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 A ne reaminti de Eminescu, devine pe zi 
ce trece, an de an, o noțiune învechită și caducă în 
același timp, care după cum consideră „luminații 
emanați ai democrației românești“ nu mai cores-
punde noilor vremuri. 
 Ne aducem cu drag aminte de marile 
personalități istorice care au marcat „zorii libertății 
noastre”, care au cimentat pilonii rezistenței 
spiritualității românești și ai culturii nu  mai 
reprezintă o necesitate – ne spun astăzi demolatorii 
culturii românești. 
 De ce atâta ură și înverșunare împotriva 
marilor personalități care au casetat civilizația și 
cultura în România …?  
 Fraților, cum am putea accepta această 
impostură, și să uităm marii înaintași ai literaturii 
și culturii românești…? care trebuiau altminteri 
adunați și așezați în trunchiul Panteonului Neam-
ului Românesc, așa cum alte neamuri și popoare 
ale Europei au făcut-o, popoare care au știut să-și 
cinstească înaintașii.
 Cum am putea să-l uităm pe Eminescu? 
marele geniu care a știut să dăruiască literaturii 
gustul perfecțiunii într-o lirică nouă iar graiul nos-
tru până la el, de o frăgezime și de un farmec plin 
de străluciri astrale incomensurabile și de neegalat. 
Eminescu întreg adună în dimensiunile statuii sale 
spirituale toate virtuțile creatoare ale omului româ-
nesc născut și trăit pe această vatră milenară.
   Azi, 15 Ianuarie 2011, îl cinstim pe Eminescu, 
și ne plecăm sfioși capul în fața monumentalei sale 
statui și creații, pentru că Eminescu a fost pentru 
noi românii gânditorul poetic, gazetarul naționalist, 
care a participat în timpul vieții la conturarea unei 
personalități plenare, în care fervoarea lirică, „aspra 
luciditate și accentele virile le-a unit într-un echili-
bru superior “.

 Chiar dacă Eminescu a intuit funcțiile 
esențiale ale neamului său din care s-a zămislit și în 
sânul căruia a trăit, în rostul lor ultim, el a fost totuși 
cel care a surprins și formulat permanențele istorice 
ale neamului nostru care au determinat structura, 
evoluția și demersurile politice ale veacului în care 
a trăit, acele permanențe istorice și frământări 
sufletești care sunt și astăzi la fel de incendiare și 
valabile, dar din nefericire noi suntem insensibili 
să le putem recepta și suntem foarte puțini cei care 
mai dispunem de mândria de a fi români.    
 Pentru anihilarea permanențelor istoriei, 
demolatorii de statui sunt demolatorii culturii 
românești de mâine, dacă nu vom lua atitudine, sunt 
cei pentru care versurile poetului basarabean, preot 
Alexie Mateevici: „Limba noastră-i o comoară / În 
adâncuri înfundată / Un șirag de piatră rară / Pe 
moșie revărsată…” care deranjează enorm de mult, 
pretinzând chiar în unele cazuri „Scoaterea poetului 
Eminescu” din manualele școlare și înlocuirea aces-
tuia cu noii apologeți dizgrațioși ai democrației.
Este de neconceput faptul că Eminescu care a iu-
bit atât de mult această vatră și pământ românesc, 
să devină însuși indezirabil la „el acasă”. Asemenea 
momente a mai parcurs Eminescu atunci când în 
lupta pentru identitatea națională specifica: „ Nu 
cerem de la lume decât putința dezvoltării pacinice, 
nu voim decât să putem fi un strat de cultură în 
această parte înăsprită a Europei, nu stăruim decât 
ca popoarele de la Apus să se încredințeze că in-
teresele noastre sunt identice cu ale civilizațiunii și 
că suntem un popor vrednic de misiunea ce ni se 
cuvine. Dovadă ne este trecutul, pe care l-am putut 
purta fără a fi pierdut din individualitatea și trăinicia 
noastră (Basarabia și Bucovina).”
  În același timp, putem afirma că nu s-a cu-
noscut cu adevărat momentul epocal care a zguduit 

sufletul său răscolit de marile drame ale istoriei 
naționale, pentru că din trecut el scoate o lecție 
majoră de optimism. Anatema istorică la Eminescu 
reprezintă ceva mai mult decât aderența romantică 
față de frumusețile naturii sale poetice. El judecă 
trecutul cu ochiul de vultur al istoricului, în funcție 
de permanențele destinului național, Eminescu 
vede în istorie o lecție supremă a vieții, desprinzând 
în acest fel marea certitudine – a trăiniciei poporu-
lui  român: „Statul Român de astăzi a trecut însă 
prin mai multe zguduiri și rămâne statornic fiindcă 
are două temelii: Conștiința Românilor și încrede-
rea marilor națiuni europene”.
 Sunt convins că Eminescu frământat de 
dramele istoriei, dar nu deznădăjduit, cu credința 
nețărmurită în durata existențialismului neamului 
nostru, a scris versurile răscolitoare ale Doinei ; care 
și astăzi devin dureroase, constituind o problemă 
pentru năpârcile ermetiste ale neamului nostru:

De la Nistru pan’ la Tisa 
Tot Românul plânsu-mi-s-a 
Că nu mai poate străbate 
De-atâta străinătate. 
Din Hotin și pân- la Mare 
Vin Muscalii de-a călare, 
De la Mare la Hotin 
Mereu calea ne-o ațin 
Din Boian la Vatra Dornii 
Au umplut omida cornii 
Si străinul te tot paște, 
De nu te mai poți cunoaște. 
Sus la munte, jos la vale 
Și-au făcut dușmanii cale; 
Din Sătmar până în Săcele 
Numai vaduri ca acele. 
Vai de biet Român săracul, 
Îndărăt tot dă ca racul.
                         [...]

 Ing. Mircea Vac

Să ni-l reamintim pe Eminescu 



Rolul lui Alexandru Ioan Cuza în formarea 
Statului National Român modern

 Realizarea Unirii Principatelor Române n-a însemnat o simplă ștergere 
de hotar între două teritorii locuite de aceeași națiune, prin menținerea acelorași 
structuri sociale și politice, ci a însemnat nașterea unui stat nou, cu instituții 
corespunzătoare statului modern.
 De noua structură statală, care a făcut posibile înnoirile de mai târziu, 
sunt indisolubil legate numele și opera marelui domn reformator, Alexandru 
Ioan Cuza.
 În cei 7 ani de domnie, perioadă scurtă din punct de vedere istoric, au 
fost înfăptuite o seamă de reforme a căror valoare nu are precedent în istoria 
noastră și fără de care Unirea, doar proclamată, nu ar fi devenit viabilă. Cea 
mai fertilă perioadă reformatoare a fost  cea din timpul guvernării lui Mihail 
Kogălniceanu (1863-1865). Atunci au fost adoptate: legea secularizării averilor 
mănăstirești (17 decembrie 1863) prin care 25% din suprafața țării, cât însumau 
moșiile închinate locurilor sfinte, au trecut în patrimoniul statului.
 Secularizarea mai are meritul de a fi oprit înstrăinarea unor însemnate 
valori cultural-artistice deținute de mănăstiri (icoane, podoabe, manuscrise, 
tipărituri) și dirijarea lor spre păstrare la Muzeul Național de Antichități și 
Arhivele Statului; Legea electorală (2 iulie 1864), care a dat posibilitate mai 
multor pături și categorii sociale, în special burgheziei industriale și bancare în 
plină afirmare să participe la viața politică prin reducerea substanțială a censu-
lui; legea rurală (14 august 1864), care scutea pe țăran de sarcinile feudale și îl 
împroprietărea cu un lot de pământ. În temeiul acestei legi au fost împroprietărite 
511896 familii cu 2038640 hectare pământ.
 Printre alte măsuri legiferate amintim cele privind înființarea Con-
siliului de Stat, adoptarea noilor coduri: penal, civil și militar- inspirate după 
cele occidentale, unificarea armatei și reorganizarea ei, a serviciului de poștă și 
telegraf, înființarea consiliilor județene, interzicerea cumulului de funcții pub-
lice, adoptarea sistemului metric de măsură, înființarea Casei de Depuneri și 
Consemnațiuni, reorganizarea clerului și justiției, precum și încercarea de insti-
tuire a unui sistem monetar național spre a pune capăt haosului monetar existent 
în țară.
 Anul 1862 consemnează și realizarea deplinei unități politico-adminis-
trative, adică existența unui singur guvern, a unui singur parlament și o singură 
capitală. 
    Începând din acest an vom întâlni în actele emise de Cancelaria  Domnitoru-
lui Cuza, pentru prima dată, denumirea de „România”.
 Cuza s-a remarcat deopotrivă și prin interesul constant acordat vieții 
culturale în general și învățământului în special. Legea instrucțiunii publice din 
5 decembrie 1864 stabilea ca obligatoriu și gratuit învățământul primar atât 
pentru băieți cât și pentru fete, într-o vreme când în țările avansate ale Europei 
încă nu se legiferase acest lucru. Pe lângă învățământul primar de 4 ani, a fost ex-
tins și învățământul secundar cu o durată de 7 ani, prin înființarea de „gimnazii” 
în principalele orașe ale țării.
 Grija față de învățământul superior (3 ani) s-a concretizat prin deschi-
derea celor două universități: de la Iași (1860), ce-i poartă de altfel și numele, 
și București (1864). Au fost deschise și o serie de școli speciale: două conserva-
toare, o școala de belle-arte, de silvicultură, comerciale etc. Nu putem omite nici 
faptul că în timpul domniei sale, alfabetul greoi, chirilic a fost înlocuit cu cel 
strămoșesc, cel latin.

 Înconjurat de diplomați iluștri: Costache Negri, Vasile Alecsandri și 
Mihail Kogălniceanu, Cuza s-a remarcat și prin strădanii deosebite în direcția 
lărgirii autonomiei țării și a sporirii prestigiului ei pe plan internațional.
 Sultanul îl tratează ca pe egalul său, Rusia și Austria au fost silite la tact 
și prudență, Franța și Sardinia îl priveau cu simpatie, emigranții maghiari și po-
lonezi au găsit în persoana sa un sprijin deosebit, iar românii transilvăneni, sârbii 
și bulgarii îi asociau numele cu reușita mișcării lor de emancipare națională.
 Toate aceste acte a căror valoare este de necontestat, ar fi trebuit, cel 
puțin teoretic, să-i consolideze poziția de conducător al statului și să polarizeze 
în jurul său suficiente forțe pentru a contracara acțiunile opoziției. Evoluția lu-
crurilor a cunoscut însă un curs cu totul deosebit, iar în 1866, adică tocmai după 
realizarea marilor reforme, zidul ostilităților a devenit atât de puternic încât dom-
nitorul s-a zdrobit de el. „Nu greșelile...ci faptele lui cele mari l-au dus la pieire” 
(M. Kogălniceanu) căci, lovind în interesele celor care conduseseră până nu de-
mult destinele celor două Principate, și-a creat dușmani aprigi, care unindu-și 
de moment forțele într-o „monstruoasă coaliție” au reușit să-l răstoarne printr-o 
acțiune inițiată chipurile „în numele națiunii”, dar executată la adăpostul nopții. 
 „Dar nu este în lumea aceasta totul deșertăciune, rămâne ceva stator-
nic; rămân faptele mari care sunt nepieritoare”. Cu această reflecție sugerată de 
experiența istoriei, își lua rămas bun Mihail Kogălniceanu de la Domnul Unirii 
și al Împroprietăririi, coborât în cripta de la Ruginoasa la 29 mai 1873.
 Alesul de 5 și 24 ianuarie 1859, a fost mai mult decât un om, el a sim-
bolizat Unirea, a reprezentat o epocă. Principalele sale reforme, fără de care 
Unirea n-ar fi devenit o realitate, au dat lovituri hotărâtoare feudalismului, au 
deschis căi largi dezvoltării capitaliste a țării, au ridicat importante pături sociale 
la viața politică, l-au înălțat pe țăranul șerb la rangul de cetățean și proprietar.
 Ridicându-se cu mult deasupra contemporanilor săi, Cuza a înțeles per-
fect ce se aștepta de la el și a acționat ca atare. În tot ceea ce a făcut și a întreprins 
a dat dovadă de abnegație și de un rar patriotism. Ultimele sale cuvinte pe când 
părăsea țara: „...să-i meargă țării mai bine fără mine, decât cu mine...Să trăiască 
România!”, nu fac decât să întărească afirmația.
 Dar cel care a dat expresia cea mai înaltă și mai fidelă prețuirii de care 
s-a bucurat, a fost poporul însuși în amintirea căruia Alexandru Ioan Cuza n-a 
încetat să însemne personalitatea istorică cea mai reprezentativă a epocii mod-
erne,  simbolul incoruptibil de care și-a legat năzuințele de progres și democrație. 
Asimilându-l integral, masele populare își defineau prin domnitorul Unirii, al 
omeniei și al dreptății sociale propriile lor aspirații.
 Unirea din 1859, în lumina informației istorice, nu este punctul final 
al unui proces istoric, ci doar o etapă care premerge viitoarele transformări pe 
drumul devenirii noastre naționale. Ea constituie deopotrivă premisa cuceririi 
independenței și a făuririi statului național unitar român.

Dr. Bujor Dulgău   
   Directorul Arhivelor Naționale Bihor
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 Octavian Goga, suflet frământat şi zbuciumat, fire vulcanică, trăind în 
prima parte a vieţii în „atmosfera celei mai sălbatice persecuţii a românilor din 
Transilvania”- cum ne mărturiseşte, nu putea să nu aibă în atenţie „cele două 
inimi în care a clocotit uraganul”: Horea şi Iancu.
 Fiecăruia i-a dedicat mai multe pagini, pe amândoi i-a aşezat pe soclul 
nemuririi, caracterizându-i astfel: „prin Horea ţâşneşte un fulger răzleţ din vi-
forul unui popor, prin Iancu cere cuvântul poporul însuşi, cu adevăruri progra- 
matice azvârlite în cumpăna istoriei”.
 Poetul cântării pătimirii românilor ardeleni face apel la exemplul lor de 
câte ori analizează situaţia din Transilvania aflată sub opresiunea străină şi mai 
ales atunci când pune în centrul atenţiei ideea identificării graniţelor etnice cu 
cele politice.
 Suflarea de foc a lui Iancu, cel ce-şi zicea „nepotul lui Horea” a azvârlit în 
clocotul conştiinţei obşteşti deviza „ Sau punem pumnul în pieptul furtunii sau 
pierim”. De ce? Pentru că, aşa cum constata Goga, „în Ardeal era o viaţă foarte 
zbuciumată, erau adică luptele pe care le duceam, luptele politice de afirmare 
naţională împotriva asupririi ungureşti”.
 Goga ne atrage atenţia că generaţii întregi au perpetuat ideea unirii, de 
la unul la altul, încât el nu se consideră decât „continuatorul normal al simţirii 
generale”.
 În Transilvania, pământurile, bogăţiile, funcţiile au încăput pe mâna 
străinilor, românilor rămânându-le munca de robi şi jalea. Zbuciumul istoric 
al neamului  nostru a trăit printr-un popor de ţărani. Românismul „nu trăia 
decât în cadrul unei vieţi patriarhale”. Dominaţia străină ne-a încătuşat ener-
giile. „Povestea noastră de aici e o lungă plângere în surdină, revărsată în doine, 
ticluită în petiţii la împăratul sau oftată în rugăciuni la Dumnezeu”.
 De două ori însă Ardealul „ a lovit cu sete crâncenă şi cu avânt înfricoşat, 
dospit din impulsuri seculare”. În amândouă rândurile a pornit dintr-un loc de 
vitejie legendară. Acest loc este Ţara Moţilor, inima României. Şi a pornit de aici 
pentru că moţii sunt mult mai în contact cu realitatea. Goga ni-i caracterizează 
astfel : „ Neamul lor vânjos adăposteşte singura tradiţie de eroism pe care vremea 
vitregă nu ni l-a putut înfrânge... Cu toată robota lor silnică aceşti copii ai co-
drului şi-au menţinut dorul şi libertatea. Când tot Ardealul se legăna în tânguire 
neputincioasă, în văgăunele lor fermenta revolta...Ei ne-au învăţat mai întâi să 
plătim cu sânge nu cu lacrimi, ei au întrodus virtuţile războinice pe un pământ 
biruit”.
 De pe culmile Apusenilor „a strigat pentru prima oară răzvrătirea ca un 
bucium precursor al redeştăptării generale. Moţii sunt Tirolul nostru, pumnul 
Ardealului”. Au dovedit-o şi Horea şi Iancu, amândoi înscriind în istoria nea-
mului file de epopei. Ei se aseamănă prin obiectivul luptei lor. Îi deosebesc ep-
ocile diferite în care au trăit, dar şi altceva.
 Horea a fost un ţăran care a întruchipat Ardealul „intra muros”...„cea 
dintâi erupţiune vulcanică a unui popor schinjuit o mie de ani”, el este „ un 
Spartacus în iţari”, dar şi „o victimă a demagogiei imperiale a lui Iosif II”.
Poetul ni-l descrie astfel pe Horea : „....un obraz de ţăran, o faţă arsă de soare, 
brăzdată de creţuri adânci ca tăieturile de cuţit, cu părul lung încununând frun-
tea largă, căzut cuviincios pe umeri. Semenii lui, dorind pe semne să-l alinte cu 
porecla lor, i-au dat din tinereţe numele Horia, un nume sonor şi primăvăratic 
născut din cântec şi din zvon de pădure. E o întreagă lume de simţire, o specială 
naivitate populară, e un zâmbet de soare în acest botez. De felul lui îi zicea Vasile 
Nicula Ursu”.
 Având şcoala vieţii de moţ peregrin a fost ascultat şi urmat de mii de 
iobagi  pentru că dorea ca „ nobilime mai mult să ni fie” iar  „ pământurile să se 
împartă ţăranilor”.
 După 63 de ani, s-a ivit pe cerul istoriei românilor intelectualul Avram 
Iancu, cel pe care Goga îl caracterizează „soldatul conştient al ideii naţionale, 
a cărui spadă loveşte de la înălţimea unor principii imuabile de acord cu cate-
hismul epocii lui”. El întruchipează lupta de veacuri a ţăranului român veşnic 
obidit şi jignit peste marginile suferinţei omeneşti contra exploatatorilor de 
toate neamurile.

 Iancu este erou şi mucenic – cum îl numea Nicolae Iorga –  al acestei 
cauze. De aceea a rămas în conştiinţa poporului român nu un ideal de o clipă, ci 
neuitatul binefăcător. A rămas ca un geniu al binelui aflat în slujba celor mulţi 
şi obidiţi, un spirit superior care acţiona  după legile naturii, după natura sa, în 
slujba oamenilor.
 Pe acest erou mistuit de o flacără puternică, aceea a propriului popor, cu 
care  s-a contopit inseparabil la vârsta de 24 de ani, când vremurile revoluţionare 
i-au imprimat naturaleţea oamenilor cu o bogată experienţă a vieţii, Octavian 
Goga ni-l descrie şi îl  încadrează în tezaurul nepieritor al legendei. Iancu devine 
proverbial pentru conciziunea vorbei şi a gestului (spre exemlu expresia Noa 
gata, noa hai). 
 Personalitatea lui a generat  în epocă o producţie literară cultă şi populară 
impresionantă. Goga ne zice: „Advocatul Avram Iancu a pledat cu sabia în mână 
cauza românismului. Prefectul de lăncieri întors între moţii lui s-a dovedit un 
strălucit militar... Agerul prefect, frumos, drept şi încrezător crai al munţilor, se 
ivea pretutindeni pe calul lui alb ca un zeu al luptei”.
 Şi-ntr-adevăr, Iancu a fost prezent nu numai la Câmpeni, Bistra, Baia de 
Arieş, ci şi la Traniş, Săcuieu, Vişag, în 3-6 decembrie 1848, la Huedin, în 7-8 
decembrie, iar în mai-iunie 1849 la Mărişel. Dar unde nu era ?
 Însă perfidia Vienei l-a atins şi pe el. Moţii biruitori la Fântânele-
Mărişel, în  5-6 iulie 1849, dar şi-n alte locuri, au fost transformaţi în mucenici. 
Austriecii ajutaţi de armatele ruseşti au „pacificat” pe cei ridicaţi la luptă folosind 
atât armele cât şi întregul registru absolutist.
 Dacă Horea, o vreme a crezut sau cel puţin şi-a pus speranţele în pro-
șmisiunile împăratului, în februarie 1785 a cunoscut „mărinimia” acestuia pe 
propria-i piele, fiind zdrobit cu roata din porunca acestuia. Iancu şi-a dat seama 
de minciunile imperiale.
 Horea, acel  martir a intrat definitiv în legende sub nenumărate alintări. 
Despre el, Goga ne spune:  „Moţul nostru plecat la drum pentru bucătura lui de 
pâine...plimbă imaginea viteazului căpitan şi o cântă în largul drum de ţară, cu 
un reflex de veche mândrie... cum coboară pe malul Arieşului îngânând vechiul 
cântec: 
   Cât a fost Horea-mpărat
   Domnii nu s-au desculţat
   Nici în pat nu s-au culcat
   Prânz la masă n-au mâncat.”
Viaţa lui, faptele-i de vitejie, sacrificiul suprem, sunt atât de sugestiv redate în 
creaţia  Balada Horii, culeasă de noi din satul Poiana Horii, din care reproducem 
doar câteva versuri: 
   „Fost-o mulţi viteji pe lume,
     Fost-o mulţi, cu mândru nume,
     Câţi or fi, câţi s-or afla,
     Dar ca Horea-l nostru ba...”
Semnificativ este şi finalul baladei :
   „Şi-aşa o zâs Horea, o zâs
    Când pe roată mi l-o pus,
    S-o uitat la moţi, cu dor
    Şi-o zâs: mor pentru popor”.
 În schimb, Avram Iancu, jucând un rol îndoit, de tribun al moţilor şi 
cel de luptător pentru drepturile naţiunii române, devine atât craiul moţilor 
cât şi erou naţional. Personalitatea sa ne-o subliniază Goga astfel: „era de o 
excepţională valoare morală din care posteritatea şi mai ales zilele noastre tulburi 
ar putea să desprindă linii simple şi mari ... el radia tinereţe, nerv şi optimism”. 
Şi mai mult de atât  „toată vremea a fost comandantul de necontestat, adorat de 
mulţime” deoarece avea ţeluri clare, spunându-i împăratului: „nu ne-am luptat 
pentru jucării  (adică medalii), vrem drepturi Maiestate.”
 Tribunii, centurionii, toţi luptătorii priveau la Iancu „ca la soarele de 
miazăzi”, cum atât de plastic se exprima Nicolae Bălcescu.
Tragedia pe care a trăit-o Iancu după revoluţie este excepţional descrisă de către 
Octavian Goga, care ne spune: „Absolutismul austriac ca o nouă pecingine s-a 
aşternut asupra Ardealului, trecut prin ghiarele brutale ale nemeşilor unguri 
în sforile abile ale poliţiştilor austrieci”. Unii fruntaşi revoluţionari români şi-
au luat lumea în cap, au fugit peste graniţe, alţii şi-au atârnat sabia în cui, dar 
Avram Iancu a continuat să-şi manifeste revolta pe diferite căi. Goga constată că 
„el îşi hrănea avântul din impulsiuni atavice şi simţise cu toată carnea lui drama, 
în minte cu făgăduinţele de ieri şi în urechi încă cu strigătul năvalnic al gloatelor 
de la Mărişel, nu putea privi cu braţele încrucişate ruşinea...”.
 Manifestând adâncă nemulţumire, Iancu încuraja procese, se angaja ca 
avocat, îndemna la nesupunere. Urmărindu-i toate mişcările, autorităţile l-au 
prins şi brutalizat la Hălmagiu, apoi l-au închis la Alba Iulia, unde „l-au ferecat 
în lanţuri şi l-a pălmuit un căpitan austriac”.

Horea şi Iancu în creaţia lui Octavian Goga
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 Goga, caraterizează şocul ce i-a produs un astfel de tratament zicând: 
„Ce vifor pustiitor trebuie să fi bântuit în acele clipe în sufletul Prometeului 
înlănţuit. Ce umbre fugare se vor fi abătut peste fruntea lui, pe care strălucea 
cununa de raze a unui popor întreg. Ieşit de după zidurile negre, eroul umilit era 
pe marginea abisului. Drumul lui nu mai avea întoarcere... Avram Iancu trebuia 
să dispară din circulaţie ca să intre în imperiul legendei... A urmat deci fatalul 
sfârşit de dramă, zguduitor şi mistic ca o tragedie shakespiriană”.
 Într-adevăr, Iancu s-a încrâncenat, s-a tânguit după cei ce au murit în cei 
doi ani de revoluţie, fără să poată vedea visul împlinit. Într-o scrisoare trimisă lui 
Ilie Măcelariu în 15 mai 1860, la întrebarea, „ce mai speri ?, îi răspunde : „timpul 
speranţelor mele a trecut şi credinţa mea e ca a şarpelui, căruia natura îi spune 
să-şi apere capul, totuşi să nu crezi că spun astea fiindcă mi-aş teme viaţa mea 
nenorocită, nu căci această viaţă mi-am expus-o în anii 1848-1849 în mai multe 
rânduri pentru iubita mea naţiune...”.
 Aceasta a fost viaţa unui  om mistuit de flacăra puternică, aceea a popo-
rului său, cu care se contopise inseparabil. Iancu a fost un om născut pentru 
acţiune, reuşind  în anii 1848-1849 să  pună pumnul în pieptul furtunii, oprind 
anexarea Transilvaniei la Ungaria şi obţinând în parte desfiinţarea iobăgiei.
Pentru asemenea merite, Goga se întreabă şi ne întreabă: „Se va găsi oare 
cândva meşterul iscusit, care despicând întâmplările şi constatând faptele să 
reconstruiască această pagină de demult?”. Răspunsul afirmativ spunem că  şi 
Goga l-a nemurit zicând: 

“Trăi-va veşnic Iancu în doina plângătoare
Ce-atinge tremurând adâncul codrului
Căci inimile noastre i-or fi ocrotitoare
Trăi-va scris în stele etern numele lui”.

 Alt argument peremptoriu este modul în care poporul l-a preamărit 
subliniindu-i calităţile, trecându-l în lumea umbrelor încă în timpul vieţii. Avea 
doar 24 de ani când 10000 de moţi intrau pe Câmpia Libertăţii de la Blaj, într-o 
ordine desăvârşită, cântând cadenţat:

„Astăzi cu bucurie
Românilor veniţi
Pe Iancu, în câmpie
Cu toţi să-l însoţiţi...”

Când Iancu a fost nevoit să înlocuiască sabia cu fluierul, poporul i-a înţeles 
necazurile şi i-a rămas ataşat. O creaţie populară culeasă din Beliş ne zice :

Pe Coca, spre Călăţele
Mere Iancu şi i jele.
Jele-i Doamne muntelui
De oamenii Iancului.
Şi cui să nu-i fie jele
De zilele noastre grele
Că un hoţ de împărat
Ne-a minţit şi ne-a trădat”

Jalea Iancului, necazurile lui, devenite ale tuturor moţilor, sunt redate şi în 
versurile :

„ Doamne, nu da nimănui
Jelea dată Iancului. 
Codrului, ce-a vrut i-ai dat,
Dar lui Iancu i-ai luat,

Zilele, hodinile,
I-ai lăsat blestemele.
Nu mai vede, nu aude
Şi de stele se ascunde.
Nu mai vede floricele
Numai a moţului jele.
N-aude-a păsării glas
Numa-a moţului năcaz”

 Azi, de acolo, de la Ţebea ne veghează chiar dacă îl plouă cu frunze, 
pentru că a fost singurul care a purtat „durerea unui neam întreg” în sufletul 
său şi s-a cucernicit în nădejde căci cerul primeşte bucuros lupta de dezrobire a 
neamului său, aşa cum însuşi reiese şi din Doina Crişurilor.
 Simbiotic durerile sufletului tuturor moţilor, am consimţit a le lega de 
catapeteasma crişurilor - ca simbol al fraternităţii şi nădejdei în descătuşarea 
durerilor, aşa cum reiese din versurile: 

„Purtând doinirile bătrâne 
pe-adânc însângeratul val,
printre livezi şi printre grâne,
ascult trei râuri din Ardeal.

Sunt Crişurile, scumpe ape,
ce’n şipot lung, clocotitor,
din lanţurile grele vor să scape
să spună lumii jalea lor

Ascult oftarea lor de veacuri
Şi plânsul lor îl înţeleg
Că sunt dureri ce-aşteaptă leacuri - 
Dreptatea unui neam întreg!

Şi Crişul Repede proneşte
Şă-şi spună dorurile’n şir
Acolo unde odihneşte,
Poetul Neamului Martir...

Pe culmea ce-şi înalţă crucea
Sub cerul viu, străfulgerat
Aude Bardul de la Ciucea
Ce-i spune Crişul sângerat

Şi-n somnul lui fără de moarte 
Rosteşte Iancul luptător:
- „Măi Crişule, mai ne desparte 
Un ceas... de cel Mântuitor” 

Moţii, românii patrioţi cinstesc aşa cum se cuvine pe eroii lor Horea şi Iancu.
 

       Prof.  Nicolae Şteiu
Huedin,  Județul Cluj
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MAMEI MELE
 

Ţi-aş aduce jar de stele-n casă
La veghea ta de ani ca un răspuns
La pasul tău de viaţă furtunoasă
Focul iubirii mele e de-ajuns?
 
De-aş face din zăpezi un cuib fierbinte
De-aş plânge în poeme pe ascuns
Cu mâinile postind printre cuvinte
Tăcutul meu omagiu e de-ajuns?
 
De ţi-aş întoarce boarea mângâierii
De ţi-aş pătrunde gândul nepătruns
Mă-nchin în faţa ta la focul serii
Dar ştiu că toate-acestea nu-s de-ajuns.

POEMĂ FINALĂ
[...]

Văjmaşul timp să îl opresc nu pot
De aceea vă dezmierd cu o adiere
Din cărţile ce n-apuc să le scot
Să m-aşteptaţi cu ele la-nviere!

Nu vă-ntristaţi că nu plec prea departe
Doar mi-am plătit chirie la o stea
Ce locuieşte dincolo de moarte
Şi e regina mea de catifea

Puteţi să-mi scrieţi, am să vă răspund
Rămâneţi până-atunci însă cu bine
Ne vom păstra scrisorile în gând
Deasupra pecetarului în pâine.

Sursa : www.mirceabelu.com

În amintirea unui prieten drag
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  A plecat de curând dintre noi, la vârsta patriarhală de 90 de ani o per-
sonalitate remarcabilă a vieţii bisericeşti şi culturale contemporane, mitropolitul 
Bartolomeu Anania, eminent teolog şi cărturar erudit, prozator, poet şi drama-
turg de certă valoare. Efigia sa încheie în chip exemplar o întreagă pleiadă de 
fruntaşi ai vieţii spirituale şi oameni de cultură, generatori de repere clasice la 
care să se poată raporta generaţiile viitoare.
 A avut o fire tumultoasă, chiar vulcanică uneori, în momente însemnate 
ori de răspântii şi şi-a purtat paşii vieţii cu hotărâre neclintită, cu îndârjire şi 
demnitate de spirit ortovertebrat, nefiind niciodată dispus să cedeze măcar o 
iotă sau o cirtă din crezămintele şi idealurile pe care le-a urmat cu rigoare şi 
autodisciplinare asumată cât se poate de conştient.
 Împletitura obârşiilor sale oltene şi transilvănene i-au conferit valenţe de 
netăgăduită valoare şi autenticitate spiritului său scrutător, scânteitor şi vizionar, 
cu accente uneori rebele şi chiar revoluţionare. S-a născut în satul Glăvile – 
Peşteana, jud. Vâlcea, la 18 martie 1921. Din tinereţe este atras de calea Bisericii 
şi după ce studiază la Seminarul „Central” din Bucureşti, urmează  Facultatea de 
Teologie din Bucureşti şi la AcademiaTeologică din Sibiu. Îşi cristalizează din 
ce în ce mai consistent afinităţile spre ziaristică, teatru şi poezie şi se apropie de 
câţiva scriitori de marcă, între care şi Tudor Arghezi, de care îl va lega o caldă 
şi statornică prietenie. În această perioadă a îmbrăcat haina monahală, închino-
viindu-se la Mănăstirea Antim din Bucureşti şi după un timp la Polovragi. A 
făcut studii la Facultatea de Medicină şi la Conservatorul din Cluj. Intră acum 
în vâltoarea luptelor antirevizioniste și anticomuniste din inima Ardealului, ca 
un lider al studenţilor clujeni, pentru care va avea multe de pătimit.
 În 1942 a fost hirotonit ierodiacon, ocupând diverse funcţii în 
administraţia bisericească, între care şi pe cea de director al Bibliotecii patriar-
hale (1952 – 1958). Tulburele vremuri staliniste i-au adus arestarea în mai multe 
rânduri, iar în 1958 condamnarea la 25 de ani muncă silnică. A fost eliberat în 
1964 şi a acceptat să plece în cadrul Arhiepiscopiei misionare ortodoxe române 
din Statele Unite ale Americii,  unde a funcționat ca secretar eparhial, consilier 
cultural şi director al publicaţiilor eparhiale. A fost hirotonit ieromonah şi hiro-
tesit arhimandrit. A fost membru în două comisii ale Conferinţei Permanente a 
Episcopilor Ortodocşi din America de Nord şi de Sud.
 Revenit în ţară, a fost numit director al Institutului Biblic şi de Misi-
une al Patriarhiei Române (1976 – 1982), după care s-a retras la Mănăstirea 
Văratec, dedicându-se cu totul operei sale fundamentale, revizuirea întregului 
text al Sfintei Scripturi în limba română, care a fost tipărită în anul 2011, ca 
ediţie jubiliară a Sfântului Sinod al B.O.R.
 Un moment de cotitură în viaţa şi activitatea sa bisericească se produce la 
începutul anului 1993, când „Biserica l-a chemat din nou sub drapel pe bătrânul 
oştean”, fiind ales în scaunul vacant al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi 
Clujului, hirotonit şi instalat la 7 februarie 1993. A adăugat la acest prilej: „Bi-
serica m-a chemat nu la uşor, ci la greu”. 
 Bazându-se pe o temeinică şi cuprinzătoare cultură laică şi teologică, 
precum şi pe o îndelungată experinţă în administraţia bisericească superioară, 
mitropolitul Bartolomeu a condus cu rară pricepere, dăruire şi tenacitate toate 
sectoarele de activitate ale Arhiepiscopiei, reuşind să-şi facă cunoscută şi ascultată 
vocea nu numai în cadrul eparhiei sale, ci şi în întreaga Biserică şi în societate. 
Om al disciplinei şi exigenţei, aplicată în acelaţi grad celor din jur şi propriei 
persoane, a acordat o mare atenţie întregii vieţi bisericeşti şi rezolvării multelor 
şi complexelor probleme cu care se confrunta Biserica, preoţii şi credincioşii 
ei, având darul şi conștiinţa slujirii aproapelui. Stăpânea şi cunoştea până în 
amănunt toate realităţile ce-l înconjurau. Era la fel de prezent şi de competent 
în rânduirea sarcinilor economice şi administrative, sacramentale şi învăţătoreşti, 
culturale şi editoriale, filantropice şi caritative, ctitoreşti, fără a neglija pregătirea, 
seriozitatea şi disciplina clerului, continua propăşire a vieţii duhovniceşti în 
rândul credincioşilor, sprijinirea vieţii civice în tumulturile şi neajunsurile ei. 
Principiile călăuzitoare ale activităţii şi spiritului său au fost în special credinţa 
puternică în Dumnezeu, competenţa, corectitudinea şi transparenţa.

