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       Mărturisesc că m-a preocupat îndelung gândul de a aşterne cuvintele 
ce urmează, o dată pentru că nu doream să mă laud cu iniţiativa pe care 
am concretizat-o, după un zbucium de doi ani şi în al doilea rând pentru 
că totuşi, simţeam nevoia de a transmite cititorilor noştri o mică parte din 
ceea ce înseamnă efortul de a răzbi, prin încâlceala legislaţiei din domeniu. 
Leul din mine nu mă lăsa să nu acţionez hotărât, în direcţia pe care mi-am 
propus-o şi am promis-o unor colegi de breaslă, peste care se mula misiunea 
încredinţată de conducerea centrală, de a constitui oficial filiala U.Z.P  din 
Ţara Crişurilor. Reprezentăm a doua filială din ţară constituită legal, după 
cea din judeţul Caraş-Severin. 
         În anul 2009, în care Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, 
împlinea venerabilă vârstă de nouă decenii de existenţă, filiala Bihor era 
înregistrată, conferindu-i-se statut de persoană juridică, prin finalizarea unei 
etape de aproape două decenii, de căutări identitare, ale jurnaliştilor locali.
         Marele meu avantaj, de-a lungul celor patru decenii de activitate în 
presa audiovizuală, a fost acela că aveam o agendă de lucru în care se regăseau 
alături de telefoanele colegilor tineri si cele ale seniorilor din presa bihoreană 
cât şi ale veteranilor jurnalişti, cei care au făcut presa de calitate şi acum cinci 
sau şase decenii. Şi nu erau puţini. 
         Aproape instantaneu am constatat că pot deveni util acestor colegi şi 
că prin ceea ce voi întreprinde voi reprezenta liantul generaţiilor de ziarişti, 
chiar o interfaţă între ei şi tinerii “consumatori de presă”.
           În timpul liber, am luat la pas oraşele şi municipiile de pe Crişurile Re-
pede, Alb, Negru şi Pietros, Nimăeşti, Barcău, Mureş sau Someş, contactân-
du-i personal, de cel puţin trei ori, pe toţi acei ziarişti care mai erau în viaţă din 
Bihor, Alba, Arad, Timiş, Satu Mare ori Sălaj, prezentându-le oportunitatea 
de a adera la cea mai mare uniune de creaţie jurnalistică din România care 
adună aproximativ 4500 de ziarişti din ţară şi Diaspora, membră a Federaţiei 
Internaţionale a Jurnaliştilor. 
         Bucuria personală a fost enormă, revăzându-i după mai mulţi ani.
 Satisfacţia reunirii ziariştilor sub o singură “umbrelă” a fost cea mai mare 
răsplată pe care am trăit-o în perioada de când servesc interesul ascultătorilor. 
De la un număr de 29 de membri fondatori, după un an, numărul aproape că 
s-a dublat, prin cooptarea unor colegi tineri, care au înţeles rolul şi menirea 
acestei organizaţii în activitatea de jurnalist, indiferent de specificul fiecăruia 
(presă scrisă, audio-vizuală, electronica, on-line, etc). 
         Intenţionez ca împreună cu toţi colegii din presă cu sprijinul lor efectiv, 
să lărgim sfera de influienţă din imediata noastră vecinătate, din ţară sau 

din străinătate, să-i contactăm pe jurnaliştii români din Ungaria, Ucraina 
ori Slovacia pentru a organiza în comun activităţi specifice, pentru că de 
experienţa lor avem nevoie, la fel cum poate au şi ei nevoie de experienţa 
noastră. Niciodată nu este prea mult. Este loc de mai bine.                         
             La un an de la constituirea oficială a filialei bihorene a U.Z.P, de Moş 
Nicolae, am inaugurat primul număr al revistei „ Floare de lotus”, gândită 
şi scrisă de membri noştri, continuatoarea primei publicaţii U.Z.P, din 
1955, „Presa noastră”,redactată de ziariştii vremii, Ioan Felea şi Gheorghe 
Brătescu, cel din urmă este şi în prezent „Senator al Ordinului Ziariştilor” 
din România, membru al Consiliului Naţional al U.Z.P. 
          Puţini ştiu că la Congresul U.Z.P desfăşurat la Oradea, în anul 1935,  
s-a hotărât înfiinţarea primelor şcoli superioare de pregătire a ziariştilor din 
România, „de practică şi teorie a presei”, după exigenţe europene. Putem 
spune că în concepţie şi gândire jurnaliştii români erau demult integraţi Euro-
pei. Prima catedră de ziaristică, embrion al Facultăţii de profil din Bucureşti, 
a fost înfiinţată doi ani mai târziu, după reuniunea de la Oradea.     
........Revista “Floare de lotus” se doreşte a deveni oglinda realităţii 
înconjurătoare,  tribună de idei şi dezbateri de orice fel, mai puţin politice, 
care să găzduiască în paginile sale opinii pertinente ale seniorilor editori dar 
şi ale tinerei generaţii, studenţilor la jurnalism, elevilor de la clasele de jur-
nalism de la liceele din  Oradea şi de aiurea, care doresc să publice dar nu 
au unde. Găzduim în paginile revistei şi materialele jurnalistice trimise de 
colegii din ţară şi străinătate. 
          Publicaţia noastră este coordonată de inimosul jurnalist şi scriitor clujean 
Mircea Vac, cel care s-a ambiţionat să adune în paginile revistei, mai întâi în 
format electronic iar mai apoi în format tipărit, tot ce are mai bun creaţia 
jurnalistică în acest moment. Sunt convins că va izbuti, după cât îl cunosc. 
Să-i dea Dumnezeu putere de muncă şi sănătate !
          Colegilor jurnalişti de acum şi din viitor le adresez urări de „Bun venit”! 
în paginile revistei, tradiţionalul „Crăciun Fericit”!, iar profesorului Crăciun 
Parasca „La mulţi ani”! cu ocazia onomasticii domniei sale, de ziua Naşterii 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
         Fie ca sentimentele care mă animă să se multiplice geometric şi să devină 
molipsitoare celor care îmbrăţişează de acum înainte „meseria cuvântului 
scris ori vorbit”, o călăuză în acţiunile lor viitoare, cărora le cer curaj, impli-
care, corectitudine, echidistanţă, exigenţă în tot ce întreprind.   
               

                                                                                      Dr. Ing. Dinicu Braghină

Gânduri la început de drum



Floare de Lotus                            Anul 1. Numărul 1. 16 XII  2010.

 Marea civilizație umană, se pare că se apropie de sfârșitul ciclului cos-
mic o dată cu încheierea fatidicului an 2012, și omenirea nu va mai avea nici o 
putere în fața Marelui Creator și a programului său divin.
 Desigur că marii astrologi ai lumii, de o bună bucată de vreme, trec 
sub lupa cercetărilor inexplicabilului calendar mayas, cu exactitate demnă de 
secolul XX ; care avea 365, 242 129 zile , în condițiile în care actualele calcule 
dimensionează anul la 365, 242 198 zile.
 Dar dacă luăm în analiză calendarul dacic, vom observa că în realitate 
este cu mult  mai exact și cu o precizie extraordinară și incredibilă de cel actu-
al : 365, 242 197 zile, mai cocludent indică o diferență motrice de 12 secunde 
pe zi. 
 Și totuși fiind de o exactitate extraordinară, calendarul mayas își 
oprește ceasul ancestral pe data de  22.12.2012, dată care pune pe jar omeni-
rea din ultimele secole. Daca totuși am intrat în sfera analitică a calendarelor, 
este demn de reținut faptul că în mod semnificativ și comparativ –  calendarul 
gregorian  indică un număr de : 365, 2425 zile, iar cel iulian- un număr de 365, 
2416 zile, cifre cu relevanță esențială pentru marii specialiști astrologi și în 
numerologie.
 Desigur că majoritatea studiilor fac aprecieri de referință religioasă 
asupra acestui așa-zis „sfârșit apocaliptic”- dar și început de eră nouă pentru 
o parte din muritori.
 Așa după cum bine este cunoscut, puternicele forțe interstatale și loji 
masonice au stabilit anul 2010 pentru instalarea unui Guvern Universal la 
Ierusalim; dar nu lipsit de interes pentru România pentru că „ adevăratul 
popor ales – este poporul român,  care a ridicat măreața și profetica „Casa 
Poporului”.
 Aflăm de asemenea din cercetări că „Sfârșitul timpului nu înseamnă 
sfârșitul lumii”, ne spune domnul Eugen Delcea în lucrarea „Istoria secretă 
a omenirii – vol. II, iar „Roata Timpului ne transmite că dupa 960 de ani de 
relevare a învățăturilor secrete în Tibet (1027) va veni o perioada de 25 de ani 
ce va culmina cu ... Sfârșitul Timpului, iar anul ce rezultă din calcul (1027 + 
960 +25 ) este 2012”.
 Se poate afirma că marile evenimente și schimbări din anul 2012 vor 
modifica în esență întreaga structură a lumii, pe cea a omului, inclusiv struc-
tura ADN. 
 Evoluția umană la acest nou început de veac, o dată cu ascensiunea pe 
noua spirală, pe un nou circuit, precum și intrarea într-un alt ciclu paradoxal 
de 26 000 de ani, va realiza mari transformări atât la nivel de galaxie, planetar, 
solar sau continental , cu precădere și în cadrul corpului uman.
 Marea catastrofă prognozată pentru anul 2012 - se pare că într-un 
mod absolut nepărtinitor va afecta și specia umană, care datorită inteligenței 
ce o deține va fi pur și simplu blocată și neputincioasă,  va suferi și simți 
aceste profunde schimbări atât din punct de vedere psihic cât și fizic. Trebuie 
menționat aspectul că omul nu se poate împotrivi acestor fenomene naturale 
care defluesc de-a lungul vremurilor, de când există universul.
 Desigur că omenirea va ajunge într-un punct nodal de blocaj și nu va 
avea nici o putere în fața Creatorului său Universal, în momentul decelării și 
trecerii de pe o spirală pe alta, a cursului electronilor senzuali și spirituali ai 
sufletelor cu toate perturbațiile atmosferice și cataclismele ce se vor produce 
tocmai datorită variațiilor intense a frecvențelor câmpurilor  .electromagne- 
tice neuroniale care vor avea loc.
 Perioada următoare se pare a fi o preselecție pentru trecerea pe noua 
spirală , iar dacă Ziditorul Suprem și-a programat în Planul Divin să facem 
această trecere, noi muritorii de rând nu putem face opoziție. Reiterăm faptul 
căci marea transformare a speciei umane în cea a spiritualului va fi o etapă nu 
iluzorie ci reală cu o durată de timp bine calculată.
 Așa cum de altfel aminteşte și domnul Eugen Delcea în lucrarea ante-
rior menţionată : „Atmosfera Terrei este și ea în schimbare, în straturile supe-
rioare formându-se un nou gaz, iar planetele vor simți o puternică infuzie de 
intensități luminoase, creșteri exacerbate a câmpurilor magnetice ( Jupiter, 
Uranus, Neptun si chiar campul magnetic al  Soarelui)”.
 Marile transformari ce vor avea loc asupra sistemului solar se vor da-
tora :  “intrării acestuia în Centura Fotonica”  ( Eugen Delcea – Istoria secreta 
a omenirii, pag.158) care in acelasi timp va duce la o mare schimbare a vietii 
pentru toate sufletele existente in spatiul temporalităţii.
 Daca ulterior descrierii fenomenelor galactice ce urmeaza a se pro-
duce la nivelul cerurilor, am dat exactitatea de masurare a timpului dupa cal-
endarele creştineşti cunoscute, cu toata modestia si mandria românismului 
ce-l purtam în suflete,  pentru a fi mai concludenti in aprecierile facute o sa va 
prezentam in exclusivitate si inedit modelul „Calendarului veşnic al dacilor”, 
de pe vremea lui Iraclie imparat din secolul IV d. Hr., asa cum ne-a fost lasat 
mostenire: 

In vechiul calendar al lui 
Iuliu Cezar, anii care se 
pot impărţi cu 4 sunt ani 
bisecţi. Toate neamurile de 
lege răsariteana ortodoxă 
sau greco-orientală folosesc 
acest calendar. 
 În calendarul nou 
gregorian anii care se pot 
imparţi cu 4 , sunt ani bisecţi, 
in afară de cei care se pot 
impărţi cu 100. Cei din urmă 
sunt ani bisecţi numai dacă 
se pot impărţi cu 400.
 Dupa acest calendar 
s-a socotit până la data de  
5 octombrie 1582 ( Vinerea 
) iar atunci Papa Gregoriu 
al XIII-lea a numit ziua de 
5 octombrie – 15 octomb-
rie şi tot Vinerea, cădea. De 
atunci încoace calendarul 
nou merge înainte, pe când 
calendarul vechi rămâne la 
fiecare 400 de ani cu 3 zile în 
urmă. De aici apare diferenţa 
de 13 zile între calendarul nou şi cel vechi.
Nota explicativă asupra folosirii calendarului dacic: 
 Acest calendar se compune din cinci tabele aşezate în formă de cruce 
după literele: 

 A
B

E  C  E
D

În tabela A se află cele 12 luni ale anului; 
În tabela B se află cele 31 de zile ale lunii;
În tabela C se află cele 7 zile ale săptămânii;
În tabela D se află numerele anilor din diferite veacuri;
În tabela E la stânga sunt numerele veacurilor după calendarul iulian (vechi), 
iar la dreapta dupa calendarul gregorian (nou).
Tabelele C, D şi E sunt aşezate ca să putem afla la întalnirea a două 
şiruri din ele în ce zi a fost 1  ianuarie din orice an.
Şirurile orizontale ale acestor tabele arată veacul sau secolul , iar şirurile ver-
ticale anii din veacul căutat.
 Datele până la 5 octombrie 1582 fiind după calendarul vechi, le căutăm 
numai în partea stanga; după data de 5 octombrie 1582 le căutăm în partea 
stângă, dacă e în stil vechi şi în partea dreaptă dacă e in stil nou.
 Dacă vrem să ştim de pildă în ce zi a fost 1 ianuarie în anul 1909 
căutam astfel: anul 1909 este în veacul al 20-lea, căutăm la stânga în tabela E, 
numarul 20, apoi căutăm în tabela D numărul anilor 0 9, mergem cu un deget 
de la tabela E 20 spre dreapta şi cu altul de la tabela D 09 în sus iar la întalni-
rea degetelor aflăm ziua de joi.  Aşadar 1 ianuarie 1909 a fost intr-o zi de joi.
 De reţinut că în cele 52 de săptămâni ale anilor comuni sunt 52 de 
date fixe, care cad în aceeaşi zi ca în 1 ianuarie. Aceste date fixe sunt cuprinse 
în tabelele A si B. Astfel daca 1 ianuarie e joi, tabelul B ne spune, că tot joi 
trebuie să fie în 4, 11, 18 si 25 iunie, in 5, 12, 19 si 26 februarie , martie si noi-
embrie in 7, 14, 21, 28 mai etc. Dacă dorim să ştim în ce zi a fost 18 martie 
1909 , căutăm în tabela A luna martie şi găsim ca fiind 1 ianuarie 1909 joia, tot 
joia trebuie să fi fost şi în 19 martie, deci 18 martie a fost miercurea.
 Pentru anii bisecţi avem în tabela D câte două numere egale de ani 
substraşi cu o linioara. Când căutăm o dată din ianuarie sau februarie a unui 
an bisect luăm şirul cu numărul dintâi; dacă căutăm o data din cele 10 luni, 
căutăm şirul cu numărul al doilea.
 Dacă dorim să ştim în ce zi a fost 13 februarie 1848, căutăm secolul 19 
din tabela stângă E şi anul 48, şirul prim din tabela D şi la intâlnire aflăm, că 
1 ianuarie a fost joia. Tabela B ne arată că tot joia a fost şi 12 februarie. Deci 
13 februarie 1848 a fost vinerea, iar exemplele pot continua.

Ing. Mircea Vac - Dr. Ec. Lucia Pojoca
Între Om şi Dumnezeu

Lucrare în curs de apariţie
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Sărbătoarea Crăciunului şi a Anului Nou
în satele comunei Pomezeu - Bihor

 Manifestări spirituale repetabile, obiceiurile s-au constituit de-a 
lungul vieţuirii omului pe pământ în „rânduieli îndătinate”, necesare re-
stabilirii echilibrului şi ordinii sociale sau cosmice în perioade de „criză”, 
cauzate mai ales de trecerea de la un anotimp sau an la altul, fie de îm-
plinirea unor momente capitale din viaţa omului: naştere, nuntă, moarte. 
 Un moment festiv important era, şi rămâne până astăzi, sfârşitul anului 
vechi şi începutul Anului Nou, aşteptat cu încredere şi speranţă în toate cele. 
Între Crăciun (Naşterea Mântuitorului) şi Bobotează (Botezul Domnu¬lui) 
se reiterează anual credinţe, obiceiuri şi practici rituale, precreştine 
şi creştine, inclusiv în spaţiul nostru de referinţă, comuna Pomezeu. 
 Precedat de un post de şase săptămâni şi de sacrificiul sângeros al 
porcului, de pregătirea unor alimente rituale care se consumă sacramen-
tal în cele 12 zile, respectiv şase zile înainte de Anul Nou şi şase zile după 
acesta, sărbătoarea Crăciunului din preajma solstiţiului de iarnă al soare-
lui este dominată de obiceiul colindatului, cu măşti sau fără măşti, de 
colinde şi oraţii, de urări de belşug şi prosperitate adresate de colindători 
celor care-i primesc în case. Colindatul şi colindele îşi au originea în an-
tichitatea romană, când aveau loc sărbătorile de iarnă dedicate reînnoirii 
ciclice a timpului îmbătrânit, Saturnalia, Naşterea zeului solar Mithra, 
Calendae Ianuarii şi, aşa cum afirmă prestigiosul etnolog Ion Ghinoiu, 
„sărbătoarea zeului solar, de origine indo-europeană, Crăciun, specific teri-
toriului locuit de strămoşii autohtoni ai românilor, geto-dacii (Obiceiuri 
populare de peste an, Ed. Fundaţiei Culturale Române, Buc., 1997, p. 52). 
 În satele comunei Pomezeu, s-au păstrat până în zilele noastre 
umblatul cu „Vitilinul” şi colindatul cu turcă. O primă descriere a „um-
blatului cu turcă” din Coşdeni a făcut-o cercetătoarea Elena Ghidău în 
studiul „Obiceiuri de iarnă în depresiunea Beiuşului”, publicat în volu-
mul Contribuţii la cunoaşterea etnografiei din Ţara Crişurilor nr. 10, 
Oradea, 1971.Ne face o deosebită plăcere să restituim sătenilor în bună 
parte consideraţiile domniei sale referitoare la masca cu substrat mi-
tologic, turca, şi la actele rituale săvârşite în contextul colindatului: 
 „Turca arată astfel: capul turcii este format dintr-o bucată de lemn în 
formă de trunchi de con. Acest trunchi de con este îmbrăcat în piele subţire 
roşie sau irhă, şi bătută cu ţinte de metal. În partea mai groasă a trunchiu-
lui de con se găsesc cele două coarne în formă de unghi. Vârfurile coarnelor, 
care sunt două beţe, sunt legate între ele cu o panglică de care apoi atârnă, 
până pe capul turcii, panglici la capete cu ciucuri de lână colorată. Pe coarne 
sunt cusuţi ciucuri şi prinşi zurgălăi. În partea opusă se află ciocul cu cele 
două fălci. Partea de jos a capului turcii fiind mobilă, este legată cu o cureluşă 
de piele prin cap şi prin falca superioară, astfel că trăgând de cureluşă fal-
ca de jos loveşte pe cea de sus, scoţând acel sunet care se numeşte clepetit. 
Din capul turcii, sau mai exact din spatele coarnelor, porneşte o bâtă lungă 
de 60 de centimetri de care este fixatăşi ţinută turca. Lungimea bâtei nu 
permite aşezarea turcii pe pământ şi ca urmare bâta nu participă la realiza-
rea ritmului melodiei, aşa cum se întâmplă în alte părţi. Turca mai are o 
rochie numită «falon», făcută de obicei din pânză roşie cu flori şi care nu 
acoperă complet picioarele turcaşului. Această rochie are o deschizătură 
la o mică distanţă de capul turcii, prin care poate fi văzută faţa turcaşului. 
 Umblatul cu turca trebuia pregătit din timp. În Coşdeni colinda cu 
turca are loc în decembrie şi ţine trei zile. Pregătirea colindei sau «şcoala 
turcii», cum se numeşte, începe cu două săptămâni înainte de sărbători. Atun-
ci cei care fac parte din ceata de colindători se adună la o casăşi încep  să-şi 
amintească colindele şi să le înveţe. Se cunoşteau mai mult de 20 de colinde, 
astăzi mai păstrându-se vreo 14. Tot acum se pregăteşte şi turca pe care, spre 
deosebire de alte locuri, o împodobeşte turcaşul. În Coşdeni, deoarece în fie-
care an se umblă cu turca, ea se păstrează, de la un an la altul, gata împodobită. 
 Ceata de turcaşi este formată din 16 oameni, împărţiţi în două cete 
de opt, care cântă alternativ colindele, adică fiecare ceată cântă o parte din 
colindă. Din ceată, doar trei colindători au anumite funcţii: «birăul turcii», 
care are grijă să nu se ivească certuri între turcaşi, să se desfăşoare ritu-
alul aşa cum trebuie, şi de care toţi cei din ceată trebuie să asculte. Tot el 
adună banii şi pălinca pe care le primesc drept răsplată a colindei. Există 
apoi un «popă» al turcii, care are rolul de a «scluji» colacul şi pălinca, adică 
de a rosti o oraţie în casele în care se colindă. Ceata mai are un casier, care 
însemnează tot ce se primeşte şi de la cine. Colindătorii sunt acompaniaţi de 
un hididişşi un dobaş. Şi azi mai există credinţa că turca este chipul dracului. 
 Umblatul cu turca începe de la casa unde s-au învăţat colindele. 
Se colindă dintr-un cap în altul al satului, mergând din casă în casă. 

