ion Brad, Descoperirea familiei



Înainte de 
plecare

• Proba practică: Intrați în grădina casei țărănești, măsurați cu 
pasul dimensiunile ei. Dacă măsurătoarea este aproximativ 
egală cu dimensiunile reale, primiți  un pachet de mâncare 
pentru drumul de întoarcere!



Halta Pănade

După 1945, satul a suferit datorită 

colectivizării forțate și mulți locuitori s-

au mutat în Blaj, unde au lucrat la 

întreprinderile locale, IAMU sau CPL. Ce 

te face să pleci în alt loc? Teama? 

Speranța? Dorința de a avea o carieră 

profesională? De a câștiga bani?



• Ion Brad a urmat școala în Blaj, absolvind în anul 1948, a continuat 
apoi facultatea la.... Drumurile l-au purtat până la Atena, unde a fost 
ambasador între anii 1973-1982.

• Timotei Cipariu a urmat școala la Blaj, apoi seminarul, a devenit 
directorul Liceului „Sfântul Vasile” și canonic mitropolitan.



Traseul din Pănade



După 20 de ani

• Pe drumul de întoarcere , adunați 
crengi de stejar, pentru a decora sala de 
sport unde va fi petrecerea de la 20 de 
ani după absolvire.



Generația de la 1948

• După 20 de ani, generația care a absolvit 
liceul în 1948 (din care face parte și Ion 
Brad) se reîntâlnește. Ce gest credeți că au 
făcut aceștia pentru a marca evenimentul:

• Au fost în vizită la Palatul Culturii?

• au plantat un copac în Grădina botanică?

• i-au făcut o farsă fostului director?

• au desenat fațada școlii pe tabla din sala 
de clasă?

Dacă ați ales corect, veți găsi indiciul pentru 
următoarea probă în locul unde ați mers.





Acasă la 
profesorul de 
geografie și 
istorie

Lipsește un profesor! Căutați-l și convingeți-l să vi se alăture!
• Mergeți la casa părintelui Manciulea și cântați Gaudeamus 

igitur! ca să-l scoateți din casă.

• Cereți permisiunea să mergeți în pod și căutați în cuferele cu 
cărți. Aduceți cartea pentru care a fost condamnat părintele 
Manciulea la închisoare.

• Căutați o rețetă de prăjitură foarte simplă, existentă în 1968, și 
pregătiți-o în maxim 20 minute! (probă opțională, de realizat în 
măsura posibilității, eventual acasă, pentru voi)



• „Când am scris romanul Proces în recurs” – drama Blajului
istoric, reconstituită oarecum prin modelul vieții lui Ștefan
Manciulea – m-am gândit la anumite amănunte din viața
orașului.” (Ion Brad, Printre oamenii Blajului, p. 267)

• Ștefan Manciulea (1894-1985), a fost un erudit profesor de
istorie și geografie, director al liceului ”Sf. Vasile”, apoi
profesor la Universitatea din Cluj. Pentru lucrarea sa de
doctorat „Granița de Vest”, care a slujit la trasarea granițelor
cu Ungaria, după Marea Unire, a primit premiul Academiei
Române, dar tot pentru asta a făcut și 10 ani de închisoare.
După eliberarea din 1964, a ajuns grădinar la spitalul TBC din
Blaj, amenajat în fostul seminar. Cu sprijinul lui Ion Brad, a
reușit să reorganizeze Biblioteca documentară, alcătuită din
dublurile colecțiilor fostei Biblioteci Centrale din Blaj, mutată
la Cluj în 1949. La Biblioteca blăjeană fusese director înainte
de război, studiind și publicând multe lucrări despre Timotei
Cipariu.



Trădarea

• Petre Borcea a absolvit Liceului din Blaj. A promovat bacalaureatul tocmai în 
anul aniversării centenarului Adunării de la 3/15 mai 1848 de pe Câmpia 
Libertății. Pasionat de istorie, îl ajuta des pe profesor, care era și directorul 
bibliotecii. Acuzat de naționalism, e dus într-o noapte la sediul securității pentru 
anchetă. Vina a căzut însă în cele din urmă asupra profesorului. 

• „Pe unul dintre colegii mei, Matișan, „copil de trupă”, îl bănuiam și-l ocoleam cu 
toții. Nu am aflat nici mai târziu, dacă avusese sau nu o contribuție la arestarea 
colegilor noștri Frățilă Nicolae și Oniga Artimon, înfundați la ani grei de 
temniță.” (Ion Brad, Printre oamenii Blajului, p. 377)



Vinovat sau 
nevinovat?