 A pus într-o lumină nouă şi a ridicat pe o treaptă superioară întreaga 
eparhie şi viaţa bisericească, dându-i o binevenită prestanţă în cadrul valoroasei 
citadele clujene şi provinciei sale din inima Ardealului.
 Avea predilecţie să cunoscă îndeaproape realităţile în care se implica, 
spre a pătrunde problemele cu care se confrunta preoţimea şi credincioşii, acorda 
generos audienţe, mergea prea bucuros la sfinţiri de biserici şi slujbe arhiereşti în 
teritoriu şi se întâlnea sistematic, cel puţin o dată pe an cu toţi preoţii din paro-
hie, cu ocazia conferinţelor la protopopiate, care erau adevărate ședinţe de lucru.
 În egală măsură om al Bisericii şi om de cultură, Bartolomeu al Clujului 
şi-a pus amprenta personalităţii sale asupra activităţilor şi proiectelor culturale 
ale Eparhiei. Măiestru mânuitor al cuvântului vorbit şi scris, a înfiinţat amvonul 
mass-media numit sugestiv „Renaşterea”, cu tripticul care îmbină mijloacele de 
comunicare tradiţionale cu cele moderne: revistă, editură, radio.
 Sub conducerea şi îndrumarea sa, s-a făurit un întreg sistem misionar-
-social şi filantropic în spirit samarinean, pe zi ce trece tot mai complex şi pe crite-
rii din ce în ce mai largi. Pentru întărirea eficienţei în acest sector, şi-a ales încă un 
episcop vicar, Preasfinţitul Vasile Flueraş, duhovnic cu mare zel şi incontestabilă 
vocaţie misionară. S-a statornicit o temeinică asistenţă bisericească în spitale cu 
18 preoţi, apoi în unităţile militare, în penitenciare, la căminele de bătrâni, cen-
trele de plasament pentru copii, în şcolile speciale. Nu lipsesc proiectele sociale, 
acţiunile filantropice şi colectele de întrajutorare. La multe din acţiunile sociale 
iau parte şi cele 21 de aşezăminte mănăstireşti din cuprinsul Arhiepiscopiei, pe 
care ierarhul le are în grijă osebită.
 Opera scrisă a Mitropolitului Bartolomeu este pe cât de valoroasă pe 
atât de bogată şi variată. A publicat numeroase articole şi studii cu profil teologic 
şi cultural, predici, note, interviuri în periodicele bisericeşti ori laice, apoi poezii, 
teatru, romane, memorialistică. Principalele opere sunt: Mioriţa, poem dramatic 
(1968), Meşterul Manole, poem dramatic (1968), Du-te vreme, vino vremea,  
poem dramatic 1969, Steaua zimbrului, poem dramatic (1971), Istorii agrip-
pine, versuri (1976), Străinii din Kipikua, roman (1979), File de acatist, versuri 
(1981), Rotonda plopilor aprinşi (1983), Anammeze, versuri(1974), Amintirile 
peregrinului Apter, nuvele şi povestiri(1991), Cerurile Oltului, Eseuri teologice 
(1990), Din spumele mării, pagini despre religie şi cultură (1995), Pledoarie 
pentru Biserica nemului meu (1995), Apa cea vie a Ortodoxiei, Cuvântări, 
predici, meditaţii (2001), Memorii (2008), Cuvinte de învăţătură, predici (2009).
  A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România, din anul 1978 şi 
membru de onoare al Academiei Române. Cel care odinioară s-a bucurat de 
prietenia lui Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Vasile Voiculescu, Gala Galaction, 
Marin Preda şi câţi alţii, a avut parte de preţuirea deschisă a tuturor celor care 
l-au cunoscut. În contemporaneitate, a fost un simbol al ortodoxiei româneşti şi 
un cărturar de renume pentru spiritualitatea şi cultura românească.
 Ultima sa moştenire ce ne-a lăsat-o este Fundaţia „Mitropolitul Bar-
tolomeu” înfiinţată de resurse proprii, pentru a oferi burse tinerilor merituoşi, 
dar lipsiţi de posibilităţi materiale.
 A plecat dintre noi cu aceeaşi credincioşie şi demnitate cu care şi-a
petrecut pământeştii nouăzeci de ani. Trupul său neînsufleţit a fost înmormântat 
la 3 februarie 2011, în cripta ierarhilor de sub altarul Catedralei Mitropolitane 
din Cluj Napoca. Conform traduţiei, a fost înveşmântat în odăjdiile arhiereşti, 
împreună cu Sfânta Evanghelie şi un volum din ediţia jubiliară a Sfintei
Scripturi pe care a diortosit-o 11 ani.
 Slujba de înmormântare a fost săvărşită de un sobor de 30 de ierarhi, 
în frunte cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Au luat parte câteva mii de 
credincioşişi din întreaga Mitropolie, preoţi şi călugări, care şi-au luat rămas bun 
de la Întâistătătorul lor cu glas de rugăciune şi cu imnul biruinţei vieţii asupra 
morţii: „Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din 
morminte viaţă dăruindu-le.”

 

IN  MEMORIAM 
MITROPOLITUL BARTOLOMEU ANANIA

Viata Spirituală,
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 Urmărind personalitatea Arhiepiscopului și Mitropolitului Bartolomeu 
Anania, acesta poate fi descris ca un distins om de cultură, un apărător statornic 
al tradiţiei ortodoxe româneşti şi un înflăcărat patriot român.
 S-a nascut la 18 martie 1911 in localitatea Glăvile, județul Vâlcea, iar 
între 1933 și 1941 a urmat cursurile seminarului Teologic Central din Bucureşti. 
 La 2 februarie 1942,  la 21 de ani s-a călugărit la Mănăstirea Antim din 
Bucureşti, dându-i-se numele de Bartolomeu. În acelaşi an, la 15 martie 1942, 
a fost hirotonit ierodiacon, slujind în această calitate la Mănăstirile Polovragi şi 
Baia de Arieş. În această perioadă îl va cunoaşte pe Tudor Arghezi, căruia îi va fi 
destul de apropiat şi care îl va influenţa în operele sale. În același an a fost arestat 
şi condamnat la şase luni de închisoare. 
 Tânărul călugăr este eliberat din temniţă şi ajunge apoi student la  Fa-
cultatea de Medicină şi la Conservatorul de Muzică din Cluj. Aici, ca preşedinte 
al studenţilor din Centrul Studenţesc Petru Maior, a organizat şi a condus greva 
studenţească cu caracter anticomunist, contra guvernului condus de Petru Groza 
la 6 martie 1946 şi totodată antirevizionistă împotriva celor care nu erau de 
acord cu revenirea Ardealului la România. Din cauza organizării acestei greve a 
fost exmatriculat.
 S-a afirmat în literatură încă de pe băncile şcolii, făcându-şi debutul în 
anul 1935 la revista Ortodoxia, în continuare scrie la revista Vremea, apoi la
revista Dacia Rediviva unde a fost redactor principal, la revista Convorbiri li-
terare, Tribuna,  Revista de istorie şi teorie literară, ș.a.m.d.
 Ulterior, şi-a continuat studiile la Facultatea de Teologie din Bucureşti şi 
la Academia Andreiană din Sibiu, obţinând titlul de licenţiat în teologie (1948). 
Între anii 1948-1949 a fost intendent la Palatul Patriarhal, iar apoi, între anii 
1949-1950, inspector patriarhal pentru învăţământul bisericesc. Între anii 1950-
1951 a fost asistent la catedra de Istorie Bisericească Universală al Institutu-
lui Teologic Universitar din Bucureşti, iar între 1951-1952, decan al Centrului 
de Îndrumare Misionară şi Socială a Clerului la Curtea de Argeş. În perioada 
1952-1958, deţine funcţia de Director al Bibliotecii Patriarhale din Bucureşti.
 În anul 1958 a fost din nou arestat, sub acuzaţia de activitate legionară.
A fost condamnat de către Tribunalul Militar Ploieşti la 25 de ani de muncă 
silnică pentru uneltire contra ordinii sociale. Şi-a ispăşit pedeapsa în închisoarea 
de la Aiud la secţia politici. În 1964 a fost eliberat, împreună cu alţi deţinuţi 
politici, în urma unui decret dat de autorităţi de desfiinţare a detenţiei politice.
 În anul 1966 a fost trimis de către Biserica Ortodoxă Română în Statele 
Unite unde a îndeplinit mai multe funcţii în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe 
Române: secretar eparhial, consilier cultural, secretar general al Congresului bi-
sericesc, director al Serviciului Publicaţii.
 În anul 1967 a fost hirotonit ieromonah de către Arhiepiscopul Victorin, 
acordându-i-se din partea Sfântului Sinod rangul de Arhimandrit. 
În toată această perioadă ţine nenumărate conferinţe şi face parte din mai multe 
delegaţii ale Bisericii Ortodoxe Române peste hotare. Este membru fondator 
al Comitetului Sălii Româneşti din Detroit. A participat la diverse conferinţe 
în Detroit, Chicago, Windsor şi Honolulu, fiind ales ca membru în delegaţia 
Bisericii Ortodoxe Române care a vizitat Bisericile vechi orientale din Egipt, 
Etiopia şi India (1969). 
 A publicat în revistele centrale bisericeşti, Glasul Bisericii, Mitropolia 
Olteniei, Buletinul şi Calendarul Credinţa din Detroit şi Renaşterea de la Cluj-
Napoca. Din punct de vedere al scrisului duhovnicesc, din multele lucrări amin-
tim Filele de acatist (1976), Acţiunea catolicismului în România interbelică 
(1992) penultima lucrare, Cartea deschisă a Împărăţiei, o tâlcuire competentă a 
Sfintei Liturghii izvorâtă din experienţa de bun orator a Înalt Preasfinţiei Sale 
şi ultima apariţie în Memorii în 2008, în care-şi descrie viaţa în toate etapele ei, 
articole cu caracter teologic, predici, note şi comentarii.
 Vorbind de activitatea sa de dramaturg, trebuie să menţionăm dramele: 
Mioriţa (1966); Meşterul Manole (1968); Du-te vreme, vino, vreme! (1969); 
Păhărelul cu nectar (fantezie pentru copii-1969); Steaua Zimbrului (1971); 
Poeme cu măşti (1972). În anul 1982 a obţinut Premiul pentru Dramaturgie al 
Uniunii Scriitorilor din România.
 Alegerea sa ca Arhiepiscop nu l-a făcut să abandoneze scrisul astfel că în 
anul 1978 devine membru al Uniunii Scriitorilor din România. 
I-au apărut volumele de poezii: Geneze (1971); Istorii agrippine (1976); File 
de acatist (1981); Anamneze (1984); Imn Eminescului în nouăsprezece cânturi 
(1992); Poezie religioasă românească modernă (1992). La acestea se adaugă vo-
lumele de proză şi de eseuri: Greul Pământului (1982), Rotonda plopilor aprinşi 
(1983), albumul Cerurile Oltului (1990), Amintirile peregrinului Apter (1991), 
romanul exotic Străinii din Kipukua (1979) şi multe altele.
        Reîntors în ţară, este director al Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, între anii 1976-1982. 
 În anul 1982 se va retrage la Mănăstirea Văratec, pentru a se dedica
scrisului. Operei sale scriitoriceşti, deosebit de bogată, va adăuga una de excepţie: 
diortosirea şi adnotarea Sfintei Scripturi, după Septuaginta, acţiune extinsă pe 
o perioadă de unsprezece ani. Această lucrare o va elabora şi desăvârşi după 
alegerea ca Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului, la 21 ianuarie 1993. 
Biblia tipărită în anul 2001 a devenit şi ediţia jubiliară a Sfântului Sinod. Ca 
Arhiepiscop al Clujului se va implica în îndrumarea tineretului, în regenerarea 
spirituală a tinerilor şi restaurarea ierarhiei valorilor morale, punând accent pe 
legătura dintre religie şi cultură. Anania susţinea că sănătatea morală a poporului 
român va determina şi normalizarea stării economice şi pacea vieţii sociale.
 În primăvara anului 1990, Prea Cuviosul Arhimandrit Bartolomeu Ana-
nia a făcut parte din Grupul de Reflecţie pentru Înnoirea Bisericii.
 Pe 2 martie 2006, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ridicat 
pe Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Bartolomeu al Vadului, Feleacului şi Clujului 
la rangul de Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului. Această 
nouă mitropolie, înfiinţată canonic de către Sfântul Sinod la 4 noiembrie 2005, 
a fost trecută în Statut şi i s-a stabilit denumirea de către Adunarea Naţională 
Bisericească pe 1 martie 2006. A fost instalat oficial ca Mitropolit la 25 martie 
2006 de către un sobor de ierarhi în frunte cu Patriarhul Teoctist.

Ca om de cultură, el a fost pasionat permanent de literatură, de proză şi poezie, 
dar mai ales de dramaturgie.
 Desigur, scopul efortului său literar nu a fost unul pur artistic, a avut 
drept scop îndrumarea cititorilor, evidenţierea importanţei culturii poporului 
român, primatul spiritului asupra materiei, al adevărului asupra minciunii, al 
cinstei asupra corupţiei şi al sincerităţii aupra ambiguităţii. Cu alte cuvinte, prin 
opera sa literară bogată, Anania, devenea, de fapt, un misionar creştin ortodox 
printre intelectualii români, scriitori şi poeţi, ajutându-i, direct sau indirect, să 
înţeleagă că legătura dintre credinţă şi cultură în istoria şi viaţa poporului român 
este mai tare şi mai benefică decât orice ideologie politică venită din exterior.  
 Anania credea cu tărie în regenerarea sufletului poporului român după 
distrugerea acestuia de către sistemul comunist. 

Onoruri:
  Preşedinte de onoare al Fundaţiei Nicolae Steinhard (1993); Membru 
de onoare al Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu 
din Cluj-Napoca (1993); Premiul special pentru volumul Din spumele mării, 
la Salonul de carte din Oradea (1995); Senator de onoare şi membru al Mare-
lui Senat al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (1996); Premiul cartea 
anului, pentru volumul Din spumele mării, la Salonul naţional de carte din Cluj-
Napoca (1996); Marele Premiu pentru poezie al Festivalului internaţional de 
poezie Lucian Blaga, Cluj-Napoca (mai 1999); Diploma şi medalia Academiei 
de Artă, Cultură şi Istorie din Brazilia (mai 2000); De la Preşedinţia României, 
Medalia Comemorativă 150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu şi Or-
dinul Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce (2000); Premiul pentru 
Opera Omnia, al Uniunii Scriitorilor, filiala Cluj (martie 2001).
De asemenea, Înalt Preasfinţitului Bartolomeu i-au fost decernate titlurile de 
Doctor Honoris Causa al Universitatii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (1 iunie 
2001), al Universiăţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu din Cluj-Na-
poca (7 iulie 2001); Cetăţean de onoare al municipiului Cluj-Napoca (25 ianu-
arie 1996); Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa (martie 2001). Cetăţean 
de onoare al municipiului Dej; Cetăţean de Onoare al comunei Vad  în 2005.
 Pentru activitatea sa ecleziastica a fost distins cu: Crucea Patriarhală 
– Bucureşti, Ordinul Sfântului Mormânt al Patriarhiei Ierusalimului, Ordinul 
Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel al Patriarhiei Antiohiei.
 Începând cu data de 22 noiembrie 2010 a fost membru de onoare al 
Academiei Române.

     În decursul vieţii Mitropoliul Anania a cultivat constant legătura dintre credinţă 
şi cultură, dintre Liturghie şi filantropie, dintre viaţa spirituală a Bisericii şi activita-
tea ei socială. Din acest motiv, trebuie evidenţiate dorinţa şi eforturile multiple ale 
ierarhului cărturar de a construi biserici noi acolo unde era nevoie de ele, în oraşe 
şi sate, dar şi de a organiza instituţii şi programe social-filantropice pentru a-i ajuta 
pe cei aflați în dificultate. 
 Totodată, el sublinia rolul mănăstirilor în păstrarea şi promovarea credinţei 
ortodoxe, a spiritualităţii şi culturii româneşti încurajând înființarea și organizarea 
de noi mănăstiri și schituri.
 Dragostea sa faţă de Biserică şi popor s-a văzut în ultimii ani şi în faptul 
că era intolerant faţă de corupţie, la orice nivel şi în orice instituţie s-ar practica 
aceasta, deoarece mita, corupţia, nedreptatea şi frauda unora desconsideră valorile şi 
competenţele altora, deteriorează relaţiile comunitare sau sociale şi slăbesc demni-
tatea şi unitatea unui popor.
 Dacă am dori să îl descriem pe Anania într-un singur cuvânt acesta ar fi 
dragoste, dragoste față de oameni, pentru că unitatea poporului român nu se poare 
realiza decât prin iubire, iubirea prin cunoaştere, iar cunoaşterea prin 
dialog, deoarece, ne spune părintele Anania în Apa cea vie a ortodoxiei: 
 „ Dumnezeu a creat omenirea din iubire şi pentru iubire. 
Iubirea este sentimentul cel mai nobil pe care îl poate avea un om pentru semenii lui.”

Politolog Felixa Miclea

Primăvară
Flori întâlnim 
pretutindeni...

Și marea înflorește 
uneori prin valuri,

Și cerul înflorește
prin stele... nouri...

-Unde sunt florile 
sufletului oare?

-Răspunde-mi 
Primăvară, unde?

Banalitate
Tăcerile în liniște se-adună
Să-și curme plicticoasa existență;
Și-n vorbe adunate-s împreună,
Galante fapte fără de esență.

Dr. Violeta Pop

Înalt Prea Sfintia Sa Bartolomeu Anania
 Omul de cultură  - Mecena al Ardealului

,
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Noul Mitropolit al Clujului, Albei, Crisanei si Maramuresului
IPS ANDREI ANDREICUŢ

 La 18 martie 2011, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales 
prin vot secret, cu 29 de voturi pentru din 46 exprimate, pe Înalt Preasfinţitul 
Părinte Andrei Andreicuţ, Arhiepiscop al Albei Iulii, în scaunul vacant de 
Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, 
Crişanei şi Maramureşului.
 Alegerea a avut loc în Sala Sinodală din reşedinţa patriarhală, sub 

președenţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Prezentăm în cele 
ce urmează câteva repere mai însemnate din viaţa şi activitatea pastoral-
misionară, administrativă şi culturală a nou – alesului mitropolit.
 Înalt Preasfinţitul Andrei Andreicuţ, Arhiepiscop al Albei Iulii, s-a 

născut la 24 ianuarie 1949, în satul Oarţa de Sus, judeţul Maramureş. A urmat 
liceul în Cehul Silvaniei şi cursurile Facultăţii de Construcţii Căi Ferate din 
Bucureşti (1967-1972). După terminarea facultăţii, a fost repartizat inginer la 
Întreprinderea de Construcţii Căi Ferate din Cluj-Napoca.
 În perioada 1976-1978, a urmat cursurile Institutului Teologic de Grad 

Universitar din Sibiu. În august 1978, a fost hirotonit preot de către Înalt 
Preasfinţitul Teofil Herineanu, Arhiepiscopul Clujului, activând apoi ca preot 
paroh timp de şapte ani în oraşul Turda (judeţul Cluj).

 Din toamna anului 1985, a fost transferat, la cererea Preasfinţitului 
Episcop Emilian Birdaş, la Parohia ortodoxă română Maieri I din Alba Iulia şi, 
ulterior, numit vicar administrativ. A urmat cursurile de doctorat ale Institutu-
lui Teologic de Grad Universitar din Bucureşti începând cu anul 1985, având-
ul drept îndrumător pe arhid. prof. univ. Petre I. David. Teza şi-a pregătit-o 
în cadrul aceleiaşi secţii - Teologie sistematică - sub îndrumarea pr. prof. univ. 
Dumitru Popescu, obţinând titlul de “doctor în teologie” în anul 1998.
 În 25 februarie 1990, a fost ales şi hirotonit Arhiereu-vicar pentru 

Episcopia de Alba Iulia, în 4 martie 1990 a fost numit Episcop-locotenent al 
Episcopiei Alba Iulia, iar din luna iunie a aceluiaşi an a devenit Episcop titular. 
În 16 iulie 1998, Episcopia Alba Iulia a fost ridicată la rangul de Arhiepiscopie, 
iar titularul ei, la rangul de Arhiepiscop.

 Paralel cu activitatea administrativ-bisericească, s-a implicat şi în plan 
spiritual şi didactic. A întemeiat Seminarul Teologic Ortodox Liceal 
“Mitropolit Simion Ştefan” din Alba Iulia şi a fost printre fondatorii 

Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, realizând demersurile nece-
sare înfiinţării Facultăţii de Teologie din Alba Iulia (1991). 
La această facultate predă (funcţia didactică: profesor) disciplina Morală şi 

spiritualitate ortodoxă. 
 Din aprilie 2000, a fost şi decan al facultăţii, iar din 2008, este decan 

onorific. Pentru activitatea depusă în slujba Bisericii şi a ţării, la 1 decembrie 
2002, Preşedinţia României i-a conferit Ordinul Naţional „Pentru Merit” în 
gradul de Mare Ofiţer.
Din 2007 a fost ales membru al Academiei de Ştiinţe şi Arte din Salzburg 

(Austria). 

Implicare în viaţa Bisericii şi a Cetăţii
 În plan cultural, IPS Andrei s-a implicat prin înfiinţarea Tipografiei 

Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Albei Iulii şi a Editurii „Reîntregirea”, 
punerea bazelor revistei „Credinţa Străbună” şi a revistei Facultăţii de Teolo-
gie Ortodoxă din Alba Iulia, “Credinţa Ortodoxă”. La iniţiativa şi sub coor-
donarea sa, a fost reeditată „Psaltirea de la Alba Iulia din 1652” (la 350 de ani 
de la prima apariţie, în ediţie critică) şi a fost retipărit Noul Testament de la 
Bălgrad din 1648.
 A susţinut nenumărate conferinţe pe teme culturale şi duhovniceşti în 

Bucureşti, Sibiu, Târgu Mureş, Cluj-Napoca, Timişoara, Arad, Iaşi, Oradea, 
Alba Iulia şi a participat la numeroase emisiuni televizate (la Televiziunea 
Naţională şi la posturile locale de televiziune). Este redactorul-realizator per-
manent al emisiunii „Cuvântul Ierarhului” la Radioul creştin-ortodox „Reîn-
tregirea” Alba Iulia. În 1987, a înfiinţat corul de copii „Theotokos”.
 A fost iniţiatorul şi organizatorul mai multor simpozioane ştiinţifice 

internaţionale la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia: „Violenţă 
în numele lui Dumnezeu? Un răspuns creştin” (2002); „Biserica în era 
globalizării” (2003); „Spiritualitate şi consumism în Europa Unită” (2004); 
„Omul de cultură în faţa descreştinării” (2005), „Identitate creştină şi dialog 
în noul context european” (2006), „Cosmosul, între frumos şi apocaliptic. Un 
recurs etic asupra ecologiei” (2007).

 Îi dorim din toată inima rodnică păstorire și să fie un vrednic urmaș al 
marelui Mitropolit Bartolomeu Anania.

, , ,

Floare de Lotus                             Anul 2. Numărul 2. 25. III.  2011

 
7



Biserica „Izvorul Tămăduirii” din Oradea 

 S-au împlinit, de curând, douăzeci de ani 
de la redeschiderea bisericii Izvorul Tămăduirii din 
Oradea, după ce vreme de trei decenii a fost zăvorâtă 
sub teroarea comunismului ateu şi exilată în propria 
ei vatră, curtea Spitalului Judeţean din capitala Bi-
horului.
 Biserica a purtat emblematic căteva repere 
istorice distincte: a fost întâiul lăcaş bisericesc ridicat 
după memorabila Biserică cu Lună, la 150 de ani, şi 
cea de-a treia din Oradea, alături de cele două ca-
tedrale ortodoxe, de la Velenţa şi din Oraşul Nou. 
În acelaşi timp era întâiul Sion drept măritor izvodit 
din bucuria şi entuziasmul românilor orădeni după 
înfăptuirea efervescentă a României Mari şi re-
staurarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei 
şi prima biserică de spital din Transilvania, totodată 
ca mărturie elocventă a simţămintelor şi acţiunilor 
naţionale şi creştineşti ale românilor bihoreni după 
un mileniu de stăpânire străină şi reîntregirea ţării.

Sub lumina Catedralei cu Soare

 Odată cu instaurarea administraţiei 
româneşti în Bihor şi repunerea în drepturi a legiui-
tului scaun episcopal ortodox, în 1919, una din cele 
mai arzătoare dorinţe ale orădenilor a fost să înalţe 
o nouă catedrală episcopală, pe măsura demnităţii 
vremurilor noi. Acelaşi ideal i-a însufleţit şi pe 
fraţii lor din toate marile oraşe de la graniţa de vest, 
Timişoara, Arad, Satu Mare, Baia Mare şi Sighet, 
căci toţi vedeau în aceste mult dorite catedrale pu-
ternice cetăţi de strajă în apărarea credinţei şi ho-
tarelor ţării îndelung pătimitoare.
 Condiţiile materiale foarte grele de după 
primul război mondial au întârziat însă punerea în 
aplicare la Oradea a acestor planuri, astfel că s-a 
hotărât să nu se mai aştepte până va fi posibilă înălţarea 
unei maiestuoase catedrale, ci să se pornească zidirea 
unor biserici mai mici în străvechea urbe, ceea ce s-a 
şi petrecut.
 Aşa se face că din iniţiativa venerabilului 
episcop-ctitor Roman Ciorogariu, a directorului 
Spitalului Central, dr. Romulus Costa, membru în 
Adunarea Eparhială a Episcopiei şi a duhovnicului 
spitalelor, pr.Traian Şulea, s-a început lucrarea fru-
moasei biserici din curtea spitalului. 
 Iată cu ce sugestive cuvinte descria atunci 
acest moment însemnat Legea Românească, foaia 
Episcopiei orădene: „Acceptând de nevoie situaţia 
neprielnică, suflarea ortodoxă din Eparhie, zăgăzuită 

în dorul ei de a avea cât mai curând o Catedrală 
plănuită, şi-a deşertat comoara de simţire creştinească 
în frumuseţea de biserică din Curtea Spitalului. 
Autoritatea bisericească,  judeţul, municipiul Ora-
dea, Societatea femeilor ortodoxe, conducerea 
Spitalului, toate satele bihorene, într-o revărsare 
a spiritului de jertfă, au lucrat mână în mână ca să 
înzestreze eparhia cu una din cele mai frumoase bi-
serici, adevărată capodoperă a arhitecturii bizantine. 
Astfel privită, biserica din curtea Spitalului găteşte 
calea mândrei catedrale pe care o aşteptăm.” 
 Evenimentul sfinţirii locului şi punerea 
pietrei fundamentale pentru noul sfânt lăcaş s-a îm-
plinit la praznicul Rusaliilor din anul 1934, 27 mai, 
şi a prilejuit o impresionantă suită de manifestări ale 
simţămintelor creştineşti şi naţionale ale românilor 
ortodocşi. Ele au început cu slujba Sfintei Liturghii, 
împreunată cu Vecernia Cincizecimii, săvârşite în 
cele două catedrale orădene, după care, de la Bi-
serica cu Lună s-a pornit o mare procesiune, având 
în frunte un sobor de preoţi şi diaconi în veşminte, 
încununaţi de Arhipăstorul eparhiei, Roman 
Ciorogariu, Nestorul ierarhilor români din acea 
vreme, împreună cu toiagul bătrâneţelor sale, 
arhiereul-vicar Andrei Magieru. Urma o foarte lungă 
coloană alcătuită din autorităţile civile şi militare, în-
tre care s-au distins Constantin Anghelescu, min-
istrul instrucţiunilor şi cultelor, Ioan Picu Băncilă, 
prefectul judeţului, gen. Atanasiu Negulescu, prima-
rul Orăzii, dr. Romulus Costa, directorul Spitalului, 
gen. Cica, comandantul garnizoanei, prof. Teodor 
Neş, dr. Alexandru Haşaş, inspector general veteri-
nar, Veturia Candrea şi Sofia Mihulin, prezidentele 
Societăţii Ortodoxe a Femeilor Române, N. Suciu, 
directorul Băncii Naţionale, apoi mulţi intelectuali, 
comercianţi, tineri de la şcolile orădene îmbrăcaţi 
în costume naţionale, o mulţime de credincioşi din 
toate cartierele oraşului, purtând drapele tricolore şi 
prapori, cu cântări bisericeşti.
 Slujba de sfinţire, cu răspunsurile date de 
corul Academiei Teologice condus de prof. Cornel 
Givulescu, precum şi cuvântările vibrante au înălţat 
pe toţi cei prezenţi, întărind imboldul de a contribui 
la edificarea sfântului lăcaş.
 După această solemnitate, s-a refăcut co-
loana procesiunii, îndreptându-se spre Piaţa Unirii, 
din centrul oraşului, la statuia regelui Ferdinand, 
unde s-a săvârşit slujba religioasă a sfinţirii steagu-
rilor cercetaşilor. Apoi a fost inaugurată cu entuzi-
asm Şcoala primară nr. 10 din Oradea, prima şcoală 
românească zidită după reîntregirea ţării. 
 Seara, în sala Teatrului Regina Maria, a avut 
loc un program artistic al tuturor şcolilor româneşti 
din Oradea şi un concert al corului Academiei Teo-
logice.
 Pentru acea vreme, o asemenea manifestare 
românească publică având o astfel de amploare era 
un lucru cu totul deosebit. S-a ajuns atât de greu 
la această libertate deplină încât orice prilejuri de 
exprimare a sentimentelor naţionale erau trăite ca 
momente de mare birunţă şi sărbătoare.