Mergând pe drum, hidedea cântă, doba bate ritmul, turca joacăşi turcaşii colindă, 
fac o larmă grozavă, scoţând oamenii pe la porţi. Colindătorii sunt primiţi de 
gazda casei la poartăşi sunt poftiţi în casă. Ei dau bineţe, iar gazda le răspunde. 
 Sunt poftiţi în cameră unde erau aşteptaţi, aşezându-se de o parte şi 
de alta a mesei, adică opt de o parte, ceilalţi opt de cealaltă parte, gazdele fiind 
la mijlocul mesei. Pe masă se găseşte un colac frumos rumenit şi o sticlă de 
pălincă sau vin. Interesant este faptul semnalat de Puşcaş Dănilă, turcaşul 
cetei din Coşdeni, că atât timp cât se colindă în casă el nu are voie să intre 
acolo. Când s-a terminat colinda este chemat de birăul turcii în casă, ur-
mând să se producă turca. Acest fapt este un argument că obiceiul este 
precreştin, interdicţia de a sta la masă cu ceilalţi, de a spurca bucatele şi 
de a intra în biserică după desfăşurarea ritualului au caracter laic, păgân. 
Nu contează că e săvârşit la o sărbătoare religioasă, ci concepţia acestui obicei, 
care dovedeşte vechimea sa, anterioară apariţiei creştinismului. Se obişnuia 
să fie întrebată gazda ce colindă ar dori să asculte, dar acum, în Coşdeni, 
turcaşii cunoscând dorinţele oamenilor din alţi ani, încep imediat colinda. 
 Când se termină colinda, «popa», unul dintre colindători, trece 
mai în faţa mesei, ia colacul în mână şi vesel începe o urare în care sunt re-
date fazele prin care trece grâul, până ajunge să fie acel colac de pe masă. 
 Astfel începe oraţia care poartă numele de «Sclujitul colacului». 

Staţi toţi şi înţepaţi, 
De coaste şi de cârnaţi, 
Şi de lapte dulce,
D-aici, în trei zile, 
Să nu vă mai puteţi duce.
De bine aţi stat şi aţi colindat 
Jupânul gazdă bine s-o gătat,
C-un colac mândru şi frumos,
Drept că-i mândru şi frumos 
(Că-i din pieliţa lui Cristos – n.n.).

 
 Aceste prime versuri descriu colacul pe care gazda l-a pregătit 
pentru colindători. Se continuă oraţia cu muncile agricole, pe care 
gazda a fost obligată să le facă pentru a obţine acest mândru colac.

Dar jupânu gazdă 
N-a putut face colacu aista
Cum nouă, cum vouă vi să-n pare, 
Ci l-a făcut cu trudă mare, 
C-o mers din moară-n moară, 
Cu botuţa subsuoară, 
Ş-o mers din uşă-n uşă, 
Cu pipuţa pân cenuşă, 
Ş-o mers în câmpu lui Rusalim, 
Ş-o prins 12 tuluci,
Ş-o brăzdat brazdă neagră, 
Ş-o revărsat grâu roşu.

                                                                                              Prof.  Crăciun Parasca
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„Şi a privit Dumnezeu toate câte a făcut şi iată erau bune foarte” 

Fac. 1, 31
 
 Iubiţi credincioşi, Dumnezeu, care este în afara timpului şi fără mar-
gini, adică ametros, ne-a dăruit nouă oamenilor un spaţiu şi un timp în care să 
ne împlinim menirea sau mai bine zis să ajungem la plinătatea desăvârşirii.
 Spaţiul este pământul, dar m-aş restrânge la ţara în care trăim; este 
frumoasă, are munţi, câmpii, ape, dealuri, avem o succesiune a anotimpurilor 
de la primăvară, vară, toamnă, iarnă, care sunt toate „bune foarte”(Fac. 1, 
31). 
 Totuşi, parcă se scurg cu rapiditate toate, parcă prind viteză. Tot ce 
mişcă în jurul nostru, tot ce ne înconjoară, toate sunt în mişcare, am putea 
spune că am depăşit starea de ritm şi am intrat într-o nouă dimensiune -  cea 
a vitezei.
 După cum vedeţi, aş dori să reflectăm puţin asupra noţiunii timpului, 
dar dintr-o altă perspectivă, o viziune mai duhovnicească şi să ne oprim asu-
pra modalităţii prin care putem noi să folosim acest timp în viaţa noastră aici 
pe pământ şi în viaţa viitoare. Sfinţii părinţi ne spun că:” timpul este interva-
lul dintre chemarea lui Dumnezeu şi răspunsul oamenilor”.
 Să facem o incursiune în istoria neamului omenesc pornind de la 
Avraam la Ioan Botezătorul şi pînă la Iisus Hristos.
 În capitolul 22 din cartea Facerii, Dumnezeu îl încearcă pe Avraam: îi 
cere să aducă jertfă pe fiul său Isaac. Şi Avraam a făcut ce i-a cerut Dumnezeu. 
Dumnezeu încearcă pe Avraam şi acesta răspunde pozitiv la chemarea Lui. 
Avraam avea credinţă în Dumnezeu. Timpul lui Avraam este, deci, un timp 
al credinţei.
Mergînd mai departe, m-aş opri la Moise, care se tâlcuieşte ” Din apă l-am 
scos” (Is. 2, 10).
  Moise a primit cele zece porunci şi toate aceste cuvinte scrise pe piatră 
nu o dată, ci de două ori, ne sunt prezente şi actuale până în ziua de azi. Căci 
dacă cercetăm în continuare Evanghelia de la Luca (cap.18, 18-27), unde ne 
este prezentată pilda dregătorului bogat, găsim aceleaşi porunci: „Ştii porun-
cile: să nu săvârşeşti adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturiseşti strîmb, 
cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta”(Lc. 18, 20). 
 Iată că timpul lui Moise, timpul în care Moise a primit „Legea”, se 
continuă până în zilele noastre, căci această lege este valabilă şi azi.
Mântuitorul Iisus Hristos nu a venit să schimbe legea, ci să o împlinească, 
pentru că legea a fost şi este pedagog în Hristos. 
 ”Astfel că legea ne-a fost călăuză spre Hristos, pentru ca să ne 
îndreptăm din credinţă” (Gal. 3, 24).
 Urmează un timp al proorociilor sau al proorocilor de la Isaia la Ioan 
Botezătorul. Un timp în care aflăm despre naşterea lui Emanuel din Fecioară, 
şi m-aş opri doar la cei doi prooroci amintiţi mai sus.
 „Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn. Iată Fecioara va lua în 
pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel” (Is. 7, 14).
 Mai departe, în capitolul 9 versetul  1, se spune că: ”Poporul care lo-
cuia întru întuneric va vedea lumină mare şi voi cei ce locuiţi în latura umbrei 
morţii lumina va străluci peste voi” (Is. 1, 9).
 Un alt element pe care îl adăugăm credinţei şi legii este lumina. Şi ca 
să facem legătura între lege şi lumină amintim aici tot din proorocia lui Isaia: 
„Pus-am peste El Duhul Meu şi El va propovădui popoarelor legea mea”.
 Înaintând în timp, îl întâlnim pe Ioan Botezătorul care zice: „Eu sunt 
glasul  celui ce strigă în pustie: Îndreptaţi calea Domnului,  precum a zis Isaia 
proorocul” (Ioan 1, 23).

 
 Ioan l-a cunoscut pe Hristos încă din pântecele maicii sale şi a 
mărturisit: ”Am văzut Duhul coborându-se, din cer, ca un porumbel şi a 
rămas peste El (Ioan 1, 32). 
 Mai mult, avem dovada, pentru că Ioan Botezătorul ne spune mai de-
parte: ”Şi eu am văzut şi am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu. Iată 
Mielul lui Dumnezeu” (Ioan 1, 34-36).
 Iubiţi credincioşi, dacă până la Ioan Botezătorul am parcurs un timp 
în care am întâlnit elemente precum credinţă, lege, lumină - elemente care 
ne conduc spre ţinta finală, adică Hristos, iată că prin mărturia lui Ioan 
Botezătorul avem dovada palpabilă, vizibilă , a venirii în lume a Acestuia.
 Cu toţii ştim că Mântuitorul Iisus Hristos se naşte dintr-o Fecioară 
pe nume  Maria, logodită fiind cu Iosif. Naşterea, venirea în lume a Mântu-
itorului Iisus Hristos s-a petrecut la plinirea vremii. 
 Timpul şi locul au fost stabilite de Dumnezeu. Avem de a face de 
acum înainte cu un timp în care fiecare dintre noi trebuie să fim preocupaţi 
de mântuirea noastră. 
Avem modelul în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Dumnezeu, în 
milostivirea Sa, ne acordă, ne încredinţează fiecăruia dintre noi un timp, ne 
cheamă, iar noi suntem datori să răspundem chemării Lui.
 

Biserica Ortodoxă din localitatea Ticu, judeţul Cluj, atestată documen-
tar  din anul 1641, făcând parte din patrimoniul naţional al Transilvaniei.

 Analizând condacul naşterii Mântuitorului Iisus Hristos am putea 
spune că s-a întâlnit cerul cu pamântul: „îngerii cu păstorii slavoslovesc şi 
magii cu steaua călătoresc”.
“Fecioara astăzi, pe Cel mai presus de fiinţă naşte şi pământul Peştera, Celui 
neapropiat, aduce”.  
 Vedeţi, iubiţi credincioşi, Mântuitorul Iisus Hristos se naşte astăzi, 
nu ieri, nici mâine. Timpul şi localizarea Lui în sufletele noastre trebuie să fie 
astăzi, pentru că dacă este ieri, a trecut şi poate l-am pierdut, iar dacă credem 
că va fi mâine poate nu mai este timp. 
Bucuria noastră să fie deplină în Hristos, să ne naştem în Hristos, să trăim în 
Hristos, să adormim şi să ne trezim cu Hristos.
 Să dăm slavă lui Dumnezeu şi să ne bucurăm de acest praznic al 
naşterii Domnului Iisus Hristos. 
 Să ne pregătim prin post şi rugăciune, să postim cu bucurie şi să ne 
rugăm cu smerenie. 
 Să facem fapte bune si să avem sădită în noi milostenia. 
 Să credem în Iisus Hristos şi să dăm mărturie până la sfârşitul 
veacurilor că El a venit în lume pentru a noastră mântuire. Amin.

       
      Pr.  Marius Moldovan 
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 Sfântul praznic al naşterii Domului aduce, an de an un dar nepreţuit 
în sufletele creştinilor de pretutindeni, moment în care creştinii simt şi se fac 
părtaşi prin aproprierea cerului de pământ, al necuprinsei revărsări a iubirii 
lui Dumnezeu peste noi, reactualizând în chip mirific de-a pururi, pogorârea 
Sa până la statura chipului omenesc.
 Afirmăm pe deplin îndreptăţiţi căci mesajul profound de credincioşie 
şi bucurie  a  Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos reprezintă pentru fiecare 
dintre noi un moment de frăţietate creştinească plină de optimism şi de ....
apropiere sufletească. Colindele reprezintă perlele sufleteşti de tranzmitere a 
mesajului de expresivitate pe care Bunul Dumnezeu l-a transmis prin îngeri 
în Noaptea Sfântă a Naşterii Pruncului Iisus.
 Obiceiul străbun al colindatului a fost fundamentat de   păstori, primii 
colindători, care au mers la peştera luminată unde S-a născut pruncul Iisus 
pentru a se minuna de acest semn ceresc la care au fos martori.
 Este elocvent faptul că istoria spirituală a neamului românesc a trans-
mis colindele ca cele mai autentice mărturii ale trăirilor spirituale ale româ-
nilor de-a lungul vremurilor, previzibil pretextând destinul acestui neam pe 
această vatră şi pământ binecuvântat de Dumnezeu şi edenic rostuit prin 
tainele credinţei noastre străbune.
 În acestă seară minunată a naşterii Domnului Iisus Hristos întregul 
univers de sub cupola cerească transmite emoţional bucuriile duhovniceşti 
a Naşterii Domnului care într-o indisolubilă armonie cu şiraguri de datini 
străvechi surprinde elemente cosmice în interacţiune cu personaje şi eveni-
mente istorice profound enigmatic prinse în rezonanţă cu bucuria întregului 
decor al naturii în care sunt cuprinse: zăpada, bradul, florile dalbe de măr, 
vitele şi oile din Viflaim precum şi alte elemente locale care partinic expri-
mat reprezintă lacrimile bucuriei îngemănate secvenţial în colinde, specifice 
fiecărei zone a ţării.
 Mirajul celest al sărbătoririi Crăciunului în satul Ticu începe odată 
cu intrarea în post – perioadă care incubă activităţi premergătoare sfintei 
sărbători care constau în următoarele:

-  curăţarea şi primenirea gospodăriilor în vederea întâmpinării sfân-
tului praznic;
- învăţarea colindelor de către grupuri de copii până la ciclul gimna-
zial;
- un alt moment special îl reprezit pregatirea stelei pentru colindat, 
activitate ce o desfăşoară cei mai destoinici băieţi care vor colinda 
creştinii din sat cu steaua (steaua cu cârcei);
- în ultima săptămână a postului Crăciunului, gospodarii pregătesc 
tăierea porcului – Ignatul.

 Ceremonialul propriu zis al colindatului atât de mult aşteptat 
de toţi credincioşii, este început de copii, cele mai suave fiinţe şi cu-
rate la suflet, atât de mult plăcute Domnului Iisus Hristos care începe 
o dată cu apropierea amurgului, şi a licăririi primelor stele pe cer, astfel:

  Noi mergem la Izvondon
  Dar Izvondon nu-i acasă;
  Că-i în codru la vânat,
  După el cine a mânat
  Merge-om noi fraţi amândoi
  C-o tileagă cu doi boi
  Mersa-n codru, ori imaş,
  Să vâneze un iepuraş.
  Să facă din pielea lui
  Haină caldă Domnului.

 De asemeni, continuarea colindatului de către copii,
respectiv cei mai destoinici care şi-au pregătit steaua sau viflaimul 
reprezintă perioada cea mai fierbinte a serii, moment în care evla-
via ecoului colinzilor este transmisă cu mare înălţare spre ceruri. 
 Prima colindă ca mesaj mesianic al naşterii Mântuitoru-
lui este începută la casa preotului. Dintre colindele copiilor amintim: 
Sus la poarta raiului, Măruţ mărgăritar, Florile dalbe, Steaua sus 
răsare, Trei crai de la răsărit precum şi altele, urmate de “mulţămitură”:

 Mulţumim jupâne gazdă
 Că ne-ai primit în ogradă,
 C-am ajuns sfântu praznic luminat
 Care cu toţi l-am aşteptat ...
 S-auzim îngerii din cer cântând
 Şi-n toată lumea apoi vestind:
 Că astăzi s-a născut Hristos
 Cu chipul mândru luminos !
 S-aducă pace-n lumea-ntunecoasă
 Să te găsească gazdă sănătoasă 
 Şi să plăteşti colinda noastră

 Tot cu mere şi cu nuci 
 Că d-astea le plac la prunci;
 De ni da şi vreo doi lei
 Crească-ţi pruncii frumuşei 
 C-om veni din nou la anu,
 Numa să mai crească banu
 Vă dorim dar prea cinstite 
 S-aveţi sărbători fericite !

 Momentul culminanat al freneziei sfintei nopţi de Crăciun îl reprezintă 
colindatul feciorilor şi al fetelor, ocazie cu care se crează o interferenţă 
extraordinară de imnuri de slavă şi mărire a Naşterii Mântuitorului care încep 
de asemeni de la casa preotului. Feciorii prin specificul tradiţiei, împreună cu 
ceteraşii angajaţi încep colinda:

 Coborât-o, coborât,
 Domnul Sfânt p-acest pamânt,
 Asta-i seara lui Crăciun
 Lui Crăciun cel sfânt şi bun ;
 Coborât-o, coborât,
 Hristos iarăşi pe pământ.
 A venit iar să se nască 
 Şi lumea s-o mântuiască,
 Coborât-o, coborât,
 Păsula din oală-n blid
 Dă-ne gazdă un os de porc
 Să-l punem la cioloboc .

 Continuând ritualul colinzii de-alungul satului,  se adună bani 
pentru muzicanţi precum şi cârnaţi tradiţionali, cozonaci, pălincă şi vin. 
Minunatele noastre colinde alcătuiesc un adevărat univers în care bucuriile 
duhovniceşti ale Naşterii Domnului se interferează cu spaţiul temporalităţii 
dintre noi şi străbunii nostri printr-o disociere între timp şi spaţiu, prin 
relevanţa unor momente înălţătoare de evlavie şi trăire religioasă. Parte din 
eposul univerului colindelor, a primelor colinde dacă se poate afirma, sunt 
din nefericire pe cale de dipariţie.
 În meticuloasa muncă de cercetător al eposului popular pe care o 
desfăşor cu multă abnegaţie şi dragoste am reuşit să recuperez o parte din 
cele mai frumoase colinde, care în urmă cu 70-75 de ani, încălzeau atmosfera 
feerică a nopţilor de Crăciun, motivaţie  cu care avem deosebita plăcere să 
redăm o mică parte din acestea: 

Colinde

Sfânta Maică a Lui Iisus

Sfânta Maică a Lui Iisus
Rătăceşte-n jos şi-n sus,
Pe marginea unui râu,
Printre grâne până-n brâu.

Cată loc să odihnească
Şi pe Fiul Sfânt să-L nască;
Sub un plop cu frunză deasă,
Jos pe pajişte se lasă

Plopul frunza-şi clătina
Pace muma nu-şi afla.
Tulburată, Maica Sfântă
Din graiu astfel cuvântă

- „Alei, plop ne îndurat
Fie-ţi neamul blestemat,
Şi de mine, pe pământ,
Şi de Dumnezeu cel Sfânt;

Frunza ta să nu stea-n loc,
Zbată-se mereu în joc,
Şi la soare şi la lună,
Ca bătută de furtună.”

Plânge Măicuţa sub cruce

Plânge Măicuţa sub cruce
După Fiul ei cel dulce; 
Că-L răsticnesc pe lemn sfânt, 
Neamul Său pe-acest pământ. 

Taci Măicuţă nu mai plânge,
Inima nu ţi-o mai frânge; 
C-o să treacă ceasul greu
Să mă duc la Tatăl meu.

Jidovii mă răstignesc,
Că-s din neamul cel ceresc; 
Mâini, picioare-Mi bat în cuie, 
Sufletu-Mi la cer se suie. 

Stau alăturea cu mine,
Doi tâlhari, le dă lor bine; 
Dă-le viaţă pământescă 
Către patria cerească. 

Iartă-i Doamne că nu ştiu
Că-ţi sunt din vecie Fiu…
Iartă-i că nu ştiu ce fac,
Pribegia dăle-o leac.

-„Tu Mărie nu mai plânge
Ia potirul cel cu sânge:
Şi-l du pe masă-n altar,
Viaţa Mea le-o fac lor dar.