Probă de improvizație: După 20 de ani, Petre Borcea este 
față în față cu profesorul său de istorie! 

1/ EXIT: Trageți la sorți sau alegeți cine este Petre Borcea, cine 
este profesorul și cine sunt doi dintre colegi, care încearcă să-l 
acopere ca să nu explice de ce a întârziat. Reguli: Profesorul se 
întâlnește întâi cu cei doi colegi care dau o explicație ca să-l 
scuze pe Petre. Acesta intră un minut mai târziu și profesorul îl 
întreabă unde a fost de fapt? Cei doi colegi mimează, fără să fie 
văzuți de profesori, ce i-au spus. Dacă Petre ghicește și spune 
același lucru scapă, dacă nu, e dat afară.

2/ SECRETUL: Petru și Profesorul poartă un dialog, făcând un 
ocol pe drumul spre școală, în timp ce ceilalți pregătesc 
petrecerea. Cei doi vorbesc despre starea vremii, dar fiecare are 
un secret și face multe insinuări. Scopul profesorului este să-l 
ducă la casa unde se făceau anchetele și să afle dacă a fost 
acolo, iar scopul lui Petre e să ocolească locul și orice răspuns 
direct.  Vorbiți doar despre vreme!



Drumul spre sediul Securității din Blaj se făcea 
ocolit pentru a nu fi zăriți de oameni. Petre și 
Profesorul să urmeze acest traseu: 
• coborâți spre „Bisericuța grecilor”, 
• faceți o oprire în cimitirul acesteia pentru a 

fotografia locul de veci al lui Timotei Cipariu 
(rețineți inscripția de pe monumentul funerar 
– care va fi parola pentru a primi următoarea 
probă), 

• cotiți la dreapta pe strada „de sub curte”, 
• iar apoi iar la dreapta, urcați câțiva zeci de pași 

până lângă Mitropolia greco-catolică de Alba 
Iulia și Făgăraș.

• Înregistrați dialogul despre vreme pe drumul 
parcurs. 

• În stânga mitropoliei se afla sediul fostei 
securități, aici veți fi întâmpinați de un arbitru 
căruia îi veți arăta poza și îi veți spune parola.



Banchetul de după 20 
de ani

La întâlnirea de 20 de ani de la absolvire, 
pregătirile pentru banchet sunt în toi: se 
ascultă muzică din anii “68, la 
magnetofon, se decorează sala cu 
serpentine din hârtie colorată și crengi de 
stejar, se pregătesc mesele și ringul de 
dans, în centru. 



Karaoke
1968

Aveți 30 de min:

• decorați sala de clasă într-o manieră cât mai apropiată de 
acele vremuri 

• rețineți un cântec din anii ”68, pe care să îl fredonați la 
petrecerea de seara! 

• recitați poezia învățată dimineață sau din poeziile populare 
culese de Timotei Cipariu.



KARAOKE 1968

• Căutați muzica românească din acea 
perioadă, ediția Cerbului de aur sau 
emisiunile TVR. Exemple: 

• Anda Călugăreanu – O portocală
• https://www.youtube.com/watch?v=EM-

grMdhL_I
• Margareta Pâslaru – Cerbul de aur 1968
• https://www.youtube.com/watch?v=l6W7S8T

EHww
• Corina Chiriac – Inimă nu fi de piatră (1971)
• https://www.youtube.com/watch?v=NT6Mah

82rnY

• VERSIUNI PENTRU KARAOKE

• Beatles – Hey Jude (original):

• https://www.youtube.com/watch?v=A_MjCqQoLLA

• (karaoke):

• https://www.youtube.com/watch?v=enmHYsoCMkQ

• Simon & Garfunkel – The Sound of Silence (original):

• https://www.youtube.com/watch?v=NAEppFUWLfc

• Karaoke:

• https://www.youtube.com/watch?v=QzYCJJ9nll0

• Adriano Celentano – Azzuro (karaoke)

• https://www.youtube.com/watch?v=gbWxvR7UBss

• Rocco Granata – Marina, Marina 

• https://www.youtube.com/watch?v=oe2efLqYN6Y
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Joc de rol la 
petrecerea 
de 20 de ani

Mergeți la intrarea în Liceul ,,Sfântul Vasile cel Mare” și cereți 
portarului plicul cu sarcinile de îndeplinit și un clopoțel. În 
funcție de numărul sunetelor de clopoțel, trebuie îndeplinite 3 
cerințe pe care le executa odinioară elevul Liviu Ardeleanu: 

• Dacă sună o singură dată clopoțelul, mergeți în bibliotecă 
și aduceți ziarul.