Prima biserică ortodoxă orădeană din
România Mare

 Sub auspiciile acestui entuziasm general, 
lucrările de zidire au început încă în vara anului 
1934, finalizându-se în 1937. Cinci factori s-au im-
plicat îndeosebi pe tot parcursul construcţiei: Pre-
fectura, Primăria, Episcopia şi Societatea Femeilor 
Ortodoxe, care au colectat sume nu numai din Ora-
dea, ci şi din majoritatea  satelor bihorene ce erau 
şi ele deservite de Spitalul Central, cum se numea 
atunci. Lucrarea a fost sprijinită financiar şi de către 

cele mai de seamă instituţii, firme private româneşti 
şi mulţi buni credincioşi din Oradea.
 Proiectul bisericii a fost realizat de arhitectul 
timişorean Victor Vlad (1889-1967), iar şantierul 
de construcţie a fost condus de inginerul Alexandru 
Gavra. Lucrările s-au executat în ritm susţinut, astfel 
că în primăvara anului 1937 lăcaşul a fost desăvârşit.
 Arhitectura bisericii se încadra întru totul sti-
lului bizantin, pe un plan în formă de cruce grecească, 
având o navă, două abside laterale şi una frontală, a 
altarului. Întregul edificiu are o lungime de 19,45 m, 
o lăţime de 11,65 m şi o înălţime totală de 17,50 m. 
Bolta culminează cu o zveltă cupolă luminoasă, pa-
tru turnuleţe jur-împrejur, dintre care unul mai mare 
slujeşte drept clopotniţă. Este prevăzută cu cor, un 
pridvor cu coloane, uşi centrale, una laterală şi o uşă 
mică la sfântul altar.
 Întregul mobilier şi stranele sculpatate, ico-
nostasul şi candelabrul masiv s-au lucrat la Şcoala de 
Arte şi Meserii din Oradea, aflată sub tutela Epis-
copiei şi având ca preşedinte de onoare pe episcopul 
Roman Ciorogariu. Biserica a fost pictată de profe-
sorul Nicolae Irimie de la Liceul „Emanuil Gojdu” 
cu icoane medalion în locurile mai însemnate, ca 
şi icoanele de la iconostas. El a  pictat şi bisericile 
bihorene din Ceica, Chişirid, Salonta, Bicăcel, 
Biharia, Tărian şi Beznea.
 De acum toate erau împlinite. Întâmplător 
sau nu, toţi cei care au pus sufletul, jertfa şi umărul 
pentru ridicarea şi înfrumuseţarea noului Sion erau 
români. Era aşadar, precum s-a gândit şi s-a dorit, o 
biserică pe de-a-ntregul românească.Mai avea nevoie 
doar de roua harului sfinţitor care s-o înveşmânteze 
cu putere de sus şi s-o hărăzească binecuvântatei sale 
misiuni. Acest eveniment s-a împlinit la 6 iunie 1937, 
prin tânărul şi preavrednicul urmaş al vlădicului 
Roman Ciorogariu, episcopul Nicolae Popoviciu, în-
tr-o atmosferă de mare bucurie generală, ce însufleţea 
toată floarea oficialităţilor şi intelectualităţii locale, 
în mijlocul unei mulţimi entuziaste de credincioşi.
 Într-o vibrantă cuvântare, Preasfinţitul 
Nicolae şi-a exprimat deosebita bucurie că a venit 
să sfinţească cea dintâi biserică ortodoxă ctitorită 
sub stăpânirea românească în Oradea şi primul sfânt 
locaş din Ardeal destinat unui aşezământ spitalicesc:
 „Cu sufletele ridicate pe aripi de rugăciune 
ne-am apropiat  azi de tronul ceresc, ca să ne 
întărească şi ca să ne dea putinţa altor izbânzi ale 
spiritului nostru naţional şi creştinesc. Cei care vor 
păşi pragul acestui lăcaş se vor pune sub oblăduirea 
lui Hristos, primind putere din puterea lui şi credinţă 
din credinţa Lui, care vor spori puterea de muncă şi 
sacrificiu a celor chemaţi să aline şi să tămăduiască 
cu ştiinţa lor medicală durerile trupeşti.
 Dar această primă înfăptuire a spiritului 
românesc aici la graniţă mai are şi o altă semnificaţie. 
Este avertismentul categoric pe care îl trimitem 
duşmanilor ce pescuiesc în apă tulbure că nimic, 
afară de puterea lui Dumnezeu, nu va putea să ne 
urnească din  stăpânirea pământului românesc, pe 
care sângele eroilor l-au stropit cu îmbelşugare, iar 
oasele martirilor l-au fecundat.
 Bihorul a dat măsura energiilor creatoare de 
care dispune, punându-se în fruntea înfăptuirilor de 
mare preţ. După exemplul de azi, va mai trebui să 
dea încă un exemplu de încordare şi armonie, pen-
tru realizarea Catedralei Ortodoxe, care să însemne 
piatra de hotar a neclintirii neamului românesc şi a 
patriei noastre întregite şi indestructibile.”
 După înălţătoarele momente ale sfinţirii, bi-
serica spitalului şi-a început cu entuziasm misiunea 
ei sacramentală şi lucrearea ei specifică în mijlocul 
bolnavilor. Părintele Traian Şulea, aşa cum a pus
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suflet în toată perioada construirii ei, acum când 
idealul era împlinit, a depus multă osârdie în slu-
jirea sa, iniţiind şi rodnice acţiuni caritabile pentru 
ajutorarea săracilor internaţi în spitale.

  Întâiul calvar al bisericii

 Dezlănţuirea celui de-al doilea război mon-
dial şi consecinţele dezastruoase ale fatidicului Dic-
tat de la Viena din 30 august 1944, ce recompensa 
stăruitoarele pretenţii teritoriale ale Ungariei hor-
thyste pentru devotamentul şi sprijinul ei faţă de 
politica revanşardă a Germaniei şi Italiei, au lovit 
puternic şi Episcopia Ortodoxă a Oradiei, expulzată 
la Beiuş, cu preoţi alungaţi şi refugiaţi, cu multe 
biserici vandalizate ori închise. Se urmărea cu 
brutalitate pe toate căile, maghiarizarea forţată a 
românilor, inclusiv pe tărâm confesional.
 Între preoţii refugiaţi din calea urgiei s-a 
numărat şi părintele Traian Şulea, iar noul director 
maghiar al Spitalului Central a dispus închiderea 
frumoasei biserici din curte, ameninţând că o va 
transforma în morgă.
 La 12 aprilie 1941, guvernul de la Budapesta, 
reluând un proiect mai vechi hotărăşte înfiinţarea 
unei Episcopii ortodoxe maghiare, similare Epis-
copiei greco-catolice de Hajdudorog, care să înglo-
beze parohiile din Ardealul cedat, unde, de voie ori 
de nevoie, să se  slujească în limba maghiară.
 O astfel de parohie ortodoxă maghiară a fost 
înfiinţată fictiv şi la Oradea, în decembrie 1941, iar 
biserica spitalului a fost pusă cu forţa la dispoziţia 
ei, cu tot protestul preotului Valeriu Ioja, duhovnicul 
spitalelor după refugierea lui Traian Şulea.
 Desigur, fiind o enorie artificial creată, paro-
hia n-a fiinţat, dar biserica a rămas închisă, până 
la alungarea stăpânirii  horthyste, după stingerea 
conflagraţiei mondiale.

Zăvorâtă şi exilată în propria ei vatră

 Prea curând însă a venit războiul cel dintre 
noi, stârnit de puterea sovietică, a cărui dominaţie a 
impus şi în România regimul comunist al celor fără 
de Dumnezeu. Împotriva lui s-a ridicat cu rezistenţă 
făţişă şi neîncovoiată unul din cei mai înverşunaţi 
adversari din sânul Bisericii Ortodoxe Române, 
episcopul Nicolae Popoviciu, care a luat poziţii fer-
me împotriva tuturor acţiunilor puterii „democrat-
populare” ce căuta să îngrădească şi chiar să suprime 
viaţa religioasă şi să-L scoată pe Dumnezeu din 
sufletul şi viaţa oamenilor.
 Urmărit îndeaproape de securitate şi cu mulţi 
duşmani înfipţi în coasta sa, demnul ierarh orădean 
n-a cedat nicio iotă şi nicio cirtă din crezul său, drept 
pentru care a fost înlăturat brutal din scaun şi exilat 
cu domiciliu forţat la Mănăstirea Cheia din Praho-
va.   
 După deschiderea bisericii, în anul 1945, aici 
au slujit preoţii Valeriu Ioja, Miron Măruşca şi Ilie 
Feier, în condiţii din ce în ce mai grele. Deşi primise 
statut de parohie, nu avea o enorie stabilă, iar în-
tregirea salariului preotului  se făcea prin ajutoarele 
financiare oferite de parohiile din cuprinsul Crişanei 
şi din Fondul Central Misionar. Între cântăreţii stra-
nei a fost şi Augustin Popovici, tatăl cunoscutului 
scriitor Titus Popovici.
 Cercul restricţional din jurul bisericii s-a 
strâns tot mai mult, până când autorităţile au luat 
măsura autoritară de închidere definitivă, sub 
motivaţia că acest lăcaş de cult funcţionează în cadrul 
unei instituţii publice de stat, cum era Spitalul.
 Modalitatea punerii în aplicare a acestei 
cumplite decizii silnice a fost tipică acelei perioade 
staliniste. În anul 1961, într-o sâmbătă seara, doi 
trimişi ai securităţii au venit acasă la preotul Spitalu-

lui şi l-au somat să le predea cheile bisericii, aducân-
du-i la cunoştinţă interdicţia oficială de a se mai sluji 
în acest lăcaş.
 Şi astfel, frumoasa biserică, ce avea o 
destinaţie profund umană şi creştină, a rămas zăvorâtă 
şi întemniţată într-o sihăstrie atât de nedreaptă timp 
de trei decenii.
 
O încercare de izbăvire a lăcaşului mult pătimitor

 În anul 1987, episcopul Vasile Coman, care 
a cârmuit eparhia cu strategii practice şi eficace şi 
ştia să găsească soluţii optime în orice fel de situaţii 
dificile, după mai multe încercări zadarnice de a 
desfereca lăcaşul martir, s-a gândit la o strămutare 
a bisericii într-un cartier dens din zona de vest 
a Oradiei, precum şi în Bucureşti, în acea vreme,  
autorităţile au acceptat mutarea prin translare pe şine 
a unor biserici ce stăteau în calea proiectelor mega-
lomane de urbanism socialist. Ierarhul a ales strate-
gia strămutării doar pe hârtie, sub paravanul căreia 
Episcopia ar fi construit în zona aleasă o biserică 
frumoasă şi încăpătoare, pentru care s-au şi pregătit 
fondurile necesare. Edificiul vechi ar fi rămas la locul 
lui, aşteptând vremurile unei minuni a reînvierii sale. 
Pentru camuflarea acţiunii, vlădica Vasile a dispus ca 
toate obiectele din biserică şi mobilierul cu stranele 
să fie duse la Mănăstirea Izbuc. Frumosul iconostas 
a fost dăruit noii biserici ridicate în parohia Mihai 
Bravu, unde se află şi azi.
 După obţinerea avizului favorabil al primu-
lui secretar al judeţului Bihor, totul părea că merge 
ca la carte, dar acele vremuri erau sub amprenta ar-
bitrariului. Probabil pentru a nu crea un precedent 
în ceea ce priveşte extinderea şi în provincie a ceea 
ce s-a petrecut în capitală cu mutarea unor biserici, 
de la Departamentul Cultelor (sau Ocultelor, cum se 
şoptea pe atunci) a venit un răspuns laconic adresat 
Episcopiei în care se spunea sec şi rece că „mutarea 
bisericii din curtea Spitalului nu este oportună!” 
 Nu se mai putea face nimic pentru ea şi 
biserica a mai rămas încă un timp în dureroasa ei 
aşteptare.

Redeschiderea şi sfinţirea din nou a bisericii

 „Cele ce nu sunt cu putinţă la oameni sunt cu 
putinţă la Dumnezeu” (Luca 18,27). Revoluţia din 
decembrie 1989 a descătuşat şi chingile libertăţii Bi-
sericii noastre, aşa încât a venit şi nesperata vreme a 
izbăvirii îndelung pătimitorului lăcaş. Vlădicul Vasile 
a hotărât de astă dată aşa cum i-a dictat conştiinţa 
misiunii sale şi nu cum au dictat odinioară forurile 
politice, astfel că a purces neîntârziat la acţiunile 
hotărâte pentru redeschiderea şi înnoirea bisericii 
Spitalului, spre a-şi putea relua binecuvântata ei 
slujire. După întocmirea documentaţiilor tehnice, 
Episcopia a angajat şi a finanţat lucrările de reparaţii 
capitale exterioare şi la acoperiş şi astfel biserica şi-a 
recăpătat înafară frumoasa înfăţişare pe care a avut-o 
la târnosirea ei, în 6 iunie 1937, ca o chemare spre un 
nou început de drum.
 Avea acum nevoie de slujitori care să reia, 
după trei decenii, lucrarea ei duhovnicească în cadrul 
spitalelor, acest loc al suferinţelor şi marilor încercări 
sufleteşti şi trupeşti. La începutul lunii februarie a 
fost numit aici ca preot Dorel Octavian Rusu, in-
spector eparhial şi curând după aceea Dumitru 
Megheşan, lector la nou întemeiata Facultate de 
Teologie din Oradea.
 Pentru că prin tot ceea ce se petrecuse după 
închiderea ei biserica suferise unele profanări, iar 
sfintele moaşte au fost luate atunci când s-a mutat 
mobilierul şi iconstasul, trebuia săvârşită târnosirea 
sa din nou,  ceea ce s-a împlinit la 24 februarie 1991, 
oferind vrednicului episcop Vasile prilejul ca la în-

cununarea slujirii sale bisericeşti, înainte cu puţină 
vreme de trecerea la cele veşnice, să mai aibă bucu-
ria a încă unui moment de împlinire şi ataşament 
la tradiţia pe care a moştenit-o cu scumpătate de la 
venerabilii săi înaintaşi, episcopii Roman Cioroga-
riu şi Nicolae Popoviciu şi-a urmat-o cu dăruire, în 
condiţiile acelor vremuri.
 Evenimentul a avut un ecou deosebit în su-
fletele orădenilor mai vârstnici, care au cunoscut bi-
serica înainte de închiderea ei, cât şi  a credincioşilor 
din împrejurimi şi a bolnavilor din spital, dimpreună 
cu medicii şi personalul medical.
 În cuvântul rostit cu acel prilej, chiriarhul a 
mărturisit: „Intrând astăzi în biserică, n-am intrat 
singuri, ci împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos, 
aşa cum bolnavii mergeau după El ca să-i vindece de 
bolile trupeşti şi sufleteşti. De acum acest spital va fi 
din nou o adevărată Vitezdă pentru toţi suferinzii de 
aici. În spital doctorii vor depune eforturile şi lucrarea 
terapiei medicale pentru vindecarea bolilor trupeşti, 
iar preoţii în această biserică redeschisă astăzi se vor 
ruga pentru sănătatea bolnavilor şi pentru vindecar-
ea rănilor sufleteşti, pentru tămăduirea lor integrală. 
Mântuitorul, cu puterea Sa dumnezeiască, l-a vin-
decat la lacul Vitezda pe slăbănog şi de infirmitatea 
sufletului său, întorcându-l pe calea cea bună cu 
cuvintele: „Iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu 
mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ţie ceva şi 
mai rău” (Ioan 5,14). Faptul că Iisus l-a reîntâlnit 
mai târziu în templu mărturiseşte că el era vindecat 
şi sufleteşte.
 Odată cu începerea slujirii regulate în reîn-
viatul sfânt lăcaş, s-a instituit şi reconstituit parohia 
Izvorul Tămăduirii, cu Consiliul parohial şi Comi-
tetul parohial, închegându-se o obşte din ce în ce 
mai mare, care s-a legat statornic de acest aşezământ 
al mântuirii şi au sprijinit cu braţele şi obolul lor 
toate lucrările de înnoire ce s-au împlinit rând pe 
rând în anii care au urmat.
 S-a amenjat jur împrejur curtea bisericii 
ca un parc frumos şi s-au construit un lumânărar 
şi fântâna Izvorului Tămăduirii, un gard cu portal 
de lemn, s-a tencuit în interior şi s-a pictat în tem-
pera de pictorii Ioan şi Daniela Moldoveanu, a fost 
realizat un nou iconostas sculptat în lemn de tei, 
strane sculptate împrejurul pereţilor,  cu două tronuri 
arhiereşti, o clădire administrativă şi o clădire anexă 
cu tipografie,  care a avut o contribuţie majoră  la  
finanţarea tuturor şantierelor de înnoire a bisericii. 
O staţie performantă de amplificare  permite şi bol-
navilor din spital să fie părtaşi la sfintele slujbe. S-au 
creat condiţiile necesare pentru coacerea prescurilor 
necesare dumnezeieştilor Liturghii săvârşite zilnic 
de la data redeschiderii bisericii.

Încununarea sărbătorească a înnoirii bisericii

 Jubileul împlinirii a douăzeci de ani de 
la redeschiderea bisericii Izvorul Tămăduirii s-a 
desfăşurat într-o luminoasă şi caldă duminică de 
21 noiembrie 2010, praznicul Intrării în Biserică 
a Maicii Domnului, când Întâistătătorul Epis-
copiei Oradiei, Preasfinţitul Părinte Dr. Sofronie 
Drincec a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească şi 
slujba de sfinţire a tuturor lucrărilor de înnoire şi 
înfrumuseţare care s-au făcut în anii ce s-au scurs de 
la reînvierea mult pătimitorului lăcaş.
 S-au încununat şi s-au împletit astfel toate 
năzuinţele, jertfele, eforturile, stăruinţele, răbdările 
şi izbânzile generaţiei care au înălţat şi au înzes-
trat biserica dintru început, precum şi ale generaţiei 
contemporane care au renăscut-o la strălucirea ei 
actuală.
 Bucuria nestăvilită şi entuziasmul 
credincioşilor români orădeni care au luat parte 
odinioară cu însufleţire la  punerea pietrei funda-
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“Expomariage”  2011 –  eveniment  de  
mare  interes  pentru  publicul  tânăr

 (DEBUT  JURNALISTIC)

 În organizarea unei firme de profil, cea de-a şaptea ediţie a Târgului de 
Nunţi „Expomariage” a reunit sub aceeaşi cupolă a Sălii Polivalente „Antonio 
Alexe” din Oradea, şaptezeci de expozanţi, reprezentând companii, asociaţii  fa-
miliale dar şi creatori individuali, au etalat publicului vizitator, ultimele noutăţi 
din domeniul designului vestimentar şi ambiental, accesorii, al organizării 
nunţilor la oraş sau la ţară. Pe podiumul special amenajat s-au derulat zilnic, 
sub privirile curioase ale doamnelor şi domnişoarelor, parade ale eleganţei şi 
frumuseţii, putând fi admirate rochii de mireasă, costume pentru miri, clasice 
ori individualizate, cu influenţe populare, confecţionate după ultimele exigenţe, 
menite să satisfacă toate gusturile şi “puterea financiară” a naşilor, oferindu-le 
participanţilor şansa de a admira cele mai noi creaţii şi tendinţe ale modei.
 Pentru imortalizarea ceremonialului, artişti fotografi şi creatori de 
imagini video au oferit doritorilor servicii profesioniste, pentru a reda cu lux de 
amănunte clipele unice ale vieţii. Se cuvine să amintim ca organizator al târgu-
lui şi firma orădeană „Sinton Expert” care asigura o sonorizare de excepţie cu 
aparatură audio profesionistă, cu care poate garanta antrenul, buna-dispoziţie,  
altfel spus – reuşita petrecerii.
 La “Expomariage” a participat şi agenţia de turism “Extra Travel”, un tur 
operator care oferea vacanţe de neuitat, la preţuri accesibile în “Luna de miere”. 
Ca elemente de inedit, ansamblurile folclorice orădene „Nuntaşii Bihorului” şi 
„Crişul” se preocupau de organizarea în totalitate, a nunţilor cu specific popular 
românesc. 
 Alături, o altă firmă de antichităţi oferă mobilier de grădină şi obiecte 
clasice menite a decora zone de mare interes, din saloanele şi curtea vilei „tine-
rilor însurăţei” .
 N-au lipsit nici delicatesele culinare, cozonaci, prăjituri şi diversificate 
torturi se aflau expuse pentru a fi testate de cei interesaţi, cu scopul de a in-
cita privirile şi papilele gustative ale trecătorilor. Cofetăriile şi restaurantele, care 
de-a lungul timpului şi-au făcut din nume un renume,  au oferit servicii de cate-
ring „meseriaşe”.
 Târgul „Expomariage” a avut un succes neaşteptat prin numărul mare de 
vizitatori care i-au trecut pragul, într-o perioadă de recesiune, dovedindu-se a 
fi de referinţă, un promotor noutăţilor, din domeniul atât de sensibil, ca acel al 
nunţii.

                                             Student Bogdan Popa -  Universitatea Oradea 

Fiindcă inimile lor sunt foarte apropiate,
 distanţa dintre ele este foarte mică. 

Expertul evenimentelor tale, de sunet și lumină.

-mentale şi la târnosirea cea dintâi a bisericii s-au 
regăsit cu prisosinţă şi la această emoţionantă 
sărbătoare. Cu aceeaşi căldură sufletească au par-
ticipat şi de astădată buni români şi buni creştini din 
toate părţile urbei,  umplând biserica şi curtea ei, ca 
şi la acele momente ale începutului. Căldura din ini-
mi s-a înfrăţit cu căldura unui soare cald şi luminos, 
spre a întregi atmosfera de har şi binecuvântare ce a 
înveşmântat sufletele tuturor.
 Ca un însemn învederat al cinstirii vredni-
cilor înaintaşi, Roman Ciorogariu, cel care a iniţiat  
construirea bisericii şi a luat parte la punerea pietrei 
fundamentale şi Nicolae Popoviciu, care a târno-
sit-o, Preasfinţitul Episcop Sofronie a purtat mitra 
arhierească pe care au purtat-o şi aceştia, precum şi 
cârja episcopului Nicolae.
 Sfintele rugăciuni ale slujbei arhiereşti de 
binecuvântare asupra bisericii şi credincioşilor ei, 
stropirea cu apa sfinţită şi ungerea cu untdelemn 
sfinţit au picurat roua harului dumnezeiesc şi putere 
cerească de sus, pentru ca acest lăcaş sfânt şi sfinţitor 
să cuprindă sub cupola ocrotirii divine pe toţi cei 
care cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu 
vor intra şi se vor ruga aici.
  Cu acest prilej festiv,  Preasfinţia Sa a 
dezvelit placa omagială aşezată în partea dreaptă a 
frontonului bisericii, care evocă momentele istorice 
fundamentale, încununate cu evenimentul sfinţirii, 

la jubileul celor douăzeci de ani.
 În cuvântarea rostită după încheierea Sfin-
tei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Sofronie a spus 
printre altele: „Bunul Dumnezeu a rânduit ca astăzi, 
21 noiembrie 2010, în Duminica a douăzeci şi şasea 
după Rusalii şi prăznuirea  Intrării în Biserică a 
Maicii Domnului, să ne aflăm aici în biserica Izvorul 
Tămăduiri din Oradea, o biserică închinată Maicii 
Domnului, pentru a săvârşi sfinţirea exteriorului, a 
hainei de pictură şi a iconostasului acestei bisericii 
preafrumoase, prima ridicată în Oradea după Ma-
rea Unire din 1918 şi, totodată, prima construită în 
stilul bizantin tradiţional în Eparhia noastră, după 
reînfiinţarea ei, din 1920, respectându-se vechile 
canoane de construire a bisericilor ortodoxe, după 
modelul celebrei catedrale „Sfânta Sofia” de la Con-
stantinopol.
 Coincizând ziua de duminică cu sărbătoarea 
Intrării în Biserică a Născătoarei de Dumnezeu, Bi-
serica a rânduit să se citească două pericope evan-
ghelice, cea a duminicii de rând şi cea a praznicu-
lui Fecioarei Maria, ambele de la Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Luca, cel care a zugrăvit prima icoană a 
Maicii Domnului cu Pruncul şi care a fost şi medic, 
îngrijind de cei bolnavi. Toate aceste coincidenţe 
sunt de fapt lucrări ale Providenţei, pentru că noi nu 
credem în întâmplare, ci credem în purtarea de grijă 
a lui Dumnezeu”. 

 Apoi Chiriarhul Episcopiei Oradiei a felici-
tat pe cei doi slujitori ai bisericii, Pr. Dorel Octavian 
Rusu, protopopul Oradiei şi Pr. Titus Scurt pen-
tru misiunea pastorală şi administrativ-bisericească 
exemplară pe care o desfăşoară în cadrul acestei 
parohii şi în unitatea spitalicească, precum şi pe 
credincioşii acestei comunităţi pentru dragostea 
şi ataşamentul ce o arată faţă de sfânta Biserică 
Strămoşească, oferind diplome de apreciere Con-
siliului şi Comitetului parohial, precum şi bunilor şi 
jertfitorilor credincioşi care şi-au adus obolul la în-
noirea bisericii.
 În final, soborul slujitor, în frunte cu 
Preasfinţia Sa şi cu credincioşii s-au deplasat în pro-
cesiune spre clădirea Institutului Misionar „Sfinţi 
Doctori Anarghiri”, care a fost înfiinţat la iniţiativa 
şi cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop 
Sofronie. Arhipăstorul a săvârşit sfinţirea acestui 
aşezământ bisericesc prin stropirea cu apă sfinţită. 
Noul institut ce a luat fiinţă  în cadrul Parohiei Iz-
vorul Tămăduirii este dotat cu o tipografie şi are me-
nirea de a sprijini lucrarea misionară a preoţimii din 
Eparhia Oradiei.    
 

Pr. Dorel Octavian Rusu
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 Legătura sufletului uman cu ziditorul său Dumnezeu

 Perceptele filozofice ale Istoriei religiei ne
 stipulează aspectul legăturii indisolubile  
 dintre Om şi Dumnezeu, reiterându-se fap-
 tul că „Gusturile se schimbă, iar adevărul
 petrece în veci neschimbat’’. 
 Dar simbiotic simţind legătura tainică cu 
 Adevăratul Dumnezeu, omul din respect şi 
 faţă de Ziditorul Său, se simte în anumite  
 momente ale vieţii complexat şi oripilat de 
 noianul greutăţilor care-i copleşesc viaţa  
şi-şi caută sprijinul necesar pentru a se con-
fesa cuiva, fiind cuprins şi răpus de patimile  
cerbiciei, nu-şi găseşte poarta de intrare spre 
 altarul căinţei.
 Aşa cum reiese din perceptele biblice, 
 omul nu trebuie să meargă pe căi piezişe, iar 
 cuvântul lui să spună întotdeauna adevărul 
 pentru a nu crea discordie între semenii săi 
 şi să nu jignească respectul ce-l datorează 
 celor ce-l înconjoară, fiind în acelaşi timp 
 în măsură să zidească în fundul in-

imii sale grăuntele iubirii, al milei, sămânţa simţămintelor de simpa-
tie şi de dragoste aşa cum ne-a poruncit Părintele ceresc al virtuţii.
 Luând spre analiză plantele şi florile câmpului, se va observa că aces-
tea îşi întind rădăcinile nestânjenindu-se una pe cealaltă în pământul care le 
hrăneşte, toate trăind şi crescând în pace, netulburându-se una pe alta : nici una 
nu trage de la cealaltă sucul, nu-i veştejeşte floarea şi nu-i strică mirosul.
 Este cunoscut faptul că din totdeauna au fost şi vor fi suferinzi pe pământ,   
între oameni, cu multe feluri de slăbiciuni şi nenorociri, dar în toate cazurile, la 
cruce de răspântii se află cineva : un om bun, cu suflet mare care întinde tot-
deauna o mână de ajutor, acordă o şansă, o speranţă.
 Recomandat ar fi faptul prin deschiderea celui de-al treilea ochi, şi a 
sensibilizării simţămintelor, ca orfanul să-şi găsească în voi un părinte, bătrânul 
neputincios şi văduva un sprijin,  iar străinul – o gazdă primitoare cum de altfel 
este obiceiul românului din moşi strămoşi de a-l primi cu pâine şi cu sare.
 Obligaţia morală a omului faţă de bunul Dumnezeu, ziditorul său, este 
că în anumite circumstanţe Omul să găsească întotdeauna cuvinte de mângâiere 
pentru cei întristaţi care pornind din adâncul sufletului, ostoiesc lacrimile şi în-
dulcesc amărăciunea lor, iar într-o perioadă relativă se va observa că durerile 
vieţii se risipesc dinaintea dragostei calde „precum bruma toamnei se topeşte 
dimineaţa la răsăritul soarelui. “
 Omul are obligaţia de a fi îngăduitor unul cu altul pentru că toţi avem 
ambiţiile şi slăbiciunile noastre, momentele noastre de mulţumire și de supărare, 
dar după cum reiese din proverb „Răbdarea îndulceşte orice amărăciune, potoleşte 
flăcările celei mai vii ale inimii, alină şi opreşte cele mai înveruşunate porniri.’’ 
 Fiţi ca via a cărei rod e cu atât mai dulce cu cât ea creşte într-un pământ 
mai pietros şi respectaţi viaţa, liberatea ca element definitoriu de dragoste 
creştinească şi atunci veți ajunge să înţelegeţi dumnezeiasca învăţătură a iubirii.
 Iubiţi, spune Atotputernicul Stăpânitor şi Ziditor Dumnezeu, şi veţi 
îndeplini cu desăvârşire legea lui Dumnezeu.
 Copleşit de aura divină a nopţii, şi simţindu-te conectat la energia vitală 
a Universului simţi în inima ta o mică nedumerire, constatând că mai uşor am 
putea număra stelele cerului şi fulgii iernii decât binecuvântările acelea cu care 
ne va întâmpina Dumnezeu, când va veni momentul să ne prezentăm la dreapta 
sa judecată.
 Inima omului care trăieşte întru păcat după stăpânitorul duhului veacu-
lui „Efes II, 2 ’’cu mintea uşoară nebăgând în seamă păcatul, dând frâu liber 
poftelor inimii, în caracterul său mediocru dovedeşte mândrie neţărmurită faţă 
de bogăţiile date de Dumnezeu, înălţându-şi cugetele şi simţindu-se mai bun 
decât alţii, dând frâu liber neînfrânării, lăcomiei, îmbuibării şi zgârceniei, pentru 
a dobândi bunurile pământeşti, îmbracă chipul fiarei pline de răzbunare şi care 
în final va fi cuprins de lanţul deşertăciunilor.
 Dar, chiar dacă omul poate cădea sub robia păcatului, el crede într-o 
cauză supremă creatoare, nemărginită care este coordonată providenţial de 
Părintele Universului şi care-i călăuzeşte calea după legile veşnicei înţelepciuni 
pentru împlinirea marilor şi sublimelor destine.
 Căzut pe gânduri, la ceasul tainic al înserării, omul fărădelegii, ce a încu-
nunat trufia păcatului se simte stânjenit şi obligat de propria conştiinţă să-i ceară 
iertare Ziditorului său cu smerenie prin: 

RUGĂCIUNE
 Prea îndurate Dumnezeule şi Mântuitorule caută cu ochiul milostivirii 
Tale celei nemărginite; spre starea de jale a ticăloasei mele inimi!
Luminează ochii minţii mele cu razele cerestei Tale lumini. Fă lumină în în-
tunericul meu ca să pot fi desăvârşit a cunoaşte starea inimii mele şi-mi dăruieşte 
dar ca să mă pot lepăda de tot ce s-a lipit de mine.
Atotputernic  Mântuitorule, ca nu cumva eu de bună voie prin unirea cea spre 
păcat şi cu chipul călcării de jurământ a-mi da inima mea vrăjmaşului celui din 
iad, ci curăţeşte-o pre dânsa spre a ta locuinţă.
Înfricoşează-mă prin însuşi cugetul meu: „Pentru că tot cel ce face păcatul, 
rob este al păcatului- este de la diavol, este fiul diavolului”, şi la câte feluri de 
prihăniri sunt dat eu atâtea duhuri rele umple şi spurcă inima mea. Tu, Doamne, 
făcătorule a toate, ai făcut inima mea pentru tine şi o ai rânduit pre dânsa spre 
a ta sălaşluire. Cum dar voi putea eu să o las pre dânsa a fi peştera satanei? 
Slobozeşte-mă pre mine, Atotputernice din stăpânirea satanei, curăţeşte-mă pre 
mine de întinăciunea păcatului, ia de la mine inima cea păcătoasă şi necurăţată, 
şi zideşte întru mine inima-curată, inima-nouă.

Găteşte-ţi ţie întru mine locaş cu bună plăcere, spre prea mărire întru tot al 
Sfântului Tău nume.