Jurist Nicolae Poşan -  Ing.  Mircea Vac    .
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Spiritualitatea românească a Ortodoxiei

ATHOSUL CARPATIN  
MĂNĂSTIREA FRĂSÂNEI 

GRĂDINA MAICII DOMNULUI DIN ROMÂNIA

 Analizând cu multă dăruire şi cucernicie preceptele asupra unicităţii 
adevărului a existenţialismului său netăgăduit aşa cum ne este propovăduit 
în pericopele evanghelice, printr-o muncă asiduă şi susţinută de cercetare, 
am reuşit cu ajutorul lui Dumnezeu să mai dezlegăm o enigmă neelucidată, 
despre care puţini dintre români ştiu cu adevărat: „Grădina Maicii Domnu-
lui”, este aici, la noi în România.
 Pentru desluşirea acestui adevăr sublim, care ne-a dat posibilitatea 
dezlegării adevărului încă necunoscut nouă, reiterăm din cercetările între-
prinse, cu pioşenie, asupra adevărului existenţialismului Athosului româ-
nesc, care de altfel se află la Sfânta Mănăstire Frăsânei din judeţul Vâlcea, 
ctitorie a Sfântului Calinic, cităm din pisania P.S.:  „Acest sfânt locaş s-a 
clădit din temelie spre a fi chinovie de părinţi monahi şi fiindcă din partea 
femeiască putea să aducă vreun scandal monahilor vieţuitori de acolea, de 
aceea sub grea legătură s-a oprit de la acest loc, să mai treacă înainte sub nici 
un chip, partea femeiască. Iar cele ce vor îndrăzni a trece să fie sub blestem 
şi toate nenorocirile să vie asupra lor precum: sărăcia groaznică şi tot felul de 
pedepse şi iarăşi celor ce vor păzi această hotărâre să aibă blagoslovenia lui 
Dumnezeu şi a smereniei noastre şi să vină asupra lor tot fericitul bine.”
 Calinic, Episcopul Râmnicului, Noului Severin – 17 ianuarie 1867 
 
 Sfântul Calinic a lăsat acest Legământ cu blestem prin „interdicţia” 
de a nu intra femeile în Mănăstirea Frăsânei.
 Desigur, că apare întrebarea retorică pusă de cei mulţi: De ce?... Iar ca 
un semn de foc, trebuie amintit faptul că Muntele Athos are acelaşi legământ, 
care paradoxal a fost instituit de însăşi Maica Domnului. Maica Domnu-
lui este ICOANA Sfinţeniei Făpturii Create. Este „Cea mai Cinstită decât 
Heruvimii şi mai slăvită decât Serafimii”, este Culmea Curăţenie – Fecioriei 
Pământeşti, este maximul de Iubire de DUMNEZEU. 
 Este de asemenea chipul Raiului cel pierdut prin păcat şi recâştigat 
prin Întruparea Lui Hristos. Astfel, Maica Domnului este MODELUL Rai-
ului, unde păcatul nu mai există.
 Unde este ICOANA Maicii Domnului, păcatul trebuie să iasă afară, 
totul să se facă Sfinţenie. Iată de ce Muntele Athos şi Micul Athos Car-
patin – Mănăstirea Frăsânei sunt „GRĂDINA Maicii Domnului”, Raiul 
Duhovnicesc. Reiese în continuare din cercetări că aici trebuie să se şteargă 
amintirea păcătului căderii din Rai, care este Eva. 
Deci Legământul nu este împotriva chipului femeiesc în sine, ci pentru fe-
meia care nu a ajuns la Sfinţenie. 
 Legământul din Frăsânei este pentru resacralizarea chipului de femeie, 
ca şi Chipul Maicii Domnului, în care s-a şters păcatul şi nu mai există nici 
urmă de el. Oprirea femeilor să nu intre în Mănăstire, nu este deci o „descon-
siderare” a femeii, ci din contră o RECONSIDERARE a Sfinţeniei Femeii.
În Mânăstirea Frăsânei, doar ICOANA Maicii Domnului, ca Preacurată Pu-
rurea Fecioară, poate intra. 
Maica Domnului este Patroana Mănăstirii şi toate femeile se „reduc” la 
Chipul său. Şi ca să nu se „păteze” Chipul Maicii Domnului, se opreşte astfel 
intrarea femeilor în Mănăstire.
 Este în acelaşi timp şi împlinirea unui Ideal Filocalic, ca păcatul să 
fie depăşit, altfel spus, toate femeile trebuie să „intre” în ICOANA Maicii 
Domnului, iar prin aceasta se face „ridicarea” femeii la cel mai mare grad de 
Demnitate. Maica Domnului preia în Sine toate femeile şi prin Ea se Reface 
Chipul de Rai al tuturor. 
Maica Domnului are toate Harismele FIULUI Dumnezeiesc şi prin Ea ast-
fel toate femeile se Împărtăşesc de ele.
 Acest sfânt Legământ a Sfântului Calinic, de a nu intra femeile în 
Mănăstirea Frăsânei, nu este deci o desconsiderare ci o Prefacere a chipului 
obişnuit de femeie în Icoana Chipului Maicii Domnului. 
La hotarul Mănăstirii Frăsânei, femeile trebuie să îngenuncheze, ca prin 
Chipul Maicii Domnului să se învrednicească de însăşi darurile sale. 
 Este o Mistică Înaltă, care de va fi respectată, fiecare femeie primeşte 
BINECUVÂNTAREA Deplină. Femeile care se vor dovedi negative şi os-
tentative, în locul BINECUVÂNTĂRII, vor fi blestemate. 
 Mănăstirea Frăsânei, ca şi Muntele Athos are acest Legământ ca Pre-
figurare de Rai Pământesc, din care lipseşte pomul căderii.

SCURT ISTORIC ASUPRA SFINTEI MĂNĂSTIRI 
FRĂSÂNEI – GRĂDINA MAICII DOMNULUI

 

 Din izvoarele existente precum şi actele Sfintei Mănăstiri, rezultă că 
denumirea de „Frăsânei” provine de la pădurile de frasini care au existat la   
începuturile leatului Domnului 1710, perioadă în care Domnitor al Munte-
niei era N. Mavrocordat, iar Episcop al Râmnicului – Damaschin, când de 
fapt a fost ridicată prima bisericuţă „Frăsineiul” cu hramul Naşterea Sfân-
tului Ioan Botezătorul, de către doi monahi de neam bulgar, unul cu numele 
Ilarion şi cel de-al doilea cu numele de Ştefan.
 Cei doi monahi s-au prezentat la Episcopia Râmnicului, la Prea 
Sfinţitul Inochentie solicitându-i zona pentru construcţie cu o suprafaţă de 
150 ha a împrejurimilor care să satisfacă îndeajuns o obşte oarecare de mo-
nahi, cerând în acelaşi timp „un drept, de a nu fi acest Schit şi moşie sub nici 
o stăpânire Biserească sau Civilă”, ci să fie de sine stăpânitoare.
 Această cerere a fost aprobată de Prea Sfinţitul Episcop întărind actul 
legalizat cu iscălitura sa: „Inochentie Episcop, Râmnicul”, unde de fapt a fost 
construită prima Bisericuţă din lemn unde cei doi monahi au slujit o perioadă 
de 54 de ani până în anul 1764.
 După anul 1764 doi boieri de neam din Râmnicu Vâlcea, hangii, 
anume Cârstea Iovipale cu fiul său Nicoliţă şi cu fratele lui Cârstea – Dam-
nian Iovipale, îndemnaţi de Pronia Dumnezeiască au cerut aprobare Prea 
Sfinţitului Episcop Climent să strice Bisericuţa de lemn şi să facă dânşii o 
altă Biserică mai bună de zid. După ridicarea Bisericii, la o perioadă de 4 
ani, adică 1768 locuitorii satului Muiereasca s-au răsculat asupra monahilor 
vrând să-i izgonească din acele locuri sub motivaţia că au venit să ocupe locul 
de pe moşia satului lor. Monahii s-au dus cu jelanie la cei doi boieri mai sus 
amintiţi, ctitorii Cârstea şi Damian care au apelat printr-o petiţiune la Prea 
Sfinţitul Climent, lămurind în lucrare toate relele făcute de locuitori, cerând 
în acelaşi timp să fie pace în Schitul Frăsineiul. În acelaşi timp boierii au ce-
rut Episcopului ca să primească, să răscumpere dânşii cu bani de la Sfânta 
Episcopie, moşia Frăsineiul, ca să nu mai aibă dreptul oamenii satului să le 
mai facă vreun rău; iar bunul Episcop Climent a aprobat cererea acestora, 
şi a aprimit suma de 200 de lei, după cum erau preţurile atunci pentru toată 
moşia de 150 ha.
Desigur că acest zapis care a reprezentat actul de vânzare pe viitor veşnic 
a fost întărit strşnic de către Episcop, ca nimeni să nu mai supere Monahii 
vieţuitori pe moşia Frăsineiului, rezultând din cercetări de asemeneni că 
Domnitor era N. Mavroghenitul iar Mitropolit Neofit şi Stareţ al Schitului 
Ierom Climent care a murit în anul 1768, urmând ca Stareţ Ieromonahu Isa-
ia. Începând cu anul 1780, s-au abătut asupra ţării grele frământări, făcându-
se război cu nemţii, motiv din care monahii au fost izgoniţi din acest schit, 
rămânând schitul pustiu o perioadă de 65 de ani, respectiv până în anul 1845 
când Domnitor ajunge Ghica Bibescu şi Episcop al Râmnicului – Neofit.
În acea perioadă la Schitul Frăsinei au venit de la Mânăstirea Cernica, judeţul 
Ilfov, Ieromonahul Acachie care s-a prezentat la boierii ctitori mai sus 
amintiţi pentru a-l întări cu iscălitura sa ca rudenie de apropiat al Ctitorilor, 
legalizându-l cu iscălitură şi pecete a Poliţiei Oraşului Râmnicul Vâlcea, cu 
numărul 898 din anul Mântuirii 1845, iunie. Poliţai. s.s. Matache Filip.
 Acest Ieromonah a solicitat Episcopului Neofit binecuvântarea măririi 
schitului şi a Bisericii, lucrare care a fost terminată în anul 1848, rămânând în 
funcţia de Stareţ o perioadă de 14 ani, până în anul 1863 când ajunge domn 
peste Principatele Unite Alexandru Ioan I Cuza şi ca Episcop al Olteniei.
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 Prea Sfinţitul Episcop Calinic Cernicanul, care într-o perioadă de trei 
ani a existins Mănăstirea, făcându-se sfinţirea şi târnosirea în 12 mai 1863 
sub hramul Adormirea Născătoarei de Dumnezeu. Merită amintit faptul că 
au zidit din temelie Biserica mare, Clopotniţa şi casele dimprejur, înzestrând 
cu sfintele odoare necesare Biserica, casele, urmând a administra moşia 
Mănăstirii, aducând în acelaşi timp şi o tipografie înfiinţată de Prea Sfinţia 
Sa, care ulterior a dat-o Primăriei Oraşului Râmnicu Vâlcea cu obligaţia ca 
să dea schitului jumătate din profitul tipografiei, iar într-o perioadă relativ 
scurtă nemaifiind folosite literele chirilice aceasta n-a mai putut fi folosită.
 Prea Sinţitul Episcop Calinic Cernicarul a îmbogăţit Mănăstirea 
cu Sfinte Moaşte, 3 oase de mâini ale Sfinţilor Mucenici, Calinic, Trifon şi 
Prea Cuviosul Pahonie cel mare, aduse din Sfântu Munte Athos, aducând ca 
Stareţ la Mănăstirea nouă pe ucenicul său Schimonahul Policarp Nisipeanul 
din Sfântu Munte Athos care a venit împreună cu alţi doi ucenici, Silvestru 
şi Lavrantie, formând viaţa de obşte după regulile stabilite de Prea Sfinţitul 
Episcop Calinic.
 Printre regulile stabilite de Prea Sfinţia Sa Calinic, se specifică „după 
cum în Sfântul Munte al Athosului nu merg femei, aşa şi aici au aşezat şi 
hotărât, cu legătură de blestem, ca să nu calce picior de femeie, acest loc cât 
ţine al Mânăstirei şi pentru a se păzi cu stricteţe acest ordin al Prea Sfinţiei 
Sale, au pus la intrarea pe moşia Mânăstirei, la hotar în partea către Comuna 
Muiearească o Icoană cu chipul Macii Domnului şi un stâlp de piatră, pe care 
este scris cu litere chirilice, săpate în piatră, un straşnic blestem, pentru ca să 
fie în viitor veşnic, spre îngrozirea şi pedepsirea femeilor celor îndrăzneţe, 
fără frică de Dumnezeu...”, Legământ care a fost anterior amintit şi semnat 
de Calinic Episcopul Râmnicului, Noul Severin, în anul 1867, la 17 Ianu-
arie.
 Amintim faptul că în anul 1870 Sfânta Mănăstire a fost secularizată, 
luându-i-se moşia cu Schitul Slătioarele, iar în anul 1888, ajunge domnitor 
Carol I, şi Stareţ al Sfintei Mânăstiri Părintele Silvestru Ieroschimonahul, 
unul din ucenicii celui dintâi Stareţ, Policarp Nisipeanul, iar Epispiscop al 
Râmnicului Ghenadie Enăceannu.
 Stareţul Mânăstirii din acea vreme prin aprobarea Episcopului şi în-
voirea Părinţilor, a ridicat începând de la scară, spre răsărit case şi Paraclisul, 
care s-au sfinţit în 27 iulie 1905 de către Episcopul Ghenadie Georgescu. 
 Cuvioşii Stareţi mai sus amintiţi au tocmit buna rânduială a lucru-
rilor ca şi pe Sfântul Munte de la Mănăstirea Podromu, aflând din cercetări 
că în anul 1909 s-a înmulţit obştea până la 40 de călugări şi fraţi. După anul 
1927, când a trecut la cele veşnice Părintele Arhimandrit Porfirie Bucures-
cu a fost ales de către obşte ca părinte Stareţ al Sfintei Mănăstiri Cuvioaşia 
Sa Părintele Simeon Combei care prin hărnicire şi dăruire arhierească a 
îmbunătăţit mănăstirea cu alte spaţii locative, îmnulţind obştea până la 60 
de călugări şi fraţi.
 Din anul 1961 pănă în zile noastre obştea monahală a Sfintei 
Mănăstiri Frăsinei este condusă de Arhimandritul Neonil Ştefan care prin 
spiritul practic de mare gospodar „tradiţionalist de excepţie” cu vădite ap-
titudini călugăreşti, a dus mănăstirea la o înflorire pe care n-a cunoscut-o 
niciodată.   Remarcăm de asemenea faptul că Cuviosul Arhiman-
drit Neonil Ştefan este un pravilist prin deprindere care respectă cu riguroz-
itate regulile monahale care au fost puse de către Sfântul Calinic.
 Reamintim faptul că Sfânta Mănăstire a fost zugrăvită după adnotările 
de pe un perete de la sud de către Teodor Zugrav – Enache ucenic, Septemb-
rie 28, 7272, iar în cursul vremurilor prin reconstruirea noi Mănăstiri în vara 
anul 1860 Sfântul Calinic a acceptat propunerea pictorului Mişu Pop de a 
termina pictura Bisericii. 
 Cu multă pioşenie, cu sufletul curat şi cu privirile ridicate spre zările 
carpatine te îndemnăm bun credincios păstrător al datinilor strămoşeşti şi 
a credinţei divine spre Lavra Românească – Adevărata Grădină a Maicii 
Domnului unde sufletele noastre de muritori sunt chemate de rezonanţa 
mirifică a glasului de clopot străfulgerată de aripile de îngeri drept păzitori, 
sub dulcele Imn „O Măicuţă Sfântă”: 

O, Măicuţă Sfântă

Te rugăm fierbinte, 
Să ne-asculţi de-a pururi 
Marea rugăminte:

Refren:
Nu lăsa, Măicuţă, Să pierim pe cale,
Căci noi suntem fiii, Lacrimilor tale.

Când plângeai sub cruce Maică-ndurerată,
Te-am primit de Mamă, Noi și lumea toată.
Călători pe-o mare, Veșnic tulburată,
Noi ne-am pus în Tine Și nădejdea toată.

Tu ești steaua mării Și ajuţi s-o treacă;
Dintre cari Te roagă, Nimeni nu se-neacă.
O, Măicuţă Sfântă, Cea mai scumpă floare,
Fă din șir de lacrimi, Dalbe lăcrimioare.

Fă să-ţi batem zilnic La miloasa-ţi poartă,
Câtă vreme-n lume, Valuri ne mai poartă.
Iar când nori și ceaţă Înnegri-vor zarea,
Vino Tu, Măicuţă, Să ne-arăţi cărarea.

Să conduci luntriţa Printre stânci și valuri,
Să ne scoţi la portul, Veșnicilor maluri.
Scapă-ne de patimi Și de pofte rele,
Și ne schimbă-n mândre Mărgăritărele.

Să ne duci cu Tine Unde calea-Ţi duce,
Să ne dai în ceruri Fiului Tău dulce.
Și să-I spui, Măicuţă, C-aste floricele,
Le-au făcut să crească Chinurile grele.

Căci sunt ale Tale Lacrimi de sub cruce;
Tu le ești Măicuţă, Maica cea mai dulce.
Inima-i Preasfântă Mângâind ne strânge;
Vom uita de chinuri, Mai mult nu vom plânge.

Noi, cuprinși de-o pace Fără de hotară,
Lăuda-te-om veșnic Pururea Fecioară !

Ing. Mircea Vac - Dr. Ec. Lucia Pojoca
Credinţa Furată - Oradea , Ed.Scheda 2010

7

Floare de Lotus                            Anul 1. Numărul 1. 16 XII  2010.



Artă şi spiritualitate în Bihor

Semantismul culorilor in  pictura religioasă

 Legătura semantică realizată prin amestecul cromozomial al paletei 
culorilor, a curcubeului ancestral, al creaţiei pictorului, nu este o lucrare 
obişnuită, în acelaşi timp şi nici la îndemâna oricăriua dintre aceştia.
 Putem analiza relativitatea observaţiei şi a imaginaţiei oricăruia din-
tre pictori, respectând momentul planificării realzării unei lucrări, starea 
sufletească a acestuia, a momentul zilei de începere a lucrării, a emotismului 
în care se află, aspectele tangenţiale legate de influenţele colaterale ale 
mediului, ale socialului, pentru a obţine o rezultantă şi a reuşi  sub măestria 
pensulei să redea imaginea virtualului dorit. 
 Analizând cu atenţie starea sufletească a acestuia, în subsidiu “săgeata 
ce îi străbate inima”, în faza incipientă a lucrării, primim convingerea că din 
mâna acestuia se vor izvodi suflete îngemănate cu daruri dumnezeieşti, care 
respectă întru totul sintagma : ”Iisus este dragostea mea !”.
 Astfel putem concluziona cu siguranţă că artistul are chemarea divină 
pentru realizarea unei picturi iconografice. Nu orişicare dintre mânuitorii 
culorilor vor percepe nuanţele tridimensionalului şi vor fi în măsură să real-
izeze o icoană.
 Fac aceste afirmaţii pe deplin conştient de faptul că din cazuistica 
analizată asupra mai multor pictori contemporani a reeşit un adevăr care 
realmente este cunoscut de o parte dintre aceştia - sunt foarte puţini cei care 
au chemarea şi îndrituirea sufletească, funcţie de tăria credinţei ce o au în 
inimi ca să poată realiza portretistic - chipurile sfinţilor.
 Cu acest prilej, prezentăm cazul domnişoarei Alexandra Lup, o 
studentă eminetă a Facultăţii de Arte Vizuale - Secţia Restaurare - Conser-
vare care datorită harului cu care a fost inzestrată de Dumnezeu,  a reuşit să 

picteze câteva iconostase la 
bisericile ortodoxe mai nou 
construite.
 Desigur că această 
muncă care înobilează su-
fletele umane o face din 
fragedă pruncie, aşa cum 
însuşi ea ne spune: ” Textura 
şi consistenţa le-am incercat 
cu vârful degetelor prin in-
termediul mai multor lucrări 
de natură religioasă în stilul 
clasic neobizantin”, reuşind 
astfle să obţină realizări şi im-
pliniri  sufleteşti nebănuite .
    A participat la diverse  
concursuri naţionale  şi 
internaţionale, dintre care amintim participarea în China cu o parte din 
lucrări care i-au fost premiate cu menţiune, iar la concursul Olympiades de la 
Francophonie, des Arts et de la Culture din Franţa a obţinut medalia de argint.
 Pentru a vizualiza talentul deosebit al acestei tinere, un copil ales şi 
iubitor de Dumnezeu, vă prezentăm câteva dintre lucrările ei ... aprecierile 
rămânănd la latitudinea dumneavoastră.

Ing.  M. Arineanu 
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IDENTIFICATION AND EVALUATION OF SOURCES 
OF POLLUTION IMPACT ON REPRESENTATIVE 

AQUIFERS  IN THE INDUSTRIAL AREA ORADEA AND 
SURFACE WATER- SUDRIUGIU BEIUS AREA 

Abstract: 
In this paper, with the above title, we intend to address the following issues: 

- Identifying possible sources of pollution of the aquifers in the area of 
interest: the groundwater in the alluvial cone of Crisul Repede, referring 
specifically to the industrial area and the city of Oradea 
- Simulation variants and interpretation of the results of the simulations 
from the studied area; 
- Assessing the impact of these sources of pollution on the groundwater 
regime, from the mentioned industrial area. 
- Analysis and monitored data interpretation in order to assess correctly the 
chemical status of groundwater and surface water in this area 
- Motions and control measures for the water corp ROCE01 – the 
- Industrial area of Oradea, proposals and control 

The paper ends with a separate chapter titled “Attachments” “Bibliography”. 
Key words: pollution, aquifers; underground water; waste; surface water; 
simulation. 