• Dacă sună de 2 ori clopoțelul, cineva merge în pivniță și 
va cânta un cântec pentru a nu-i fi frică. 

• Dacă sună de 3 ori clopoțelul, altcineva merge în 
Catedrală și aprinde o lumânare pentru cei morți. 

Imaginați-vă că sunteți un tânăr fiu de țăran (cum era Liviu 
Ardeleanu, Descoperirea familiei, pg. 19), adus de tatăl său la 
Blaj pentru prima oară cu intenția de a studia Teologia. Ca să 
urmeze școala fără taxe, tânărul îl slujește pe unul dintre 
profesori. Oare îi este vreunuia frică?



Absolvenții după
jumătate de veac !

Faceți poza de final! 



Program 
sugerat:

• 7:30 sau 8:00: plecare spre Pănade
• Durată traseu prin Galoș, cu pauze și 

probe 3h30-4h
• 11:30 Pauză de gustare la Pănade
• 12:00-14:00: probe în Pănade
• 14:00-15:00 pauză de masă
• 15:00-16:00: ultimele probe
• 16:00: întoarcere în Blaj cu bicicleta sau 

cu trenul 
(16:41 tren spre Blaj din Halta Pănade)

PAUZĂ
• 19:00-21:00: Pregătirea și petrecerea cu 

temă, anii 1968



Echipa de 
creație a jocului

Profesori coordonatori Iulia Tarko și Ana Comșa

• Izabela Orian, Colegiul Național I.M.Clain, Blaj
• Maria Bărbat, Colegiul Național I.M.Clain, Blaj
• Ioana Bogdan, Colegiul Național I.M.Clain, Blaj
• Teodora Ciufudean, Colegiul Național I.M.Clain, 

Blaj
• Alisa Popa, Colegiul Național I.M.Clain, Blaj
• Adrian Hebean, Colegiul Național I.M.Clain, Blaj
• Tudor Radovici, Colegiul Național I.M.Clain, Blaj

• Cristiana Comnea, Lic. Timotei Cipariu, Buc
• Andreea Elena Mihalcea, Lic. Timotei Cipariu, Buc



Bibliografie 
selectivă

• Cipariu Timotei, Scrieri literare, Editura Fundației Naționale 
„Satul românesc”, București 2005

• Cipariu Timotei, Epistolar 1836-1877, Editura Academiei 
Române, 2005

• Surse online: 
http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/1840/simple-
search?filterquery=Cipariu%2C+Timotei&filtername=autho
r&filtertype=equals

• Brad Ion, Descoperirea Familiei, Editura Dacia, Cluj, 1971
• Brad Ion, Proces în recurs, Galaxia Gutenberg, Tg Lăpuș, 

2011
• Brad Ion, „Nu pot să dorm”- piesă în 3 acte și un epilog, în 

Revista Teatru 6/1978, p.70-94, online 
http://www.cimec.ro/Teatre/revista/1978/Nr.6.anul.XXIII.iu
nie.1978/imagepages/14429.1978.06.pag070-pag071.html

• Brad Ion, “Descoperirea familiei”, piesă în 2 părți, Revista
Teatru 2/1987,  online 
http://www.cimec.ro/Teatre/revista/1987/Nr.2.anul.XXXII.f
ebruarie.1987/imagepages/image40.ht
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Via Scriptorum
Un proiect Signis România, alături de: 
Colegiul Național I.M.Clain, Blaj
Asociația Running&Cycling Club Blaj, 
Biblioteca Municipală „Școala Ardeleană”, Blaj, 
Primăria Municipiului Blaj
Școala gimnazială „I. P. Retegan”, Sîncel,
Școala gimnazială „Ion Agârbiceanu”, Cenade, 
Școala gimnazială „Ioan Maiorescu”, Bucerdea Grânoasă
Liceul greco-catolic Sf Vasile Blaj, 
Liceul tehnologic „Ștefan Manciulea”, Blaj
Liceul greco-catolic Timotei Cipariu, București; 
Liceul greco-catolic Inochentie Micu, Cluj; 
Asociația Zileos Oradea Asociația Frații Brad
Co-Finanțat de Administrația Fondului Cultural Național
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural 
Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în 
care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime 
responsabilitatea beneficiarului finanțării.