Amin.
(Rugăciune a Ieromonahului Simeon Ciomandra, Iconomul schitului Icoana-Dărvari Bucureşti, 
Metohul Mănăstirii Româneşti Podromul din Sfântul Munte Athos – 1919 – din Grecia)
 
 Omul prin potopul lacrimilor sale, tinde spre Dumnezeu, râvneşte să se 
unească cu El, cu toate forţele şi fiinţele care ţin de-o potrivă cu dânsul, ţintind 
la binele suprem şi la neîntrecuta desăvârşire. 
 În acelaşi timp trebuie ţinut cont de sintagma pericopei evanghelice, ca 
fundament al învăţăturii Mântuitorului: „Fiţi desăvârşiţi, precum şi Părintele 
vostru din ceruri desăvârşit este”, dar trebuie reiterat faptul că sufletul uman 
caută permanent prin unirea sa crescândă, tot mai apropiată de Dumnezeu, 
bunătatea Lui, înfructându-se din lumina şi dragostea Sa, căci omul nu poate 
face nimic fără Dumnezeu.
 Putem menţiona faptul că omul, fiind supus permanent greşelilor vieţii 
pământeşti încearcă să menţină o legătură tangibilă cu Ziditorul Său, că vremea 
roade învelişul principiului divin, dar nu roade niciodată principiul divin.
 Născându-ne creştini, avem obligaţia de a-L binecuvânta pe Dumnezeu 
Ziditorul aşa cum rezidă din credinţă: „ori nu-i deloc religie adevărată, adică 
legătura indisolubilă dintre oameni între dânşii şi cu Ziditorul veşnic al tuturor 
văzutelor şi nevăzutelor, principii ale creştinismului, ale religiei dragostei şi 
iubirii frăteşti, şi a egalităţii tuturor în faţa divinului”. 
 Putem afirma pe deplin conştienţi că creştinismul este legea primordială 
a omenirii, pentru că dincolo de Dumnezeu nu e nimic care să se poate înfăţişa 
omului drept sfârşit; căci nicio altă cale spre a merge la Dumnezeu nici un alt 
mijloc de a se uni cu Dânsul, nu este în afară de iubire, că această mare poruncă 
a iubirii niciodată nu va înceta nici pe pământ, nici în cer, unde trebuie de altfel 
să se împlinească iubirea deplină şi desăvârşită a Ziditorului.
 Un alt element de bază mai presus de toate bunurile pământeşti îl 
reprezintă liniştea din lăuntrul sufletului nostru şi pacea cea dulce şi desăvârşită 
care aduce mulţumirea sufletească, bucuria curată şi sfântă care ne mângâie 
sufletul în momentele grele ale vieţii.
 Realmente, omul pentru a putea simţi acei fiori ai dialogării şi primirii 
gândului său de către divinitate, trebuie să depăşească micile răutăţi ale vieţii 
şi să caute prin tot potenţialul său spiritual, să îndulcească amărăciunile vieţii , 
exact precum le-ar aşeza într-un şirag de tainice bucurii.
 Omul, dispus la tainice fărădelegi conştientizează faptul că îşi va primi 
singur răsplata, pentru curvie, preacurvie, lene, hoţie, iubire de arginţi, consum 
de alcool, tâlhării ştiind în acelaşi timp că „nici un necurat nu poate intra întru 
Împărăţia Cerurilor” (I, Corinteni, VI, 9-10 ) şi că iuţimea şi mânia, scârba şi 
strâmtoarea, are să cuprindă tot sufletul cel ce face rău (Rom. II, 9).
 Păcătosul fiind şi înfricoşat, în momentul în care îşi face un proces de 
conştiinţă îşi cercetează inima şi află că aceasta este încărcată de păcate şi urâ-
ciune, iar prin intermediul luminii celeste va încerca să-şi facă o departajare de 
acestea, va simţi nevoia să urască păcatul, îşi va recunoaşte neputinţa şi aplecarea 
sa spre a păcătui şi va căuta singur o ieşire din puterea păcatului, oftând singur 
în adâncul inimii sale. 
 Simţându-se în acest declin şi în această decădere îşi va pune cuvenita 
întrebare...Cine mă va scăpa din acest trup păcătos şi muritor? Darul lui Dum-
nezeu prin Iisus Hristos (Rom.VII.25), îi răspunde lui Sfântul Duh care se 
apropie şi-l supraveghează pe cel ce se căieşte cu inima frântă simţind în acelaşi 
timp pătrunderea focului darului cel dumnezeiesc ce-i dăruieşte lui lumină şi 
putere.
 Ing. Mircea Vac, Dr. Ec. Lucia Pojoca

Între Om şi Dumnezeu  – Oradea: Ed. Scheda- 2010
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 Filantropia este o formă de bunătate a oamenilor, persoanele filantrope  
închinându-şi viața și avutul în mod altruist pentru a servi celor nevoiaşi. Filan-
tropii acționează după credința creștină de iubire a aproapelui, fără a se gândi 
la recompense materiale: „Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca 
sufletul său să şi-l pună pentru prietenii săi” (Ioan 5, 13).                                                                                                                                              
 Esenţa credinţei creştine este iubirea – iubirea de Dumnezeu şi iubirea 
de aproapele. Creştinul este permanent chemat să-i urmeze lui Hristos în iu-
bire, slujind lui Dumnezeu în rugăciune, post şi fapte bune. O iubire care cere 
creştinului trăiri şi fapte veritabile, zămislite în adâncul sufletului, dar niciodată 
închise acolo, ci mereu şi mereu dăruite palpabil semenilor săi. 
           România de după 1989 a cunoscut o multiplicare şocantă a fenomenu-
lui sărăciei, precum şi o accentuare fără precedent a discrepanţelor sociale, a 
diferenţelor dintre cei foarte bogaţi şi cei foarte săraci. Toate acestea înseamnă 
pentru creştini că românii au nevoie de iubirea creştinească, de ajutor pentru 
cele ale trupului şi zidire întru cele ale sufletului.
 A discuta despre sărăcie presupune, inevitabil în timpurile noastre, a face 
apel la date statistice, demers pe care, regretabil, nu îl întâlnim prea des atunci 
când ascultăm cuvântări savante despre verbul a face bine. Căci, oricât am fi de 
dornici a încălzi cu rostiri duhovniceşti sufletele celor din jur, ritmul existenţei 
realităţilor sociale contemporane ne cere să folosim matematici seci, lipsite apa-
rent de viaţă, dar care aproape întotdeauna poartă lacrimile şi durerile a mii de 
drame umane. Cifrele oferă oricui doreşte să acţioneze global împotriva sărăciei 
dimensiunea exactă a suferinţei dintr-un anumit areal, la o dată de timp precisă.
  Biserica lucrează într-adevăr cu fiecare persoană din spaţiul spiritual, 
geografic şi temporal pe care îl deţine, însă, deopotrivă, Biserica poartă cu sine 
şi responsabilitatea pentru întregul neam omenesc, raportându-se la acesta în-
tr-un mod atotcuprinzător şi fără să-şi diminueze, în vreun fel iubirea pe care o 
dăruieşte fiecărei persoane umane în parte. 
                Lecturând anumite statistici, oricare creştin va fi cutremurat de faptul 
că aproximativ jumătate din populaţia ţării era afectată de sărăcie în anul 2000, 
aproximativ 10 milioane de români fiind în stare de sărăcie, cifră pe care nu o 
poate asimila nici sistemul statului de asistenţă socială, nici sistemul, încă firav 
şi în formare, de filantropie al Bisericii. Sărăcia loveşte în primul rând funda-
mentele familiei, astfel că ideea de familie creştină rămâne pentru mulţi dintre 
români doar pură teorie. Dacă în anul 1995 aproximativ 70 % dintre familiile 
româneşti cu patru copii erau afectate de sărăcie, în anul 1998 procentul a cres-
cut la peste 80 % din numărul acestora. Sărăcia se corelează inevitabil cu nivelul 
de educaţie. Într-o familie săracă unde capul de familie nu a frecventat vreo 
formă de învăţământ, va exista constant o atitudine defavorabilă până la 
respingere faţă de orice dorinţă ca unul dintre copii să urmeze şcoala. Există 
o rată a sărăciei în funcţie de nivelul educaţional al capului de familie. Astfel, 
aproximativ 43 % din familiie în care capul de familie nu a frecventat şcoala 
se aflau în stare de sărăcie în anul 2001, dar şi aproximativ 6 % din familiile al 
căror cap de familie absolvise o formă de învăţământ superior erau afectate de 
sărăcie  Există şi o sărăcie calculată în funcţie de ocupaţia capului de familie.  
 Astfel, în anul 2001 erau afectate de sărăcie 60 % din familiile româneşti 
în care capul de familie era şomer, aproximativ 56 % din familiile în care capul 
de familie era agricultor, dar şi aproape 30 % din familiie în care capul de fam-
ilie era angajat. (Marcel Răduţ Selişte, ,,Facerea de bine, între filantropie şi 
asistenţă socială’’, în revista ,,ROST’’ pe internet, nr.29, iulie 2005, p.1).
 În faţa realităţii crunte a sărăciei din România, Biserica se prezintă cu 
propriile sale forţe. Fiecare biserică este un potenţial centru social, fiecare pre-
ot sau diacon reprezintă un posibil filantrop, 14.574 de locaşuri de cult pot fi 
14.574 de mini-centre sociale, locuri de unde se poate aplica o necesară stra-
tegie naţională de filantropie a Bisericii, prin iubirea de Dumnezeu şi de oa-
meni a celor 12.855 de preoţi şi diaconi. Aproape fiecare eparhie din cuprinsul 
Bisericii noastre deţine cel puţin un ONG propriu: Arhiepiscopia Bucureştilor, 
patronează zece organizaţii, Episcopia Iaşilor, patronează şapte organizaţii, 
Mitropolia Vadului, Clujului şi Feleacului, patronează şapte organizaţii, Arhi-
episcopia Craiovei, patronează şapte organizaţii, Episcopia Oradiei, patronează 
tot şapte organizaţii neguvernamentale de binefacere. În prezent, funcţionează 

75 de organizaţii neguvernamentale patronate de Biserică, acoperind ma-
joritatea regiunilor istorice ale ţării. Biserica Ortodoxă Română deţine şi un 
sistem de aşezăminte sociale: 57 pentru copii, 20 pentru vârstnici, 74 cantine şi 
brutării sociale, 29 aşezăminte medicale şi farmacii sociale, 21 centre de diag-
nostic, tratament şi asistenţă pentru familii aflate în dificultate. În anul 2004, în 
aşezămintele de urgenţă au fost îngrijiţi 649 de copii aflaţi în dificultate, iar în 
centrele sociale au fost îngrijiţi permanent 633 de bătrâni, alţi 2587 de bătrâni 
beneficiind de tratament medical şi medicamente gratuite (Idem, p.2-3).
 Grija faţă de aproapele ce se manifestă de către Stat sau comunitate 
nu are obligatoriu la temelia sa iubirea de semeni, ci mai degrabă este născută 
dintr-un calcul care solicită societăţii să dezvolte, pentru conservarea propriei 
stabilităţi şi securităţi, un şir de măsuri de asistenţă socială pentru cei mai puţin 
favorizaţi membri ai săi. 
 Aici apare deosebirea esenţială între asistenţa socială şi filantropie: Statul 
sau comunitatea locală prin sistemul de asistenţă socială, fac doar să asiste pe 
semenul aflat în suferinţă, asigurându-i cele necesare trupului în limitele stabil-
ite de legi adoptate conform cu interesele majorităţii politice din Parlament şi 
în  conformitate cu normele Uniunii Europene.                                        
 Filantropia creştină nu se opreşte doar la a dărui săracilor şi bolnavilor 
cele de trebuinţă pentru trup. Filantropia este mereu însoţită de actul de cate-
hizare, este purtătoarea mesajului lui Hristos, are ca finalitate nu trupul, ci mân-
tuirea sufletului celui pe care îl ajutăm în sărăcia sau boala sa. 
 O mare eroare este a confunda demersul firesc de cunoaştere şi apli-
care a normelor de asistenţă socială stabilite pentru această activitate de legile 
Statului cu fialntropia însăşi. Sărăcia din România face necesare demersuri cu 
caracter strict tehnic, de un grad înalt de eficienţă unde contează cifrele. Uităm 
însă că sărăcia şi boala îşi au cauzele nu în cele ale trupului, ci în cele ale sufle-
tului. Actul de ajutorare a aproapelui neînsoţit de zidirea sufletească nu înlătură 
cauzele sărăciei sau bolii, ci doar efectele acestora. 
 Filantropul creştin merge dincolo de locul unde s-a oprit asistentul social 
laic, alină suferinţa trupului doar pentru a pătrunde către adevărata suferinţă, 
aceea din adâncul sufletului, într-un astfel de context fiind preferat bobul de 
muştar al credinţei, munţilor de bani. 
 Asistenţa socială, cu toate noţiunile teoretice şi cerinţele sale practice 
poate fi înnobilată, asimilată de către filantropie. Este posibil să fie mai lesne să 
alegem remodelarea sistemului nostru filantropic după chipul cerut de societa-
tea laică (Idem, p.4).
 

Implicarea social-filantropico-eclesială a Bisericii

   Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh 
Daniel, în cadrul conferinţei pastoral-misionare cu tema „Misiunea social-
filantropică a Bisericii, vocaţie spirituală şi necesitate practică”, care a avut loc 
în 3 noiembrie 2010 la Palatul Patriarhiei, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” 
a prezentat cinci principii de filantropie socială creştin-ortodoxă. 
 1.Lucrarea filantropică a Bisericii este continuarea lucrării filantropice, 
vindecătoare, sfinţitoare şi mântuitoare a Mântuitorului Isus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu, Care din iubire pentru oameni şi pentru mântuirea lor S-a făcut 
Om, ca omul să poată participa la viaţa şi iubirea veşnică a Preasfintei Treimi. 
 2. Filantropia socială nu trebuie despărţită de Liturghia eclesială, întrucât 
rugăciunea este izvor de iubire smerită şi jertfelnică. În Sfânta Liturghie este 
celebrată Filantropia divină sau iubirea dumnezeiască pentru oameni, iar Filan-
tropia socială a Bisericii este mărturie concretă a acestei iubiri dumnezeieşti, 
harice, prezentă în viaţa şi lucrarea Bisericii, Trupul tainic al lui Hristos. 
 3. Filantropia socială a Bisericii este în primul rând o filantropie pastorală, 
adică ea are în vedere îndrumarea omului pe calea mântuirii. Iubirea Bisericii faţă 
de om trebuie să fie în primul rând grija pentru hrănirea lui cu hrana spirituală 
a Sfintei Evanghelii, vindecarea lui cu harul Sfintelor Taine şi creşterea omu-
lui prin cultivarea virtuţilor şi săvârşirea faptelor bune. Iar împreună cu această 
filantropie pastorală sau spirituală se dezvoltă şi filantropia materială a hranei şi 
îmbrăcămintei trupeşti, a vindecării medicale, a îngrijirii de cele necesare vieţii 
biologice. Această atitudine a Bisericii se inspiră din lucrarea Mântuitorului Isus 
Hristos, Care hrăneşte spiritual mulţimile cu binevestirea Evangheliei mântuirii, 
vindecă pe cei bolnavi şi apoi înmulţeşte pâinile. Urmând lui Hristos, Biserica 
acordă prioritate rugăciunii sau vieţii spirituale ca fiind izvor de lumină şi iubire 
sfântă pentru opera ei socială. Aşa se explică prezenţa preoţilor de caritate în 
spitale, unităţi militare, penitenciare etc. Însă, dacă filantropia socială se separă 
de spiritualitate, ea se secularizează, iar omul suferind nu mai este privit ca fiind 
chipul tainic al lui Hristos, ci un simplu individ social.                                                                                                                                  

                                                        Pr. Dumitru Popovici
Biserica cu Lună - Oradea

 [continuarea în numărul viitor ]

Lucrarea filantropică a Bisercii Ortodoxe Române 
raportată la conceptul de economie socială
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Biserica din localitatea Petrindu din județul Sălaj - Muzeul Satului Cluj

 Lumea creștină își serbează cea mai frumoasă și cea mai înălțătoare 
sărbătoare: Învierea Domnului, Paștele. În bisericile de la orașe, ca și în 
bisericuțele de lemn din satele ascunse printre văi  și creierii munților – sună 
clopotele, vestind bucuria Învierii și se aprind lumânările de bucuria luminatei 
zi a Paștilor. 
 Chiar și timpul în care este așezată această zi de sărbătoare dezgheață 
inimile și dă zbor sufletului. După o iarnă grea, natura își afirmă dreptul la viață. 
Natura a înviat: mugurii și florile pomilor arată semnele vieții mai grăbite să se 
recompenseze pentru amorțeala unei ierni îndelungate.
 Sufletele creștinilor, copleșite de necazuri multe și mai ales de du-
rerea adâncă pentru suferințele aceluia care s-a sălăjluit între noi, pentru a ne 
aduce viață – îmbracă astăzi haina de bucurie, ca să prăznuiască cea mai curată 
sărbătoare. 
 Asemenea naturii, sufletul nostru – după iarna grea a necazurilor și a 
durerilor de tot felul – are bucuria de a vedea mugurii și florile nădejdii creștine 
într-o viață mai bună, care să aducă pace, înțelegere și iubire între oameni. Zile 
întregi am asistat cu sufletul la marea tragedie de pe muntele Golgota. Cuvântul 
care a luat trup pentru noi, Fiul lui Dumnezeu, care a venit să ne mântuiască, să 
ne învețe și să ne îndrepte privirile spre culmile perfecțiunii – este bătut, scuipat, 
adăpat cu oțet și fiere, încununat cu cunună de spini și răstignit pe cruce.
 Acela care n-a cunoscut ura și mânia, acela care a iertat pe toți, acela care 
întărit sufletele zdrobite, acela care și-a mistuit viața ca o lumină lină, călăuzindu-
ne în întunericul vieții ca un nor luminos și ca un stâlp de foc – n-a aflat milă 
și îndurare la oameni ci numai ură și judecată nedreaptă. Fariseii și cărturarii, 
boierii popoarelor - cum le spun cărțile sfinte, s-au adunat asupra Domnului lor, 
ca să-l judece la moarte.  A venit între ai săi, dar ai săi l-au răsplătit cu cruce, 
mormânt și lespede pe mormânt. Și pentru ce atâta ură ?
 Pentru propovăduirea adevărului, pentru afișarea unui nou ideal de viață, 
pentru combaterea fără cruțare a minciunii și fariseismului în care se răsfață o 
societate, care nu se putea schimba și ridica, dar care nu iartă, pentru că a fost 
arătată în toată goliciunea ei morală. De aceea să meargă la Golgota îndrăznețul 
care a cutezat să deschidă alte orizonturi pentru suflete! Dar cât de zadarnică 
cât de neputincioasă s-a arătat răutatea omenească! Trei zile a prăznuit minci-
una, trei zile paznicii minciunii s-au arătat încrezuți, sfidând pe cei zdrobiți cu 
sufletul pentru atâta răutate. Dar după trei zile glasul lor a amuțit. Piatra mor-
mântului s-a prăvălit, viața a biruit moartea și adevărul a ieșit triumfător din 
mormânt. Cei care umblau ca sub pământ, cu capetele plecate de durere și frică 
își întăresc acum glasul în strigătul de biruință ieșit din adâncul inimilor: Hris-
tos a Înviat! 
 De atunci și până astăzi „Hristos a Înviat !”  răsună necontenit mângâind 
pe ci întristați, îndemnând și întărind pe toți cu vestirea adevărului veșnic, drep-
tatea trebuie să iasă biruitoare! De dreptatea aceasta a însetoșat două mii de ani 
poporul românesc. Am cunoscut oțetul și fierea regimurilor străine, dar ne-am 
îndulcit viața cu mângâierea învierii, pentru că în sufletele celor necăjiți a sădit 
Dumnezeu virtuțile răbdării și speranței. 
 Ziua Învierii a sosit și pentru noi. A sosit în momentele cele mai grele, 
după zile de mari încercări a credinței și nădejdii noastre. Visul de aur s-a
împlinit și poporul românesc a înviat la o viață nouă și liberă în hotarele celei 
mai frumoase țări – România liberă și democrată. Sunt 21 de ani de când s-a 
împlinit această dreptate, această minune înaintea ochilor noștri, cu jertfele ce 
s-au dat. 
 Cu câtă bucurie am serbat Paștile în anul cel dintâi al libertății noastre și 
al unități naționale, până la ajungerea neamului nostru la discordia națională. 

Icoana Învierii din Sfânta Mânăstire Frăsânei - Judeţul Vâlcea

Și ne-am pus atâta speranță în viitor, câtă nerăbdare în realizarea unei cât mai 
grabince uniri sufletești. 
 Sufletul neamului era pătruns de fiorul sfânt al învierii naționale, dar 
nu de mult, stricătorii de neam, au pus la grea încercare sufletul românilor, de 
această dată nu răstignid pe Hristos, ci spânzurând pe Avram Iancu în 15 martie  
2011, moment în care ne trebuia numai o mână și o minte destoinică care să 
îndrume acest suflet pe calea cea bună a înfrățirii românilor. Astăzi când serbăm 
Învierea noastră ca neam, îndemnurile creștinești „Să ne iubim unii pe alții, să 
iertăm toate pentru Înviere !” – parcă sună în gol într-o lume tot mai îndepărtată. 
Acum se duce o politică nefastă, un egoism fără margini, o poftă nesăbuită de 
câștig și acaparare, o înstrăinare metodică și necruțătoare a elementelor de valo-
are, un regim care nu are prestigiu moral, nici voință de a pune stavilă valului de 
corupție, s-a creat această stare de spirit, de dezagregare a sufletelor.
 În starea aceasta de  nemulțumire și descurajare a sufletelor, Paștile pe 
care le serbăm nu sunt Paștile adevărate, Paștile pe care le merită și după care 
oftează sufletul românesc. Pentru pregătirea acestui praznic așteptăm omul – 
așteptăm pe Mesia Neamului Românesc, așteptăm restauratorul și marele 
echilibrator al sufletelor, căruia i-a fost scris să îndure toate nedreptățile și să fie 
chemat atunci când împrejurările sunt mai grele; îl așteptăm să vină și să 
îndrepte ce au stricat alții. În așteptarea îndreptării situației nenorocite în care ne 
zbatem, să urmăm frumosul obicei de Paști, când preotul cu lumânarea aprinsă 
îndeamnă pe credincioși spunând: „Veniți de luați Lumină!”.
 Să mergem deci și noi să luăm Lumină. Să luăm din lumina învățăturilor 
lui Hristos de a umbla pe Calea Adevărului și a Dreptății, dezbrăcându-ne de 
viciile vechi și înoindu-ne sufletele. căci fără înnoirea sufletelor toată munca de 
consolidare și refacere rămâne zadarnică. Să luăm Lumină, să aprindem în 
suflete Lumina patriotismului curat, al celor care au luptat și suferit pentru 
idealul național și să nu uităm, mai ales astăzi, la această mare sărbătoare a Jertfei 
să nu uităm și să nu luăm în deșert sacrificiul vieții celor mai  buni fii ai neamului 
pentru a ne pregăti sărbătoarea Învierii.
 Să nu uităm că praznicul învierii este așezat pe altarul vieții -

Hristos a Înviat!
 

 Ing. Mircea Vac 

Învierea Domnului Nostru Iisus Hristos

Monologul tâlharului de pe cruce

„Ce caţi, Tu, lângă mine, cin’ ţi-a pus
Pe frunte un mănunchi de spini şi scai

Şi eşti atât de dus, de slab, încai,
Crucea-Ți purtă un altul, până sus?

Taci, nu-mi răspunzi de fel. Eşti ca un fus,
Ce firele de sânge-adună. Strai,

În contra muștelor, nici nu mai ai...
Cum lângă noi, suit-ai, biet intrus?

Eu am ucis, am tâlhărit prin sate
Şi potera Romanilor m-a prins,
Dar Tu eşti omul fără răutate,

Te-au spânzurat pe cruce dinadins,
Adu-Ți aminte și de mine, frate,

Când o s-ajungi în Raiul neatins.“

Das Wort des Răubers auf dem Kreuze

Was hast du hier auf dem Kreuze zu suchen,
mit einer Dornenkrone mif deiner Stim?

Du bist ein geschultes, gottgliiubiges Hirn,
und hast dich an Gott herzhaft gebunden.

lch empfange, was meine Taten verdienen,
du aber hast nichts Unreehtes getan,

ich habe meine Ehre abschäulich vertan,
so ich will bei ihnen kein Erbarmen schinden.

Ich morderte, meuchelte ohne jede Gnade,
ging auf Raub aus, um den Ort zu plündern,

um meine Seele ist es keine Schade.

Du aber wehrtest ab die Angriffe der Sünden,
und warst immer hilfsbereit, gerade,

nun musst du dich den Hohenpriestern fügen.

Av. Pașcu Balaci
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IDENTIFICATION AND EVALUATION OF SOURCES
OF POLLUTION IMPACT ON REPRESENTATIVE AQUIFERS IN 
THE INDUSTRIAL AREA ORADEA AND SURFACE WATER- SU-

DRIUGIU BEIUS AREA
[continuare din numărul anterior]

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.

a) The impact of pollution sources on groundwater from the industrial area of 
Oradea. For the source of pollution: Slag and ash from CET1 - Oradea pollution 
has a continuous type. In windy conditions, the slag and ash dumps from CET1, 
pollutes large surfaces with the new red dust resulting from the slag stored here. 
Comparing some physical-chemical indicators and threshold values there are 
found large differences, such as:

- For phosphate (PO 4), we THRESHOLD VALUE: <= 0.5 mg / l, in 
reality (on land) were found 1.29 mg / l in 2009 and
- At the sulfates indicator (SO4), the threshold value: <= 250mg / l, and 
pollution control station P15-F1 (located at Santaul Mic - mound of clay) 
were found / determined in 2008, the amount of 668 5 mg / l.
- At “Sinteza” SA / Station P6, the concentrations were determined by the 
nature of inorganic industrial waste, metals, metalloids, acids, salts, alkalis, 
cyanides.
Also, from the Water Company, Oradea, we have specific pollution that is 
composted sludge resulting from sewage treatment station, from the Mu-
nicipality of Oradea.

In assessing the chemical status of groundwater in the area of interest   I had in 
mind the following issues:

1. Setting threshold values (TV = “Tresholds Value”), based on the
values (levels) the natural level (NBL) and comparing them with a reference 
MAC value (maximum permissible concentrations), and in addition, the ap-
plication of existing legislation, namely:

a. Law 458/2002, on water quality and
b. Law 311/2004, Law 458/2002 which completes.

2. Analysis and interpretation of monitoring data on key indicators and 
threshold values (TV), for the body of water wells and the observation on 
ROCR01 mentioned above (see: Tables No. 1, 2 and 3 from Chapter: Ap-
pendix).

b) The assessment of sources of pollution impact on surface waters Beius - Sud-
rigiu area

 Mainly, the pollution of surface waters from the area Beius - Sudrigiu, 
refers specifically to: Crisul Pietros (near the villages Draganesti and Sudrigiu), 
respectively: Crisul Negru (downstream Sudrigiu and upstream Beius, and the 
water - Nimaresti - Section Beius) is due to wastewater discharged from human 
settlements, crossed by the waters The area mentioned above, as well as: waste 
water due to manufacturing processes of fermentation products (from alcohol 
and beer factory - Sudrigiu). Industrial waste waters have a high toxicity, and 
waste water discharged from a large human settlements have organic charge.
Thus, wastes discharged from the manufacturing of beer, containing: carbohy-
drates (sugars - about 55%), protein (about 25%) and the remaining cellulose, 
fat. Chemical properties of waste water (water with impurities, discharged from 
economic units, institutions...), are related to: DO (dissolved oxygen) CBO5 
(biochemical oxygen consumption 5 days), the water pH and the dourness of 
natural water.
 The classification of water quality in relation to general indicators 
(physical-chemical indicators: pH, DO, BOD5, Nutrients - NH4, NO2, NO3, 
PO4 ...) and indicators: 0 priority substances and metal compounds: Arsenic 
and compounds Cadmin and compounds, Mercury compounds for the water 
course ....): Crisul Negru, Section I. Capture area Beius respectively the water 
course: Nimaiesti, Beius section, we used a part of database monitoring pro-
gram of the Department of Water - Cris Oradea, to which we bring sincere 
thanks on this occasion. (See Tables 7 and 8 of the Annex).

4. Simulations variants for the impact of pollution sources and the analyzed 
area
 The simulation and evaluation of the pollution sources impact to the 

underground water regime from the industrialized area of Oradea, has been 
done using the computer software – ASWIN (“Aquifer Simulation for Win-
dows”) consisting in a professional graphical interface, a model of flowing in 
finite differences and a model of transport using the so called method of “Ran-
dom Walk”.
 Using the Flowing Model based on the input data and the limit condi-
tions we may obtain the piezometryc heights and the speed field. The speed 
fields, together with the time and transport parameters are used in the model of 
transport.
 The simulations variant, for the impact of pollution sources, from the 
studied area, have in consideration: instant injection pollution sources (for the 
pollution source of SC “Sinteza” SA) and with continuous injection (for the 
pollution source – sterile waste of CET1 – Oradea), and précising the time and 
transport parameters of:

•	 Longitudinal and transversal dispersion
•	 Existence or non existence of diffusion
•	 Total time of the simulation and the steps of time used

The link between the two models (flowing and transport models) may be seen 
below:

Fig 1: The link between the Flowing Model and the Transport Model

RESULTS AND DISCUSSION
Concretely, we will present below 2 of the simulation variants:
Variant 1:

- Pollution source: SC SINTEZA SA – Oradea (description)
- Instant injection, from the pollution source „SINTEZA” – Oradea
- Type: - phreatic flowing model
- Effective porosity: 0,2
- Longitudinal Dispersion considered: 120 and 150m
- Transversal Dispersion considered: 10 and 15 m
- Late Coefficient: 1
- Molecular diffusion coefficient: 0
- Total time of the simulation: 5, 10 years
- Time steps in simulation: 10, 20 days

Variant 2:
- Pollution source: Sterile waste pollution source of “CET 1” - Oradea
- Instant injection, from the steril waste pollution source “CET 1”– Oradea
- Type: - phreatic flowing model
- Effective porosity: 0,2
- Longitudinal Dispersion considered: 120 and 150m
- Transversal Dispersion considered: 10 and 15 m
- Late Coefficient: 1
- Molecular diffusion coefficient: 0
- Total time of the simulation: 5, 10 and 15 years
- Time steps in simulation: 10, 20 days

The interpretation of the simulation results

 According to the versions of simulation presented above, instant in-
jection pollution simulations in different locations: SC Sinteza SA – Oradea; 
continuous injection for the sterile waste of CET1- Oradea, we may interpret:

•	The	flowing	model	is	a	phreatic	one
•	The	main	process	of	transport:	convection	which	doesn’t	not	sustain	very	
much the simulations because of the small values of gradients flowing of the 
underground waters.
•	The	main	flowing	directions	of	 the	underground	current	 is	 from	East	 to	
Vest, to Hungary.

This remark, makes that the study of the pollution transport in this area (al-
luvial cone of Crisul Repede, to be an actual preoccupation:

•	The	 omission	 of	 the	 diffusion	 phenomena	 of	 pollution	 transport	 (from	
simulations) does not imply essential modifications of concentration.
•	The	type	of	instant	injections	from	the	simulations,	implies	an	accidental	
type of pollution which might happen especially in the industrial area of 
Oradea – for SC Sinteza.
•	For	the	pollution	source:	sterile	waste	of	CET1	Oradea,	we	may	consider	a	
continuously injection pollution because of the sterile waste existence

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

[continuarea în numărul următor ]
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 „A vorbi şi a scrie corect în limba română este o datorie a noastră, a 
tuturor vorbitorilor, este o misiune nobilă a şcolii româneşti, a te exprima cât 
mai exact în limba strămoşilor este un act de cultură, cu adevărat, iar pentru 
cei mai tineri dintre noi acest lucru înseamnă ca aceştia să-şi însuşească o serie 
de deprinderi şi priceperi pentru a putea folosi cât mai corect limba română în 
comunicarea cotidiană orală şi scrisă.   Aproape zilnic, la radio şi televiziune, în 
ziarele şi revistele locale şi centrale, sesizăm numeroase abateri de la normele 
ortoepice şi ortografice, morfo-sintactice şi lexicale ale limbii române literare, 
din cauza necunoaşterii acestora. Întâlnim frecvent greşeli de exprimare, nu nu-
mai în cazul vorbitorilor cu un grad scăzut de instruire, dar şi, adesea, în cazul 
celor cu o pregătire superioară, aceste inconsecvenţe în folosirea corectă a limbii 
române deranjându-i vizibil pe cei mai mulţi dintre interlocutorii noştri.
 Enunţurile, formulările, aspectele incorecte prezente tot mai des, din 
păcate, trebuie să lipsească din comunicarea celor mai mulţi dintre vorbitorii 
de limbă română, cultivarea limbii astăzi, şi dintotdeauna, reprezintă un im-
perativ major al preocupărilor unui popor civilizat, zi de zi. Nu trebuie să uităm 
că toate strădaniile noastre, pentru scrierea şi vorbirea corectă a limbii, nu se 
încheie odată cu terminarea şcolii, ci continuă prin colaborarea mai multor fac-
tori, literatură, limbă, publicistică, presă, teatru, radio şi televiziune, cu diverse 
instituţii ale societăţii contemporane, fiecare, în felul său, încercând să asigure 
limbii române condiţii optime pentru îndeplinirea uneia dintre cele mai impor-
tante funcţii ale sale, aceea de comunicare cotidiană interumană.
 În urmă cu mai mulţi ani, încercam în paginile unei publicaţii locale, 
într-o rubrică săptămânală, să-i informăm pe cititori în legătură cu mai multe 
aspecte scrise ale limbii, nu discutam doar despre unele greşeli în folosirea limbii, 
ci mai ales despre corectitudinea în limbă, care asigură fluenţă comunicării. Ne 
propunem să reluăm unele chestiuni, să insistăm asupra lor, în ideea că ele vor 
fi de folos, în primul rând, celor mai tineri cititori, profesori, elevi şi studenţi, 
de fapt, tuturor celor interesaţi de aspectele scrierii limbii române, indiferent de 
vârstă, pregătire, condiţie socială… 
 În articolul de faţă, ne vom opri asupra unui aspect ce ridică serioase 
probleme multor vorbitori, este vorba despre scrierea în limba română a unor 
substantive proprii compuse – nume de persoane sau de locuri.
  Menţionăm că sursa noastră este DOOM 2 (Dicţionarul ortografic, or-
toepic şi morfologic al limbii române, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, lucrare 
apărută în 2005, la Univers Enciclopedic, elaborată în cadrul Institutului de 
Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române.