INTRODUCTION 

1.The alluvial cone of Crisul Repede representing a hydro-geological over-
view is the most important, hydro-structure in the North – Western part of 
the country. The alluvial cone is well developed downstream of Oradea, on 
both sides of Crisul Repede with a large extension to Hungary. 
The drilling executed in this area shows that the alluvial cone consists of: 
sand, gravel and rocks with intercalations of clay. 
The maximum development of the depth of the cone alluvial are registered 
in the border area with Hungary and Bors area where alluvial cone depth 
is 19-20 meters, in contrast, with northern and southern extremities were 
reduced to a thickness of 5 m. 
The aquifer present in the area is continuous and uniform, except for a lens 
of clay, small stretched on about 3.5 m, located on the right side of P8 1005 
drilling (former Alumina).The type of aquifer has one free level, supplied 
mainly by runoff and spills on the slopes of the piedmont of Oradea (in 
East). The main watercourse that crosses the aquifer is Crisul Repede river, 
namely: water supply channels for fishing, from the area (which have a low 
hydrological importance). Depending on the levels recorded in Crisul Re-
pede, it takes place: a phreatic supplying at high and medium waters, respec-
tively: A drainage (collection and exhausting) at low levels. 
The underground flow has a general flow direction from east to west, hy-
draulic gradients a range between the values from 1.4 to 3.5 ‰. 

MATERIAL AND METHODS 

2. Identifying possible sources of pollution in industrial area of the munici-
pality of Oradea and the Beius – Sudrigiu area. 
In the activity of inventory of the possible sources of pollution of the allu-
vial cone Crisul Repede, the industrial area of Oradea, I had in mind: 

1. Locations with economic units that can be real sources and virtual sourc-
es of pollution of groundwater in the studied area. 

2. The evaluation of groundwater quality based on data monitored (and con-
trolled surveyed) on targets of the National hydro-geological network (the 
last period of time) that is in the last 10 years. 

3. Monitoring program (based on electronic surveillance equipment and 
systematic measurements, carried out in time, environmental factors), and 
ecological status of surface water quality in the area Beius - Sudrigiu. 

4. Specifically, in this study, we took into account of the 9 (nine) observa-
tion points and three (three) sectors monitored, namely: pollution control 
stations and observation wells as appropriate), and only those located on the 
left side and right Crisul Repede and the Sector of Santaul Mic 

5. Among the pollution control stations and observation wells analyzed, 
remind stations: 

- P6 (from SC “Summary” SA) 

- P8 (from SC Cemtrade SA, the former factory “Alumina” Oradea) 

- P13-F6 (SC “Orser SA, the former” SERE “- Oradea) 

- P14 - F7 (Diocese Bihar) 

- P15 - F1 (Santaul Mic with Slag and ashes dump from CET1 - Oradea). 
As possible sources of pollution in the industrial area in the West of Oradea, 
reminds: 
- Wastewater Treatment Plant of the municipality of Oradea 1006 

- SC Cemtrade SA “(formerly” Alumina “) 

- CET 1 (Electrocentrale Oradea) 

- SC Synthesis SA Oradea 

The pollution of surface water (rivers particularly Crisul Pietros and Crisul 
Negru) Sudrigiu Beius area is due to wastewater (altered degraded or pol-
luted), with a large cargo hold, resulting in: 

- Technological processes of manufacture of fermented products (see: Alco-
hol Factory - Sudrigiu) or 

- From industrial complexes and individual livestock farms (or another): - 
Waste water discharged from human settlements, the area Beius - Sudrigiu 
(water with high organic load). 
3. The valuation of the impact of these pollution sources on groundwater 
of these areas. In assessing the impact of these sources of pollution in two 
areas: West Industrial Area of Oradea and the Beius – Sudrigiu area, I sum-
marized these issues / problems: 

- Sources of pollution and pollutant elements (pollutants for the two areas); 

- Assessment of chemical status of groundwater and surface water based on 
threshold values (TV) and the natural background values (NBL). 

- Analysis and interpretation of monitoring data, on the main indicators 
(NH4, NO4, PO4, SO4 ....) and the threshold value (TV) for water body 
ROCR01 and observation wells referred to above. 

Prof. Dr. Veres Mircea, Turcan Radu, Dumitru Mariana

 [continuarea în numărul următor ]  
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Premise teoretice I

 Prezentă în orice câmp ideologic, opera lui Dostoievski, fascinează, 
irită, incită, capătă semnificaţii diferite, potrivit codului artistic al contextului 
socio-cultural al receptării, care conduce, în acelaşi timp, şi la decodarea me-
sajului estetic, dar şi la explicarea polivalenţei operei de artă. Desigur, apariţia 
lui Dostoievski, atât în literatura rusă, cât şi în cea universală, echivalează o 
mutaţie a accentului pe iraţionalitate, intuiţie, pe psihologic, pe o tendinţă 
antropologică şi biocentrică. Astfel spus, Dostoievski centrează metafizica 
în viaţa umană, într-un rafinat aparat de noţiuni antologice, aprofundat ul-
terior, într-o direcţie, de Nietzsche, iar în alta de Gabriel Marcel, J. P. Sartre, 
A. Camus, etc.
 Esenţa vieţii constă în manifestarea libertăţii şi a responsabilităţii, 
fapt relevat, cu uneltele scriitorului, prin transpunerea pe planul realităţii 
absolute a unor personaje, dacă nu excepţionale, cel puţin ieşite din comun, 
cu trăirile lor personale, cu situaţii speciale, cu atitudini filosofice şi etică 
religioasă aparte. Deci, omul este atât elementul determinant, cât şi deter-
minat al unei existenţe axată pe conştiinţă, ceea ce uneşte fenomenul inedit şi 
realitatea absolută. Aşadar, Dostoievski va percepe omul ca individualitate ce 
trăieşte la înaltă presiune şi tensiune, în carnea şi sângele său, cele mai adânci 
afecte – anxietatea, grija, plictiseala, singurătatea, sentimentul vinovăţiei, 
etc.
 De aici, o diversitate de teme se dezvoltă în majoritatea scrierilor 
dostoievskiene: tema sinuciderii, tema lipsei de sens a vieţii, tema existenţei 
fiinţei divine, tema liberului arbitru, tema mântuirii sau împăcării, tema su-
praomului, tema binelui şi a răului, etc., teme dezbătute prin prisma unui 
amalgam de precepte şi concepţii filosofice şi teologice, în special creştin-
ortodoxe de sorginte slavă, care au menirea, în ultimă instanţă, de a configura 
sufletul slav, un anume mod de a fi al fiinţei din marea câmpie rusă. 
 Deci, Dostoievski situează în centrul lumii sale artistice psihologia 
omului. Principala sa preocupare a fost omul, cu tot ce ţine de interioritatea 
lui şi l-a prezentat pornind de la cele mai ascunse aspecte ale sufletului său. 
Incursiunile în sufletul omului, îl prezintă pe acesta în momentele cele mai 
zbuciumate ale existenţei lui, el dezvăluie omul modern pentru care întreaga 
viaţă constituie o problemă, începând cu procesul de creţie şi terminând cu 
viaţa de după moarte. 
Romanele lui Dostoievski nu pot fi analizate şi chiar nu sunt analizate fără 
explicaţiile necesare privitoare la ideea lui, la filosofia lui despre idee. În 
centrul romanului dostoievskian nu este situat personajul, a cărui viaţă este 
descrisă la un moment dat cu tot ceea ce-l înconjoară. La Dostoievski trebuie 
urmărită ideea, deoarece fiecare personaj este purtătorul unei idei şi, fără 
aceste idei, personajele nu ar exista. Ele există numai pentru idee şi pentru a 
soluţiona problematicile pe care ideea le ridică.
 Totodată, la Dostoievski problemele filosofice se contopesc cu cele 
religioase. Sau, mai bine spus, planul religios dă naştere unor idei de natură 
filosofică, deoarece aceste idei se formează în interiorul omului şi, chiar dacă 
sunt un produs al raţiunii, ele izvorăsc din sufletul omului.
 Dostoievski este scriitorul care s-a apropiat cel mai mult de sufletul 
omului, dintr-un punct de vedere pozitiv, deoarece, chiar dacă surprinde 
prin opera lui tot ce poate fi mai rău, mai demonic în om, el o face, totuşi, cu 
convingerea că şi în cel mai josnic om de pe pământ, există ceva bun. Aşadar, 
el urmăreşte scoaterea sufletului la lumina mântuirii, din întunericul în care 
îl aruncă societatea cu toate viciile ei.
 Pentru ca omul să ajungă la mântuirea sufletului, acesta trebuie să 
treacă prin câteva etape: într-o primă fază, el trebuie să exteriorizeze ideea 
care l-a înrobit, deoarece acesta nu o poate soluţiona singur. Ea trebuie să 
fie împărtăşită unei alte conştiinţe şi cere să fie dezbătută din toate perspec-
tivele. Apoi, omul ajunge la momentul în care, după ce a săvârşit numeroase 
crime în numele ideii, el îşi mărturiseşte crima, realizând că ideea care l-a dus 
la comiterea ei este eronată, iar, ca ultimă fază, omul doreşte să fie pedepsit, 
chiar ajunge să se autopedepsească. Dorinţa de a-şi aplica singur pedeapsa 
dezvăluie o conştiinţă a omului care face diferenţa dintre bine şi rău.
 Originalitatea lui Dostoievski constă în faptul că el nu se rezumă la 
o analiză de suprafaţă a omului, el intră până în cel mai întunecat colţ din 
sufletul omului, înfâţişând şi partea lui demonică, dar şi pe cea divină. 
 Dostoievski aşază importanţa existenţei omului la acelaşi nivel cu 
cea a existenţei lui Dumnezeu. Principala idee care este dezbătută la difer-
ite nivele, atât mai exterioare, cât şi mai profunde, se referă la existenţa lui 
Dumnezeu. 

Omul lui Dostoievski, chiar dacă la început neagă existenţa lui Dumnezeu, 
spre final ajunge să realizeze că omul nu poate exista fără iubirea faţă de 
Dumnezeu şi de oameni. 
Filosofie şi religie
 Dostoievski nu s-a considerat filosof, cu toate că i-a fost aplicată şi 
această etichetă, datorită lumii ideilor, preponderent religioase, care-i împân-
zesc opera, în special marile lui romane. La Dostoievski lumea ideilor este 
caracterizată de o mişcare continuă, la el nimic nu se află în repaos. Creaţia 
lui este considerată foarte importantă din punctul de vedere al antropologiei 
filosofice, a filosofiei religioase şi a filosofiei moralei. Aceste trei sfere sunt 
abordate de autor în universul interior al omului.
 Pentru a reuşi să scrie, Dostoievski simţea nevoia unei tensiuni inte-
rioare, care de altfel o transmite întregii sale opere. Pentru a putea crea uni-
versul interior al personajelor, el s-a orientat spre adâncul sufletului său şi 
asupra poporului rus.
 Filosofia şi religia la Dostoievski ies la suprafaţă prin om, deoarece 
acesta reprezintă principala arie de interes a autorului. El coboară în interiorul 
omului până în cele mai adânci straturi ale conştiinţei şi exteriorizează toate 
ideile şi frământările sufleteşti care îl preocupă. În opera lui este oglindită 
întreaga filosofie a omului rus despre viaţă şi despre lume.  
 Prin intermediul omului, Dostoievski descoperă o lume în latura 
sa spirituală. Partea spirituală a omului a fost ,,răpită şi aruncată în tăria 
transcedentală, la o înălţime inaccesibilă pentru om [...] el a încetat să mai 
simtă dimensiunea adâncimii. Acest proces de înstrăinare de lumea spirituală 
profundă începe în sfera religios-bisericească” . Întoarcerea spre spiritul 
omului reprezintă o dezvăluire a profunzimii sufletului.      
       Dostoievski îl identifică pe Dumnezeu în interiorul omului, nu în ex-
terior. Totodată Hristos este situat în adâncul omului, religia lui fiind cea mai 
liberă religie care a fost cunoscută de omenire. Religia şi filosofia lui nu a fost 
una negativă ci una pozitivă. El a afirmat existenţa lui Dumnezeu, a omului 
şi a lumii peste toate frământările spiritului rus. 
 În concepţia lui Dostoievski, frumuseţea este înzestrată cu puterea 
de a salva lumea. Deasupra frumuseţii nu poate exista o altă idee deoarece ea 
este divină. Ea a ieşit la suprafaţă din interiorul omului şi reprezintă o taină 
de nepătruns.             
Ateismul, libertatea omului şi credinţa sunt dezbătute teoretic, din punct 
de vedere filosofic. Dostoievski nu priveşte încrederea în om ca un fapt de-
rivat din credinţă, chiar dacă el încearcă de mai multe ori să demonstreze 
acest lucru. Cea mai mare crimă a omului este considerată lipsa dragostei 
şi indiferenţa faţă de semenii lui, oamenii din jurul lui având la bază teoria 
că totul le este permis. Autorul cercetează existenţa umană, spiritul omului 
în strânsă legătură cu mediul care-l înconjoară, observând efectele acestuia 
asupra destinului său. Specificitatea lui Dostoievski constă în incursiunea în 
viaţa spirituală a omului, din punct de vedere psihologic, religios şi filosofic. 
Întreaga creaţie a lui Dostoievski are în centrul ei omul, iar concepţia lui 
religioasă în ceea ce priveşte lumea este opusă monofizismului care admite 
doar natura umană a lui Dumnezeu, adică pe Hristos. Însă în concepţia lui 
există o natură divină şi una umană, întrucât divinitatea are o natură duală. 
Importanţa lui Dostoievski constă în interesul pe care l-a manifestat asupra 
omului şi a destinului său. Incursiunea în spiritul omului l-a învăţat să mergă 
,,pe urmele lui Hristos, să reverse lumina în întuneric, să-i decopere chipul 
lui Dumnezeu în omul decăzut, a învăţat iubirea de oameni, respectându-le 
libertatea. Dostoievski ne conduce prin întuneric dar nu acesta îi este ţelul. 
[...] Însuşi întunericul îi radiază lumină. Lumina lui Hristos biruieşte lumea, 
străbate orice întunecimi” .      
 Dostoievski a reuşit să descrie într-o asemenea modalitate suferinţa 
umană a poporului rus, încât toţi cei care cunoşteau suferinţa, îl adorau ca 
pe Dumnezeu, deoarece se regăseau în cărţile lui, în toată trăirea lor fizică şi 
spirituală.
 Punctul de plecare al filosofiei lui este constituit de repulsia pe care 
Dostoievski o simte faţă de burghezie, de aceea el se axează pe descrierea 
suferinţelor şi a mizeriei la care este condamnat omul de rând, iar în mijlocul 
acţiunii, al controverselor epocii, el aşează sufletul omului cu toate stările pe 
care acesta le trăieşte şi cu toate problemele care sunt cauzate atât de mediul 
care-l înconjoară, cât şi de problematicile care se revarsă din interior.

   Prof. Roxana Vac
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 Se poate vorbi de o viziune dostoievskiană în cazul operei lui Nicolae 
Breban? Dacă nu, de ce? Dacă da , prin ce element se defineşte ea? 
 Evident, răspunsul nu se constituie într-o formulare categorică. De 
fapt, a avea o viziune dostoievskiană nu înseamnă a scrie întocmai ca Dos-
toievski (o simplă copiere prin transpunere), nici măcar o preluare a unor 
situaţii, teme, motive, ci dimpotrivă, înseamnă a crea în spiritul acestui scrii-
tor, la aceeaşi „temperatură psihică”, chiar dacă nu se reuşeşte cuprinderea 
întregului univers tematic surprins de geniul rus.  
 Nicolae Breban reuşeşte să se apropie de un asemenea spirit cu iubire 
spre a-l înţelege intiutiv în procesul de creaţie, spre a prelua şi transforma 
într-o manieră proprie „părţi” din „Marele colos”.
 Există  o fascinaţie a adâncului evidentă la ambii scriitori: Breban 
pune omul într-un mediu abisal – asemeni lui Dostoievski – coboară în adânc 
pentru a surprinde tenebrele spiritului uman, zonele obscure şi nevalorificate 
artistic. Astfel, individul e surprins într-o existenţă aparent banală, lipsită de 
importanţă, dar în acelaşi timp se descoperă cele mai dureroase trăiri, sunt 
atinse corzi sensibile ale fiinţei umane care vibrează în mod tragic.
 Eroii brebanieni se apropie de cei dostoievskieni printr-o caracteristică 
fundamentală: sunt mai mult sau mai puţin conştient sau inconştient bolnavi 
de o boală necunoscută, dar investigată de autor. 
 Atât în cazul personajului masculin cât şi în cazul personajului femi-
nin, boala rădăcina răului de care suferă se află în straturile insondabile ale 
fiinţei lor. Această boală originară, necunoscută, enigmatică este spaima, 
frica. Astfel, personajele suferă de frica de viată, de realitate, frica de lumea 
din jur  sau de cea interioară. Predicatorul Krinitzki, din Animale bolnave 
suferă de teama de sine însuşi, o forţă potenţială pe care o deţine corporal. În 
cazul lui Paul, izvorând dintr-un fond teribil de şubred şi de complexat, frica 
îmbracă forme extreme: personajul suferă de o anumită spaimă de bărbăţie, 
timiditate organică percepută ca pe un animal ce-l hăituieşte mereu. În cazul 
lui Miloia frica e fermentul unor criminale reacţii paranoice cu semnificaţii 
mistice. 
 Personajele feminine resimt şi ele puternic  senzaţia fizică sau 
metafizică a spaimei: Francisca suferă de frica sau spaima de trecut; obsesia 
trecutului o marchează puternic; E.B. suferă de teama de feminitate, de teama 
de a nu fi femeie; Irina Dabici, întruchipare a femeii fatale, de numele căreia 
se leagă conceptul de nefericire resimte spaima animalului hăituit, suspectat, 
maltratat din punct de vedere moral. 
 Prin romanul Animale bolnave, Breban realizează un roman de o 
autentică factură dostoievskiană: studiază psihologia crimei şi a criminalului 
la modul abisal din perspectiva abuliei lui Paul, oferind astfel un roman scris 
sub amprenta marelui romancier rus. 
 Dostoievski a văzut mai bine ca oricine de ce actul criminal consti-
tuie un scandal existenţial. Astfel, Animale bolnave poate fi considerat un ex-
celent roman poliţist cu condiţia ca violenţa, crima să înceteze a mai fi privite 
ca pure probleme detectiviste. 
 Breban porneşte de la Dostoievski şi reuşeşte să se ridice la o înaltă 
problematică existenţială, respectând toate regulile acestuio gen dificil. 
Izbuteşte să se mişte în câmpul marilor speculaţii morale, să exploreze zonele 
obscure ale sufletului omenesc, să amestece realitatea cotidiană cea mai 
brutală cu proiecţiile unei imaginaţii fără frâu, ţinând tot timpul încordată 
curiozitatea cititorului. 
 Romanul poate fi înţeles ca enigmă terifiantă a instinctelor criminale 
pe care le ascunde oricând sufletul omenesc. Crima, la ambii scriitori, nu e o 
„enigmă curată”, care se dezleagă prin ingenioase deducţii logice. Dimpotrivă, 
ea e o faptă materială, menită prin realitatea ei atroce, cadavrul, mirosul sân-
gelui, explozia de cruzime animalică, să răstoarne tot edificiul nostru moral 
şi să-l facă discutabil. La fel stau lucrurile şi în cazul personajelor: psihologia 
lor abisală rezervă orice surprize, poate trece fulgerător de la o extremă la 
celalată. În fiecare dinn aceşti eroi ser ascunde un sfânt şi un asasin.
 Organizarea personajelor în cupluri cu diferitele lor variante (mae-
stru-ucenic, călău-victimă, stăpân-sclav, tată-fiu, mamă-fiică) e recunoscută 
ca fiind o influenţă directă a lui Dostoievski pentru că în aceasta e surprinsă 
relaţia de criză a cuplului în devenire. 
La Dostoievski, în romanul Demonii şi Fraţii Karamazov apar multe cupluri, 
duble, triple, cvadruple, toate având rolul de a surprinde mai bine abisalitatea 
umană.  Trăsătura esenţială a cuplului este permanenta sa mişcare de 
rotaţie în care cei slabi, prin luptă iau locul unor puternici sau în interiorul 
profund şi insondabil al celor slabi se declanşează forţe latente nebănuite 
care răstoarnă ordinea de drept constituită stârnind teamă şi spaimă. 
 

 În această categorie se înscrie cuplul maestru-ucenic care manifestă 
tendinţa permanentă de a deveni un cuplu de tip călău-victimă, în care uce-
nicul nu mai are răbdare pentru a învăţa de la maestrul său înlăturându-l.
 Învingători în disputa pentru întâietate sunt pe rând: Ana Mănescu 
apoi Cornel mănescu, Chilian-Cupşa (Francisca), E.B. – Catargiu – E.B. 
(În absenţa stăpânilor), Krinitzki-Miloia-Mateiaş (Animale bolnave), Mia 
Fabian-Minda (Îngerul de gips). Iată o dovadă în plus că importantă doar 
lupta; fixitatea, statuarea aduc moartea, în timp ce agitaţia chiar şi la nivelul 
instinctului de supravieţuire înseamnă viaţa.
 Iar eroii lui Breban se disting în primul rând prin lupte, niciodată prin 
victorii (vezi eşecul lui Penescu, dar şi al Anei, al lui Catargiu, dar şi al lui 
E.B., ratarea lui Minda etc.).
 Romancier reprezentativ al literaturii române contempoarane, Nico-
lae Breban va rămâne prin aceste romane raportabil la Dostoievski nu doar 
prin metodă, tehnică, motive cât mai ales prin numeroasele pagini în care 
dovedeşte capacitatea de a pătrunde în zonele cele mai obscure ale umanului, 
de a inventa în modul cel mai apropiat adevărului nu doar „oameni” repr-
ezentativi, ci general – umanul în psihologii complexe dezvăluite la modul 
abisal. 
 Se poate vorbi deci de o viziune dostoievskiană a atmosferei care tinde 
spre un dostoievskianism la nivelul profund al mesajului.
Astfel că, proza structurilor de adâncime, proza dostoievskiană propusă de 
Nicolae Breban a stimulat o seamă de scriitori, deci „a făcut şcoală”: Virgil 
Duda, Bujor Nedelcovici, Mihai Sin, Stelian Tănase.
       Prof. Adelina Bradea 

Revedere

Îmi las iubite inima aici
Şi mă îndrept  spre vânătoare de năluci
Mă voi întoarce după un an,
fără de suflet,
cu traista plină de comori.

Te simt pierdut - iar să te uit nu pot.
Îţi privesc chipul într-un ciob de oglindă 
Aievea te văd - Stegar matelot 
Pierdut printre valuri şi a mărilor undă 

Liber

E doar un pas spre fericire
Destinu-mi încă n-a fost făurit.
Căci gândul ce mă poarta spre tine
Nu mai e vis, nici chip de împlinit.

Cu vant si cu iubire-n plete
Gonesc frenetic,cant pe drum
Motoare ,piele, libertate
Sunt tot ce am fost si am acum.

Gânduri din cameră

Amintiri răsună în odaia goală
Ferestre nu mai sunt şi clipele mă dor
Un vers zadarnic îşi caută povestea,
În umbrele vechiului decor.

Tot ce a fost frumos odata
Acum îmi pare rece şi straniu.
Acelaşi loc cu rafturi fără vise
Şi o chitară falsă cântă a pustiu

Alţii au vândut terenul de pe lună.
Şi l-au văndut în rate, la bucată.
Tot ce-a rămas din lumea cea nebună,
Se ascunde-n ţărmul mării disipată.

Studentă Elena Izabela Boanta
Năvodari, Constanţa, 
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                         Involuţie

Vreau să te ating
ca pe o carte,
cu degetele
vreau să îţi răsfăţ
pletele – file,
dar ochii tăi, luceferi
ai binelui şi-ai răului
coboară înrâuraţi
în tainele nerostite 
ale sufletului
oracol infinit 
al durerilor nerostite,
şi-al gândului ascuns
sămânţa discordiei
sub patrafirul 
iertărilor lumeşti

Izvor de lumină

Bat clopote
spânzurate în cer
şi-mi picură-n gând
rezonanţa lor lină
sufletu-mi pustiu
caută lumină
în înaltul 
atât de aproape

şi chiar dacă ochii mei
nu văd ingeri
nici flori dalbe
nici fluturi de foc
să cadă din cer 
şi cerul întreg e-o risipă
şi-un izvor de lumină   

Simona Pop, Săcuieu, Cluj

  Poeţii

Au ei inonştienţa semeaţă
de-a nu se simţi înjosiţi
de niscai interlopi
agresaţi de emoţii?
Simt ei că haita de zvâcnete ale inimii
le conturbă liniştea sufletească ?
Pot ei să-şi plângă de milă
pe ritmul obştescului râs homeric
în timp ce scriu poeme
cu degetul arătător pe nisip ?
Vai vouă, neînghenuncheaţilor !

Paradox cu cifre

În urmă cu 30 de ani şi mai bine,
sufereai ca un pervers condamnat 
la detenţie liberă,
în cruda realitate.
Acum, din vreo şase celule pentru femei
parcă ies ziduri 
ura şi dispreţul, lichefiate :
“Ale cui vor fi fiind oare ? “ - parcă auzi
refrenul lor la o înmormântare - 
nu ale săracului, nu ale soldatului,
nici ale împăratului sunt,
ci ale celor de care ai fugit
              - oniric paradox - 
cu călcâiele încă sfârâind,
cu schilodita inimă
cutremurată pe jind ... 

                        Alexandru Sf îrlea
(vol. Rac săgetat Oradea 2007)

  Roua trandafirului aprins

În anii –aceştia parcă nici n-a nins
Şi toate merg spre împlinirea vremii
Iar  roua trandafirului aprins
Ne arde-n inimi, fii ai Cosânzenii.

Din tinereţe, trandafirul inimii aprins
Cuprinde-n vâlvătaie-ntreg pământul
Din orizont, cât ţine cerul  necuprins,
Şi-l poartă în miresme melancolic vântul,

Dar reaprins din an în an, tot mai frumos,
Îmi pare trandafirul vieţii-o floare
Cu care s-a încununat blândul Hristos
Pe crucea răstignirii ca mă doare !

Mă doare trandafirul inimii aprins
În zorii primăverii inundate-n rouă
Şi braţele-n rugăciune în dor nestins
Să vă vestească-n veacuri ... Pace vouă !

Nu mai puneţi impozite pe sloi 

Nu mai răstigniţi schilozii vremii,
Nu mai încuiaţi foametea la uşi,
Astăzi plâng flâmânzi fii Cosânzenii
Şi arnăuţii leagă umbra lui Brâncuşi

Rogu-vă: opriţi impozitul pe vreme,
Nu mai impozitaţi picurii din ploi –
Mor poeţi în branduri de poeme,
Jugul nu-l pot trage bieţii boi

Doar impozit văd astăzi trişti românii,
De la păr, pe unghii, fumul este greu,
Plânge Mioriţa în dosul stânii,
Căci impozitară-ţi chiar pe Dumnezeu

Preoţi din cutia blândă-a milei
Dau şi ei impozit pe fumul din altare,
Scapă paraziţii, vechi rândaşi ai pilei,
Fuge cine poate – ţara mâine moare

Roxana Vac

Seara Poeţilor

Anotimp

Mă doare suferinţa, 
paloarea tăcută a trecutului,

iar frigul se descarcă 
printre stele …

Imaginea  nopţii
închide părul nins 

şi pacea fulgilor căzuţi
mi-acoperă ochii 
plini de lacrimi

Şi parcă aud şi acum 
fâlfâitul aripilor

 din oglindă
în intensitatea 

ce acoperă 
candoarea tăcerii.

Şi eu

Neînţelesul mit - nimb al rostirii,
Profundă durere la ceasul împlinirii

Când visul îşi ţese izvorul iubirii
Şi eu.

O linişte adâncă, profundă, pierdută,
Cuprinde-mă-ngânduri ca puiul de ciută

Prin lacrima vremii ades nerostită
Şi eu

Vorbe ce-ascund păreri mărginite,
Minţi fulgerate şi pline de ispite
Suflete pure, de negru-ncolţite

Şi eu.

Zadarnic aştept pliniriile vremii 
Cu inima tristă - rostiri din poeme

Căci toate se ascund sub linţoliul iernii
Sunt eu

Un nor răstignit pe cerul  durerii,
Un strop din potirul tăcut al plăcerii,

Un om plin de gânduri, la ceasu- nserării
Sunt eu.

                                             
  Aniela Poşan
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Scriitori in diasporă

INTERVIU CU LUCIAN HETCO
Editorul Revistei AGERO, Germania

Interviu din ciclul “Oamenii cetăţii” şi nopţile lor albe

Cum vede acum Lucian Hetco, Oraşul de pe Crişul Repede, Oraşul copilăriei  şi 
adolescenţei sale?

 
Cu nostalgia locului de naştere, cu încrederea şi speranţele de (mai) bine. 
Cum vin „acasă” de două ori pe an, la intervale de şase luni, remarc orice 
schimbare, oricum ar fi ea. Că Oradea este un oraş frumos, nu este nici 
un un secret. Mi-aş fi dorit însă ca ascensiunea oraşului, prin poziţia sa la 
graniţa de vest, să se consolideze economic mai mult după 1990 încoace, 
dar optimist fiind, cred în potenţialul local, având convingerea că stan-
dardele de viaţă de aici, vor ajunge la nivel european înaintea altor oraşe 
din ţară. Îmi amintesc cu plăcere de drumul la şcoală cu tramvaiul, de 
construcţia podului peste Criş, în apropiere de Liceul Gojdu, de meciurile 
lui F.C.Bihor, de poloiştii de la Crişul, de plimbările prin parcurile Oradiei, 
de Crăciunul sărbătorit în familie, sunt multe, multe amintiri frumoase.
 
Ca „gojdist” aţi fost cuprins într-un liceu de mare prestigiu, cu profe-
sori de elită, cu absolvenţi care s-au afirmat în ţară şi străinătate ca 
veritabile personalităţi, ca specialişti de mare valoare. În ce măsură 
învăţăturile dobândite de dvs. la „Gojdu”,  v-au ajutat în viaţă, în carieră?
 
Ca „gojdist”, port o dulce povară! Memoria înaintaşilor mei este deopotrivă şi 
îndatorirea muncii bune şi cinstite. Da, am avut parte (şi) de profesori admira-
bili, unora dintre ei le datorez mult! În carieră şi în activitatea mea editorială, 
dar şi scriitoricească, cred că m-au ajutat însă nu numai învăţămintele din liceu, 
cât perseverenţa, onestitatea şi bunul simţ, trăsături de caracter ce le-am aflat în 
casa părintească, şi deopotrivă le-am trăit aplicate la zi în patria mea adoptivă 
- Germania, căreia îi datorez o seamă de reuşite profesionale şi economice, pre-
cum  şi o maturizare rapidă. Învăţămintele recente mai ales sunt substanţiale, 
dându-mi posibilitatea de a mă prezenta Dvs. aşa cum sunt: fără mască, la 
subiect, direct şi sincer, iar pentru unii, desigur pe alocuri oarecum incomod, 
tratând problemele într-o manieră deschisă, dar politicoasă, ca „neamţul”.
 
Poate ar fi interesant de spus câteva cuvinte depre profesorii dvs., precum şi 
despre colegi.
 
Cu cea mai mare plăcere! Îmi aduc cu drag aminte de profesorul meu de isto-
rie, fie-i ţărâna uşoară, vorbesc aici de regretatul dl. Ciurdăreanu. Mormântul 
său îl vizitez des, fiindcă atunci când port grija morţilor familiei mele, nu uit 
niciodată să trec şi pe la dânsul. Apoi, l-am apreciat pe regretatul şi originalul 
meu profesor de desen, dl. Anastasie Ţârulescu. Cu respect şi admiraţie voi 
pomeni aici în special pe doamna Alexandrina Bălăneanu, profesoara mea 
de limbă germană, pe profesorul de fizică, dl. Coriolan Rus şi pe dl. Dorel 
Tifor, dirigintele şi profesorul meu de limbă română, până nu demult, direc-
torul Colegiului Gojdu. Dintre colegi mulţi sunt plecaţi în străinătate, unii 
dintre ei au făcut carieră, alţii n-au reuşit în viaţă. Dragi mi-au fost însă toţi!
 
Viaţa de student are farmecul ei incontestabil. Pentru dvs., cum a fost perioade de 
student la Timişoara?

 Ca student nu mă prea pot lăuda cu multe amintiri frumoase. Poate că este aşa, 
mai ales pentru faptul că n-am studiat la universitate ceea ce mi-am dorit eu, 
istorie, limbă şi literatură română. Am făcut Facultatea de Ştiinţe Economice, 
aşa cum voise familia mea (lucru pe care îl regret acum), facultate pe care am 
absolvit-o în1986, dar în meserie n-am profesat decât 4 ani. Am avut parte 
de o anume ascensiune ca economist, ajungând contabil şef destul de repede, 
la numai 24 de ani în 1987. După ce intenţia mea de a emigra a fost publică, 
fiind cadru de conducere, fără însă a fi vreodată membru de partid, am fost dat 
afară în 1989. Farmecul Timişorii universitare - da, un oraş cu personalitate, 
flair şi şarm, cu oameni capabili şi muncitori. Se mai simte şi acum spiritul 
german în Banatul fruntaş. Cu tot respectul ce-l port tuturor timişorenilor, 
să ştiţi însă, că Oradea este oraşul ce mi-a oferit mult mai mult şi căruia încerc 
prin activitatea mea editorială şi scriitoricească, să-i dau cât de mult, înapoi.

Care figuri universitare v-au impresionat cel mai mult, cine v-a oferit exemplu 
demn de urmat?
 
N-am avut niciodată vreun un model anume. Mă consider un self-made man. 
Ca emigrant n-am prea avut nici mai târziu, modele ori alternative. Am pre-

luat cu siguranţă, câte ceva din comportamentul şi manierele universi
tarilor ce mi-au predat una sau alta. Dacă ar fi să pome-
nesc pe cineva, cred că mai degrabă aş pomeni câţiva 
dintre asistenţii mai tineri, mai deschişi şi mai puţin 
carierişti, apropiaţi mie ca vârstă. Apreciez însă cali-
tatea cursurilor unor profesori timişoreni ca dl. 
Georgescu, dl. Oniţă, d-na Puri, dl. Lupulescu ori dl. 
Rotariu. O seamă dintre somităţile de acum 20 de ani, 
au fost însă  îndoctrinaţi (şi comunişti mai mult sau 
mai puţin convinşi). Exemple demne de urmat au fost 
de aceea aceia care au muncit cinstit şi nu s-au dat 
bătuţi niciodată. Apreciez bunăoară, mai degrabă un 

om simplu şi muncitor, ce-şi poartă copii la facultate dintr-un salariu mod-
est, ori un modest ţăran pământean, decât un literat fanfaron, ori un critic cu 
aere, ifose şi pretenţii, ori vreun universitar de duzină ce şi-a urmărit asiduu 
cariera, dar n-a mobilizat, format ori şlefuit caractere. De acestea avem noi 
nevoie.

Profesional sunteţi mai degrabă un „om al cifrelor”. Totuşi, „comiteţi”… literatură. 
Care ar fi explicaţia?
 
Cred că o viaţă împlinită are neapărată nevoie de scriere. Musai să scrii, cum 
zice ardeleanul! Căci numai scriind poţi să te desluşeşti, mai întâi tu pe tine, 
apoi reuşesc să te cunoască şi alţii. Cred nu numai că scrisul maturizează, nu - 
scrisul te desăvârşeşte. Sunt poate, dacă vreţi, vorba neamţului, un „Tausend-
sassa”. (adică cineva care poate de toate). Am făcut un liceu de matematică-
fizică (în ciuda faptului că iubeam literatura, limbile şi istoria), am profesat 
mai târziu ca economist, fiind la un moment dat şi omul cifrelor (le detestam), 
aşa cum spuneaţi înainte. Sunt însă deopotrivă scriitor şi poet, cânt la două 
instrumente, fac caricatură şi am mână bună de grafician, sunt editor şi or-
ganizator, promovez cultură românească din Germania, aşa cum mă ocup de 
probleme tehnice în detaliu la serviciu. Nu mă pot plânge, fiindcă Dumnezeu 
mi-a dat de toate, dar şi timp şi sănătate, ca să împlinesc pe una sau alta prin 
voinţa de a mă putea cunoaşte şi a mă accepta, mai întâi eu pe mine însumi, cu 
bune şi mai puţin bune. Dar, aşa cum aţi intuit, simt că am ceva de spus – mă 
simt bine aşa cum sunt şi sper să am şi suficient timp, ca să-mi mai împlinesc 
unele dintre deziderate. O explicaţie mai bună n-am, în afară de faptul că 
viaţa te obligă să te acomodezi la noua situaţie, permanent. Şi dacă vrei, se 
poate orice.
 
Aveţi suficient timp pentru a vă dedica şi literaturii şi revistei virtuale pe care o 
conduceţi?
 
Timp? E un lux să spun că am timp, să ştiţi. Nu prea am timp, fiindcă munc-
esc pe ruptelea. Dar munca îmi face plăcere, fiindcă are sens şi eu văd lucru-
rile pozitiv. În fond, atât cât pot aprecia la momentul de faţă, viaţa mea de 
până acum are rezultate şi sunt mulţumit cu ceea ce am realizat. Şi de ce-aş 
schimba ceva, căci în fond mă dedic unei activităţi pe care n-o prestează mulţi 
şi mai ales o fac din convingere şi ... pe degeaba. E un hobby!  Iar acelora care 
îmi poartă sâmbetele, le-aş spune să comenteze şi să mă judece, după ce vor 
fi muncit măcar jumătate cât mine. În rest, ignor pe aceia ce nu-mi fac bine şi 
îmi văd de treabă. [...] 

Cum se vede din Germania peisajul literar artistic actual al României?
 
Fără să vreau să dezamăgesc pe cineva, nu se prea vede! Dar n-o puneţi pe 
seama unei lipse acute de valori autentice româneşti, (fiindcă avem valori de 
talie europeană), mai ales fiindcă ar fi greşit să-i condamnăm pe alţii, că nu 
ne bagă în seamă. Ce-aţi fi vrut să vă spun, că nemţii materialişti, care au cu 
totul alt gen de cultură decât noi (să-i spun „mai degrabă tehică” şi orientată 
pe economie), se dau în vânt după autorii noştri? Da, unii dintre ei sunt 
cunoscuţi, evident că nu cei mai noi, ci în special aceia care au trăit în Occi-
dent. Era şi de aşteptat să fie aşa! Actualmente, cred că sunt cunoscuţi doar o 
mână de autori din ţară, cel mai cunoscut, se pare a fi dl. Cărtărescu. S-a auzit 
şi de dl. Patapievici, de regretatul Noica. Vina însă a necunoaşterii culturii 
româneşti (la nivel de cititor german), provine dintr-un marketing literar-
cultural ce l-am putea numi dezastruos, care este propria noastră problemă! 
Nu sunt traduşi marii noştri scriitori şi cum în România, din scris nu poate 
încă trăi nimenea, nici nu mă mai mir că suntem în situaţia în care suntem. 
Meteahna e veche şi nu se va rezolva, cred, nici în viitor!  [...]

Dimitrie BĂLAN
Sursa:  http://www.agero-stuttgart.de/
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Scriitori in diasporă

             DETERMINISMUL MORALEI
sau „Leit- Moral“

 Mă întorc la atributele moralei pe care le-am abordat în recentul meu 
volum de eseuri şi interviuri „Criză şi morală”, în curs de apariţie la Editura 
„Kartha Graphica”, Ploieşti 2009 şi asupra căruia s-a revenit cu bunăvoinţă, 
pentru cititorul avizat, completându-se mesajul iniţial al cărţii (Dl. Corneliu 
Leu) cu un nou termen, acela de „meritocraţie“, pentru care adresez mulţumiri. 
Meritocraţia, un alt atribut al moralei, are ca fundament „meritele“ person-
ale, sociale, economice, juridice şi în cele din urmă civice, însemnând evident 
recunoaşterea unei/unor calităţi individuale de către societate şi de către me-
diile sale complexe. Deşi inventat pe la sfârşitul anilor ’50 de către Michael 
Young, conceptul de meritocraţie îşi poate dovedi eficienţa şi utilitatea. Dacă 
este implementat în mod corect şi inteligent, sistemul meritocraţiei poate da 
naştere unor personalităţi în care societatea poate avea deplină încredere. În 
dezvoltarea durabilă a unei societăţi este nevoie în primul rând de un sistem 
economico-social şi juridic acceptat de majoritate, ca fiind rodul profe-
sionalismului, al demnităţii, corectitudinii, consecvenţei, într-un cuvânt al 
meritocraţiei, ca atribut al moralei. Nemţii, prin filozofii lor, foloseau sufixul 
„leit“, ce provine din „leiten”, adică „a conduce“, ceea ce denotă o determinare 
ori o (re)direcţionare oferită de o instanţă culturală sau morală superioară, 
prin acceptarea sa generală acolo unde există o majoritate. Tot ei vorbesc 
deseori şi despre „Leit-Kultur“, cultura ca factor determinant, dar care la 
rândul său poate fi acceptată sau nu, şi „Leit-Moral“ sau morala definitorie.