 Substantivele proprii româneşti se scriu, după gradul de unitate:  într-un 
cuvânt, cu cratimă şi  separate;

1. Se scriu într-un cuvânt substantivele proprii sudate, cu structura:
- numeral cardinal + substantiv (nume de locuri: ZeceHotare… sau de familie: 
Cincilei…) – dar scriem Trei Brazi (nume de cabană);
- prepoziţie sau articol + substaniv (nume de locuri: Subpiatră… sau de familie: 
Delavrancea…) – dar şi Cel Mare, Între Tarlale…(cf. DOOM 2, din 2005);
- substantiv + adjectiv (nume de locuri: Câmpulung… sau de familie: 
Bouroşu…) – dar Baia Mare, Barbă-Cot…;
- substantiv + prepoziţie + substantiv (nume de familie: Capdebou…);
- substantiv + substantiv cu forma de nominativ – acuzativ (nume de locuri: 
Sândominic…sau de familie: Moşandrei…) – dar şi Iacob Deal (sat), Hagi 
Culev…;
- compuse cu abrevieri – nume de locuri formate din fragmente de cuvinte 
combinate între ele sau cu cuvinte: Eurasia…;
- compuse provenite din izolări de propoziţii sau fraze (nume de locuri: 
Vaideei… sau de familie: Sparionoapte…);
- nume proprii religioase cu o structură complexă (Atotştiutorul…).

2. Se scriu cu cratimă substantivele proprii:
 A. – nume de locuri (cu excepţia toponimelor urbane) cu structura substan-
tiv + substantiv cu formă de nominativ–acuzativ, formate din două nume 

proprii de loc (Cluj – Napoca, Caraş –Severin, Bistriţa – Năsăud…; 
- cu structura nume propriu de loc + substantiv comun cu rol distinctiv (de 
cele mai multe ori, termen generic geografic sau teritorial-administrativ): 
Halânga – Sat…;
- cu structura substantiv comun + nume propriu de loc (în compuse cu 
un termen generic care nu se mai foloseşte azi pentru realitatea denumită 
sau care are un sens ce nu corespunde realităţii locale actuale): Baia-Sprie, 
Ocna-Şugatag…;
 B. – nume de persoane reale şi de personaje:
- prenume şi nume de familie compuse din două nume de personae (Ana-
Maria, A Papiu-Ilarian…);
- nume de familie cu structura nume de persoană + nume geografic (C. 
Rădulescu-Motru, Niculescu-Mizil…);
- nume de personaje istorice, literare, religioase cu structura nume de 
persoană + substantiv comun ce indică un rang, un grad, o funcţie (Negru-
Vodă, Hagi-Tudose, Baba-Cloanţa…);
- nume de personaje, cu structura:
- substantiv + substantiv cu formă de nominativ – acuzativ (Rilă-Iepurilă…);
- substantiv în nominativ – acuzativ + substantiv în genitiv (Păunaşul-
Codrilor, Zâna-Zânelor…);
- substantiv + adjectiv (Făt-Frumos, Harap-Alb…);
- substantiv+ prepoziţie sau adverb + substantiv (Craiul-de-Rouă, Dama-
de-Pică…);
- adjectiv + ca + substantiv (Albă-ca-Zăpada…);
- verb + substantiv (Sfarmă-Piatră, Strâmbă-Lemne..);
- nume de personaje cu structură complexă (Tic-Pitic-Inimă-de-Voinic, 
Statu-Palmă-Barbă-Cot…).

3. – Se scriu separat:
A. – nume proprii geografice sau administrativ-teritoriale, din toponimia 
urbană, cu structura:
- prepoziţie + substantiv: La Om (vârful)…, dar: Subcetate…;
- substantiv + adjectiv (Baia-Mare, Peninsula Iberică… dar: Câmpulung…);
- substantiv + numeral, indiferent de ordine (Bulevardul 1821…, dar 
Şaptesate…);
- substantiv+ prepoziţie + substantiv sau adverb (America de Sud, Gara de 
Vest…);
- substantiv + substantiv cu formă de nominativ – acuzativ (Republica Togo, 
Sultanatul Oman…);
- substantiv + substantiv în genitiv (Delta Dunării, Balta Brăilei, Piaţa Re-
publicii…);
- cu structură complexă (Oceanul Îngheţat de Nord…)
B. – nume de persoane reale şi de personaje, cu structura:
- nume propriu de persoană + prepoziţie + nume propriu de loc (Ioan Pop 
de Popa, Iancu de Hunedoara…);
- prenume  + cel + adjectiv (Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare…).

 Conf. Univ. Dr. Dumitru Draica 
 Universitatea din Oradea

“Limba noastră-i limbă sfântă…”

PO

Floare de Lotus                             Anul 2. Numărul 2. 25. III.  2011

 
15



În căutarea omului dostoievskian

[continuare din  numărul anterior ]  

Ideea la Dostoievski

 Originalitatea lui Dostoievski, se manifestă mai ales în ceea ce priveşte 
tratarea ideii, în lumea lui artistică. În cazul lui, ideile au un rol esenţial, formează 
o lume. Acestea sunt legate în primul rând de om şi de destinul său, iar Dos-
toievski arată cum ideea este capabilă să distrugă şi să aducă moartea. Dar, 
totodată, ideea conţine şi o energie regeneratoare.
 Omul lui Dostoievski nu exprimă numai idei despre sine sau despre ceea 
ce-l înconjoară, el exprimă idei despre lume. Ideea despre lume şi ideea despre 
sine, la Dostoievski, nu pot fi separate. Ideile despre sine (acceptarea, smerenia şi 
revolta) reprezintă nişte categorii fundamentale în concepţia despre lume. 
 Privitor la concepţia despre lume a eroilor lui Dostoievski, putem spune 
că ideea care-i guvernează, transformă lumea romanului, în lumea personajelor. 
Astfel încât lumea este înfăţişată în funcţie de concepţia fiecărui erou în parte 
şi în funcţie de ideea care-l obsedează.  La Dostoievski, ideea în sine rămâne 
abstractă, dar ea devine totodată sensibilă şi unică, întrucât ea aparţine unui om.   
Ideea poate fi valorificată în interiorul omului numai dacă ea reprezintă domi-
nanta de bază, ea se identifică cu omul, astfel încât să ajungă să fie asociată cu 
imaginea lui. Dacă aceasta îşi păstrează o autonomie proprie, ea rămâne la statu-
tul de a fi numai rostită de om, astfel încât omul şi ideea nu se mai contopesc. 
Omul este un reprezentant al ideii, el este creat şi există numai pentru idee, el 
trăieşte, suferă şi moare pentru această idee. 
 Toţi eroii lui Dostoievski cugetă la o idee care ridică anumite proble-
matici pe care ei încearcă să le rezolve. Acesta este lucrul care le marchează 
existenţa: găsirea soluţiei. Fără ideea care le coordonează viaţa ei pur şi simplu 
nu pot exista. Ideologia şi umanitatea coexistă, omul este văzut prin imaginea 
ideii, iar ideea prin cea a omului.
 Omul lui Dostoievski, este un om al ideii, ideea l-a acaparat total, punând 
stăpânire şi pe mintea şi pe sufletul lui. El trăieşte în sfera ideii. Totodată, ideea 
nu poate să existe izolat numai în conştiinţa omului, dacă rămâne acolo, aceasta 
piere. Ea există, ia naştere şi se dezvoltă în momentul în care este exteriorizată 
şi este împărtăşită şi altora. Ea nu există numai în interiorul unei conştiinţe. Ea 
vrea să fie exteriorizată şi să acapareze şi alte conştiinţe. 
 Astfel a reprezentat Dostoievski ideea, ca pe un lucru viu, în continuă 
mişcare, de aceea el nu a descris-o niciodată sub forma unui monolog interior, ci 
numai prin intermediul dialogului dintre personaje. 
 Spre exemplu, cazul lui Raskolnikov: nu este descris momentul exact al 
formării ideii în conştiinţa lui, ideea prinde viaţă doar prin expunerea şi dez-
baterea ei cu diferite personaje, ca Sonia, Marmeladov sau mama lui, iar prin 
acest dialog el încearcă să o înţeleagă mai bine şi să o soluţioneze. Nici măcar 
articolul, în care sunt expuse bazele teoretice ale ideii lui, nu este descris de 
autor într-o formă monologată, ci prin conversaţia lui Raskolnikov cu Porfiri. 
Cel care expune ideea articolului, sau mai bine spus ideea lui Raskolnikov, este 
Porfiri, nu autorul articolului. În acest dialog, ideea lui Raskolnikov este expusă 
în întregime şi este dezbătută din toate punctele de vedere, sau mai bine spus 
sunt căutate toate înţelesurile ei, inclusiv şi posibilele soluţionări ale ei. Ideea lui 
Raskolnikov, intră în contact cu diferite opinii ale altor personaje, care au rolul 
de a o combate sau de a o întări. 
 În ceea ce priveşte problema dacă este sau nu totul permis, aceasta poate 
constitui o altă idee, din moment ce Dumnezeu nu există, totul ar putea fi permis. 
Dar, această idee aflându-se în strânsă legătură cu conştiinţa umană, în finalul 
romanului, ea este soluţionată, demonstrându-se falsitatea ei. Este dezbătută pe 
tot parcursul romanului, dar, în final, ea moare, arătându-se că nu este permis 
totul. 
 În  Crimă şi Pedeapsă, suferinţa reprezintă ideea morală care îi este 
necesară eroului. El trebuie să treacă prin multe chinuri pentru a se curăţa de 
păcat. Dostoievski doreşte ca Rodion să-şi recunoască crima în numele unei 
idei, deoarece dacă oamenii nevinovaţi sunt capabili să preia asupra lor vinovăţia 

altora pentru a le fi iertate propriile lor păcate, atunci adevărata crimă ar trebui 
cu atât mai mult recunoscută.
 Romanul ,,este povestea palpitantă în jurul şi împotriva unei idei. Toţi 
cei antrenaţi în acţiune, nu numai Raskolnikov o întruchipează pro şi contra. 
Este ideea naturilor superioare [...] a aleşilor ce dispun în voie de inertul mate-
rial uman [...]. Este ideea cezarismului, ideea napoleoneană, ideea supraomului.
În crearea ideilor lui, Dostoievski schiţează ,,imaginile vii ale ideilor pe care 
le descoperea, le surprindea sau le intuia uneori în realitatea concretă; cu alte 
cuvinte, făurea imaginile ideilor deja existente sau pe cale de a prinde viaţă ca 
idei-forţe” . El a preluat ideile principale ale epocii, şi pe cele oficiale şi pe cele 
neoficiale, idei despre viaţă şi lume, şi le-a dat viaţă prin intermediul ficţiunii 
sale, astfel încât ideile lui Raskolnikov iau naştere din ideile lui Napoleon, cu 
care Dostoievski nu a fost de acord.
 Pentru Raskolnikov, Napoleon este un exemplu pe care vrea să-l urmeze. 
Când vrea să facă ceva, el mereu se întreabă ce ar fi făcut Napoleon dacă ar fi fost 
în locul lui. Pentru Raskolnikov, Napoleon semnifică ceea ce reprezintă pentru 
Kirillov supraomul. 
Romanele lui Dostoievski sunt construite având la bază o idee, iar pe parcur-
sul naraţiunii, interesul se manifestă prin urmărirea soluţionării acestei idei. 
Personajele lui există datorită ideilor care le guvernează viaţa, ele sunt simple 
întruchipări ale ideilor. Ele sunt create, există, trăiesc şi mor pentru aceste idei. 
Cele două romane, Crimă şi pedeapsă şi Demonii, au, în centrul lor, un personaj 
pe care l-aş putea numi personaj-cheie, deoarece ideea există în el sau el există 
pentru idee şi numai el este cel care o poate soluţiona. Din acest motiv, eroii lui 
Dostoievski sunt caractere excepţionale. 
Raskolnikov exprimă ideea nietzscheană a inexistenţei lui Dumnezeu, idee care 
este îndelung dezbătută pe parcursul tuturor romanelor lui Dostoievski, şi ideea-
întrebare dacă omului îi este permis orice. Raskolnikov îşi expune ideile pe par-
cursul acţiunii, idei care îşi găsesc finalitate numai după lungi dezbateri cu alte 
personaje. Chiar dacă în conştiinţa lui se formează aceste idei, el nu le poate găsi 
un răspuns singur. El are nevoie de a le prezenta altor personaje, şi prin interme-
diul lor, prin propriile lor păreri şi idei, el găseşte răspunsul ideilor care-i macină 
sufletul.
 Ideea care l-a înrobit pe Raskolnikov îl situează în mijlocul unei balanţe, 
între bine şi rău, între demonic şi divin. Cei care întruchipează pentru el binele 
şi răul sunt Sonia, respectiv Svidrigailov. Sonia este întruchiparea ideii divinului, 
prin însăşi condiţia ei şi prin rolul care îi este acordat în ceea ce priveşte destinul 
lui Raskolnikov. Ea este creată în acest sens cu un rol anume, la fel ca şi Svidri-
gailov, care reprezintă demonicul pentru Raskolnikov. 
 În momentul în care Rodion îi confesează Soniei păcatul care îi 
împovărează sufletul, el încearcă să-i explice ideea pe care a avut-o la baza gândi-
rii sale, aceea de a comite crima, fără a avea mustrări de conştiinţă. Dacă această 
idee s-ar fi dovedit viabilă, el ar fi fost unul din puţinii oameni născuţi pentru a fi 
conducători, lideri, situându-se la un nivel superior faţă de oamenii ceilalţi, care 
nu au puterea şi tăria să se afirme.
 Caracterul specific al omului rus care nu poate trăi între două extreme, 
ci tinde spre una dintre ele, sau spre amândouă, este explicitat prin existenţa lui 
Raskolnikov, întruchipare a ideii. Scriitorul nu-şi abandonează eroul, părăsindu-l 
cu ideea care l-a înrobit, acesta îi oferă soluţionarea prin simpla existenţă a celor 
două personaje care pot să-i aducă damnarea sau renaşterea sufletului.
Aş putea spune că cei doi, Sonia şi Svidrigailov, sunt două părţi ale unui întreg. 
Ei reprezintă conştiinţa lui Raskolnikov, sunt creaţi pentru ca Raskolnikov să 
poată discerne binele de rău, să aibă o conştiinţă în ceea ce priveşte fapta sa, 
crima. Prin cunoaşterea sufletului celor doi şi prin identificarea lui cu Sonia 
şi Svidrigailov, Raskolnikov optează pentru ispăşirea sufletului său, realizând 
inexistenţa supraomului, sau, altfel spus, el şi-a dat seama că nu este un supra-
om deoarece crima, pentru el, din punct de vedere moral, a constituit o povară 
sufletească. 
 Nu este ştiut cu certitudine că el nu mai crede în existenţa ideii de su-
praom, deoarece personajul nu exprimă acest lucru, dar cert este că el nu se mai 
crede supraom, deoarece nu posedă conştiinţa şi personalitatea unui supraom; 
chiar dacă el urăşte de multe ori prezenţa oamenilor, pe parcursul acţiunii, este 
subliniată şi ideea că nu poate trăi în singurătate, nu se poate lipsi de ei.
Referitor la personajul Stavroghin, acesta întruchipează ideea de liberate. În 
concepţia lui Dostoievski, în centru destinului omului se află ideea de libertate, 
el îi acordă omului o libertate totală, din orice punct de vedere.
Această idee de libertate, care conduce întreaga existenţă a lui Nikolai, este cea 
care ridică numeroase îndoieli morale. Stavroghin este personajul prin care ideea 
de libertate este desăvârşită. După cum am mai spus, la Dostoievski, omul şi 
ideea se identifică. Nikolai nu poate trăi fără libertate, el nu poate exista numai 
într-o libertate deplină, atât a sufletului, cât şi a existenţei lui terestre. Lipsa de 
libertate îl duce la pieire. El este personajul căruia îi este permis aproape orice, 
privitor la existenţa lui în societate şi în viaţa lui cotidiană. El nu trăieşte după 
legile omului de rând, după legile societăţii. Legile şi le face singur, după cum 
îi dictează propria conştiinţă. De aceea, el îşi permite să facă lucruri ieşite din 
comun, care în mod normal ar înjosi orice om, dar nu pe el. Principala arie a 
caracterizării lui nu e constituită din faptele sale, ci din dualitatea sufletului său, 
din complexitatea lui. 

Prof. Roxana Vac

[continuarea în numărul următor ]
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Rapid Prototyping of Customized 
Implants using SLS and SLM Process
Abstract: This article presents a comparison between two different technologi-
cal routes, using biocompatible materials within the Selective Laser Melting 
technology (SLM), as compare to the Selective Laser Sintering technology 
(SLS) making SLS master model out of Duraform material, which is not 
biocompatible.
Key words: SLM, SLS, RP, implant, prosthesis.

 
1. INTRODUCTION

In the early 1980 bone internal structures of the human body models were 
made using thin aluminum plates that were cut after bone contours from im-
ages obtained by tomography. Dimensional model was obtained by assembling 
these sheets. The same technology was used and the construction of molds 
with which they were made prostheses or implants from biocompatible mate-
rials.
Later models were used to carry out milling machines with numerical control, 
increasing the complexity of models with increasing number of CNC axes. 
These machines performed the models directly in wax, polystyrene or polyure-
thane foam. The five axis milling CNC developed at Kiel (Germany) produces 
models that are very close to the original structures. Taken together achieve 
the routing patterns can not be considered a complete solution for achieving 
medical models because of technical limitations: the resolution is limited mod-
els, the presence on most models of complex concave areas and small, very thin 
walls and subtăieri. Generally the models are useful in highly complex cases 
that are hard to see with the 3D view which is impossible by milling and result 
in limited application of the method. Despite its limitations, this technology 
is still widely used to achieve relatively simple models such as joints and long 
bones.
At present complex medical models is achieved through rapid prototyping 
manufacturing technology.

2. CUSTOM IMPLANT TECHNOLOGY - DEVELOPED IN 
THE TCM DEPARTMENT

To achieve customized implants took a complex technology that was devel-
oped and implemented by Department TCM and includes the following steps 
(Fig. 1):
•	 Acquisition	and	tomography	imaging	to	obtain	virtual	model	of	the	
area destroyed;
•	 Virtual	implant	generating	using	symmetry	to	the	healthy	part;
•	 Construction	of	physical	model	of	the	area	destroyed	and	the	implant	
from specific RP technology materials in our case by selective laser sintering 
(SLS);
•	 Implant	adjustment	on	the	physical	model	of	the	destroyed	area;
•	 Construction	of	a	silicone	rubber	molds	to	form	the	actual	implant	of	
biocompatible material;
Information of internal and external structures of the human body systems are 
obtained using computed tomography (CT) for bone structures. In principle it 
is possible to use any system that provides plane sections images through the 
human body and are able to make a mathematical correlation between these 
sections to be possible to reconstruct 3D structure analysis. For this we used 
sections provided a spiral tomography scans. The procedure consists of axial 
movement of the patients synchronized with a lot of turns made by the receiv-
er and X-ray tube generator. In this case, data received not come from discrete 
sections but are presented as a continuous film of sections normal to the helical 
path, imaginary, around the patient.

 
Fig. 1 Necessary steps to get implants in tech-
nology developed by the department TCM

Three-dimensional image is obtained by “as-
sembling” sections made by tomography and 
2D sections package determine geometric 
elements of the three-dimensional model. For 
processing data are used special software pack-
ages. Those programs are able to perform 3D 
reconstruction of the analyzed model simul-
taneously with the removal of artifacts due to 
patient movement.
Interpretation of images is performed by radi-
ologist’s doctors with a 3D modeling program, 
for example, MIMICS, which is part of the 
MATERIALISE package. In this stage the 
doctors determine the form and dimensions of 
interest in each section. Demarcation of ele-
ments present in each section is called “segmen-
tation”. Once the medical team has made full 
and correct segmentation in each section, you 
can switch to 3D Model (virtual) area of inter-
est. Having the virtual model we can be obtain 

by using rapid prototyping technology (RP) physical models (real models).
With this technology, unlike traditional technology where patterns are 
achieved by removal of material (cutting, EDM) or redistribution of material 
(injection, casting, forging, die forging), objects are achieved by adding mate-

rial in successive layers. It starts from 3D models. These models are handled 
by specialized programs, specific to each RP system. In these programs model 
is intersected by equidistant parallel planes and determine the intersection 
between the model and those plans. Thus, using RP systems, selective laser 
sintering, are successively materialized this intersection, the part was built 
sequentially layer by layer.
By this method is obtaining the implant model of the damaged area, with 
which is made silicone rubber mold.
Pasty biocompatible material is pressed in the silicone rubber mold result-
ing brute part. The implant is manually adjusted until it fits perfectly over the 
physically model of damaged area.

3. DIRECTIONS EXPECTED TO ACHIEVE 
PERSONALIZED MEDICAL PROSTHESES

Given the latest acquisition of TCM department, 
selective laser melting machine (SLM), REALIZER 
250 of the German company (MTT), which differ 
by SLS machine in that is used a 200W laser power 
source, allowing melting metal powders or various 
alloys of these.

 
Fig. 3 Necessary steps to get
implants / proteases using SLM technology

With this technology results finite piece of metal 
(alloy) desired. This will have a density of 100%, no 
longer needed post-processing after construction 

and also is possible any physico-mechanical test and/or subsequent machining. 
Also taking into account existing studies and biocompatibility tests and the 
ongoing in collaboration with the Babes-Bolyai University, we try to obtain a 
new biocompatible material.
During investigations, the TCM department will bring an important contri-
bution to these studies by: making material - determination of constituents 
(various powders); making specimens of new material in order to carry out 
laboratory tests on guinea pigs; finite element testing; physical and mechanical 
tests – to optimize the shape and the facility with which the body can imple-
ment and assimilate; production – in the future of custom orthopaedic pros-
theses (on the SLM machine or other machines purchased or developed from 
studies).
As can be seen in Fig. 3 SLM technology suitable for both implants and pros-
theses and also it reduce time to achieve by 30%.

4. CONCLUSIONS
Rapid Prototyping technology lends itself very well to achieve implants / pros-
theses intended for-that: complexity of the forms produced is unlimited, not 
manufacturing price increases with complexity, time during actual production 
(from design phase to the physical model) decreases significantly and all of this 
without any special tools (we use directly the 3D model).
With this technology of selective laser melting and studies will attempt to 
bring a contribution to medical progress and mankind in general.
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Proteze medicale personalizate
1. Introducere
 La începutul anilor 1980 au fost realizate modele ale structurilor interne 
osoase ale corpului uman utilizând table subţiri de aluminiu care erau decupate 
după contururile osoase din imaginile obţinute prin tomografie. Modelul tri-
dimensional era obţinut prin asamblarea acestor foi. Aceeaşi tehnologie a fost 
utilizată şi la construcţia matriţelor cu ajutorul cărora au fost fabricate proteze 
sau implanturi din materiale biocompatibile.
 Mai târziu pentru realizarea modelelor au fost folosite maşinile de fre-
zat cu comandă numerică, complexitatea modelelor crescând odată cu creşterea 
numărului de axe comandate numeric. Aceste maşini realizau modelele direct 
în ceară, polistiren sau spumă poliuretanică. Sistemul de frezare in cinci axe co-
mandate numeric dezvoltat la Kiel (Germania) produce modele care se apropie 
foarte mult de structurile originale. Privite în ansamblu realizarea modelelor prin 
frezare nu poate fi considerată o soluţie completă pentru realizarea modelelor 
medicale datorită limitelor tehnice: rezoluţia modelelor este limitată, prezenţa 
pe majoritatea modelelor a zonelor concave complicate şi de dimensiuni mici, 
pereţi foarte subţiri şi subtăieri. În general modelele sunt utile în cazuri foarte 
complexe care sunt dificil de imaginat cu ajutorul vederilor 3D ceea ce este im-
posibil de realizat prin frezare şi duce la aplicarea limitată a metodei. Cu toate 
limitările sale, această tehnologie este încă des utilizată la realizarea modelelor 
relativ simple cum sunt articulaţiile şi oasele lungi. În prezent modelele medicale 
complexe se realizează prin tehnologii de fabricare rapidă a prototipurilor.

2. Tehnologia implanturilor personalizate – dezvoltată în cadrul catedrei 
TCM

    Pentru realizarea implanturilor personalizate a fost nevoie de o tehnolo-
gie complexă care a fost dezvoltată şi aplicată de catedra TCM şi cuprinde 
următoarele etape:

o Achiziţia şi prelucrarea imaginilor tomografice pentru obţinerea mod-
elului virtual al zonei distruse;
o Generarea virtuală a implantului utilizând simetria faţă de partea 
sănătoasă;
o Construcţia modelului fizic a zonei distruse şi a implantului din mate-
riale specifice tehnologiilor de RP şi anume în cazul nostru prin sinterizare 
cu laser selectivă (SLS);
o Ajustarea implantului pe modelul fizic al zonei distruse;
o Construcţia unei matriţe din cauciuc siliconic pentru formarea implan-
tului real, din material biocompatibil;

 Date ale structurilor interne şi externe ale corpului uman sunt obţinute 
prin utilizarea sistemelor de tomografiere computerizată (CT) pentru structu-
rile osoase. În principiu este posibilă utilizarea oricăror sisteme care furnizează 
imagini ale unor secţiuni plane prin corpul uman şi care sunt capabile să realizeze 
o corelaţie matematică între aceste secţiuni pentru a fi posibilă reconstrucţia 3D 
a structurii analizate. Pentru aceasta s-a folosit secţiunile furnizate de un to-
mograf cu scanare spirală. Procedeul constă în deplasarea axială a pacientului 
sincronizată cu o multitudine de rotaţii executate de către receptor şi tubul 
generator de raze X. În acest caz, datele recepţionate nu mai provin de la secţiuni 
discrete ci sunt prezentate sub forma unui film continuu format din secţiuni 
normale la o traiectorie elicoidală, imaginară, din jurul pacientului.
 Imaginea tridimensională este obţinută prin „asamblarea” secţiunilor re-
alizate de tomograf, iar pachetul de secţiuni 2D determină elementele geome-
trice ale modelului tridimensional. Pentru procesarea datelor se folosesc pachete 
de programe speciale. Aceste programe sunt capabile să realizeze reconstrucţia 
3D a modelului analizat simultan cu înlăturarea artefactelor datorate deplasării 
pacientului.
 Interpretarea imaginilor este realizată de către medicii radiologi cu aju-
torul unui program de modelare 3D, de exemplu programul MIMICS, care face 
parte din pachetul Materialise. În cadrul acestei etape medicii stabilesc forma 
şi dimensiunile zonelor de interes din fiecare secţiune. Delimitarea elementelor 
prezente în fiecare secţiune poartă numele de „segmentare”. Odată ce echipa 
medicală a realizat segmentarea completă şi corectă la nivelul fiecărei secţiuni, 
se poate trece la realizarea modelului 3D (virtual) a zonei de interes. Având 
modelul virtual putem obţine cu ajutorul tehnologiilor de fabricaţie rapidă a 
prototipurilor (FRP) modelele fizice (reale).
 Cu ajutorul acestor tehnologii, spre deosebire de tehnologiile clasice 
unde modelele sunt realizate prin îndepărtare de material (aşchiere, electroero-
ziune) sau prin redistribuire de material (injectare, turnare, forjare, matriţare), 
obiectele se realizează prin adăugare de material în straturi succesive. Se pleacă 
de la modele 3D. Aceste modele sunt preluate de programe specializate, speci-
fice fiecărui sistem de FRP. În cadrul acestor programe modelul este intersec-
tat cu plane paralele echidistante şi se determină intersecţia dintre model şi 
aceste plane. Astfel, utilizând sistemul de FRP, de sinterizare cu laser selectivă, 
se materializează succesiv aceste intersecţii, piesa fiind construită secvenţial strat 
cu strat. Cu această metodă se obţine modelul medical – modelul implantului 

zonei distruse, cu ajutorul căruia se realizează matriţa din cauciuc siliconic.
Materialul biocompatibil sub formă de pastă este presat in matriţa din cauciuc 
siliconic obţinându-se piesa brută. Implantul se ajustează manual până când se 
potriveşte perfect pe modelul fizic al zonei distruse.

3. Direcţii preconizate pentru realizarea de proteze medicale personalizate
 Având în vedere cea mai noua achiziţie a catedrei TCM, maşina de 
topit cu laser (SLM), REALIZER 250 a firmei germane MCP (MTT) care se 
diferenţiază de maşina SLS prin faptul că este folosită o sursă laser a cărei putere 
este de 200W, permiţând astfel topirea pulberilor metalice sau a diferitelor aliaje 
ale acestora.
 Prin această tehnologie rezultă piesa finită din metalul (aliajul) dorit. 
Aceasta va avea o densitate de 100%, nemaifiind nevoie de o postprocesare 
ulterioară fabricaţiei şi totodată este posibil orice test fizico-mecanic şi/sau pre-
lucrare mecanică ulterioară. De asemenea ţinând seama de studiile şi testele de 
biocompatibilitate existente şi de cele în curs de desfăşurare, în colaborare cu 
Universitatea Babeş-Bolyai, vom încerca obţinerea unui nou material biocom-
patibil.
 Pe parcursul cercetărilor, catedra TCM va aduce un aport important la 
aceste studii prin: realizarea materialului – dozarea elementelor componente 
(diferite pulberi) şi amestecarea mecanică a acestora, realizarea de epruvete din 
noul material în vederea efectuării unor teste de laborator si pe cobai, testarea 
cu elemente finite, încercări fizice şi mecanice – pentru a optimiza forma şi 
uşurinţa, cu care se pot implementa şi asimila de organism şi prin realizarea 
fizică, în viitor (pe maşina SLM sau pe alte maşini achiziţionate sau chiar dez-
voltate în urma studiilor), a protezelor ortopedice personalizate necesare.

4. Concluzii
 Tehnologiile de fabricare rapidă a prototipurilor se pretează foarte bine 
pentru realizarea implantelor/protezelor dorite pentru-că: complexitatea formel-
or fabricate este nelimitată, preţul de fabricaţie nu creşte odată cu complexitatea, 
timpul efectiv de fabricaţie (de la faza de proiect la modelul fizic) scade semnifi-
cativ şi toate acestea neutilizând scule speciale (folosim direct modelul 3D).
După cum se observă în fig. 1, tehnologia SLM se pretează atât pentru implan-
turi cât şi pentru proteze şi totodată se reduce timpul realizării cu 30%.

Fig. 1. a) Tehnologia realizării implanturilor personalizate dezvoltată de catedra 
TCM;
           b) Tehnologia realizării protezelor medicale personalizate utilizând SLM.
Cu ajutorul acestei tehnologii de topire selectivă cu laser şi a studiilor efectuate 
vom încerca să aducem un aport la progresul medicinii şi omenirii în general.
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Abstract: The applicatin of the calculus program descrihed in this paper con-
firms and enlighten a series of useful aspects for the design activity of the driv-
ing axes generating rotation movement. The aspects concerning the influence 
of frictions on the necessary pouter at the drive element of the rotation couple. 
Key words: parameter driving axe, friction, driving force, optimization function. 

1. INTRODUCTION

 The engine (drive) axes which is taken account in this paper are used 
in device building with mechanical driving, machine tools or in cinematically 
chains structure of the industrial robot.. In fact there are the rotation coupling 
of five class with one mobility degree. In generally these are studies like an ideal 
couple without friction or take accounts only a part of the friction from the 
couple. The main aim of this kind of axe is to realize a useful mechanical work 
by moving a known force under a pressure named driving force.
 As you can see in figure 1 indifferently of building shape the axe is made 
of by an fixed element on which is laid the fixed part of the driving engine and 
a mobile element, on his extremity acts the external load (useful load).
 A Cartesian system is attached to the fixed element, the “z” axe is length-
ways of relative speed “a”. The same direction has also the load respectively the 
motor torque from axe. In the general case the external force (the compression 
forces or torque, the technological forces or torque, the cutting forces or torque 
or manipulate forces) is known by force value “ ” and torque value “ ”. These are 
position of the coordinate system origin by force’s arm noted with “ ” (perpen-
dicular line from reference system origin on the support line of the force vector). 
Also it is considered that the driving force or torque act “ centric” in origin “O” 
of the coordinate system which was chosen.
 The making constructive solutions of the driving axes of the rotation 
met in mechanical structure shown are different from case to case. Although 
we can identified the representative constructive solutions as in the figure 2, for 
whom to establish the theoretical calculus relation and constructive optimiza-
tion.

 

 
A special problem at the design of this kind of axe is the choice and the dimen-
sion of the driving system, so to ensure the imposed conditions. This kind of 
calculus can be made correctly if you take account all the parameters which in-
fluence the driving force or torque and take part at the good working of the axe.

The main functional and constructive parameters of this kind of axe are:

    -Loaded the couple throughout the force value and reactive torque   
    -The friction coefficients depends of the lubricate and cooling, materials pro-
prieties, surfaces roughness, frictions type, oil type, geometrical precision and 
mechanical parameters (speeds and accelerations) 
    -Forces’ arm and it position through (bx, by, bz,)
    -The nominal constructive dimensions 
    -Working temperature 

2. THE CALCULUS RELATIONS OF THE TORQUE OR DRIVING 
FORCE 

As we can see in [1] and [2] the engine and driving system is dimensioning after 
the driving force or torque value determinate in point “O”.
The driving torque in the rotation axe with sliding friction is determinate with 
relations like

  The driving torque in driving axes without friction (ideal):

 - The driving torque friction:
For some concrete situations we have:
    -The couple without radial clearance and uniform radial pressure.