 Să ne oprim aici şi să extrapolăm noţiunea de „Leit-Kultur“, adică 
arta sau cultura conducerii, ca să oferim cititorului cadrul motivant/adec-
vat de percepţie. Atunci când vorbesc despre conducere, nu mă refer direct 
la conducerea autoritară (ori cea despotică), cunoscută de noi, românii, în 
decursul secolului trecut şi care s-a practicat cu nonşalanţa cunoscută până la 
exces, ci mă refer la modul de conducere bazat pe un management modern, pe 
cunoaştere, experienţă politică, economică şi socială. Fiindcă politica unui 
stat, indiferent de culoarea guvernantului, trebuie în primul rând să fie făcută 
pentru popor, nu împotriva sa şi în mod special, din perspectivă înnoitoare. 
Evident, un popor al cărui nivel de trai scade are conducători politici şi eco-
nomici din rândul diletanţilor. Din păcate se înmulţeşte numărul societăţilor 
falimentare, spre care ne îndreptăm în mare parte şi noi. Atitudinea civică 
a membrilor societăţii trebuie să sancţioneze falsele elite politice, acestea 
trebuie să îşi asume răspunderea pentru eşecurile cauzate de incompetenţă şi să 
părăsească guvernul, senatul, conducerea firmei ori a băncii. Aceste personaje 
cu restanţe la capitolul conducere şi management să fie discreditate pe viaţă, 
fără a mai beneficia de posibilitatea de a ne „ferici“ în mod repetat cu abuzuri, 
cu incompetenţă şi cu practici neadecvate momentului istoric în care ne aflăm.

 Însăşi noţiunea de „Putere“ la români este înţeleasă în mod special 
printr-o autoritate excesivă, ori represiune drastică până la abuz, alteori şi 
prin persuasiune. S-a creat dincolo de cadrul statal constituţional şi legal, 
un cadru secundar al ilicitului, de unde se acţionează cu tupeu şi chiar în 
văzul lumii, ca o nouă modalitate de constrângere, pentru impunerea inter-
eselor personale. Acest cadru secund este dominat şi ţine de exponenţii Put-
erii (care se află de regulă în culise), este acceptat tacit de către o societate 
imorală (din păcate) ca o a doua pârghie represivă a Puterii. Deciziile ilegale 
capătă altfel o notă de legalitate, instituţionalizând de fapt corupţia ca mod 
curent de rezolvare a incidentelor decizionale. Puterea valahă în diversi-
tatea ei, legală şi ilegală, aşa cum este percepută şi înfăţişată mai sus, este mai 
înainte de toate represivă şi va provoca o teamă continuă de reacţie împotriva 
ei. Spun aceasta, deoarece Puterea este oglinda experienţelor noastre istorice 
şi mă refer în context la abuzurile aserviţilor şi lingăilor domnitori valahi, 
numiţi de Înalta Poartă (osmanlîie). Din păcate, la ora actuală, ne lipsesc 
haiducii, că de mişei şi de case de nebuni, vorba poetului, nu ducem lipsă!

 V-aţi pus vreodată problema, dragi cititori, de ce haiducii, la noi, 
dar şi la alte popoare, devin eroi naţionali post-mortem? Răspunsul este 
simplu: fiindcă aceştia combăteau Puterea, dar din păcate nu o înlăturau. 
Avem de-a face cu o situaţie pe care occidentalii ar califica-o drept anoma-
lie, pentru că la noi, metodele aplicate secole de-a rândul de Înalta Poartă 
au provocat adânci sechele în sufletul românesc, în special în vechiul regat. 
Ele sunt deja înrădăcinate şi fac parte din codul politic şi istoric naţional. 
Pentru noi românii, oriunde am trăi acum, chiar un despot luminat (de care 

totuşi nu am avut parte vreodată) ar fi mai uşor de acceptat, decât un dem-
ocrat convins sau autentic, în care nu vom avea, în virtutea experienţelor 
noastre istorice, deloc sau doar puţină încredere, chiar dacă este ales prin 
majoritate de voturi. Puterea înseamnă de fapt competenţă, tenacitate, pro-
movarea idealurilor economice, sociale şi în toate pe cele patriotice. Auto-
ritatea supremă la români este prin definiţia sa istorică şi psihologică un 
personaj corupt în sine (altfel n-ar putea ajunge acolo unde a ajuns), este un 
şmecher de proporţii, pe alocuri, în funcţie de situaţie, bădăran, tras la trei 
inele, fiindcă altfel n-ar putea ţine frâiele în mână (la trasul sforilor). În cele 
din urmă această autoritate falsă se înconjoară de acoliţii săi prin nepotism, 
prin mită ori prin numirea în posturile cheie a acelor personaje ce vor susţine 
Puterea Sa, în special din interese care ţin de asigurarea rangului social.

 Un om cinstit, un filozof, un istoric, un demnitar onest, ori o per-
sonalitate culturală de prim rang nu va avea posibilitatea să decidă soar-
ta unei naţiuni, fiindcă nu va fi ales, ci va fi exclus din start din selecţia 
politică. Odată, fiindcă nu îşi va dori de la sine să fie amestecat în ciorba 
cu mătrăgună a războinicilor politicieni români; doi: posedând atributele 
moralei superioare, omul moral se va poziţiona în idealismul său deasupra 
dezideratelor economice ale politicianului lipsit de scrupule; trei: îi va lipsi 
curajul şi capacitatea de a se aventura, evident fără şanse de izbândă, pen-
tru că îi vor lipsi din start aliaţii, înconjurat fiind de duşmani autentici, unşi 
cu toate alifiile. De aceea, este nevoie actualmente de integrarea în psiho-
logia poporului român a noţiunii de „Leit-Moral“, în acceptul său german, 
adică a moralei definitorii - principiu de bază şi parte integrantă a conceptu-
lui de morală colectivă, care trebuie acceptată şi apărată de legiuitor la nivel 
naţional. Instituţiile noastre de învăţământ, de sănătate şi cele sociale sunt 
la ora actuală pe măsura moralei noastre, a deciziilor politice şi sociale pe 
care le-am acceptat şi pentru care suntem răspunzători, ca naţiune. Căci dacă 
României îi merge greu (şi îi merge greu!), atunci trebuie să acceptăm ideea 
că vina eşecului instituţiilor noastre este în cele din urmă o vină colectivă, 
prin faptul că personalităţile de excepţie, chiar dacă nu lipsesc cu desăvârşire, 
sunt eliminate rapid din cursa posturilor! Aşa de dureros cum sună, laşitatea, 
delăsarea, lipsa de iniţiativă, lipsa curajului social sunt contrare principiilor 
moralei de bază, aceasta presupunând demnitatea, atitudinea socială şi civică. 

 Nu ne putem permite din punct de vedere economic încă o revoluţie 
a la Decembrie 1989 şi nici n-ar avea sens să ne mai batem capul cu ultima 
răbufnire greu de întrecut în dramatismul său, dar ne putem permite cu 
siguranţă şi ar fi augurală o revoluţie în gândire! Trebuie să anticipăm de 
acum înainte practic ori pragmatic, singuri, orientaţi spre succesul general al 
societăţii. Mai înainte de toate avem nevoie de succes economic rapid la nivel 
naţional, ceea ce înseamnă că avem nevoie nu doar de sporuri economice, 
ce nu se regăsesc din păcate în buzunarul cetăţeanului, îndemnat astfel in-
direct la emigraţie - ci avem nevoie de putere de cumpărare, de demnitatea 
cumpărătorului, de bunăstarea personală şi a familiei, avem nevoie de lo-
curi de muncă în România, şi nu de impozite mari ce se pierd în subteran. 
Avem nevoie de banii din munca noastră, nu de cei ce vin din credite străine.

 De aceea, a conduce la acest moment istoric România este enorm 
de greu, pentru faptul că mentalitatea politică obligă la o ceartă naţională, 
perversă şi revanşistă, cu lovituri sub centură. Românii nu au şansa, pare-
se, de a promova curând personalităţi de marcă în propria ogradă; şi 
dacă o fac, atunci aceştia sunt destinaţi încă din faşă eşafodului politic, 
de îndată ce vor încerca să se afirme. Căci vigilenţa Puterii este absolută 
şi indiscutabilă. Este posibil însă ca românii să înceapă să se mai uite şi 
peste „gard“, să se dumirească dacă vor mai avea pe ici pe colo parte de 
personalităţi printre românii emigraţi, încă dispuşi a mai pune umărul 
la o societate care se îndreaptă, evident, în mod razant, spre faliment.

 Poate că nu ne-ar strica şi nouă o nouă eră Meiji, un reînceput ca la 
japonezi, la finele secolului XIX, pentru a putea trimite cele mai bune ca-
pete în străinătate, acolo unde democraţiile nu au falimentat tocmai pen-
tru că economia este puternică; nu pentru a rămâne acolo, ci pentru a se 
forma la şcoala democraţiei şi economiei reale, de a se integra ca „trainees“ 
în posturile politice şi economice de anvergură, pentru a înlocui deficitele 
pe care le avem ca naţiune la capitolul morală. Ceea ce mă nelinişteşte con-
stant este practica instaurată şi asupra căreia este dureros să revii de fiecare 
dată. Cred, de aceea, că avem nevoie şi noi, românii, de un Code of Con-
duct, ce nu se cere a fi ancorat neapărat în cotidian prin constituţie, ci prin 
adopţie, ca normă a moralei, şi înţeles până şi de către cel mai banal personaj 
de pe stradă, printr-o campanie de proporţii în mediile de informare. „Fii 
cinstit!” ar putea fi un slogan cu care s-ar putea începe schimbarea în bine. 
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 De aici s-ar putea derula orice scenariu pozitiv, căci în rău nu prea mai 
avem ce schimba, doar dacă nu persistăm în atitudinea civică anti-protestatară, 
care nu ne face cinste. Ne lipseşte, am mai spus-o nu o dată, o cultură generală 
a protestului la nivel naţional, nu numai la nivelul elitelor, ci mai ales la nive-
lul cetăţeanului de rând. Poate că este nevoie de un fel de protest paşnic, 
după modelul lui Gandhi, prin renunţarea totală a alegătorului de a vota ori 
prin sancţionarea publică, eficientă şi consecventă a celor mai mari escroci 
naţionali, pe care îi ştim deja şi care, în virtutea metodelor uzitate, scapă de 
fiecare dată basma curată. Pentru cei de acasă, ce n-au apucat să imigreze din 
motive financiare, este nevoie de o infuzie de mentalitate în deznădejdea lor, 
de o nouă calitate a vieţii civice, venite şi de la cei ce au trăit câţiva ani elocvenţi 
în afara ţării şi au rămas români în suflet. Cu adevărat se poate şi altfel.

 Amintesc unora dintre compatrioţii mei că principiul reuşitei person-
ale este foarte simplu: munca şi corectitudinea stau la baza succesului person-
al şi tot aceste principii vor sta în cele din urmă şi la baza succesului colectiv, 
un fapt lesne de înţeles şi de aceea simplu de acceptat, dar, din păcate, greu de 
asimilat de către personajul imoral. Altfel spus, o refulare, o reaşezare pe etajeră 
nu este comodă, nu cere doar efort fizic, ci în mare măsură o depăşire dificilă a 
propriei stări de sine. Din păcate, românul gândeşte altfel faţă de cetăţeanul 
din naţiunile cu adevărat bogate! Occidentul a muncit de-a lungul mai mul-
tor generaţii pentru a ajunge la bunăstarea de astăzi. Şi s-a muncit nu doar 
sub aspect economic, ci mai ales, s-a muncit la capitolul OM şi MORALĂ. 

E necesar, aşadar, să ne revizuim atitudinea, fiindcă supravieţuirea biologică 
nu este singura coordonată a individului într-o societate democratică, 
omul va avea întotdeauna nevoie de familie, de recunoaştere civică ori 
profesională, de cultură, de demnitate şi de hrană spirituală.   
 Supravieţuirea individului face parte din morala unei societăţi, ea este 
atributul elementar ce trebuie asigurat fiecăruia! De aceea societatea trebuie 
să ofere individului mai întâi siguranţă, aşa cum intră în definiţia unui stat 
de drept. Demnitatea celor mulţi şi suferinzi s-a estompat enorm în ultimele 
decenii, au fost jertfite nu doar generaţii de pensionari, ci şi generaţii întregi 
de tineri. Să nu căutăm, aşadar, vinovaţii numai între politicieni, ci neapărat 
şi printre noi. „Fii cinstit!“ şi vom începe un drum nou, iar lucrurile se vor 
arăta cu siguranţă pe viitor mai bune, mai stabile, mai clare şi în cele din urmă 
la un nivel superior al socialului. Nu numai pentru noi, dar mai ales pentru 
copiii noştri. Aviz bigoţilor, nu numai Dumnezeu dă, ci mai ales, Omul face!

Lucian HETCO, Germania
Agero

 
* „Din dezbaterea publică iniţiată de dl. Corneliu Leu, cu titlul: ROMÂNUL 
REALIZAT PE MERIDIANELE LUMII CA MODEL SUFLETESC ŞI 
EXEMPLU PENTRU AI SĂI”

Sursa: http://www.agero-stuttgart.de/

Lucian Hetco

 Lucian Hetco - eseist, prozator, poet, publicist şi promotor cultural român de anvergură, actualmente în Germania, s-a născut la Oradea în 1963. 
Preşedinte al  Ligii Asociaţiilor Româneşti din Germania (2004-2006), vicepreşedinte al Agero Stuttgart în aceeaşi perioadă. Editor şi webmaster al revistei 
Agero (a asociaţiei germano-române din Stuttgart), fondată în anul 2000, o importantă publicaţie culturală a vremii, cu consecinţe în cultura românească la 
început de mileniu.
 La Oradea a făcut  Şcoala Generală, terminând în 1981 Liceul de Matematică-Fizică “Emanuil Gojdu”, instituţie de învăţământ mediu care a dobân-
dit ulterior calitatea de Colegiu Naţional. Apoi a frecventat cursurile Facultăţii de Ştiinţe Economice din Timişoara, luându-şi Diploma de Absolvire 
în 1986. În anul 1990 s-a stabilit în Germania, unde lucrează în prezent în cadrul firmei T-Systems GmbH, aparţinând de concernul german Deutsche 
Telekom AG. Căsătorit, doi baieţi, Bruno (n. 1987) şi Patrick (n. 1997).
Activitate publicistică
 Volume publicate :”Oglinda cu suflet”- Poezii. Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2002 , “Dreptul la culpă”- Poezii. Editura Eikon, Cluj-Napoca,  
2004, “Blestemul lui Brancuşi - Poeti români în diaspora”, Grupul Editorial Ion Gramadă, Suceava 2004 (prima antologie naţională a poeziei româneşti 
din diaspora, în premieră la festivalul Nicolae Labiş, Suceava 2004, în coproducţie cu Centrul Cultural Suceava “Sufletul românesc sau Zidul din capete”, 
Grupul Editorial Ion Grămadă - Muşatinii, Suceava 2005. Eseuri, interviuri, articole pe teme de istorie, sociologie şi teme comunitare româneşti , “Sufletul 
românesc” - eseuri despre românitate, Editura Carpathia Press, Bucureşti 2005, “Românul planetar” - eseuri despre viitorul poporului român, editura Car-
pathia Press, Bucureşti 2006. Eseuri, analize, comentarii, interviuri şi studii comunitare, istorice şi diverse articole pe teme economice, sociale, publicate în 
renumite pagini electronice şi în presa scrisă din ţară şi străinătate. Diverse premii de excelenţă şi diplome de merit,  (Medalia Gojdu - 2006) acordate de o 
serie de instituţii şi publicaţii culturale din ţară. Membru al Asociaţiei Scriitorilor Români din Germania din 2002 (ASRG).
 Este totodată şi unul dintre membri fondatori ai AGERO Stuttgart (2000). Un titlu de justificată mândrie familială este pentru (Valeriu)-Lucian 
Hetco faptul că bunicul său după tată, Dr. Valeriu Hetco, apreciat teolog greco-catolic, personalitate distinsă cu cea mai înaltă decoraţie  a ţării noastre, 
anume „Steaua României” în grad de ofiţer - fiind preot protopop român unit de Beiuş, a semnat împreună cu ceilalţi fruntaşi români ardeleni ai vremii, 
pentru plasa Beiuş, Actul Unirii de la 1918. Lucian Hetco provine dintr-o veche familie de intelectuali ardeleni cu originile în Bihorul românesc.

Melania Cuc
Membru al Uniunii Scriitorilor din România
Membru al Societatii Scriitorilor de Limba Romana din Canada
Membru al Societăţii Ziariştilor din România
Membru de onoare al Fundaţiei Culturale EMANOIL GOJDU, 
Oradea

Activitatea jurnalistică:
Debut Jurnalistic în cotidianul Făclia din Cluj, în 1965
Cobaborari Intense la Informaţia Bucreştiului pana în 1990.
Colaborări la Ecoul Bistriţa până în 1990
Colaborări la Scânteia Tineretului pana la 1990
Colaborari cu radio Romania pana în 1990
Premiul I pentru jurnalism la Concursul National de la Botosani din 1998.
din 1990, colaborari la cotidianul Dreptatea
Redactor Trustul de presa BIR CONACT din Bucureşti, ( 1990-2004) în cadrul 
căruia am funcţionat ca: redactor la saptamanalul Flagrant , secretar general de 
redacţie la Curierul Sănătăţii şi Redactor şef pentru Top Business pentru Transil-
vania.
În acelaşi timp am şi fondat si condus săptamanalul Informaţia Cernavodei,- care 
aparea în engleză, italiana şi română
Redactor la cotidianul Rasunetul din Bistrita din 2004
Realizator programe tv la Bistrita Tv, in anul 2007, şi la ASTV Bisrtiţa în 2008-09.
Redactor la Revista online Agero Stuttgart ( 2006-2008)

Vă scriu despre dragoste
De aici
Din
Sicriul plin cu litere nefălţuite.
Locuiesc
Într-un buzunar de zeţar
Ce a tipărit manifeste.
Fragilă-i peniţa de sticlă
Cu care trăgeam odată
Brazda şi dreptatea
Pe strada nepietruită.
Dinaintea
Vulturului ce-mi
Ciuguleşte ficaţii,
Ţin cu amândouă mâinile,
Deasupra capului,
Cununa cu spinii
Imaginii publice.

Îmi amintesc de Îngerul
Fără chip ;
Un vagabond cu chipiu
Din doc uzat
Şi buzunarele burduşite
Cu mirodenii de contrabandă.
Nisipuri mereu mişcătoare
Trag cartea-i de joc.
El
Plăteşte peşin patul tare şi
Iubirea de-o noapte.
În portul fără nume
Copiii sunt bătrâni
Şi văduvele minore.
Şandramaua plină cu iasomie
Şi cioburi din vise
Duhneşte a plăcintă cu ton.