 2 

3. THE DIMENSIONING RELATIONS AND MECHANICAL 
STRESSES.

From the figure result a number of three dimensions on which value must be 
established; these are:

-r,(d)   –nominal radius (diameter) of the journal
-R,(D)  -radius (diameter) of the flange
-l          -length (or breadth) of the couple

Knowing the torso components calculated in point “O”, respectively the resulted 

vector force  and the resulted torque  these create the 
contact pressure on the semicylindrical surface by “r” radius and “l” length and 
on the ring circular surface caratherised by “r” and “R” radius. The maximum 
value of this pressure is calculated applying the overlapping effects basic.

 On the semicylindrical surface characterized by dimensions “r” and “l”, 
the contact pressure can be calculated with relations:

Study of the constructiv and functional optimisation of the engine axes in rotation 
motion from the Mechanical Structure of the Machines and Robots
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4.ESTABLISH THE OPTIMIZATION FUNCTIONS 

 The relations 2, 3,13 and 14, presented in the upper part can be used 
when is done a dimensioning or checking calculus or a driving engine or a con-
structive dimensions of the axe.
The application from one side of these relations is not recomandated because it 
never leads to an optimal solution.
Optimization programs have to include as many relations as possible, for this 
establishing an optimization function. The optimization function must contain 
explicit or implicit all parameters which define the axe. The values or the varia-
tion field of these parameters must be establishing on design data named en-
trance data.
The opposition function, which will be the base of the calculus program, is es-
tablished starting with relations who define the torque or driving force, where is 
done the following replacements:
- The constructive dimensions are the one to satisface at the limit the main me-
chanical stress (dangerous);
- dimension “l” is replaced with the substitution; 
- l =2  r-where: ” ” is named the dimensional coefficient chooses from spe-
cialty literature 
In this conditions the optimization main function for the rotation axe has the 
expression (2,3) together with equations:

 
 The real and positive solutions of the upper part equations represent the 
constructive dimensions which satisface at the limit the imposed strength con-
ditions. These solutions are take account in the opposition and calculus program.

5.THE PROGRAM OF CALCULUS AND OPTIMIZATION 

 Based on optimization functions is established the program of calculus 
and optimization. The program takes account like in the optimization function, 
the expression of the driving force or torque. For the case when is taken account 
the friction from the axe the program is written in a base variant for the rota-
tion axe and one for translation axe. The constructive dimensions are established 
using the value of the admissible stress for the dangerous stress (usually the 
contact pressure). In this manner is done also a dimensioning of the axe at the 
considerate stresses.
      The program is written in ANSI C, he found the extreme value (minim or 
maxim) of the function with more variables. The possible field for independent 
variable is run from the minimum value to maximum value, with a constant 
pitch. For finding the minimum of the function suppose that corresponding to 
the minimum values of the optimization function variables. Than it is run the 
entire field, and than in case that the program fined a value smaller than the 
supposing value, the minim will be replace with this value.
This algorithm guarantee the finding the minimum or maximum only after the 
running all possible values from the parameters values interval.
 The program contents four functions:

-main(): represent the starting point and have 14 cycle for overlapping, only 
one for each independent variable; she is responsible for the running of the 
value space in which you look for the extreme value of the function.
-solve(): in the optimization function occur the problem of the determina-
tion of the polynomial equations solutions, the method used in this case is 
Bairstow method; this method decomposed the polinomus degree “n” into a 
product of polinomes degree 2 eventual 1, the value and the number of solu-
tions is stocked in “nrsol” and in “sol” with precision “prec”; 
-q(): contain the code for the function of which minim and maxim will be 
find, these are calculated in variable Q,V and QV; the last one is an optimi-
zation function defined through square sum of Q and V for finding a lot of 
parameters where both functions aspire simultaneous to an extreme value.
-init(): make the ignitions of the cycles “for” so if it is necessary some of them 
are passed over in case if you need to keep the parameter subset constantly on 
which depend the functions whom extremes are looking.

 The parameters, which are included in the program, are the couple’s pa-
rameters which value is established with the methods presented.
The basic method of the program consist of:
-The calculus of the maximum value of the driving force or torque.

-The calculus of the minimum value of the driving force or torque.
-The calculus of the minimum value of the material included, respectively: 

6.CONCLUSIONS

Applying this calculus and optimization program for designing this kind of axes 
we obtain the following advantages:

-correct choosing of the engines and driving systems
-avoiding the limit situations when occur the blocking phenomena’s or ex-
cessive wears of active surfaces
-correct using of the materials which form the axe
-adoption of the advantages solutions regarding the forces system and ex-
ternal torque
-adoption of the solutions regarding the manufacturing and technology 
concurring with the other parameters
This program has simplified alternative, which have the following advan-
tages:
-reducing the calculus time;
-could be used some large field parameters with smaller value of the pitch;
-it requires cheaper IT 

 So, if in the entrances data we have included the dimension value of the 
couple than we can give up to the “solve” function from basic program and if we 
want to dimension the driving engine for a special case we will follow only the 
maximum value calculus of the basic function.
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 Dacă este necesar vreodată să facem un tratament, să ne gândim în primul 
rând la  tratamentele de medicină complementară și să rezervăm tratamentul de 
medicină științifică pentru mai târziu. De obicei, ne adresăm medicinei comple-
mentare atunci când medicina științifică  nu mai poate face nimic pentru noi.
 O posibilitate pentru prima variantă este terapia Bowen, o terapie 
holistică, ce se bazează pe declanșarea capacității de auto-vindecare a propri-
ului nostru corp. Suntem fiecare în parte individualități unice, deci și afecțiunile 
de care suferim pot să se manifeste diferit. Ordinea naturală este în interiorul 
fiecărui individ, fiecare dintre noi fiind propriul său stăpân. Această ordine  nu o 
poate domina și nici exploata nimeni. 
 Există un medic care știe exact ce este în neregulă și unde este localizată 
cauza problemelor – DOCTORUL INTERIOR!
           Tehnica Bowen reprezintă unul dintre cele mai profunde concepte tera-
peutice existente în lume, în prezent. Se bazează pe teoria conform căreia, odată 
ce s-a realizat relaxarea totală a corpului, se activează abilitatea proprie organis-
mului de a redresa orice problemă corpului și a minții, prin readucerea acestora 
la echilibru și armonie. Această tehnică este o formula unică de re-echilibrare 
neuro-musculară. Lucrează atât prin sistemul nervos, la nivel structural și mus-
cular, cât și prin sistemul circulator și limfatic.
Multă lume crede în teoria conform căreia am fost dotati de Creatorul nostru cu 
toate facilitățile necesare supraviețuirii, având tot ce ne trebuie pentru păstrarea 
unei stări de sănătate propice. Pacientul trebuie să iși asume responsabilitatea 
sănătății sale. Fiecare dintre noi ne cunoaștem corpul, trebuie să-l ascultam și să 
credem ceea ce ne comunică. Să ne informăm și să luăm noi înșine decizia.
  Geniul lui Tom Bowen, fondatorul tehnicii Bowen, a constat în desco-
perirea faptului că organismul nostru dispune de abilitățile necesare rezolvării 
oricărei afecțiuni și că aceste abilități se declanșează în momentul în care se 
realizează relaxarea totală a corpului. Nu se impune corpului o comandă din 
afară, ci se transmit mesajele corecte pentru că organismul nostru să „re-for-
mateze” sistemul, să se intoarcă la matricea originala. 
 Terapeuții Bowen nu caută rezolvarea problemelor de sănătate prin in-
vadarea corpului cu substanțe artificiale sau metode care pot face mai mult rau 
decât bine; ei cer organismului să intreprindă măsurile necesare pentru vindec-
are, în propriul său ritm, oferindu-i timp și respectându-i limitele. Prin aplicarea 
miscărilor specifice Bowen, extrem de delicate, pe anumite locații precise de pe 
corp, trezim „Doctorul Interior” care preia comanda și începe procesul de vinde-
care!
 Dacă există un motto potrivit pentru ca orice terapeut Bowen să-l afi-
seze pe perete, acesta ar trebui sa fie: „Primul obiectiv al unui terapeut este să 
găsească sănătatea - boala o poate gasi oricine”. Descrie perfect menirea tera-
peutului Bowtech. Sarcina lui este de a găsi acea sămânță a sănătații, a o uda, a 
o hrani și a-i permite să crească. Esența  acestei terapii este a asculta, a observa 
și intervenție minimă. Mai există și alte abordări terapeutice care împărtășesc 
aceeași filozofie - “mai puțin e mai bine” - împreuna cu recunoașterea abilității 
proprii organismului de a se autovindeca.
 Ceea ce se întâmplă în timpul unei ședințe Bowen este că organismului i 
se permite să se reorienteze către memoria unei stari anterioare de sănătate, sau 
către tiparul original. 
 Tehnica Bowen implică manipulări extrem de delicate, dar directe, ale 
urmatoarelor structuri: mușchi, tendoane, fascia, ligamente, articulații, nervi.
 Ca și remediile homeopatice, terapia Bowen se oferă în doze mici. Mai 
intâi sunt executate doar câteva mișcări (de obicei două până la patru, depinzând 
de procedura care este aplicată), iar apoi urmează o pauză de minimum două 
minute, care să îi permită corpului să răspundă. Terapeuții  trebuie să aștepte 
chiar și mai mult de două minute, dacă  organismul pacientul are un răspuns 
puternic.
 Mișcările Bowen sunt structurate în proceduri, care se adresează diferi-
telor zone ale corpului. Există de asemenea și mișcări specifice în anumite pro-
ceduri, mișcări numite de Bowen „opritori”, sau „stoppers”.  Bowen a reușit să 
stabilească locațiile corecte și secvențele de mișcări prin combinarea estimării 
vizuale cu intuiția, cu estimarea tactilă (tensiunea țesutului, căldura, răceala și 
vibrația) și cu procesul încercărilor successive.
  Abilitățile lui de a aprecia corect, precum și experiența sa, l-au ajutat să 
decidă câte mișcări trebuie executate înainte de a realiza o pauză. Dacă nu există 
nici o tensiune în mușchi, se poate continua ședința; dacă mușchiul se simte a fi 
încordat sau în spasm, trebuie acordat corpului un timp mai lung de relaxare.
 Tom Ambrose Bowen s-a născut pe 18 aprilie 1916, al treilea copil și 
singurul fiu al familiei Wiliam și Norah Bowen. A avut două surori mai mari, 
Norah și Beatrice și o soră mai mică - Agnes.
  Copil fiind, Tom Bowen iși dorea mult să devina medic. Tatăl său era 
tâmplar și n-ar fi acceptat ca vreunul dintre copiii săi să primească mai multă 
educație decât era necesar pentru a primi o slujbă. 

 De aceea, fără să poată avea un cuvânt de spus, după ce a terminat școala, 
Tom a devenit ucenic de tâmplar. Tom era un sportiv pasionat și iubea înotul, 
ciclismul și jocul de criket. A condus cu succes un Club sportiv pentru Ar-
mata Salvării în Geelong, antrenând tineri în diferite sporturi, exerciții fizice și 
gimnastică. Tom obținea rezultate imediate când aplica, la Club, câteva proce-
duri concepute de el special pentru cazuri de accidente sportive și era capabil 
să-și ajute orice coleg de muncă ce se plângea de vreo durere.
 Curând, vestea s-a răspândit și toată lumea a aflat că Tom avea metoda sa 
proprie de a-i ajuta pe cei în suferință. În timp ce ziua lucra ca tâmplar la fabrică, 
Tom începuse să lucreze serile acasă, tratând din ce în ce mai mulți oameni care-
I cereau ajutorul în diferite probleme de sănătate. Tom îi ajuta cu succes pe cei cu 
dureri de spate, accidente sportive, astm, afecțiuni organice, probleme mentale 
și emoționale și reușea să aducă alinare și celor cu handicapuri grave. Astfel a 
început munca de o viață a celui ce mai târziu, urma să fie recunoscut pentru 
geniul său în redarea sănătății. 
             Cea mai mare recompensă pentru Tom era faptul că-și putea ajuta 
semenii! Deși Tom nu avea studii în domeniul medical, a devenit un terapeut 
respectat, tratând în mod constant 13.000 pacienți pe an. Aceste date au fost ver-
ificate în 1975, de către un studiu comandat de Guvernul Australian în privința 
activității terapeuților de medicină alternativă și complementară. 
 Deși de-a lungul anilor, mulți l-au solicitat pe Tom să îi invețe metoda 
lui de vindecare, el a instruit numai șase persoane: Keith Davis, Nigel Love (de-
cedat), Kevin Neave, Oswald Rentsch, Kevin Ryan si Romney Smeeton. Aceștia 
erau considerați „băieții lui Tom”. Toți „băieții” lui i-au pus aceași întrebare: de 
unde și cum a conceput și dezvoltat această tehnică uimitoare? Raspunsul său 
era întotdeauna același: A fost un dar de la Dumnezeu!
 În 1974, pe când Tom participa la Conferința Națională pentru Sănătate 
în Adelaide - sudul Australiei, i-a fost prezentat Oswald Rentsch; l-a invitat pe 
acesta în Geelong să-i invețe tehnica.
          La patru ani după moartea lui Bowen, soții Rentsch au început să orga-
nizeze cursuri de instruire mai întâi în Australia și apoi pe mai toate continen-
tele. Din 1992 și până în prezent, aceasta metodă de tratament a fost predată 
mai multor mii de persoane din întreaga lume, cu ajutorul a 98 de instructori, cu 
seminarii organizate în peste 30 de țări și 18 Asociații Bowen afiliate Academiei 
de Terapie Bowen din Australia.
          Terapia Bowen este potrivită și folositoare oricui, de la nou-născuți la per-
soane în vârstă. Oferă alinare sportivilor, femeilor însărcinate și persoanelor cu 
nevoi speciale. Se adresează organismului la toate nivelele: fizic, chimic, mental 
și emoțional și dă rezultate în tratarea afecțiunilor acute, cronice, neurologice sau 
psiho-somatice.
 Tehnica Bowen este o modalitate complementară, în sensul că potențează 
și completează tratamentele alopate, fără ca efectele sale să fie influențate de 
acestea. Mecanismele declanșate de un tratament Bowen în cadrul sistemului 
nervos sunt foarte subtile, iar corpul continuă să lucreze câteva zile după ședință. 
 Din acest motiv, este ideal să se evite alte terapii corporale cateva zile 
înainte și după o ședință Bowen, pentru ca reacția organismului la tratamentul 
Bowen să nu fie întreruptă. 
 Pacientul poate fi culcat pe un pat sau pe o masă de masaj, acoperit, într-
o poziție confortabilă, dar tratamentul Bowen se poate aplica și unui pacient 
așezat pe scaun.
 Un tratament constă în aplicarea unor mișcări delicate, efectuate cu de-
getele, pe anumite puncte specifice, asupra mușchilor și țesutului conjunctiv, fie 
direct pe piele, fie peste o îmbrăcăminte ușoară. Prin aplicarea acestor mișcări 
se transmit mesaje prin intermediul sistemului nervos, recuperând memoria 
celulară a unei stări ideale de relaxare și echilibru. 
 Tratamentele se aplică, de regulă, la interval de șapte zile. De cele mai 
multe ori, sunt necesare doar câteva ședințe de tratament, în cazul afecțiunilor 
acute.
  Spre deosebire de celelalte terapii manuale, Tehnica Bowen nu folosește 
manipulări în forță. Terapeutul nu forțează organismul pacientului să execute o 
comandă, ci permite acestuia să întreprindă acele acțiuni necesare pentru a se 
auto-vindeca, în propriul său ritm.
 

Dr. Zoia Bitea 
Terapeut Bowen

Metode complementare de tratare a corpului uman
- Trezirea doctorului interior - 
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Martie

Ai mai primit o palmă ~ biată țară
Acum când mugurii plesnesc pe ram;
Şi când din munţi mirosul de ciubară
Şi izmă creață trece pe sub geam.

E Martie, e ziua învinşilor de veacuri,
A celor ce-au dorit Ardealul sub călcâi
Şi-au săgetat - inima ta cu arcuri,
Tu biaţă ţară laşi Ardealul iar pustiu.

E cincisprezece azi, e’o zi de oboseală
E ziua întunecată a răzvrătirii reci,
Când nemeşii ţâfnoşi tăiau fără sfială.
În inima ta sacră ~ triști poteci.

Şi-acum după decenii iar honvezii
Se-aștern la tine-acasă sfânta țară; 
Călare pe cai albi pe centrul străzii
Să defileze mândrii pe-ntinsele-ţi hotară.

Neputincioşii zilei, ilăii şi gurmanzii
Vândut-au iar Ardealul fără preţ ...
Și nimănui nu-i pasă că mor brazii
Şi orizontu-n zare se-nlănţuie semeţ.

Se-ntorc bieți morţii-n groapă la cetate
Voivozii plâng de ani în mănăstiri,
Vândută eşti tu ţară - pe păcate,
Pe-arginţi şi înţelesuri fără ştiri.

Semeţ pe străzi, vezi trist cum afluiesc
Honvezii cu cocarda lor amară ...
De la Oradea la Târgui Secuiesc, 
Şi-nlăcrimat - te-ngenunchiază Țară.

Și nimănui ...

Ajuns-ai biată ţară azi tejgheaua
La care vând ilăii şi aprozii
Şi-şi beau mai marii zilelor cafeaua
Şi câinii se învârt în jurul cozii.

Gheşeftul şi peşcheşu-s talismane
Ei ochiul zilei îl inchid când vor
Dar fără ele pruncii nu au mame
Şi cei Ce sunt elita-şi dau onor.

Economia-i o ruină pusă la tejghea
Şi agricultura-şi plânge-n lacrimi boii
Azi totu-i de vânzare, o peltea,
Ce alimentează vaierul nevoii.

Patriotismul a plecat din tine țară
Şi din sfinţia ta te-au dat pe răzătoare;
Şi înfruptatu-s-au din tine ca o f iară
Și nimănui nu-i pare rău că ţara moare.

Pământul dintre fluturi

A înflorit văzduhul înspre munte
preabucurat de fluturi moi şi umezi
în care dorm semințele iubirii
a înflorit pământul dintre fluturi

şi-i firea imn desghiocat din taină
albastrei lamuri - rămurea de grai
retrasă-n trunchiul runelor străbune
şi-i ramure de grai albastra rouă

a înflorit văzduhul spre danaster
fântâni de astre sufletul aprinde
un svon din aura cerească
a înflorit semința spre danaster

flori preadulci isvoarele colindă
din ram în ram, din viţă-n viţă
pământul dintre fluturi, rună sacră
a revărsat lumina dinspre munte

Şi va veni ...

Şi va veni o vreme când voi pleca din nou
ademenit de oarbe lumini de primăvară,
însămânţat de floare ca marea de ecou
spre nu-ştiu-ce tărâmuri de cimbru şi secară

spre nu-știu-ce infernuri pleca-voi într-o seară
îmbătrânit şi tainic ca orice gând târziu,
cenuşă fumegăndă petale moi de ceară
împrăştiind în aer şi-n caldul meu sicriu

şi-n ritmul blănd al firii voi risipi răşini
şi-ntunecări în urmă-mi şi moi singurătăţi
şi va veni o seară când îmbătat de crini
voi alerga spre țărmul etemei dimineţi

pleca-voi într-o seară spre nu-ştiu-ce-şi-unde
ademenit de oarbe lumini de primăvară,
pleca-va Nimeni dulce spre dulcele Niciunde
chemat de pretutindeni de sine în afară

Poet ?

El, cea mai hăituită fiară
îşi bea sângele cu vodcă
are lacrimi hâde şi cu ele râde
când se duce dracului pe copcă,
revine câineşte de singur
se-nchide-n sine muşcă zăbrele
prin lumea precară hoitul şi-l cară,
solzi de sirenă dau sclipăt în vers
jupuie scâncetul de prin harpe ;
de câte neiubiri îl stâlciră
umblă tot lânced şi şters
răbdarea-i dumicat unic-unicat
mila femeii-l dogoreşte
usturimea-l sleieşte-l ascute
mutilat - multiplu integru la negru -
 hei, poet cucuiet inimă plesnită
şarpe de-alcool fără de ţel
tupilat la ficăţel
trăieşte-ţi moartea morţişoara
în viaţa terciuită-trăsnită
apoi auzi-ţi ţărişoara
zărghita surda şi comoara
cu ochi apoşi-mizeri
cum te-a mai plânge
plânsul s-a încinge
tu te vei prelinge
de dinjos de pleoapă
până hăt în groapă.

Poem Atninomic

Astăzi, cel bolnav politic doctor e-n literatură
(Deci inşii sensibili sunt trataţi cu răceală)
De-o vreme creatorul e-a biată creatură
Şi-un mistic ideal mijeşte-n îndoială - 
Credinţa-n poezie face depresii crunte,
Închis în el ermetic cel drept e-adus de spate
(Nici moartea în vacanţă nu vrea să-l mai înfrunte
Dacă-i întreg la minte măcar pe jumătate)
De-acum, nefericiții f ilează cu ochi goi
De-i Libertatea beată când viaţa e mahmură
Şi îngerimea-mbracă veştminte de strigoi
Iar noi privim hoţeşte peisajul când ne fură
(Faptele-s mititele, doar vorbele sunt mari
Şi încă vor mai creşte, cât sociala gură)
Mă-nf iorezi, Speranţo, ştii c-ai f iori amari?..

Mircea Vac Miron Blaga Alexandru Sfârlea
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Înţelepciunea inimii

O, inimă-mi prea plină de durere
Eşti veşnic frământată şi încercată ades,
Tu ia din lumea aceasta făr’ nimic a cere,
Doar binele ce-i dat făr’ de eres.

Primeşte-n voia sorţii ce-i dat de Dumnezeu
Şi ce-i plăcut voinţei puterilor cereşti,
Dar nu-mi slăbi credinţa, întăreşte-mă mereu
Şi-mi trece gândul negru al vrerilor lumeşti.

Primeşte înţelepciunea tu, inimă curată,
Şi fă să-l simt în ea pe Blândul Fiu Iisus,
Că sângerează-mi anii o floare de muşcată
Zidită în veşnicie de Dumnezeu de sus.

Săgeţile se-nmoaie-n veninul necredinţei
Şi-l poartă anatemă, cei mulţi ce au noroc,
Tu fă să nu se-abată asupra mea şi-a fiinţei
Ce s-a născut în zodii sub florile de foc.

Lacrima credinței

Lacrima credinţei bate-n porţi ades
Iar privirea-mi urcă tainică mereu
Către zări albastre, ce-s de ne-nţeles
Căutându-L veşnic chiar pe Dumnezeu.

Doamne, eu sunt biata pruncă
Zămislită în gerul naşterii divine
Ce caut mereu să împlinesc poruncă
Dată pentru inimi - Naţiei Române!

Nu ştiu de puterea minţii-ar înţelege
Şi-ar putea pricepe voia mea de fier,
De-aş voi s-adun de la vechea lege
Lacrima credinţei de pe bolţi de cer.

Sunt precum mă ştii - cu chipul bălai
Şi credinţa-n suflet de la ai mei părinţi,
Varsă-ţi, Preamărite, peste guri de rai
Bunătatea-n roua frunţilor de munţi.

Noi aicea suntem veacuri peste veac
Sub cupala sfântă-a cerului divin,
Iar credinţa-n Tine este tainic leac
Chiar de viaţa noastră-i veşnicul suspin.

Prof. Roxana Vac

Debut

Enigmatică Iubire

Nemuritoare-mi pare iubirea-ți triumfală
Ce se așează tainic pe sufletu-mi tăcut,
Precum coboară-n noapte, petală cu petală,
Mireasma primăverii – pe dulcele sărut.

Am așteptat demult un vânt primăveratic,
Să mă așez la sânu-ți necopt și dat în pârg;
Să pot strivi-ntre buze surâsul enigmatic 
Și trupul tău Sibilă – într-unul să îl frâng.

Sunt poate doar păreri și gânduri ireale
Dar te-am dorit prea mult, tu dulcea mea regină,
Să-ți beau dulceața gurii din dalbele petale,
La care chipu-mi smed, se apleacă și închină.

Pe chipul tău citesc tristețea pe trecute,
Și tainice dorinți sub cerul înstelat
Ai vrea să-ncerci iubirea – cu vise veștejite,
N-o fi în lumea asta păcatul neiertat.

Te port acum tăcut de multă vreme-n gând
Năvalnică-i Iubirea din pieptu-mi ea erumpe..
Tu ai vrea întreg deșertul să îl cucerești râzând
Și-ai vrea noroi și stele căzând pe lângă tâmple

Taina florii de cais

Taina florii de cais
Răstignită-n cer mă doare
Să iubesc tot ce mi-e scris,
Doamne Sfinte cu candoare.

Plâng petalele pierdute
Răsfirate-n roi de fluturi,
În miresme-nbălsămate
Vântule să nu le scuturi ... !

Trec privirea lungă-n zare
Sus pe dealul cel cu vii
Rana florilor mă doare,
Iar durerea-mi tu o știi ...

Floarea, flori de cais,
Mi-a aprins la tâmple-argintul
Să iubim ce ne-a fost scris,
Și ne-a spus șăgalnic vântul.

 Stud. Mirela Barbu
Universitatea Oradea

 

La biserica din sat

Bat clopotele inimilor noastre în sat,
Bate toaca lângă lăcaşul sfânt,
Pădurea şi dealul ca o inimă bat,
Profund se înalţă un magic cuvânt

E noaptea învierii Blândului Iisus,
Cel răstignit de răii credinţelor păgâne;
E învierea vieţii, nădejdii ce am pus
În Tine, Doamne Sfinte, Prea Luminat Stăpâne.

Ne naştem şi noi iară cu chipul şi făptura
Ce-ai zămislit-o Doamne,cu bobul cel de grâu,
Şi-învie iarăşi toată fiinţa şi natura,
Cu apa şerpuind peste tăcutul râu

Acuarelă

Plâng căpiţele de fân
Printre brazi din primăvară,
Iară eu ascund la sân,
Dulce-a inimii povară

Lacrimi limpezi de cristal
Curg din ceru-ntunecat,
Iar şiroaie de pe deal
Spal-al lumii trist păcat.

Dulci aromele de brad
Se coboară peste sat
Şi-n biserici tămâind
În lăcaş de închinat.

Blânde fetele fecioare
Murmură sub bolţi un cânt,
Roua florilor mă doare
Răstignită-n cer Domn Sfânt.

Prof. Simona Pop
Săcuieu, Județul Cluj
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Români în diasporă
Ulciorul din Leheceni la Antipozi

     Au trecut două decenii de
când l-am întâlnit prima oară pe 
scriitorul Ioan Miclău. Venise  la 
Inspectoratul pentru Cultură al 
judeţului Bihor, la regretatul Con-
stantin Mălinaş, pe care-l cunoştea 
de ceva vreme. Se întorsese să-şi 
viziteze prietenii, rudele şi plaiurile 
natale, după circa 20 de ani de când  
a decis să se stabilească în Austra-
lia, unde obţinuse azil politic. Am 
stabilit repede punţi de comuni-
care, interesat fiind de obiceiurile 
şi tradiţiile folclorice, drept pentru 
care i-am propus să mă însoţească 
a doua zi într-o deplasare la olarii 
din zona Vaşcău. Mărturisesc că nu 
ştiam prea multe despre realizările 
sale culturale din Australia. Am af-
lat mai târziu, după vizita la un olar 
celebru din Leheceni, Gheorghe 
Bocşe, trecut şi el la cele veşnice. 
 Nu credeam că întâlnirea cu meşterul şi produsele sale, cu creaţiile fol-
clorice dintr-o zonă bogată, întinsă de la Ceica până la Vaşcău, memorate între 
coperţile culegerilor de Balade şi Legende bihorene şi a unui volum de stu-
dii privind fenomenele de cultură populară din satul Ceişoara, îi va rămâne 
în memorie mult timp după aceea. N-am crezut nici când, după revenirea în 
Australia, în primul număr al revistei de artă şi literatură „Iosif Vulcan”, fondată 
de bihoreanul nostru în 1996, va prezenta elogios culegerile folclorice mai sus 
amintite. Dar scriitorul Ioan Miclău nu s-a oprit aici.
 Peste câţiva ani, am primit, prin bunăvoinţa părintelui dr. Alexandru 
Stănciulescu-Bârda din Molovăţ, jud. Mehedinţi, două din ultimele cărţi ale 
lui Ioan Miclău, publicate de Editura „Cuget Românesc”. Prima carte „Bună 
ziua, bade, Ioane!” apărută în 2009, se deschide cu motto-ul: „Să nu neglijăm iz-
voarele folclorice şi pe acestea să le sfinţim!” Volumul cuprinde articole şi studii, 
proză scurtă, cronici literare, un interviu cu sine, „Bună ziua, bade, Ioane!”,  cel 

care dă şi titlul cărţii şi două poezii, din care una era dedicată prof. dr. academi-
cian Arthur Silvestri. Cealaltă, spre uimirea mea, era dedicată meşterului olar, 
Gh. Bocşe, cel care-i oferise, în 1991, un dar de neuitat -  un ulcior: „Astfel salu-
tai privirea / Harnicului muncitor / Care-mi dărui din suflet /  Înflorat frumos 
ulcior ...  Gheorghe Bocşa cu sfială / A ales un vas de lut / Iar cu o lacrimă de 
strugur / Până sus mi l-a umplut ... Ridicai şi eu ulciorul /  Înflorat pe dinafară 
/  Ah, ce fericit sunt, Doamne / Când revăd româna Ţară!”
 În acelaşi volum, o altă surpriză, articolul: „Fităul roşu din Ceişoara şi 
Împărăteasa Shebei”, în care autorul aduce mărturii despre existenţa obicei-
ului românesc de a lega la încheietura mâinii noului născut un fir roşu şi în 
îndepărtatul Liban, ca practică magică de apărare a acestuia de spiritele rele şi 
de deochi.
 În cea de-a doua carte „Frunze de toamnă târzie”, tipărită în 2010, alături 
de versuri şi proză, Ioan Miclău a inclus eseul „Titanii (Urieşii - Horoieşii) în 
folclorul românesc”, în dorinţa legitimă de a circumscrie fenomenul în con-
textul mitologiilor universale. Şi de această dată a apelat la folclorul bihorean, 
mai exact la legendele mitologice din culegerea „Antologie de cultură populară 
bihoreană”.
 După toate acestea, Ioan Miclău m-a convins că dorul de ţară nu 
piere, că binele şi frumosul se regăsesc în sufletul, cugetul şi faptele sale într-
o oază românească din Australia, lângă un izvor imaginar, unde Ioan Miclău 
împrospătează mereu apa vieţii în ulciorul de lut al lui Gh. Bocşe din Leheceni.

PS: Ioan Miclău, născut în 25 decembrie, în satul Gepiu - Bihor, şi-a câştigat 
un binemeritat prestigiu în comunitatea românească din Australia şi nu numai. 
Deşi avea înclinaţii pentru scris, debutează abia în 1987 în ţara adoptivă cu 
volumul de versuri în limba engleză „Port Kembla’s fire fortress” (Cetatea de foc 
a portului Kembla). A continuat apoi cu volumele: „Viaţa românească” – alma-
nah alcătuit din versuri ale poeţilor clasici şi contemporani (1991); „Fiica zeiţei 
Vesta” – proză romanţată (1989); „Versuri de durere” (prima ediţie 1990 la Sid-
ney, a doua ediţie la Oradea, 1993); „Florile Crişurilor” – versuri (Oradea, 1991); 
„Cântarea primăverii” – versuri (Oradea, 1997); „Teatru” (2005); „Poezii alese” 
(2006); „Scrieri în proză” (2007); „Bună ziua, bade, Ioane!”  (2009) şi „Frunze 
de toamnă târzie” (2010), ultimele cinci apărute la Editura Cuget Românesc, 
Bârda. Este membru al Asociaţiei Scriitorilor din Australia (ASA). Între marile 
sale ctitorii se numără revista „Iosif Vulcan” (cărturarul bihorean fondator al re-
vistei „Familia”) şi Biblioteca „Mihai Eminescu” din Cringilia, numărând astăzi 
peste 4.500 de volume.

Prof. Crăciun Parasca   

 

 
Noul CD Romanian Rhapsody

şi elogii în presa germană  aduse pia-
nistei românce Mihaela Ursuleasa

 

 Pianista româncă Mihaela Ursuleasa e o stea 
a scenei muzicii clasice scria Bild.de, la acordarea de 
anul trecut a premiului Echo Klassic, remarcând că, 
pe când își saluta fanii de pe covorul roșu, frumoasei 
artiste i s-a dezgolit un sân. Acest incident a fost hra-
na pentru fotografi și PR pentru artistă, în Germania. 
Mult mai sobru, Spiegel.de scrie ieri la rubrica sa de 
cultură, cu ocazia lansării noului CD al Mihaelei: 

 Are tot ceea ce-i trebuie unui pianist profesionist: 
sensibilitate, tehnică perfectă, carismă.
 
 S-a născut în 1978 la Brașov, dintr-un tată 
de etnie romă și o mamă moldoveancă. Tatăl cân-
ta jazz la pian, mama era cântăreață. Era un copil 
minune, care încă de la 9 ani cântă la pian 32 de 
variațiuni de Beethoven și lua parte la turnee.
 Mihaela Ursuleasa e antrenată ca o sportivă 
de performanță, pentru a atinge perfecțiunea tehnică, 
scrie enciclopedia Wikipedia.
 
 La 12 ani, Mihaela pleacă la Viena, în Austria, 
care i-a devenit a doua patrie. La sfatul lui Claudio 
Abbado, renunță pentru moment la concerte și se 
concentrează asupra educației sale muzicale. Efortul 
e încununat de succes, în 1995 ea câștigă renumitul 
concurs Clara-Haskil. În 1999 își ia Cum Laude la 
Viena, diploma de specializare în arta concertului, 
sub îndrumarea profesorului Heinz Medjimorec.
 
 Ursuleasa concertează în marile săli de
concerte ale lumii, printre care Concertgebouw 
Amsterdam, Philharmonie Köln, Konzerthaus 
Wien, Tonhalle Zürich și Carnegie Hall New York. 
Între timp, ea și-a făcut un renume pe scena muzi-
cii clasice. Daniele Gatti, Paavo und Neeme Järvi, 
Marek Janowski, Andris Nelsons și Mark Albrecht 
sunt dirijori celebri, care o invită mereu la concerte.
 
 Tânăra pianistă a cântat cu orchestrele sim-
fonice din Berlin, Berna, Paris, Birmingham, Lon-
dra, Rotterdam, Viena și Cincinnati. Talentul ei ieșit 
din comun a fost remarcat la festivalurile de muzică 
clasică de la Lucerne, Salzburg, Graz, Varșovia, 
Bonn și la Fastivalul Mozart de la New York.
 

Anul trecut în octombrie, ea a luat premiul 
ECHO-Klassik la categoria interpretarea solistică 
a anului; pian, secolul al 19-lea, pentru albu-
mul sau de debut Piano & Forte. Titlul acestuia 
caracterizeaza succint marele său secret, de vir-
tuoz al clapelor: talent liric și executie vivace.
 
 În pliantul însotitor al CD-ului, Ur-
suleasa scrie: Prin această înregistrare vreau să 
transmit ascultătorilor, cu care am crescut: pe 
de o parte, am auzit de la parintii mei folclor și 
jazz, iar pe de altă parte am exersat, încă de mică, 
muzică clasică. Vreau să le prezint marea artă a 
patriei mele, în care folclorul este încă prezent.
 
 În noul ei CD Romanian Rhapsody (Rap-
sodia Română, data apariției 11.03.2011), pianista 
iși explorează rădăcinile est-europene  poate însă 
lasă să curgă lumii întregi, din degetele ei, după 
cum scrie autorul articolului din Spiegel.de. În-
tre piesele de pe CD sunt Rapsodia Română nr. 1 
a lui George Enescu, Suita pentru pian a lui Paul 
Constantinescu, dar și două dansuri populare ro-
manesti de Bela Bartok. Li se abrogă trei piese 
de Schubert, compozitorul de suflet al Mihaelei.
 În 2011, agenda deplasărilor Mihaelei Ur-
suleasa e plină. În Germania ea e anunțată cu 
concerte la Potsdam (16.04.11), Erfstadt-Liblar 
(14.05.11), Kempen (17.05.11), Suhl (18.06.11) 
si Leipzig (19.06.11). Alte apariții pe scenă sunt 
planificate în Marea Britanie, Austria și Irlanda. 
 În aprilie și mai, ea se va afla în concert la 
București.
 

Dani Rockhoff, Germania
Articolul a apărut inițial în ziarul online Hotnews.ro

Ioan Miclău - Australia
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Scriitori în diasporă
 Despre românii din Germania 

-  scurtă monografie-
  

În loc de introducere
  Putem vorbi despre o comunitate 

sau chiar o minoritate română în 
Germania? Avem oare tăria morală 
sau dreptul de a susține că românii 
din Germania s-au constituit în cei 
12 ani de la revoluția română într-o 
comunitate, adică într-un grup de 
oameni cu credință, aspirații, norme 
și interese comune?  Putem vorbi 
oare chiar despre de o minoritate 
românească, în condițiile în care 
românii în Germania nu pot fi priviți 
ca minoritate istorică, ca de exem-
plu danezii din nord, populația sinti 
sau sorbii slavici din estul republi-
cii? Suntem oare noi românii, altfel 
decât alte milioane de etnici ale al-
tor naționalități care în ultimii 50 de 
ani s-au stabilit legal în Germania 

postbelică ? 
Care a fost drumul nostru până în vestul european, pana în Germania în special?
   M-am decis sa folosesc (avand totuși unele rezerve) mai degrabă cuvân-
tul “minoritate”  - fiind o  noțiune premergatoare  ternenului de “comunitate”, 
sensul comunitatii reprezentând o calitate a unei minoritati etnice. Ca argument 
am considerat  faptul că este oportun  a vorbi despre existența a peste o sută de 
mii de nativi români în Germania, care trăiesc ca buni cetățeni ai acestei ge-
neroase și democratice societăți germane moderne.
 
Origini și considerente sociale
 Minoritatea română din Germania se află ca număr de persoane pe locul 
al optulea, în urma altor minoritati mult mai puternic reprezentate ca de exem-
plu : minoritatea turcă, (fosta) iugoslava, (actualmente sârbă, croată și bosniacă), 
italiană, greacă, portugheză etc.,  apreciindu-se statistic numărul vorbitorilor de 
limba română la circa 180-200.000 (1998).[Sursa: anuare statistice]
Limba română este ocazional folosită și de foști cetățeni români de naționalitate 
germană (sași transilvăneni  șvabi bănățeni, șvabi sătmăreni, zipseri și germani 
din Bucovina), a căror emigrație din România către Germania este estimată 
din anul 1945 până în anul 2000 la circa 650.000 de persoane. Limba română 
mai este folosita și de etnici maghiari din România  precum și alte minorități 
etnice din țara de origine. De asemenea, limba română este in general majoritar 
folosită în casatoriile mixte (româno-germane).
 Numeroși români nativi au dobândit între timp în mod legal cetățenia 
germană, fiind declarați la recensămintele populației  după apartenența statală 
ca germani. Principiile legilor germane care nu aprobă dubla cetățenie decât în 
cazuri cu totul deosebite, duc la o nouă cifră oficială a românilor declarați ca 
atare în Germania la circa 90-100.000 persoane (1999), sumă care raportată 
la numărul efectiv de vorbitori ai limbii române de 180-200.000 de persoane 
este în fond înjumătățită. Pe lângă acestea, unii români poartă din consider-
ente sociale și economice numele de familie al etnicului/etnicei german(e) cu 
care s-au casatorit, astfel încât identificarea sa ca etnic român devine în aceste 
condiții deosebit de dificilă, chiar și prenumele putind fi modificat până cu câțiva 
ani în urmă în momentul întocmirii actelor de imigrare, fapt care a condus la 
situații de folosire (benevola partial) a unui prenume german uzual de genul: din 
Ioan - Johann, din Nicolae - Nikolaus, din George sau Gheorghe - la Georg.  
Exemplele ar putea continua. Fenomenul acesta nu a fost constrâns prin legile 
în vigoare, acest fapt fiind înteles și ca o încercare a imigranților români de a se 
integra rapid  în noua societate, cei în cauza putând păstra în noile acte de iden-
titate germane prenumele din naștere folosit în actele românești.
 Casatoriile mixte cu etnicii germani originari din Romania sau cu 
cetățenii români care puteau dovedi originea etnică germană, chiar parțiala (de 
regula vorbitori preponderenți ai limbii române, mai ales în situația în care nu 
proveneau din zonele germane istorice din Romania), au condus în special la 
anii de dupa căderea regimului comunist la o imigrație puternică românească, 
românii veniți de prin anii 1990 încoace fiind majoritari. Pe lângă cei sositi în 
ultimii 10-12  ani, exista în Germania și români stabiliți de dupa al doilea razboi 
mondial, foști cetățeni români de naționalitate germană, chiar și  fosti membri 
ai Wehrmachtului german (germani nativi din Romania, inclusiv din Basarabia 
și Bucovina), care au gasit dupa al doilea  razboi mondial o noua patrie în Ger-
mania, precum și alti diverși refugiați politici din anii comunismului, români din 
Banatul sârbesc, Valea Nisului etc.
 Minoritatea română a ajuns în Republica Federala a Germaniei pe dife-
rite căi: imigrație legală (prin casătorie, azil politic în anii comunismului, prin 
căsătorie cu etnici germani originari din Romania, căsătorii cu cetățeni germani, 
etc.), existând însă cel puțin în anii imediat următori revoluției românești, și o 
imigrație ilegala - bazata de principii straine dreptului international. 
Multi dintre românii rezidenți în Germania posedă însa cetățenia germana în 
mod legal sau au o permisiune de sedere permanentă, în condițiile în care se află 

la muncă - o permisiune de sedere limitată pe durata contractului de serviciu.
 Minoritatea română provine deci majoritar în general din zonele istorice 
locuite de etnicii germani stabiliti de secole în Romania, în special in sudul Ar-
dealului și Banat, dar și din nordul Moldovei, Bucovina de nord, sudul Basara-
biei, regiunea București, Banatul sârbesc. În afara de romanii de la nord de Du-
nare există și o mică minoritate aromână, integrată de statisticile autohtone în 
special în cadrul minorității grecești sau iugoslave, acești români sud-dunăreni 
(care se denumesc ei insusi “vlahi”) vorbind pe linga limbile statelor de unde 
provin și dialectele aromânești,  provenind în special din nordul Greciei, Mace-
donia, Kosovo, Albania etc.

Intelectualitatea și cultura română din Germania
 Intelectualitatea română începe să fie regulat reprezentată în viața
sociala si culturală românească din Germania, fiind constituită în special din 
numărul mare de abolvenți universitari, în special al facultăților românești având 
de regulă profesii academice în medicină, farmacie, industrie, telecomunicații etc. 
Prin introducerea în anul 2000 de către guvernul german a Green Card-ului, piața 
informațional-tehnologică germană a angajat numeroși informaticieni de origine 
română.(locul al doilea dupa statisticile germane). Proporțional însă, raportat la ci-
fra oficială a minoritații române intelectualitatea romaneasca este în acest sens mai 
bine reprezentata decât elitele intelectuale ale altor minoritati europene, care prin 
traditie au “livrat” in Germania brațe de muncaăieftine,  asa zișii “Gastarbeiter”.
 În Germania există manifestări culturale românești: în Stuttgart : cena-
clul asociației Agero, în München cenaclul Uniunii Scriitorilor Români în Ger-
mania, al  societății Apozitia, al societății Alianța civică, în Ofenbach al CROM 
(Comunitatea romana din Rhein-Main) etc.
 
Organizații social-culturale românești
 Organizatiile românești din Germania s-au constituit în aceste condiții 
de început destul de greu, dată fiind lipsa îndelungată a unei idei românești care 
să reprezinte interesele culturale și sociale ale minorității române. Abia în ultimii 
ani s-au constituit primele Asociatii denumite aici ca “Gesselschaft sau Verein”, 
organizații nepolitice și nereligioase, cu scopuri culturale, sociale și caritative 
care au demarat actiunile cu caracter cultural romanesc in mai multe zone din 
Germania, în special în sudul țării, menționând aici orașele Stuttgart,(AGERO),  
Heidelberg, Offenbach, Karlsruhe, München, Frankfurt mai nou Dortmund, 
Leverkusen și Hamburg, Berlin,
 Primele manifestări culturale românești au avut ca scop crearea unei 
comunități de suflet a multor români care nu mai credeau în această posibilitate. 
Inclusiv biserica română ortodoxă a reușit să adune un număr semnificativ de 
enoriași, existând deja capele și biserici românești (ortodoxe și greco-catolice) cu 
slujbe în limba română în mai multe orașe germane. Preoțimea română sprijină 
aceste manifestari ale spiritualității  românești aflate într-o formă de inceput.   
 Exista organizații românești cu profil bine conturat în zona Frankfurt-
Rhein-Main, Offenburg, Heidelberg si Stuttgart.
 În afara acestor organizații românești, care invită pe cei toți care simt 
românește să participe la manifestările culturale și sociale cu caracter românesc, 
exista în gastronomie o serie de  restaurante cu specific românesc în Stuttgart, 
Frankfurt, München,Mannheim , Nürnberg, Schorndorf etc.
Există chiar câteva pagini romanesti pe internet, personale - ale unor români 
sau foști cetățeni români stabiliți în Germania precum și a unor noi organizații 
românești în zonele mai sus amintite. 
 De asemenea există un ziar al diasporei românești în Germania, 
“Curierul de Vest”, a cărei redactare se face partial în Arad și Reutlingen, fiind 
tiparit în totalitate în Germania.

Limba română în familie și societate
 Prin faptul că limba română nu este folosită ca limbă de predare în 
învățământ, copiii de origine română vorbesc limba română restrictiv,  doar în 
familie sau în mica comunitate, preferând de regula limba națională germană în 
comunicare, astfel că, limba română în a doua sau a treia generație nu mai este 
direct folosită decât în familie cu membrii de familie originari din România.
 În afara de aceasta, în cadrul căsătoriilor mixte, numeroase persoane de 
origine română preferă în comunicație chiar în familie limba germană, folosită 
de altfel prioritar de membrii tineri ai familiei. Nu sunt rare cazurile în care un 
părinte se adreseaza copilului sau în limba romana, răspunsul acestuia urmând 
însă în limba germană. Putem vorbi însă despre o criza de identitate a acestor 
copiii, în condițiile în care  acest proces este prezent  în cadrul altor minorități 
etnice care locuiesc de mai multe generații în Germania?
 Copii cetățenilor români născuți după 2000 pot păstra dubla cetățenie 
pâna la împlinirea vârstei de 23 de ani, urmând ca odată cu împlinirea acestei 
vârste, să se decida pentru una dintre cetațenii, în Germania principiul dublei 
cetățenii fiind permis doar în cazuri cu totul deosebite.
 

Valeriu-Lucian Hetco
Dipl.Ökonom / Universität Temeschburg (Rum)  

Membru fondator al Asociatiei Germano-Romane din Stuttgart

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

 
 Sunt un absolvent al unei Universităţi 
Tehnice din România, iar în prezent lucrez la lucra-
rea de dizertaţie în Germania. Motivele pentru care 
vreau să scriu aceste cuvinte sunt destul de simple: 1) 
am găsit un loc potrivit şi 2) de ce nu? Am descoperit 
această pagină de internet (n.r. Agero) “din greşeală”, 
dar pot să spun că a fost o întâmplare plăcută, 
deoarece am găsit multe idei frumoase care culmea 
vorbesc despre o Românie curată şi bogată, con-
cept care lipseşte din mentalitatea tânărului român. 
În vacarmul de ştiri direcţionate cu orice preţ doar 
înspre senzaţional-fantastic şi nemaipomenit, care 
trebuie să recunoaştem se găsesc din plin, un caracter 
tânăr fără o experienţă şi pregătire de viaţă se pierde 
între (nă)-mall, facebook, club de noapte şi slujbă, 
asta în absenţa unei coloane vertebrale care să rez-
iste la devierile libertine şi tentaţiile cotidiene. Fără 
această coloană vertebrală dreaptă devenim cârni, 
pupoşaţi, strâmbi şi cel mai grav îi îmbolnăvim şi 
pe cei de lângă noi cu prostia noastră. Acea coloană 
vertebrală ar trebui să fie educaţia, cu zona lombară 
formată în cei şapte ani de acasă, vertebrele toracice 
în gimnaziu şi liceu, iar zona cervicală în anii de 
învăţământ  superiori. Nu am de gând să vorbesc de-
spre toate probleme care există, deoarece toată lumea 
le vede dar nimeni nu vrea să le rezolve. În schimb 

aş vrea să trezesc o conştiinţă care să stârnească ti-
neretul român să nu îşi uite adevărata identitate şi 
să contribuie în măsura posibilităţilor la o Românie 
mai bună . Să facă ceva!!! nu să fugă sau să se plângă. 
Motivul meu este însuşi acest forum, tot ce am citit 
aici îmi întăreşte părerea despre români şi valoarea 
lor, iar puţinul care pot să îl fac deocamdată sunt 
doar nişte cuvinte tinere.
 
Cred că cea mai mare putere este cea a reperelor, a 
modelelor  problema nu este că nu avem modele, 
problema este că nu sunt promovate deloc, deoarece 
nu aduc profit financiar. Nu aduc profit financiar, de-
oarece sunt mult mai greu de asimilat decât lucrurile 
uşoare, cum ar fi emisiunile-bârfă sau teleno-velele. 
Acest aspect este demonstrat de un site foarte cu-
noscut unde un video-clip cu un tâmpit care îşi dă 
în cap cu o scândură are milioane de vizualizări pe 
când un alt video-clip cu tentă educaţională este sub 
o mie de vizualizări. Este uman ca lucrurile să aibă o 
astfel de orientare sau este doar un marketing foarte 
bine pus la punct? Personal, cred că este un haos to-
tal în care fiecare face ce poate ca să supravieţuiască 
într-o democraţie capitalistă prost înţeleasă. În 
aceste condiţii sălbatice trebuie să încetăm să ne 
mai plângem de milă şi să punem mâna pe creion, 
pix, tastatură, pancarte şi pe gâtul gras al lipitoarei 
ce se numeşte indiferenţă. În rândurile următoare 
am să vorbesc despre o întâmplare reală din timpul 
facultăţii, în care un profesorul cerea înainte de exam-
en, deschis pe faţă fără nicio jenă băutură, bineînţeles 
doar coniac, ţigări, etc. condiţii în schimbul cărora 
ne lăsa să copiem. Înainte de examen am refuzat să 
dau bani, dar în cele din urmă am contribuit şi eu, 
nu înainte să îmi ridic colegii în cap şi complimen-
tele de rigoare. Cât de josnic şi de slabi, studenţi şi 
profesori în învăţământ superior, mi-a fost ruşine de 
mine trebuia să rămân drept şi să nu mă corcesc cu 
buruienele din jur. Trebuia să îmi strâng câţiva colegi 
şi să facem ceva!!! Să strigăm în gura mare la pereţi, 
măcar câştigam respect de sine. Regret că nu am 
făcut nimic. Şi astăzi când mă lovesc de materialul 
stimabilului profesor trebuie să învăţ din nou tot(nu 
că m-ar fi învăţat el multe) dar ce am câştigat? Ce au 
câştigat colegii mei? O notă bună şi morala că totul 
se bazează pe şpagă asta a fost concluzia unui coleg, 
că nu are rost să ne strofocăm că oricum totul în 

ţara asta se bazează pe şpagă. Aceştia sunt studenţii 
mutilaţi şi cârni care ies de pe băncile facultăţii şi ne 
mirăm ce drumuri avem, ce clădiri şi aşa mai depar-
te. Aici nu vreau să denigrez imaginea universităţilor 
sau a profesorilor, este doar o întâmplare adevărată.
 
 În acelaşi timp am prieteni şi cunoştinţe 
care sunt total opuşi modelului de mai sus, oameni 
talentaţi şi motivaţi care vor să se afirme şi care tre-
buie încurajaţi să nu renunţe. Mulţi dintre ei sunt 
plecaţi cu burse, unii vor să se întoarcă, alţii nu vor 
să audă de România, dar fiecare individ determinat 
care vrea schimbarea cântăreşte cât alţii zece şi sun-
tem mulţi care vrem asta. Nu sunt naţionalist şi nici 
nu cred în super-abilităţile poporului român, dar 
avem valorile noastre incontestabile, cultura noastră, 
spiritul nostru, sufletul nostru care trebuie apărate.
           
Cred că aceste cuvinte vin dintr-o nemulţumire faţă 
de imaginea nedreaptă care o avem în Occident, 
mizeria din ţara şi un dor de casa mea.
 

Ştefan Ungureanu - Referinţe biografice
 
 M-am născut în data de 8 martie 1986 în 
Câmpia Turzii, judeţul Cluj. Cea mai mare parte 
a copilăriei am petrecut-o pe terenul de tenis. Li-
ceul l-am terminat la Colegiul Tehnic Victor Un-
gurean din acelaşi oraş, după care am urmat cur-
surile Facultăţii de Inginerie Electrică din cadrul 
Universităţii Tehnice din Cluj Napoca. În anul întâi 
de facultate am fost implicat într-un proiect multi-
disciplinar (www.ourstory.ro), în anul doi am reuşit 
să ajung pentru câteva luni în America, iar de pe la 
sfârşitul anului trei de facultate am început să lu-
crez. Prima dată, pentru câteva luni la o firmă de 
programare, după care m-am mutat la un furnizor 
privat de energie. După ce am terminat cei patru ani 
de facultate am continuat să lucrez în acelaşi loc şi 
mi-am început masterul tot la aceeaşi facultate. În 
anul doi de master am plecat cu o bursă Erasmus în 
Germania, Fachhochschule Sudwestfalen.  

Ştefan Ungureanu
 Bursier Erasmus

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

  Din Franţa se aude vibrând graţios  
lira sensibilei Lola. Strunele stilistic întinse, 
mergând de la imagistica sonoră pînă la inflexiuni  
ale undei filozofale, îşi subordonează modalităţi 
 expresive, versificări abile, arabescuri răscolitoare. 
În fantasia tristeţii, în pregnanţa imaginilor 
făurite, în structura de adâncime a unui uni-
vers imaginar, temperamentul poetei presară 
valenţe romanţioase, semne sincere, cu adevărat 
emoţionante, punând în serviciul lor fibre speci-
fice sensibilităţii, care revigorează filonul  unui 
patos echilibrat. În întinderea aceluiaşi poem, 
trecerea rapidă de la un motiv la altul, ca şi cum 
o umbră ar genera o alta, sub impactul unei 
subiectivităţi onirice, structura se prezintă ca o 
suită de imagini autonome. Poezia recuperează 
teritorii ale stilului cuminte, măsurat, întruparea 
poemelor s-ar datora şi naufragiilor pe itinera-

rii ale tonurilor caracteristice literaturii timpului nostru. Sonografia mesajului 
amestecă, intenţional confuz, reverberaţii  efervescente, ca şi cum ar dori să extragă 
expresia lirică din orice flux de sensibilitate, această rafinare comportând notaţia 
fulgurantă, dar şi atent elaborată, care subordonează versul unei expresiei cristaline. 
 O anumită seninătate traduce opţiunea pentru sublimarea sentimentelor,  
abil practicată de poetă. Urmărind transmiterea anumitor emoţii, poezia Ioanei 
Botici (Lola) nu poate fi un numai bibelou plăcut vederii, asemănător stampelor 
japoneze, ea purcede de la un nucleu de trăiri reale, amplificate de inspiraţie şi 
de imaginaţie. Dacă cititorul va face abstracţie de căutările febrile ale unor limite 
lingvistice, va gusta cu încântare poezia Lolei. 

Prezentare, Diana Popescu, Agero

Căutând calea...

Cum să fac
să descopăr
esenţa nucleului ce mi s-a dat
la plecarea din lumea
în care
presupun că mă voi întoarce 
cândva?!

Cred că s-a pierdut ceva
prin praful stelelor
căzătoare...
eu - căutând calea
spre pământ,
ele - urmând-o,

m-am rătăcit
devenind copil...
sămânţă am fost pusă,
într-un loc ascuns,
să răsar
acolo unde se termină totul!

Ascuns
 
... în spatele ochilor mei,
e pădurea
de vise
cu tine...
e 
iarnă
şi-n tremur de frunze
mult sărutate
de ploaie
mă tem
pentru ultimul picur
ce-n urmă-i nu lasă povară,
nici umbră
nici vale
albastră
spre 
toamna inimii tale

Ioana Nina Botici ( Lola)
Franţa

Sursa: http://www.agero-stuttgart.de
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 Etapele pregătirii unei lucrări muzicale din momentul prezentării ei de 
către profesor elevului şi până la asimilarea totală a acesteia în vederea  apariţiei 
scenice trebuie realizate într-o ordine bine stabilită. Materialul ce urmează să fie 
învăţat trebuie prezentat în mod progresiv, astfel încât elevului să-i fie uşor de 
perceput şi asimilat.  
 Înaintea începerii învăţarii propriu-zise a piesei, profesorul işi stabileşte 
obiectivele de referinţă, obiectivele operaţionale, principiile, metodele şi pro-
cedeele prin care vrea să atingă performanţa, mijloacele didactice, tipurile de 
învăţare şi materialul biografic, pentru realizarea eficientă a procesului instruc-
tiv-educativ. Astfel însuşirea de cunoştinţe noi, de formare de priceperi şi de-
prinderi şi asimilarea acostora de către elev va fi pe deplin reuşită. Principi-
ile didactice care asigură realizarea cântului muzical sunt: principiul intuiţiei, 
principiul accesibilităţii, principiul sistematizării şi principiul legării teoriei de 
practică. Metodele şi procedeele utilizate în studiul la intrument pot fi: exerciţiul, 
conversaţia, problematizarea, cântarea în variante, povestirea, descrierea, audi- 
-erea, explicaţia. Mijloacele de învăţare: prin repetiţie, prin identificare, prin 
descoperire, prin imitaţie, perceptivă, cognitivă, învăţare motorie, afectivă etc.
          Importanţa psiho-pedagogiei se reflectă tocmai prin implicaţiile acesteia 
în procesul de predare-învăţare-evaluare, adică în procesul instructiv-educativ .
Primul pas este interpretarea model; profesorul trebuie să cânte sensibil pentru 
ca să stârnească interesul elevului vizavi de acea lucrare muzicală, să îl determine 
să aibă dorinţa de a învăţa acea piesă. 
 Apoi, în cadrul analizei lucrării trebuie punctate câteva date biografice ale com-
pozitorului, încadrarea în etapa stilistică din care face parte, caracterul piesei, 
genul şi forma, tonalitatea, armonia, problemele tehnice ce apar, termenii de 
agogică, formulele metroritmice etc.
 Se trece apoi la audierea lucrării în variante de interpretări pentru a vedea 
diferitele concepte asupra execuţiei acesteia. Obţinerea performanţei va consta 
în capacitatea elevului de a asimila şi utiliza în interpretarea piesei lucrurile pozi-
tive observate la ceilalţi interpreţi. Aşadar este important ca elevul să înţeleagă şi 
să fie capabil să aplice noţiunile ascultate şi discutate şi în alte conjuncturi, ca de 
exemplu în cadrul unui concert sau concurs. Trebuie  totodată urmărit ca elevul 
să nu copieze ceilalţi interpreţi, ci să confere o notă de originalitate interpretării,  
îmbunătăţindu-şi astfel cunoştinţele muzicale.  
 După audierea în mai multe variante de interpretare a piesei, se trece la 
descifrarea propriu-zisă a partiturii muzicale. Profesorul verifică poziţia corectă 
a chitarei în corelaţie cu corpul şi postura mâinilor.
După citirea la prima vedere a piesei profesorul va constata problemele ce apar 
în pregătirea tehnică şi muzicală a elevului şi va propune exerciţii şi studii în 
scopul învăţării şi asimilării de cunoştinţe şi tehnici legate de lucrarea muzicală 
propusă spre învăţare.
 Elevul trebuie să studieze zilnic, fiind important ca studierea să nu se 
facă doar cu o zi înainte de ora de chitară. Elevul trebuie să respecte programul 
de studiu stabilit de profesor.
          Exersarea constă în alternarea studierii în tempo lent, pe fragmente mici 
şi cântatul de la cap la coadă a lucrării. Spre finalul studiului, se cântă piesa de 
cateva ori, în tempo mai alert ca să observe cât a evoluat cu piesa per ansamblu. 
 Calitatea sunetului emis de chitară depinde în mare măsură şi de tehnica mâinii 
drepte, de maniera de acţionare a coardelor. 
 De asemenea este importantă  lungimea şi forma unghiilor, care nu trebuie sa 
fie foarte lungi sau ascuţite şi nici colţuroase; ele trebuie sa fie rotunjite pentru 
a asigura un timbru plăcut sunetelor la ciupirea coardelor. Pentru aceasta se uti-
lizeaza pila (de preferinţă de sticlă, dar şi cea metalică e bună) şi smirghel fin 
pentru finisarea şi eliminarea porilor ce rămân în urma utilizarii pilei.
  Este important ca elevul, la începutul studiului la instrument, să-şi 
încălzească articulațiile și mâinile; se studiază exerciţii pe coarde libere pentru 
mâna dreaptă, apoi se trece la exerciţii pentru mâna stângă, care constau în game, 
studii în legato şi staccato, exerciţii cu baree, toate utilizând diferite formule rit-
mice şi de aplicatură. 
    În cadrul apariţiei pe scenă apare fenomenul emotivităţii, care se manifestă în 
mod diferit la fiecare elev. Unii elevi au emoţii inclusiv în clasă, când sunt doar 
cu profesorul. Există şi copii care, deşi au cântat de mai multe ori pe podium, 
nu pot să se obişnuiască cu prezenţa publicului care îi ascultă. Aceste probleme 
sunt condiţionate în mod direct de gradul de asimilare a pieselor ce urmeaza a fi 
cântate pe scenă. În cazul producţiilor şcolare, nivelul tehnic al pieselor trebuie 
sa fie în mod obligatoriu sub nivelul maximal al elevului. Pedagogul nu trebuie sa 
lipsească la primele apariţii în public a elevului, importanţa acestui fapt constând 
în încredrea pe care o insuflă acestuia prin simpla sa prezenţă, sau printr-un gest 
de aprobare. Piesa ce o prezintă pe scenă nu trebuie să fie memorată prea curând. 
Succesul este asigurat în mare măsură de asimilarea cât mai exactă a partiturii 
muzicale, de executarea precisă a elementelor tehnice ce apar pe parcursul pie-
sei, dar mai ales de o bună pregătire psiho-pedagogică din partea profesorului. 
Acesta are menirea să îl pregătească pe elev sufleteşte, pentru apariţia în faţa 
publicului. 
 Importanţa cântului în public constă în faptul ca doar acolo, pe scenă se 
crează automatismul eliberării de controlul prea intens al conştiinţei. 

Prof. Mihai Attila Szabo 

 O dată cu începerea noului an, Fondul Plastic a invitat publicul iubitor 
de artă să vizioneze o expoziţie cu creaţii originale semnate de plasticieni bi-
horeni. 
           Arta modernă, reflectă şi idealurile artistice ale „Atelierului 35”, grupare  
“optzecistă” a plasticienilor orădeni, cu vârsta de până la 35 de ani, a cărei mem-
brii promovează experimentul în comunicarea artistică interdisciplinară. 
           Ca studente la jurnalism, ne preocupă îndeaproape arta contemporană. 
Am acceptat invitaţia unui prieten de a participa la un vernisaj mai puţin 
convenţional. Expoziţia a reprezentat o bună ocazie pentru public să vizioneze 
cât mai multe evenimente artistice în perioada lunilor de iarnă, când opţiunile 
artistice sunt limitate. Odată intrate la Galeria de Artă a Fondului Plastic din 
Oradea, ne-au atras  atenţia cele zece picturi ale tinerilor artişti Teodora Bicescu, 
Adrian Chirilă, Tudor Frâncu, Remus Ilisie, Jedilicska Zoltan, George Hoci-
ug, Halo Kinga, Camelia Marian, Sara Kapas şi Adrian Popa, care au reînviat 
după trei decenii tradiţia “Atelierului 35”, având viziuni diferite asupra lumii 
înconjurătoare. O “mână de curioşi” încerca să descopere mesajul pe care îl sug-
era fiecare lucrare.Am remarcat faptul că puţine lucrări din cele zece opere aveau 
titlu, temele picturilor izvorând din trăirile spirituale ale creatorilor lor. Din 
punct de vedere al exprimării artistice, cei zece artişti au trecut într-o nouă etapă 
ca pictori modernişti şi în acelaşi timp au reuşit să aducă în atenţia privitorilor 
această mişcare a celor 10. 
            În tabloul intitulat „Maybe yes, maybe no” (Poate da, poate nu), autorul 
a folosit bucăţi decupate din ziare pe care le-a combinat într-un mod ingenios, 
creator. Pentru a fi cât mai expresiv, artistul a utilizat nuanţe  de gri, roşu dar şi 
alb intens ori negru profund, focalizând interesul privitorului asupra tăieturilor 
din ziar, ele obligându-l pe vizitator de “a citi lucrarea”, nu doar de a o contempla.
 Într-un alt tablou, cu o carte în mână, un tânăr culcat pe spate, avea 
tălpile picioarelor neverosimil de mari, îndreptate înainte, de parcă forţa cu orice 
risc să intre cu bocancii în sufletul privitorului. În lucrare abundă negrul puterii, 
misterul, “întunericul”, durerea, dar şi albul care conferă puritate, simplitate şi 
pace. În contrast cu aspectul ei, persoana din tablou era interesată de a descoperi 
noul vieţii cotidiene ascuns între copertele volumului. 
 Privirile iubitorilor de artă, magnetizate parcă de o forţă nevăzută erau 
dirijate spre o lucrare în ulei, care îi avea în prim plan, pe doi tineri aflaţi în 
ajunul căsătoriei lor, dar care purtau câte o mască contra gazelor. Sunt folosite 
doar nuanţe de alb, crem, galben, generatoare de caldură şi iubire, iar verdele 
măştilor de pe chipurile mirilor, pentru a-i proteja de un eventual razboi bio-
logic sau chimic, sugerează speranţa. Astăzi, când suntem bombardaţi din toate 
direcţiile cu veşti şi fapte care ne intoxică organismul şi gândirea, realitatea 
cotidiană ne îngrădeşte libertatea de a mai avea sentimente pure faţă de alţii, 
fiind astfel nevoiţi să fim mereu precauţi la tot ceea ce ne înconjoară. Şi artistul 
este preocupat de mediul înconjurator şi de efectele distrugătoare asupra plan-
etei şi chiar asupra lui, pe care le generează omul.
 Tema Brackedance-ului (dans sacadat, ca a unui robot, întrerupt perma-
nent de mişcări bruşte) îl aduce în prim plan pe un tânăr care a ales să privească 
lumea dintr-un alt unghi, acesta stând în cap pentru a accentua viziuna sa asupra 
lumii şi neconformismul faţă de semenii săi.
 Un alt tablou exprimă solitudinea unei femei care preferă să-şi plangă 
problemele într-o incăpere mică şi întunecoasă, depărtându-se astfel de întreaga 
răutate a lumii unde preferă să-şi consume trăirile sufleteşi prin interiorizare.
 Reapariţia plasticienilor în atenţia publicului, după trei zeci de ani, 
majoritatea formaţi la Facultatea de Arte Vizuale a Universităţii din Oradea, 
reprezintă  intenţia  de  a  impune  gruparea,  în peisajul plasticii contemporane 
de aici şi nu numai, o afirmare a viziunii artistice în raport cu aşteptările iubito-
rilor de artă, din generaţia matură a urbei. 
 În alocuţiunea sa, Dr. Aurel Chiriac, un bun cunoscător al activităţii 
“Atelierului 35”, a sugerat similitudinea cât şi comparaţia dintre tinerii plas-
ticieni domnia sa cunoscându-i încă din facultate, iar acum în calitate de artişti 
consacraţi le apreciază spiritul novator şi îndrăzneala cu care abordează diverse 
teme, de la aspecte sociale la cele culturale, trăite direct de artişti. 
 Tânăra generaţie ştie să-şi etaleze lucrările, expresia talentului şi pasiunii, 
reuşind să creeze acel necesar „ceva  frumos şi original” amintea, la vernisaj, Dr. 
Aurel Chiriac, Directorul Muzeului Ţării Crişurilor, una dintre  personalităţile 
vieţii culturale orădene, cu sprijinul căreia a putut fi organizat acest eveniment 
de excepţie. Vorbitorul a promis asistenţei că asemenea ocazii se vor permaneti-
za, cel puţin bienal.
             La ieşirea din expoziţie, ne-am întors capul încă odată spre lucrările de 
pe simeze şi am zâmbit cu admiraţie. Eram încântate de sinceritatea creatorilor 
de frumos. 
                                                  Studente  Ioana Hegeduş şi Bianca Ciocotişan

Universitatea Oradea

Etapele pregătirii aparitiei scenice în vederea 
unei prestatii  instrumentale de succes

Zece pictori pentru Oradea
- Debut -
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Atitudini Civice

 Unde ne sunt valorile ?