Sursa: http://www.melaniacuc.ro
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România de astăzi nu-i ţara pe care ne-am dorit-o

 Schimbarea pe care a adoptat-o România după 1989 este una radicală, 
importantă şi decisivă pentru viitorul tării. Se ajunge într-un moment în care 
schimbarea reprezintă o necesitate pentru cetăţeni. Procesul de modernizare 
şi democratizare al ţării noastre s-a supus legii sincronismului cu exteriorul.  
 Dezvoltarea, procesul de modernizare şi democratizare a urmat totuşi 
un ritm mult prea precipitat, creând o mare discrepanţă între formele nou in-
troduse prin procesul revoluţionar şi de modernizare şi fondul preexistent. 
Astfel apare spontan democraţia, innoirea mult aşteptată de către cetăţeni, 
care în acea perioadă trăiesc o euforie deosebită. 
 Realitatea este că democraţia trebuie construită, nu este spontană, 
e complexă, aceasta presupunând un efort uiraş din partea societăţii, sacri-
ficii care nu au fost luate în calcul, iar iluziile de la început s-au transformat 
în deziluzii şi dezamăgiri, pentru că democraţia nu este ceva pur aşa cum se 
credea, ci doar ceva perfectibil. Criza econimică şi politică îi demoralizează 
tot mai mult pe cetăţeni, aceştea atribuind o mare parte a iniţiativei şi 
responsabilităţii naţionale  factorului politic, iar astfel realitatea nu a încetat 
să îi dezamăgească pe români. 
 Responsabilitatea este a noastră, a fiecăruia. În schimb lipsa de in-
teres şi retragerea populaţiei din viaţa socială şi politică este un proces care se 
desfăşoară continuu şi sunt semne că va continua datorită faptului că dispare 
încrederea că realitatea mai poate fi schimbată. Acesta este motivul pentru 
care mulţi renunţă la luptă şi pleacă în străinătate.
 România trebuie să se dezvolte, fiecare trebuie să înţeleagă rolul pe 
care îl deţine în cadrul societăţii, implicîndu-se şi devenind astfel mai re-
sponsabil.
 Publicul românesc este asaltat de discursul despre democraţie, dar 
cetăţenii sunt permanent nemulţumiţi au sentimentul că fiecare discurs 
în parte, ca şi mulţimea discursurilor sunt departe de a fi suficiente pentru 
mulţumirea lor. Ceea ce este pus sub semnul întrebării nu este numai defi-
citul de realitate, ci şi excesul de iluzie, omul democratic devine nemulţumit 
tot mai mult în acest mod.
 Se poate constata că o caracteristică a românului este să se iluzi-
oneze uşor. Cetăţenii trăiau iluzia că democraţia reprezintă soluţia unică, 
universală în rezolvarea tuturor problemelor economice, tehnice, ştiinţifice, 
iar când acest lucru nu s-a produs imediat, democraţia i-a dezamăgit. Re-
alitatea practică a democraţiei se pare că este încă departe de a coincide cu 
perspectivele ei ideale. 
 Democraţia nu apare instant şi nu transformă imediat şi radical so-
cietatea. Democraţia este un sistem complex, sofisticat şi extrem de dificil 
de instaurat, care funcţionează greoi şi încet. Soluţia pentru ca cetăţenii să 
nu mai fie dezamăgiţi se găseşte tot la ei. Schimbarea se regăseşte în mâinile 
fiecăruia, dar acest lucru este greu de înfăptuit, presupune un efort uriaş, im-
plicare şi responsabilitate.

Politolog Felixa Miclea

  Autorul ne-a întâmpinat cu flori în gară

 Dintre toţi prietenii mei, iubitori de literatură, eu sunt cel mai mare 
amator de teatru. Restul sunt profesionişti... De aceea nu cred că voi păcătui 
prea  grav, dacă  judec  mai mult cu inima. 
 Mă  bazez pe un adagiu, devenit axiomă   printre cei dedicaţi
sensibilităţii situate deasupra ştachetei  impuse de corifeii  post modernismu-
lui : „Le coeur a des raisons que la raison meme, ne comprend  pas!”
 Iată că după un fericit debut scenic la  Teatrul Arcadia din Oradea şi 
după un turneu plin de sucese  prin ţară, piesa concitadinului nostru Mircea 
Popa Papiu „Cu flori în gară”, revine la matcă. 
 Marţi seara (28 septembrie 2010), târziu, după trecerea celor presu-
puse trei ceasuri rele, la orele 22:00, una din imensele săli Queen’s, s-a um-
plut de tineri. Este o modă, ca spectacolele de teatru să fie oferite publicului, 
în spaţii neconvenţionale. 
 Am avut prilejul şi privilegiul, să revăd pentru a treia oară (în total de 
patru ori!), un one man show, prezentat cu mult talent actoricesc de tânărul 
Răzvan Vicoveanu, dublat de nu mai puţin valorosul profesionist  rafinat , 
tânărul regizor Bogdan Huşanu.
 Atmosfera a fost surprinzătoare! Deşi ne aflam într-un local cu profil 
de restaurant, unde personalul nu şi-a întrerupt activitatea specifică, am avut 
permanent impresia că mă aflu într-un veritabil Templu al Artei. 
 Fiecare replică s-a făcut auzită până în fundul sălii. Ceea ce, spre 
nefericirea  împătimiţilor orădeni, mari iubitori de teatru (ca şi a actorilor şi 
a regizorilor înşişi!), nu se obţine în „sala surogat...!”
 Aplauzele prelungite, cu repetate chemări la rampă au răsplătit cu 
generozitate munca şi talentul celor care ne-au întâmpinat – pe noi spectato-
rii – cu flori în gară! Totodată aplauzele  au dovedit o maturitate de gust ar-
tistic a generaţiei tinere. Atât de superficial judecată, şi ca atare, atât de puţin 
înţeleasă. 
 Autorul ,  Mircea Popa Papiu,  scria în programul de sală din ziua pre-
mierei: „De fapt , Ion al meu din piesa „Cu flori în gară” putea să vină [acasă] 
de oriunde.  
 Din Spania de la căpşuni, sau din Siberia, din vreun prizonierat (cum 
au fost atâţia). N-are importanţă de unde vine. Importantă rămâne nevoia lui 
atotdominantă  de a spera. Cu orice preţ! Pentru că fără speranţă, el nu mai 
poate fi om. Iar “Ion este cât se poate de om”.
        Felul în care a fost receptată piesa „Cu flori în gară” atestă veridici-
tatea opiniei regretatului critic de teatru Dumitru Chirilă: „...Indiscutabil, 
avem în Mircea Papiu, un dramaturg de autentică vocaţie.”  
 Să lăsăm celor dedicaţi criticii dramatice să descopere cât de pro-
fund este conflictul unui ins prins între două  braţe, aparent  irecon-
ciliabile,  ale menghinei  contemporane:  viaţa privată şi obligaţiile so-
ciale. Căci toţi Ion-ii din lume au la dispozie o singură armă -  Speranţa! 

Dr. Lucian Munteanu

Atitudini Civice

Medicina între ştiinţă şi artă.
 
 Aş dori să combat o prejudecată, practicată – din nefericire – chiar şi 
de unii colegi: medicii, prin cultura lor (generală şi profesională) umanistă, 
acced mai greu la ştiinţele exacte. Multiple sunt argumentele teoretice şi 
practice care anulează această falsă axiomă. Doar nu mai poate nimeni nega 
un fapt: medicina contemporană este o ştiinţă foarte exactă. Ca atare ea nu ar 
putea fi practicată de … ignoranţi. Ar putea fiinţa omul, ori societatea, dacă 
ar nesocoti legile fizico-matematice care ne guvernează existenţa?
 Însuşirea şi practicarea medicinii, presupune inevitabil o legătură 
strânsă cu toate ştiinţele: de la psihologie la electronică şi de la chimie la… 
meteorologie. Dar şi însuşirea unei concepţii unitare care să permită comu-
nicarea interdisciplinară.
 În consecinţă, cel care a devenit medic, atestat de Alma Mater, pentru 
că a fost capabil să-şi aproprie nu doar cea mai nobilă, complexă, formidabilă 
şi miraculoasă ştiinţă (şi conştiinţă!): medicina – atât cât îi este la îndemână 
unui absolvent… .
 Medicul, este capabil să înţeleagă toate progresele ştiinţelor moderne, 
căci va lucra servindu-se zilnic de ele.
 În prezent nu mai este suficient să gândim pozitiv. Acest stadiu a fost 
depăşit de necesitatea ca fiecare membru al societăţii să fie permanent activ. 

Dar nu oricum. Medicul trebuie să absoarbă cât mai mult de pe orizontală şi 
să urce  folosindu-se de acumulările sale ca de nişte trepte. Metodologic acest 
proces nu trebuie fărâmiţat în etape…Nu cascade de pregătire, ci izvoare care 
cresc de la pârâiaşe la râuri şi care, cu timpul devin fluvii care îşi revarsă apele 
bogate, făcând să rodească lanurile…
 Raţiunea sănătoasă şi simţul dreptei măsuri, pe care am avut bine-
cuvântatul privilegiu să-l moştenim de la maeştri noştri, au dominat per-
manent medicina ca ştiinţă şi artă, ne-au ajutat întotdeauna să adoptăm şi 
să adaptăm atât medicina homeopatică a lui Hannemann, cât şi tomografia 
computerizată şi transplantul de organe.
 Putem extrapola constatarea denumită în relativismul einsteinian 
paradoxul timpului la om, concluzionând axiomatic că cine trăieşte mai rap-
id, trăieşte mai intens, deci mai mult… Curios, dar - în acest caz – cantitatea 
de viaţă se poate confunda cu calitatea ei!
Atenţie, însă! Omul este o fiinţă socială. Ceea ce îl caracterizează şi îi conferă 
semenului nostru superioritate şi unicitate, este sufletul său. De aceea este 
esenţial să dozăm de fiecare dată cu exactitate câtă ştiinţă adăugăm artei 
medicale! 

Dr. Lucian Munteanu
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MODELAREA RISCULUI PRIN UTILIZAREA
 ELEMENTELOR DIN 

TEORIA FRACTALIILOR

Abstract:
 Unde au dispărut sumele imense de bani din piaţă? 
Aceasta este întrebarea la care încearcă să răspundă managerii instituţiilor 
financiare care au intrat în colaps financiar ducând la apariţia crizei globale 
actuale. Vinovaţi pentru situaţia creată sunt oare jucătorii care şi-au asumat 
riscuri financiare sporite? De vină este oare sistemul financiar creat în scopul 
diversificării riscurilor între participanţii din piaţă? Cât de realizabilă este 
în contextual actual, strategia de minimizare a riscului pe unitate de profit 
“aşteptat”. Lucrarea de faţă oferă o abordare inovativă asupra riscului prin 
utilizarea elementelor de teoria jocurilor şi fractali.

INTRODUCERE
 Modelul se construieşte plecând de la principiul constrângerii 
bugetare a fiecărui individ, entitate sau proiect din cadrul economiei. 
Modelul se fundamentează pe baza premiselor conform cărora orice 
investiţie materializată printr-un proiect va putea suporta un cost în lim-
ita suportabilităţii sale bugetare. O anume investiţie realizată printr-un 
proiect implică accesul la un ansamblu de surse financiare, doar prin plata 
unui anumit preţ, care generează un cost care va putea fi suportat până la 
limita capacităţii maxime de generare a veniturilor de către un proiect ce 
materializează o investiţie. Cu alte cuvinte ”orice investitor va investi într-un 
proiect până la nivelul la care acesta este dispus a pierde” . 

 Dacă rescriem formula constrângerii bugetare astfel încât aceasta să 
reflecte modul de analiză asupra alternativelor de finanţare a unui proiect 
dinte care subiectul, întreprinzătorul sau managerul proiectului, trebuie să 
aleagă combinaţia optimă pentru susţinerea unui anumit proiect. Decidentul 
are de ales între 5 tipuri de finanţare care sunt comparate între ele în funcţie 
de costul suplimentar care îl generează fiecare peste nivelul sustenabilităţii 
financiare din bugetul proiectului. Aceasta analiză a surselor de finanţare ce 
vor fi utilizate pentru susţinerea unui anumit proiect urmăreşte sustenabili-
tatea costului din veniturile generate de proiect. 

DESCRIEREA MODELULUI
 Subiectul, managerul financiar sau proprietarul întreprinderii trebuie 
sa aleagă între o forma de finanţare sau alta pentru a-şi finanţa un anumit 
proiect. Sursele de finanţare atrase trebuie rambursate din bugetul proiectu-
lui, care este limitat de capacitatea investiţiei realizate de de a genera veni-
turi propri suficiente pentru a se autosusţine. Formele de finanţare externe 
care pot fi utilizate în vederea realizării investiţei printr-un anumit proiect 
se referă la următoarele: autofinanţare din veniturile generate de investiţia 
realizată prin proiect, credit, finanţarea prin equity, parteneriat-public privat, 
grant nerambursabil. Aceste forme de finanţare pot fi combinate astfel încât 
să asigure un proiect sustenabil financiar şi minimizarea riscului de apariţie a 
unor dezechilibre la nivelul bugetului proiectului . 
 
 Modelul economic porneşte de la premisa că realizarea şi implemen-
tarea unui proiect implică utilizarea de resurse şi generează anumite rezul-
tate. Luând în considerare aspectele financiare ale fluxurilor de resurse-re-
zultate specifice unui proiect vor fi analizate în continuare fluxurile băneşti 
aferente proiectului se disting două componente şi anume: costurile necesare 
funcţionării proiectului şi cele conexe finanţării accesate. Totodată, fluxurile 
băneşti aferente rezultatelor se disting în venituri necesare a acoperii chel-
tuielile de funcţionare ale proiectului respectiv şi venituri solicitate a acoperi 
costurile finanţării . 
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- Cf reprezintă costurile cu finanţarea accesată;
- Chf reprezintă cheltuielile de funcţionare specifice unei investiţii real-
izate,
- Sch se referă la suma necesară acoperirii cheltuielilor de funcţionare,
- Sv este sumă necesară acoperirii costului cu finanţarea accesată.

1.Se poate scrie funcţia constrângerii bugetare pentru două alternative de 
finanţare, la nivelul unui proiect astfel:
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 So reprezintă suma investită iniţial (care este accesată prin intermediul unei surse   
de finanţare interne sau externe proiectului respectiv.)

- Sv reprezintă suma ce trebuie rambursată aferentă finanţării accesate, şi este 
compusă din costul finanţării şi sumă împrumutată.
- r este o rată a costului finanţării calculată prin raportul dintre costul total 
al finanţării respective (comisioane, dobănzi, taxe sau alte costuri), specific 
fiecărei forme de finanţare şi valoarea sumei împrumutate. Această rată 
reprezintă  standardizarea costului specific unei surse de finanţare. 
- Indicii x şi y reflectă finanţările respective. 

 Dar modelul se construieşte plecând de la premisa că există un nivel 
(V) al venitului generat de proiect ce reprezintă capacitatea maximă de aco-
perire a costurilor cu finanţarea accesată din veniturile generate de proiectul 
respectiv. Există astfel această constrângere bugetară derivată din capaci-
tatea maximă de a genera venituri de către un anumit proiect, ce depinde de 
funcţionarea internă sau sistemică a proiectului respectiv. O parte din aceste 
venituri, notată cu V reprezintă volumul maxim ce poate fi acoperit din cos-
tul finanţării cu veniturile generate din proiect. 

 Metodologia de cuantificare a riscului în cadrul lucrării de faţă se 
referă la estimarea probabilităţii percepute subiectiv la nivelul individului, 
prin intermediul unei formule matematice şi utilizând elemente de teoria-
jocurilor , obţinute în mod inductiv. Avem astfel funcţia riscului (R(x)), în 
percepţie subiectiv – umană, la nivel de individ:
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- 1/k este un parametru specific fiecărui proiect distinct, şi depinde de 
caracteristicile intrinseci ale proiectului. În model, k reprezintă valoarea 
sumei împrumutate sau So.
-  α, β reprezintă puteri de natură fractală  ce descriu o evoluţie non-
liniară a fenomenelor subiectiv –umane. 
- x face referire la o unitate de rezultat, care pote fi pierdere (f(x)<0), 
câştig (f(x)>0) sau proiectul să fie la nivelul pragului de rentabilitate 
adică rezultatul să fie 0. 

În cazul riscului avem 2 situaţii:
a1.) În caz de câştig, pentru f(x)>= 0, avem R(x)>=1, şi reflectă un risc 
minim de neacoperire a costului cu finanţarea din veniturile generate de 
proiectul respectiv.
a2.) În caz de câştig, pentru f(x)>=0, avem R(x)<1, există un risc ce poate 
creşte exponenţial în generarea de pierderi pentru proiectul respectiv, 
prin incapacitatea veniturilor obţinute de proiect să acopere integral 
costurile generate de finanţarea proiectului.

b1.) În caz de pierderi, pentru f(x)<0, avem R(x)>=1, şi reflectă un risc 
ce poate creşte exponenţial în generarea de pierderi pentru proiectul 
respectiv, prin incapacitatea veniturilor obţinute de proiect să acopere 
integral costurile generate de finanţarea proiectului 
b2.) În caz de pierderi, pentru f(x)<0, avem R(x)<1, există un risc minim, 
ce se poate reduce exponenţial în vederea diminuării nivelului de pierd-
eri pentru proiectul respectiv.

drd. Ioana Popovici
Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

                 [continuarea în numărul următor]
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Basarabia şi Bucovina 
două lacrimi pe altarul Voroneţului

ACTE CARE AU ZGUDUIT ȚARA

ILUMINAREA SUFLETULUI NAȚIONAL

  Coborând de pe abisurile înalțimilor an-
cestrale, în sens aleatoriu, și penetrând simbioza 
virtualului istoric, în inima gliei străbune, te simți 
ca român, născut și trăit pe aceste meleaguri, obli-
gat să te alături sufletelor strămoșilor noștri, care 
își dorm somnul veșniciei sub brazda încărcată de 
lacrimile macilor însângerați, realizând în același 
timp o legătură tainică cu sufletele celor plecați 
care ne-au lăsat pe noi, ca urmași și părtași la îm-
plinirea idealului național.
Este inoportun dacă o putem spune, dacă nu și 
jignitor, faptul că „ura și exagerarea de sine au în-
drumat până acum pana celor mai mulți din scrii-
torii istoriei românilor... care au exprimat numai 
păreri sucite, opuse adevărului.”(Nicolae Iorga 
– prefață la ediția germană a Istoriei poporu-
lui românesc) elemente care ne supun la suplicii 
și care atestă iraționalul, căci noi ca națiune, noi 
trebuie să ne tot justificăm în fața altor neamuri, 
cu dovezi asupra existențialismului și a dăinuirii 
noastre pe acestă străbună vatră milenară, cu toate 
că dovezile existente din descoperirile arheologice 
o atestă pentru că astăzi chiar și pietrele din munți, 
din castre urlă și strigă după adevăr, numai că noi 
trebuie să ciulim urechile și să le ascultăm : nici 
morții și voievozii neamului nu-și mai pot dormi 
somnul veșniciei, simțindu-li-se întinată truda, 
numele și memoria.
 Desigur, că în periplul ce ni l-am propus, în 
incursiunea asupra faptelor cunoscute și mai puțin 
știute, atât ca elemente de etnogeneză asupra du-
rerilor sufletești pricinuite împotriva marilor mar-
tiri ai neamului românesc, care în lungul șirag al
luptelor milenare au știut să poarte cu mândrie sim-
bolul  „Paladiului Național”, considerăm de bun 
augur, a ne supune pașii în domeniul cercetărilor 
noastre asupra câtorva elemente secvențiale 
precum și asupra frământărilor care au cuprins : 

a.Ocuparea Basarabiei și a Bucovinei de Nord 
de către trupele sovietice;
b.Acțiunea politică și militară ungară pentru 
ocuparea Ardealului cedat cu măsurile politi-
co-militare și administrative după cedare;
c.Încorporarea Cadrilaterului la Bulgaria;

 Considerăm ca necesare aceste cercetări 
asupra trilogiei mai sus menționate, pentru a fi 
înterprinse în spațiul arealului istoric în baza 
faptelor și documentelor care să întregească pa 
ginile istoriei naționale, și pentru a fi cunoscute de 
către cei care ne-au croit istoria și cu bună știință 
au omis a le încorpora adevărului istoric, pentru că 
adevărul este unul singur și dacă este spus cu voce 
tare, de multe ori supără și doare și deranjează în 
cel mai bun caz cancelariile occidentale; dar mai 
mult acest adevăr care parțial a fost tăinuit, trebuie 
să rămână spre cunoaștere copiilor, urmașilor - 
urmașilor noștri.

BASARABIA ȘI BUCOVINA 
 DOUĂ LACRIMI  PE  ALTARUL 

MĂNĂSTIRII VORONEȚ

 Parafrazând sintagma bardului național 
Nicolae Iorga – „permanențele istoriei”- și ținând 
cont de egalitatea între statele frățești ce au fost 
încorporate de către Uniunea Republicilor Sovi-
etice Socialiste, fără a disocia elementele de drept 
statutare, ciuntite de la Patria Mama – România, 
Basarabia și Bucovina sunt atestate documentar 

în urma săpăturilor arheologice cu mai bine de 
300.000 de ani.
 Basarabia, străvechi pământ româ-
nesc, cuprins între Prut și Nistru, cu o întindere 
covârșitoare dincolo de Hotin a fost atestată de 
către specialiști încă din veacul al VIII-lea înainte 
de Hristos, perioadă în care abia s-a produs sepa-
rarea daco-geților de marea familie a tracilor.
 Desigur că bogățiile solului, cu câmpi-
ile rămase i-a atras pe greci care pe la jumătatea 
secolului al VII-lea înainte de Hristos au înte-
meiat colonia Tyras (Cetatea Albă) de unde au 
putut aproviziona propriile cetăți cu bunuri ma-
teriale, necesare traiului și construirii corabiilor. 
Este știut faptul că Moldova reprezenta în acea 
perioadă principala piață de desfacere pentru lo-
cuitorii Pontului Euxin și a celor din cetățile His-
triei și a celor din împrejurimi.
 Este semnalat de asemenea în cursul eve-
nimentelor istorice faptul rezultat din cercetări 
că elementul grecesc își continua ascensiunea în 
jurul anului 630, ocupând teritoriul dintre Don și 
Dunăre, până în anul 508 î.Hr, când regele persan 
Darius a întreprins o expediție pentru oprirea ex-
tinderii acestora.
 Despre aceste fapte și evenimente ne 
semnalează și Pârvan care ne spune că : 
„Ionienii ajunși în secolul al VII-lea î.Hr în țările 
Traco-Scythe ale Pontului Euxin ... au găsit o 
civilizație străveche ...  dând forma administrativă 
a solidarității intelectuale a Nordului barbar, cu 
Sudul elenic. “
 De fapt, însă , Nordul acesta trăia încă în 
moștenirea strălucitului mileniu al II-lea î.Hr 
când Tracii alcătuiseră în epoca miceniană, una și 
aceeași civilizație cu Grecii pe de-o parte, cu Phry-
gienii de alta. 
 De asemenea se mai semnalează faptul că 
regele Burebista prin campaniile militare între-
prinse și-a impus autoritatea asupra triburilor ge-
to-dace cuprinse în zona dintre Siret și Nipru; iar 
cetățile grecești Apollonia și Olbia i s-au supus.  
 Urmărind evoluția evenimentelor se poate 
afirma că o influență nefastă asupra dezvoltării 
triburilor geto-dace a avut-o însuși armata romană 
condusă de marele împărat Traian, care prin 
intermediul celor două războaie întreprinse asu-
pra Daciei în perioada lui Decebal; a zdruncinat 
întregul stat.
 Desigur că în periodicitatea istoriei, dacă 
am fi urmărit cursul întregii aserțiuni asupra 
evenimentelor ce au urmat, ar fi de evidențiat 
secvențial următoarele aspecte: 

a.  invazia triburilor, și a retragerii administrației 
romane între anii 271-275 sub împăratul 
Aurelian;
b. ascensiunea hunilor ca popor migrator în 
jurul anilor 376 spre zona Europei Centrale, 
precum și a invaziei slavilor din secolul al VI-
lea care s-au așezat între Siret, Prut și Nistru;
c. cuantificarea și desăvârșirea formării etno-
getice a poporului român între arealul spațial 
dintre Nistru-Tisa, Carpați și Dunăre;
d. expansiunea Regatului Ungariei spre Țările 
Române la mijlocul secolului al XIV-lea;
e. formarea statului feudal Țara Românească 
sub Basarab Întemeietorul (1330)
f. oprirea expansiunii Regatului Ungariei 
și a Poloniei, și a instaurării suzeranității 
yagelonilor asupra Moldovei (1387)
g. înfăptuirea primei uniri a Moldovei, Mun-
teniei și Ardealului sub sceptrul glorios al lui 
Mihai Viteazu la jumătatea secolului XVII;

h. încheierea primului Tratat între Moldova și 
Rusia de la 1656;
i. sciziunea și prima încercare de sfârtecare a 
teritoriului Moldovei din 1772 de către 
Austria;
j. încheierea păcii de la București – 1812 dintre 
Rusia și Turcia și anexarea a jumătății 
Basarabiei la Imperiul Rus;

 În contextul în care celelalte evenimente 
ce au succedat cursul istoriei neamului românesc 
fiind cunoscute și prezentate de către mai mulți 
istorici, considerăm că ele sunt adânc întipărite în 
matricea existențialismului nostru și considerăm 
că au fost prezentate obiectiv, cu completările 
succesive pentru a ne opri asupra adevăratelor 
evenimente propuse spre analiză și cercetare 
potrivit subiectului triunghiulației anterior 
anunțate.
 Dar simțind în același timp durerea care a 
sfâșiat sufletele miilor de români, prin actul 
nedrept de rupere a celor două surori Basara-
bia și Bucovina de la trunchiul stejarului 
existențialismului românesc, permis ne fie ca tab-
loidul răbdării și durerii ce au marcat pe vecie cele 
două lacrimi pe altarul Voronețului să-l exprimăm 
astfel: 

BUCOVINEI

Prea dulce și prea sfântă eroică Bucovină
Românii te privesc cu lacrimi și suspină
La ceasul când cel mare și Tatăl cel Ceresc
Te va reda iar țării – la Neamul Românesc;
Că ai fost destul sub jug, sub mâna cea haină
Și ruptă de la sevă – din inima română,
Rămasă fără mamă, cu frații buni de-un neam
Clepsidra dăinuirii- și a marelui Ștefan,
Ocrotitor prin secoli de foc răsăritean
Și ne-a fost baci prin sfaturi și înțelept mirean;
Dar dacă umbra veche-n istorii străvezie 
A fost să ni te taie din trunchi de Românie...
Ai dat prea multă jertfă și roadă pe ocară
Celor ce ți-au pus ieri, vechi strâmbele hotare,
Ajuns-am dar la ceasul când fii tăi robiți
Își cer iar dreptul sacru: să fie înfrățiți
Și să revii cum este și știu că ar fi firesc
La rădăcina sfântă – la trunchiul românesc
Că ești și ai fost a noastră și fii-vei pe vecie 
O floare înlăcrimată pe vatra României.

                       Ing.Mircea Vac
Jurist  Marius V. Pop

Col.(r.)  Ion Pobirci 

[ Acte care au zguduit Ţara - Trilogie Istorică , în 
curs de apariţie]  

  [continuarea  în numărul următor]
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Jandarmeria Bihoreană

BATALIONUL DE SECURITATE ORADEA
ÎN EVENIMENTELE DIN DECEMBRIE 1989

 La sfârşitul anului 1989, Batalionul 51 Securitate Oradea (U.M. 0657 
Oradea) avea ca efective: 52 cadre, din care 26 ofiţeri, 15 subofiţeri, 4 maiştri 
militari, 7 salariaţi civili (p.m.c.) şi 462 militari în termen, din care 27 erau 
militari cu termen redus. Aceşti 27 militari cu termen redus, alături de încă 
111 militari în termen fuseseră încorporaţi la 28 septembrie 1989, iar în data 
de 5 noiembrie depuseseră jurământul militar.
 Batalionul avea ca zonă de responsabilitate judeţul Bihor şi judeţul 
Satu Mare, una dintre cele 4 companii de securitate având reşedinţa în Satu 
Mare pe strada Ecaterina Teodoroiu, unde se află în prezent sediul C.J.J. Satu 
Mare.
 Comanda unităţii era asigurată de:

           - mr. Grozav Ioan-Nuc, comandant;
           - mr. Chipea Florian, şef de stat major;
           - mr. Pobirci Ion, locţiitor politic;
           - cpt. Burduhos Constantin, locţiitor pentru servicii şi tehnic.

 Statul major era încadrat cu doi ofiţeri (lt. col. Doble Vasile şi mr. 
Szilagy Zoltan), 3 subofiţeri şi o dactilografă.
Misiunile acestei unităţi, conform legilor şi regulamentelor în vigoare, erau:

- asigurarea, împreună cu alte forţe stabilite prin lege, a securităţii 
obiectivelor de importanţă excepţională, în care îşi desfăşura activi-
tatea conducerea superioară de partid şi de stat, pe timpul cât se afla în 
zona de competenţă;
- participarea la asigurarea ordinii pe timpul desfăşurării unor 
manifestaţii, cu ocazia sărbătorilor naţionale, a vizitelor unor delegaţii 
de partid şi de stat străine, pe teritoriul judeţelor de competenţă;
- participarea la paza şi apărarea permanentă sau temporară, a unor raio-
ane cu destinaţie specială, comunicaţii şi transporturi de importanţă 
deosebită (când era cazul);
- participarea la executarea controlului tehnic de securitate la obiec-
tivele sau locurile în care se desfăşurau (sau urmau să se desfăşoare) 
activităţi de importanţă deosebită;
- executarea pazei şi apărarea unor obiective de importanţă deosebită, 
stabilite prin H.C.M. (era singura misiune ce o executa de sine stătător, 
la celelalte doar „participa“ – după cum se observă).

 
 În judeţul Bihor asigura paza turnului de control şi a Aerogării 
Oradea, iar în cooperare cu U.M. 01326 Oradea participa la apărarea Aero-
portului Oradea, în cazul atacării acestuia, în baza unui plan de cooperare (de 
intervenţie) dinainte stabilit (semnalul „FANFARA“, „MOVILA“); asigura 
executarea controlului tehnic de securitate la intrarea în Aerogara Oradea, 
executat de organele specializate din subunitatea antiteroristă a Securităţii 
Oradea; executa paza şi apărarea sediului Filialei Bihor a Arhivelor Statului 
(azi D.J. Bihor a Arhivelor Naţionale); paza şi apărarea sediului I.J.M.I. Bihor 
şi a sediului administrativ al acestuia; paza şi apărarea sediului Batalionului 
de securitate (paza proprie). În judeţul Satu Mare executa paza şi apărarea 
sediului I.J.M.I. Satu Mare, paza şi apărarea Staţiei C.R.G. (staţie radio-
geniu), paza turnului de control al Aerogării Satu Mare şi paza şi apărarea 
sediului Companiei;

- participarea la paza şi apărarea unor obiective şi persoane vizate de 
elementele extremist-teroriste, la menţinerea, la nevoie, a ordinii şi 
liniştii în zona aerogărilor şi punctelor de trecere frontieră, din zona de 
competenţă;
- participarea, împreună cu miliţia, cu subunităţile specializate de 
securitate-miliţie la misiuni de pază şi ordine în municipiile Oradea 
şi Satu Mare, cât şi la însoţirea trenurilor de marfă specializate, asigu-
rarea ordinii în staţiile C.F.R. şi triajele de cale ferată, din zona de 
competenţă;
- participarea la acţiuni de restabilire a ordinii publice, când aceasta era 
grav tulburată (la nevoie);
- desfăşurarea de acţiuni pentru capturarea sau nimicirea elementelor de 
cercetare-diversiune şi a elementelor teroriste din zona de competenţă 
(la nevoie);
- participa la asigurarea securităţii corespondenţei secrete pe timpul 
transportului acesteia în judeţul Bihor şi judeţul Satu Mare;
- participarea la acţiuni de limitare şi lichidare a urmărilor calamităţilor 
naturale şi catastrofelor (la nevoie);
- în cooperare cu unităţi ale armatei, gărzi patriotice şi alte forţe legi-
time, participa la îndeplinirea unor misiuni speciale, intervenind în spri-
jinul lor conform unor planuri de intervenţie şi de cooperare dinainte 
întocmite.

 În zilele premergătoare Revoluţiei, Batalionul 51 Securitate Oradea 
desfăşura activităţile şi misiunile zilnice normale, conform legilor şi regula-
mentelor în vigoare.
 În prima săptămână a lunii decembrie 1989, Comitetul Judeţean Bi-
hor al P.C.R., prin activistul său cu „probleme speciale“ (cel ce „răspundea“ 
de justiţie, procuratură, armată şi M.I.) – tovarăşul Tămaş, avea în planul 
său de activitate şi analiza activităţii Batalionului de Securitate Oradea. În 
urma unor discuţii „mai aprinse“ cu locţiitorul politic al unităţii*, s-a căzut 
de acord să întocmească un material maiorul Ion Pobirci, ca şi cum l-ar fi în-
tocmit tovarăşul Tămaş în urma controlului unităţii, pe care să-l prezinte în 
şedinţa biroului Comitetului Judeţean Bihor al P.C.R.. Desigur, materialul 
conţinea numai sarcini generale…
 La data şi ora stabilite, comandantul unităţii şi locţiitorul politic au 
participat la şedinţă, reprezentând unitatea, iar cu acest prilej, la solicitarea 
acestora, batalionul a obţinut repartiţia unui televizor color pentru militarii 
în termen (televizoarele color se vindeau numai pe baza repartiţiei date de 
Comitetul Judeţean P.C.R.) şi a unei parcele de pământ pentru gospodăria 
agricolă a unităţii. Aceasta se întâmpla cu o săptămână înainte de declanşarea 
Revoluţiei.
 Tot în această perioadă, în 7 decembrie 1989, orele 04:00-10:00, 
batalionul cu compania de securitate-miliţie condusă de cpt. Covaci Ioan, 
împreună cu organele de miliţie de la judeţ, au desfăşurat acţiuni poliţieneşti 
(razii) în locaţiile Tileagd şi Vadu Crişului. Din partea comenzii unităţii a 
asigurat misiunea companiei maiorul Ion Pobirci, iar din partea statului ma-
jor lt. col. Vasile Doble. În urma raziilor au fost depistaţi şi reţinuţi trei in-
fractori căutaţi de mai multe luni pentru tâlhărirea unui bătrân care vânduse 
o vacă în târgul săptămânal din oraşul Aleşd, iar aceşti infractori împreună cu 
alţi 5 indivizi, l-au urmărit, l-au lovit şi i-au furat banii obţinuţi. Au mai fost 
reţinute şi amprentate încă 16 persoane dubioase, fără documente de identi-
tate – suspecţi de furt.
 Au urmat alte misiuni privind asigurarea ordinii în municipiul Oradea 
şi unele localităţi din judeţ, fapte curente şi normale pentru un batalion de 
securitate.
 Aceasta era situaţia Batalionului 51 securitate Oradea în zilele ime-
diat premergătoare declanşării Revoluţiei din Decembrie 1989.
 Era sâmbătă, 16 decembrie, o zi ca oricare alta. La continuitatea con-
ducerii (permanenţa la comandă) în acea zi se afla maiorul Ion Pobirci. Pro-
gramul în unitate, cu m.t., se desfăşura normal, ca în oricare zi de sâmbătă 
– program administrativ. 
După orele 16:00, s-a primit ordin să fie chemat în unitate comandantul 
unităţii şi să dea telefon la marea unitate.
După ce a vorbit la telefon, maiorul Grozav Ioan-Nuc, a transmis ofiţerului 
la continuitate să se ducă acasă, pentru că a primit ordin să rămână în uni-
tate comandantul, urmând să primească un ordin important, deoarece la 
Timişoara sunt „nişte probleme“. Atât  s-a spus despre ce se întâmpla în 
oraşul de pe Bega – doar că sunt probleme.
 Seara zilei de 16 decembrie 1989, în jurul orelor 22:00 au fost alarmate 
toate cadrele unităţii, fiind aduse în cazarmă, ca urmare a ordinului M.I., 
aplicându-se măsurile specifice situaţiei nr. 2 de alarmă. Noi cunoşteam ce 
însemnau aceste măsuri, eram obişnuiţi cu ele: trebuia ca permanenţa la 
comandă să fie asigurată numai de comandant şi locţiitori, iar jumătate din 
cadre să rămână în cazarmă. 
 Pe lângă măsurile specifice situaţiei nr. 2, se mai preciza: „Luaţi toate 
măsurile de pregătire temeinică şi executare ireproşabilă a misiunilor şi a ce-
lorlalte activităţi pentru prevenirea abaterilor şi evenimentelor negative de 
orice natură. “

  [continuarea în numărul următor] 

Col. (rez.) Ion Pobirci
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 “Legea Presei”  a intrat în vigoare la 13 Aprilie 1862  reglementând 
pentru prima dată drepturile autorilor din România. Regimurile anacronice 
din România  fie nu au acordat importanţă acestui domeniu, fie au modificat 
legislaţia  în scopul unui control total şi a unei cenzuri nedrepte şi nejustifi-
cate. În prezent dreptul de autor în România este protejat prin Legea 8/1996 
cu modificările şi completările ulterioare.

Dreptul de autor.
Dreptul de autor este un termen juridic care desemnează drepturile re-
cunoscute creatorilor de opere literare, artistice sau ştiinţifice sau de orice alt 
gen de creaţie intelectuală.
 
Obiectul dreptului de autor.
Operele originale de creaţie intelectuală în domeniul  literar, artistic sau 
ştiinţific, cum sunt:
 • scrierile literare şi publicistice;

• programele pentru calculator;
• operele ştiinţifice scrise sau orale;
• compoziţiile muzicale;
• operele dramatice, dramatico-muzicale;
• operele  coregrafice şi pantomimele;
• operele fotografice şi cinematografice;
• operele de artă grafică sau plastică şi operele de arhitectură;
• lucrările plastice, hărţile şi desenele din domeniul topografiei, 
geografiei, ştiinţei în general;
• operele derivate plecând de la una sau mai multe opere preexistente.

 
Categorii de opere ce nu beneficiază de protecţia dreptului de autor.
      Nu pot beneficia de protecţia legală a dreptului de autor următoarele:

• ideile, teoriile, conceptele, descoperirile ştiinţifice, procedeele, me-
todele de funcţionare sau conceptele matematice  ca atare şi invenţiile, 
conţinute într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de 
explicare sau de exprimare;
•  textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară 
şi traducerile oficiale ale acestora;

• simbolurile oficiale ale statutului,ale autorităţilor publice şi ale 

organizaţiilor cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, 
insigna, ecusonul şi medalia;
•  mijloacele de plată;
• ştirile şi informaţiile de presă;
• simplele fapte şi date.

Drepturi conexe ale dreptului de autor.
Drepturile conexe au evoluat în jurul operelor protejate prin dreptul de au-
tor, nu aduc atingere drepturilor autorilor si confera protectie pentru:

 • artiştii interpreţi sau executanţi pentru propriile interpretări sau 
execuţii;
•  producătorii de înregistrari sonore şi producătorii de înregistrări au-
diovizuale pentru propriile înregistrari;
•  organismele de radiodifuziune şi de televiziune, pentru propriile 
emisiuni şi servicii de programe

 
 În sensul legii, prin artişti interpreţi sau executanţi se înţelege: ac-
torii, cântăreţii, muzicienii, dansatorii şi alte persoane care prezintă, cântă, 
dansează, recită, declamă, joacă, interpretează, regizează, dirijează ori execută 
în orice altă modalitate o operă literară sau artistică, un spectacol de orice fel, 
inclusiv folcloric, de varietăţi, de circ ori de marionete.

Recomandări.
 Preluarea fără cost a unor materiale de presă se poate realiza doar 
în limita a 500 de semne, dar fără a depăși jumătate din articolul sau știrea 
în cauză, asigurându-se astfel atât libera circulație a informației, cât și car-
acterul de „revistă a presei” susținut de paginile de internet în cauză.  În mod 
obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informației.
Preluarea a mai mult decât cele prevăzute anterior se poate realiza doar în 
condițiile unui acord, financiar sau de altă natură, încheiat cu deținătorul 
drepturilor. Ca măsură preventivă vă recomandăm aplicarea simbolului drep-
turilor de autor pentru atenţionarea asupra faptului că respectiva lucrare este 
protejată.
  

Jurist Marius V. Pop
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Consilier Juridic

Patru bihoreni la Mondialele de 
fotbal-tenis juniori

Tengo Salonta a devenit 
vicecampioană naţională

 Echipele CS Tengo Salonta şi CS Crişul 
Oradea s-au clasat pe podiumul campionatu-
lui naţional de juniori la fotbal-tenis. Salontanii 
(antrenor Georgel Bobiş) au devenit vicecampioni 
naţionali la general, fiind devansaţi cu 3 puncte 
de Comexim R Lupeni. Ultima treaptă a podiu-
mului a fost ocupată de tânăra formaţie CS Crişul 
Oradea (antrenor Gheorghe Grădinaru), care s-a 
remarcat însă pe probe, cucerind locul I la simplu 
şi locul doi la dublu.
 Echipa salontană a avut în componenţă 
jucătorii: Vasile Sorean jr, Alex Sorean, Molnár 
Gyula, Bagosi István, Andrei Todor. Formaţia 
orădeană a fost alcătuită din Ioan Creţ , Paul Creţ, 
Ionuţ Oprea, Ionuţ Bota, Gabriel Fărcuţ, Cosmin 
Hava  şi Andrei  Haş.

Duelul dintre Lupeni (albastru) şi Salonta a fost 
strâns, întâietatea fiind decisă în ultima etapă

CS Crişul a ocupat un loc merituos pe podium

„A fost un an bun pentru noi şi sper să înche 
-iem un rezultat pe măsură la Mondiale, unde să 
obţinem clasări pe podium la toate probele” a de-
clarat Vasile Sorean conducătorul clubului Tengo. 
 Gheorghe Grădinaru, omul care se ocupă 
atât de destinele secţiei de fotbal-tenis a CS Crişul, 
cât şi a Federaţiei Române de Fotbal-tenis speră 
şi el într-o comportare cât mai bună a delegaţiei 
române la Istambul, unde pe lângă juniori, vor 
evolua şi senioarele.
 În prezent componenţii echipei naţionale 
de juniori a României se află în cantonament la Poi-
ana Braşov în vederea participării la Campionatul 
Mondial, programat în perioada 22-24 octombrie 
la Istambul. Din lot fac parte trei componenţi ai 
CS Tengo Salonta, Vasile Sorean jr ,  Alex Sorean, 
Molnár Gyula, respectiv un component al CS 
Crişul, Ioan Creţ.

Politolog Florin Mihalca

Olimpicii cu care ne mândrim
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