 Pretutindeni, la orice emisiune TV, în oricare articol de ziar, astăzi ni 
se vorbeşte despre criza economică prin care trece România, despre necesitatea 
tăierii salariilor, a pensiilor a ajutoarelor pentru mame, toate în folosul patriei 
bine înţeles. Fiecare politician vine în întâmpinarea publicului cu discursuri 
diverse despre faptul că este doar o soluţie de moment, că va trece criza, că 
toate se vor îndrepta, cu condiţia să îl votăm. Cele mai multe dintre discursu-
rile politicienilor români vor să scoată în relief faptul că vina deplină pentru 
toate problemele prin care trecem aparţine celor de la putere, opoziţia având 
mereu cea mai buna soluţie în rezolvarea lor. Vina pentru întrega situaţie este 
plasată de la un politician şi de la un partid la celălalt cu o naturaleţe deosebită, 
firească. Într-adevăr nici nu poate fi pus în discuţie faptul că ei ar avea o parte 
semnificativă din vină.
 Când se va înţelege adevăratul motiv datorită căruia s-a ajuns aici, 
cauzele ruinei economice şi sociale în care ne adâncim în fiecare zi tot mai mult, 
modalitatea deficitară de administrare a resurselor economice, incapacitatea 
celor care ne guvernează de a preveni această prăbuşire economică şi socială, 
incapacitate care provine din superficialitate, din lipsa de analiză în perspectivă a 
situaţiei României sau mai bine spus din lipsa unei culturi adecvate. 
 Promovează şi susţine România oameni capabili, de valoare care să aducă 
schimbarea atât de mult dorită atât din punct de vedere social, cât şi econimic?
 Dacă aruncăm o privire rapidă în jurul nostru putem observa că valorile 
care sunt promovate cel mai frecvent şi care ne reprezintă (ne guvernează) sunt 
departe de tot ceea ce înseamnă un nivel înalt al educaţiei. Probabil că nu avem 
nevoie un primar  al sectorului 5  care să stie gramatica limbii române („Verbul 
a fi se conjugă: eu sunt, tu esti, noi suntem”). Minstrul educaţiei le urează „Bun 
venit la scoală celor din clasa INTÂIA”; principala deficienţă a legii educaţiei 
este că are greseli, inclusiv de gramatică. Din ceea ce se poate observa nu avem 
nevoie de persoane cu o cultură bine fundamentată care să ne reprezinte în 
Parlamentul European, sunt de preferat manechinele, („Poţi să ai şi eşecuri, poţi 
să ai şi succesuri. Pot să fie oameni care nu vor să vorbesc cu tine”) politicienii 
abili şi superficiali, care prin fiecare discurs reuşesc să manipuleze de fiecare dată 
marea masă a cetăţenilor pentru a-i alege. Chiar şi Adrian Năstase recunoaşte că 
„Ceea ce este dramatic pentru un om ca mine este că semnează mai mult decât 
citeste”. Unele exprimări sunt comico-tragice: „Sunt aicea printre noi, în această 
sală, tineri care au murit în revoluţia din decembrie 1989”. Chiar şi preşedintele 
ţării într-unul din discursurile sale subliniază importanţa mecanicilor auto, a ti-
nichigiilor, a ospătarilor, uitând de faptul că tinerii nu mai au cine să îi îndrume 
cu adevărat în viaţă şi carieră. Mediocritatea ajunge să fie ridicată la rang de 
identitate în majoritatea sectoarelor vieţii publice.
 Acestea sunt valorile promovate in România, valori care ne reprezintă, 
care iau decizii pentru noi şi în numele nostru, decizii care ne afectează zi de 
zi, ei sunt imaginea noastră de pretutindeni, ajungând în anumite situaţii ca o 
minoritate să propună legi şi să guverneze o ţară.
 Dorim să ne dezvoltăm economic, să fim prosperi, dar uităm esenţialul, 
totul porneşte de la educaţie, de la dezvoltarea culturii în România, de la pro-
movarea adevăratelor valori. 
 Cultura şi educaţia reprezintă un element important pentru societatea 
românească, pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii noastre cotidiene 
până la urmă. Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte. Şcolarii de astăzi 
vor fi conducătorii de mâine, conducătorii de astăzi sunt şcolarii de ieri. Aici stă 
importanţa educaţiei. Aceşti conduători sunt produsul educaţiei. Educaţia este 
un mijloc de a te debarasa de o guvernare incompetentă şi un instrument pen-
tru dezvoltarea economică. Educaţia care să se bazeze pe un sistem educaţional 
riguros, cu reglementări puse la punct în cele mai mici detalii şi cu profesori 
capabili să formeze şi să îndrume viitoarele generaţii astfel încât să fie capabile 
să ne scoată din marasmul educaţional în care ne aflăm. 

De aici porneşte una din cauzele prăbuşirii sistemului social şi econimic din 
România. Sistemul educaţional suferă enorm, profesorii nu mai au resursele 
necesare  pentru a trăi decent, cărţile şi preţurile devin inacccesibile acestora, se 
vor transforma de la ceva strict necesar pentru educaţie, la un moft de lux, legea 
educatiei se modifică de la un moment la celălalt cu o viteză incredibilă. 
 Ministrul Educației le-a cerut parintilor şi elevilor să aibă încredere 
în învăţământul românesc, dar cum pot avea încredere într-un sistem care se 
modifică frecvent şi bulversează copii şi părinţi. Un profesor nu mai poate face 
carieră în România, nici măcar nu mai poate trăi decent, nu se mai poate pune 
problema de dedicare şi satisfacţie a muncii împlinite în aceste condiţii. Situaţia 
subfinanţării învăţămîntului din România este o problemă majoră pentru o ţară 
care aspiră la dezvoltare. În societatea noastră sistemul de valori este total 
inversat, omul de cultură e ignorat cu desăvîrşire şi chiar dacă doreşte să aducă 
îmbunătăţiri sistemului educaţional, devine indezirabil. Din dorinţa de raiting 
o parte semnificativă din mass media decade sub semnul trivialităţii, se prezintă 
numai dezbrăcate şi analfabeţi, crime şi scandaluri, privim cu durere la prăbuşirea 
tineretului de astăzi în cloaca pervertirii şi promiscuităţii morale, în libertinaj 
ascuns sub masca libertăţii şi a drepturilor omului. Adevăratele valori, viitorul 
tării, copiii olimpici, care au prea puţină susţinere în studiu, medicii recunoscuţi 
în toată lumea (dar neapreciaţi la adevărata lor valoare într-un sistem medical 
mizerabil), oameni de afaceri adevăraţi, oamenii de ştiinţă, cercetătorii, 
sportivii de pe cele mai înalte trepte ale podiumului sunt uitaţi sau lăsaţi în urmă, 
cu aceştia nu se face raiting aşa că le rămîne ultima pagină în cel mai fericit caz. 
Ceea ce este îngrijorător este că peste tot genul acesta de ştiri se promovează şi 
se vând cel mai bine  asigurându-se primele pagini ale ziarelor cu nenumărate 
scandaluri sau teme indecente legate de sexualitate şi nici de cum de moralitate 
sau de cultură civică.
 Tinerii care au nevoie de un model în viaţă observă că reuşita, satisfacţiile 
materiale în această ţară, în nenumărate cazuri, sunt obţinute de aceia pentru 
care gramatica limbii române nu există, pentru care respectul faţă de celălalt, 
scrupulele şi moralitatea au dispărut demult. Prezentându-se ca model tot mai 
des succesul acestora, favorizaţi şi promovaţi în anumite cazuri de societate sau 
de elitele politice, tinerii nu prea mai văd oportun în a fi preocupaţi de a se 
instrui la un nivel superior. Valorile autentice se distrug sau aleg să rămână în 
umbră pentru că ele reprezintă puncte de reper care deranjează într-o lume care 
promovează cu obstinenţă ignoranţa. 
 Suntem prea săraci ca să ne permitem în continuare să promovăm şi în 
viitor non-valori, ca să irosim timp şi bani cu ele.
 Din dorinţa de a ne readuce aminte de anumiţi oameni de valoare, am 
ales să îl citez pe Iorga, o valoare reală a noastră, care ne relata: „atâtea 
puteri reale s-au stins, atâtea chemări limpezi n-au fost înţelese, atâtea aripi 
largi, strânse între ziduri înguste de obscuritate şi sărăcie, nu s-au putut desface 
mândre şi n-au zburat... Unul inspiră, alţii vorbesc, unul suferă lovitura, ceilalţi 
se supără, unul culege şi împarte, ceilalţi lucrează şi primesc părticica lor. Şi toată 
această laşitate, toată această murdărie e vânzarea sufletului şi nu e pe lume o mai 
straşnică mizerie morală, un mai înspăimântător hal de decădere decât a-ţi vinde 
sufletul pentru o bucată de pâine neagră sau pentru un sceptru de comandă”.
 Pentru ca să ne amintim să fim mândri de adevăratele valori ale noastre, 
am ales să prezint câteva dintre acestea.
Romania a caştigat campionatul mondial de bridge (considerat de multi cel 
mai inteligent joc de cărți) în 16.11.2000; La salonul invențiilor de la Geneva 
în aprilie 2001, România s-a clasat pe locul I în privinţa numărului de premii 
obţinute şi pe locul II ca număr de invenţii prezentate; Bucureşti este primul 
oraș din lume iluminat cu petrol; Stefan Odobleja este părintele ciberneticii 
generalizate; Emil Racoviţă pune bazele primului institut de speologie din lume 
la Cluj în 1920; Ioan Cantacuzino - vaccinarea anti-holerică (1913-1916); Un-
ele sunt de mult lăsate în urmă, dar pot încă reprezenta un model demn de 
urmat în viitor.

 Politolog Felixa Miclea

Constrictie financiară si 
expansiune spirituală 

“Toate işi au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri 
iși are ceasul lui.
Nașterea își are vremea ei, și moartea își are vremea 
ei; săditul își are vremea lui, și smulgerea celor sădite 
iși are vremea ei.
Uciderea își are vremea ei, și tămăduirea își are 
vremea ei; dărâmarea își are vremea ei, și zidirea își 
are vremea ei;
Plânsul își are vremea lui, și râsul își are vremea lui; 
bocitul își are vremea lui, și jucatul își are vremea lui;
Aruncarea cu pietre își are vremea ei, și strângerea 
pietrelor își are vremea ei; îmbrățișarea își are
vremea ei, și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei;
Căutarea își are vremea ei, și pierderea își are 
vremea ei; păstrarea își are vremea ei, și lepadarea își 
are vremea ei;
Ruptul își are vremea lui, și cusutul își are vremea lui; 
tacerea își are vremea ei, și vorbirea își are vremea ei;
Iubitul își are vremea lui, și urâtul își are vremea lui; 
războiul își are vremea lui, și pacea își are vremea ei.” 

– Ecleziast 3:1-8.

 Reanalizând de curând cele mai sus reiterate, 
mi-am dat seama că avem tot mai puțin timp pentru 
a cugeta şi medita asupra propriului nostru destin.
 Am  alergat ani de zile, înebuniţi după surse 
materiale, intrând tot mai rar în biserici. Ne rugăm 
doar când necazurile ne colpeşesc, iar primejdiile 
materiale sunt  iminente.
 Conectarea la evoluția cursului valutar, a 
preţurilor terenurilor nelucrate, adesea cumpărate pe 
credite împovărătoare, a construirii de case mega-
litice, dar abandonate în ultimii doi ani, în faze de 
execuţie precare din lipsa banilor, precum şi tentaţia 
mărfurilor din galantare, fără certificate de garanţie 
sau cu vicii ascunse, etichetate sub false branduri so-
nore, ne-a preocupat şi ne-a furat pe noi inşine.
 Conectarea la globalizare ne-a schimbat 
evident. Ne trezim în fiecare zi mai învăţaţi, mai 
maturi. Obosiţi de mass media, ştiri sau veşti rele, 
cutremure şi tsunami-uri devastatoare, ne fac să su-
ferim pentru suferinţa altora.

 
 La români s-a născut credinţa. Mai mult 
ca oricând, de Duminica Ortodoxiei românii au 
umplut preasfintele noastre biserici, s-au conectat la 
Divinitate și au creat un imens halou energetic. 
 A început un nou ciclu de viaţă, odată cu 
primăvara, cu reinventarea plantelor modificate ge-
netic, cu sădirea seminţelor verosimile-româneşti. 
Dar, mai presus de orice, trăim în speranţa unei zile 
de maine mai bună.
 În pofida scumpirilor, a austerităţilor de 
orice fel, a constricţiilor financiare, ne întărim prin 
credinţa dumnezeiască şi judecata dreaptă, ne 
mântuim prin adevăr şi rugăciune, creştem spiritual 
şi împlinim voia proniei cereşti că în noul ciclu 
ancestral vom intra drepţi, aşa cum se cuvine, pe 
noua spirală a mântuirii.

Ec. Dr. Lucia Pojoca
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Reporter: Ați fost plecată din țară 10 ani, ce v-a determinat să faceți acest lucru...?
R.I.E: Da, este adevărat, am plecat din țară în anul 1998 pentru a deveni mai 
liberă și a simți adevăratul gust al libertății în profunzime.
Rep.: Cum ați fost primită de către comunitatea maghiară la liceul Szent-Margit din 
Budapesta?
R.I.E: Este adevărat că am fost primită foarte bine de către noii mei colegi, dar 
trebuia în același timp să învăț mai mult decât aici în România. În același timp 
pot să spun că profesorii cer mai puțin – dar mult mai precis decât în România.
Rep.: Care este diferența de pregătire între profesorii din Ungaria și cei din Marghita-
România?
R.I.E: Pot să afirm pe deplin conștientă că nu erau mai pregătiți decât profesorii 
noștri din România, dar erau mai pretențioși în același timp și pot să afirm că am 
avut înclinații spre literatură, dar nu am fost apreciată la adevărata mea valoare 
față de ceilalți colegi.
Rep.: Pentru consolidarea nivelului de cultură generală – geografia și istoria , cum 
v-au fost prezentate, detaliați...
R.I.E: Foarte sincer, vă spun că geografie nu am învățat, iar istoria este predată 
la un nivel mai înalt, cu toate că nu am putut parcurge întreg materialul istoriei, 
am ajuns până la anul 1900.
Rep.: Nu vă pare rău că aceste materii nu le-ați făcut la școala din România?
R.I.E: Nu, nu cred că aș fi cunoscut mai bine istoria României dacă aș fi terminat 
aici școala, căci istoria în Ungaria am aprofundat-o pentru a recupera mai multe 
cunoștințe în domeniul istoriei care îmi erau necesare pregătirii pentru Facultatea 
de Drept.
Rep.:  Cum apreciați noua lege a învățământului din România în care a fost solicitată 
predarea istoriei și geografiei pentru comunitatea maghiară, în limba maghiară, este 
un lucru pozitiv, nu...de ce?
R.I.E: Foarte sincer vă răspund că dacă  urmează cursuri superioare, elevilor nu 
le este de niciun folos  învățarea istoriei în limba maghiară, dar este oricum o 
hotărâre care o va lua elevul.
Rep.: Între anii 2000-2001 ați urmat Institutul de Lingvistică din Budapesta...în ce 
scop? Ați avut înclinații spre scris...?
R.I.E: Da, este adevărat , dar nu mi-a folosit.
Rep.: De asemeni între anii 2001-2006 ați urmat cursurile Universității Catolice  
„Pazmany Peter ” în profil juridic...Aveați speranța de a profesa în Ungaria?
R.I.E: Da și mi-am dorit foarte mult acest lucru.
Rep.: Care sunt diferențele între Codul de procedură civilă-penală din Ungaria și cel 
din România?
R.I.E: Nu aș putea să vă răspund, pentru că nu cunosc prevederile Codului civil 
și penal român
Rep.:Ați continuat studiile de drept la Szeged între anii 2006-2008, sub ce formă de 
pregătire?
R.I.E: Mi-am continuat studiile la Szeged, unde de fapt am terminat Facultatea 
de Drept.
Rep.: Practica profesională ați facut-o la avocatul Erdely Gyorgy din Budapesta, 
în ce a constat, dacă vi s-a propus sa rămâneți la cabinetul acestuia și cum ați fost 
retribuită?

R.I.E: Domnul avocat Erdely Gyorgy era foarte mândru că provine din 
România-din Transilvania, dar nu mi-a promis niciodată că mă angajează, m-a 
acceptat să fac practică la cabinetul dânsului dar nu m-a plătit cu nici măcar un 
forint, m-a recompensat în schimb pentru munca depusă cu câte un spectacol la 
teatru sau la concert.
Rep.: Considerați că pregătirea dumneavoastră profesională în Ungaria v-a avantajat 
în obținerea unui loc de muncă în România?
R.I.E: Nu, nu m-a avantajat deloc pentru că nu am găsit niciun loc de muncă  
și va trebui să dau examen la Baroul de Avocați pentru a lucra ca avocat stagiar, 
iar examenul mi se pare foarte greu pentru că Dreptul român diferă de Dreptul 
maghiar și limba română trebuie cunoscută foarte bine. Am considerat faptul că 
este un câștig să plec afară dar Facultatea făcută nu a fost o alegere bună pentru 
personalitatea mea. 
Rep.: Cunosc faptul că aveți înclinații artistice, că aveți preocupări în domeniul 
picturii si muzicii...de la ce vârstă și ce evoluție ați parcurs?
R.I.E: Afirm faptul că am învățat canto la Budapesta de la o profesoara care 
cânta în corul operei, iar preocupări în domeniul picturii și pregătirea am avut-o 
de la Universitatea Partium din Oradea.
Rep.: Apreciez că în pictură aveți rezultate remarcabile, dacă ați participat la expoziții 
sau dacă ați obținut premii..?   
R.I.E: Nu am participat la expoziții, dar am avut această înclinație încă din 
clasele primare, iar în tablourile realizate până în prezent nu mă simt întotdeauna 
satisfăcută cu ce am realizat , dar mă străduiesc să fac o muncă intensă spre a 
realiza mult mai bine din ce mi-am propus.
 
 Ilustrăm două din compozițiile picturale ale domnișoarei R.I.E, care 
trezesc un adevărat interes structural în domeniul picturii, realizat în același 
timp cu mult patos în creearea paletei monocolore, care reprezintă în același 
timp o adevărată satisfacție a muncii împlinite în conjunctura în care realizarea 
universului tinereții pare să fie neconturat și nedefinitiv.

Ing. Mircea Vac

. 

Destin fără frontiere
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În vizită la Radu Gyr
Am fost mai ieri la vorbitor
În vizită la Radu Gyr.
Plutea un iz de cimitir
Dar nu de leşuri, ci de dor

Auzit-am cum zburau
Rugile, spre Cel Prea înalt
Să-i dea zile…celuilalt
Că lui nu-i mai trebuiau

Nu era nimic în jur
Nici cătuşe, nici zăbrele
Nici o urmă despre jele
Doamne, totul era pur!

Printre sfinţi şi printre stele
Un om-vers un solitar
Poet înecat în har
Dar batjocorit cu fiere

Atârnat de propriu-i nimb,
Luneca uşor prin cer
Ce puteam să-i mai ofer?
Ce putea să-mi dea în schimb?

Căutam în ochi mereu
O lumină, un izvor
Şi în limpezimea lor, 
L-am văzut pe Dumnezeu.

Rugăciune

Doamne, fie a Ta vrere! 
Nu-mi da aur, nici putere
Dă-mi, de merit, modestie
Fă-mă pur, ca în pruncie
Fă-mă, Doamne, om smerit
Rob Fiului Tău iubit
Doamne, rog, nu mă lăsa
Să nu-ascult porunca Ta
Să-mi iubesc neamul, părinţii
Să-i asemuiesc cu sfinţii
Să trăiesc fără prihană
Ca prunc nenăscut din mamă
Să mă scol de dimineaţă
Cu bucuria pe faţă
Ziua să îmi sorb, din zări 
Numai binecuvântări
Seara să-o petrec pe alei 
Sub parfum sfinţit de tei 
Noaptea, somnul, fie-mi dat 
După cum am meritat
Doamne, dacă mă iubeşti 
Sufletul, să-mi potoleşti
Să fiu calm şi liniştit
Ca un sfânt arhimandrit.

Prințesa trandafirului solar

Ca să-l feresc de mii de baracude
Îmi caţăr dorul-iederă pe stâncă,
(ţancu-i colţos şi mâinile mi-s ude)
Cu multă grijă! Groapa e adâncă…

Moravurile îmi strănută-n suflet
Miasme de canoane prăfuite
Dospite-n ura pentru orice zâmbet
Care ar alina inimi cernite…

Reîncarnare a zeului solar
Apollo-îşi mână telegarii…e proscris
Eu urc continuu ca un avatar

Iubirea mea de Suri se anină
Mereu să-însenineze o zi de vis
De unde ştie: va primi lumină.

Dr. Lucian Muntean

Pictură de Jacques-Louis David

 Pe fondul unei profunde crize economice şi sociale, şomajul şi mijloacele 
de existenţă tot mai puţine, accentuează lupta pentru câştiguri fără muncă, pe 
ori ce căi. Agoniseala părinţilor constituie un mijloc de căpătuială la care râvnesc 
copii şi rudeniile.
 După decesul acestora în multe cazuri, lupta pentru moştenire se 
transformă în duşmănie şi ură, care de multe ori se finalizează cu tragedii.
 Au dispărut înţelepciunea şi toleranţa, ca mijloace umane de înţelegere 
în familie şi între rudenii.
 Zicala „Cel mai cuminte cedează”  îşi are originea în antichitate, la filo-
zofii greci.
 Iată un exemplu:  „Xantipa, soţia lui Socrate, avea o limbă mai ascuţită în 
relaţia cu soţul său, mai tăcut mai omenos şi blând, care în momentele tensionate 
din familie, evita cearta, ieşind pe prispa casei, urmărind mişcarea norilor. 
 Odată, consoarta sa, enervată de atitudinea împăciuitoare a soţului, ieşi 
după el afară cu o găleată cu apă şi i-o turnă pe cap.

-„Eh”, zise Socrate. Nici nu-i de mirare că după aşa o vijelie cu tunete şi 
fulgere, era şi normal să vină şi ploaia.”

 Din păcate înţelepciunea şi toleranţa lui Socrate, le întâlnim tot mai rar, 
atât în relaţiile din familie cât şi între vecini. În multe cazuri, neînţelegerile din 
familii se acutizează, ajungând în instanţele de judecată.
 Grave sunt urmările unor conflicte din familii care au ca obiect 
moştenirea. Două cazuri, întâlnite în comuna Măgeşti, sunt concludente.
 E.V. avea trei fete şi un băiat. Spre apusul vieţii, mama dă drept de pro-
prietate numai băiatului. Răceala dintre fraţi s-a transformat în ură pe toată 
durata vieţii.
 I.A, un alt părinte, cu două fete şi un băiat,  îşi alege ca urmaşă şi posesoare 
a casei şi a unui teren intravilan, pe una din fete producând duşmănie şi dezbin-
are între fraţi şi nepoţi.
 Vinovaţi sunt în primul rând părinţii, care fac diferenţiere între copii, dar 
şi urmaşii, care lipsiţi de înţelepciune şi toleranţă, nu aplanează amiabil conflic-
tele iscate pe baza moştenirilor.
 Neînţelegerile dintre vecini, reprezintă o altă categorie de procese întâl-
nite la judecătorii, având ca obiect încălcarea proprietăţii, sau pagube produse de 
păsări şi animale.
 De cele mai multe ori timpul pierdut şi cheltuielile de judecată,  depăşesc 
valoric pagubele produse.
 În alte vremuri, astfel de cauze, erau soluţionate cu înţelepciune şi fără 
cheltuieli de Comisiile de Împăciuire de pe lângă primării alcătuite din oameni 
înţelepţi, cu credibilitate şi influenţă pozitivă în comunitate.
 Oare, de ce nu se înfiinţează din nou astfel de comisii, ca primă instanţă 
de judecată?
 Este de competenţa Primăriilor şi Consiliilor Locale să decidă în acest 
sens.

                                                  Nicu Răcuciu
                                                 Teodor Balmoş       

Înţelepciunea lui Socrate 
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Modelarea riscului prin utilizarea
 elementelor din teoria fractaliilor

     [continuare din numărul anterior]

  Funcţia riscului astfel definită are caracteristici fractale  datorită percepţiei 
subiectiv-umane a riscului la nivelul fiecărui individ datorită asimetriei 
informaţionale la nivel de individ şi factorilor psihologici caracteristici 
percepţiei umane. 
 Din perspectiva finanţelor clasice, factorii declanşatori ai mecanismului 
decizie-acţiune se referă evaluarea unor valori finale ce sunt utilizate pentru a 
cuantifica o tranzacţie economică viitoare comparativ cu una realizată la mo-
mentul prezent  (valoarea viitoare actualizată în prezent prin discontare, la o 
rată medie de actualizare). Noţiunea de valoare netă actualizată este utilizată 
pentru comparabilitatea valorilor finale ale tranzacţiilor realizate la diverse mo-
mente de timp. Se pleacă de la premisele faptului că o sumă de bani are azi o 
anumită putere de cumpărare reală iar peste un interval de timp t aceasta va 
avea o altă valoare datorită afectării acesteia de către rata inflaţiei, influenţată la 
rândul său de rata dobânzii. 

 Conform teoriei utilităţii marginale funcţia este de natură liniară pe 
când în cazul teoriei prospectelor cumulate funcţia valorii acordată de subiect 
alternativelor decizionale îmbracă forma fractală de tipul „legea puterii” .

CUM SE DESFĂŞOARĂ PROCESUL DECIZIONAL?

 Funcţia ce reprezintă capacitatea de asumare a riscului (F(x)), în funcţie 
de context  (pierdere sau câştig) explică modul în care se desfăşoară decizia 
economică referitor la alegerea surselor de finanţare a proiectelor gestionate, 
utilizând elemente de teoria jocurilor, conform formulei.

 

CONCLUZII
Modelul decizional descris oferă o viziune intuitivă asupra mecanismului 
decizional ce fundamentează selecţia surselor de finanţare aferente unui 
proiect de investiţii. Acesta urmează a fi testat empiric în vederea validării 
sale ştiinţifice.
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Dumnezeu să-i ierte !

 
 Rememorând cele 21 de primăveri de la zorii libertății noastre, când au 
fost sacrificați peste 1600 de oameni de către foștii și actualii conducători pentru 
crearea imaginii loviturii de palat, cu sprijinul armatei române și a altor forțe oc-
cidentale, cer Bunului Dumnezeu să-i ierte pe cei trecuți în veșnicie, care s-au 
jertfit pentru noi, pentru popor, pentru actuala așa-zisă democrație.
 Să-i ietre Dumnezeu pe cei dispăruți pentru câtă muncă de robi au 
muncit, pentru traiul mizerabil și +nenorocit ce l-au dus, pentru câtă umilire și 
jignire au îndurat, să-i ierte pentru viața lor plină de suferințe, pen-
tru clipele de disperare când s-au avântat pe străzi cu piepturile dezgo-
lite în bătaia gloanțelor morții. Să-i ierte Dumnezeu și pe ostașii care de 
frica poruncii și a comenzilor de la superiori, și-au împușcat frații comițând 
cel mai greu păcat și sacrilegiu ce poate împovăra o inimă omenească. 
 Dar ceru-ți Ție Doamne să nu-i ierți pe trădătorii de neam și de țară, pe 
cei ce au însângerat Noaptea Nașterii Fiului Tău, pe cei ce au devenit democrații 
stricători și legiuitori ai pământurilor, care astăzi se plimbă pe ogorul năzuinței 
moșilor și strămoșilor noștri ca niște arendași, ce prin legi strâmb întocmite 
ale fondului funciar, nedemne și nedrepte pentru țăranul român, care-și caută 
dreptatea pentru a fi pus în poseseie pe la curțile justiției europene.

 Să nu ierte Dumnezeu ciocoimea obraznică și proastă, risipitorii econo-
miei și falimentării acesteia, pe ticăloșitorii oamenilor care nu știu a înțelege și 
a-și iubi aproapele și pe cei ce-s de-un neam cu ei,  pe hâzii politicieni mâncați 
de pofte de-navuțire și îmbuibare.
 Să nu ierte Dumnezeu pe cârmuitorii neghiobi care au vândut țara pen-
tru interesele lor meschine în detrimentul celor mulți și înglodați în sărăcie, care 
stau astăzi cufundați în orgii bugetare și fumegă sângele celor nevinovați care 
s-au jertfit pentru democație.
 Ceru-ți Ție Doamne,  în vecii vecilor,  cât va mai dăinui suflare românească 
pe acest pământ să nu-i ierți pe netrebnicii și pe făcătorii de rele; iar  urmașilor 
lor le doresc să aibă atâta belșug cât au amărâții în bordeie și să aibă atâta fericire 
în viața lor cât a fost în viața celor ce s-au zvârgolit în gloanțele   libertății, să fie 
atâta cinste și atâta demnitate câtă li s-a lăsat celor sărmani care s-au dus ca niște 
pârâți veșnici înaintea Scaunului Judecăților celor Mari să se mântuie ca dânșii, 
vărsându-și sângele inimii în țărâna neputinței și în urma lor să rămână ca pe 
urma împușcaților, copii veșnici ai suferinței și să moară de foame…

Așa să dea Dumnezeu în Vecii Vecilor! Amin!

Mircea Arineanul
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ORADEA - STRĂVECHE VATRĂ ROMÂNEASCĂ

 Oradea, crâmpei de țară românească, poartă monumentală de intrare în 
România, care-și are catapeteasma amplasată în rețeaua hidrografică a Crișurilor, 
ne obligă astăzi să analizăm cu pioșenie rănile însângerate ale martirilor care și-
au dat viețile pentru propășirea neamului românesc, în tensionatele frământări 
și lupte naționale pentru propășirea neamului nostru. Desigur că dintre cei mai 
desăvârșiți luptători care s-au năzuit cu multă ardoare să-și manifeste fervent 
simțămintele românești atât în plan politic, cultural și social sunt foarte mulți,  
parte dintre ei îi prezentăm cu mare cinstire: Emanuil Gojdu, Partenie Cosma, 
Alexandru Roman, Alexandru Wlad, Alexandru Gavra, Miron Pompiliu, Nico-
lae Jiga, Georgiu Popa, Nicolae Zigre, Aurel Lazăr, I. Ciordaș, Coriolan Pop, 
Vasile Mangra, I. Goldiș, Miron Roman, Ioan Vancea, Nicolae Bolcaș și nu în 
ultimul rând frații Hașaș: Mihai, Alexandru, Dumitru, Gavril, Adela (Etelca), 
Irina, Traian, Emil.
 Mărturisim, că evenimentele istorice parcurse de-a lungul vremurilor au 
reliefat diferențele sociale și politice aici în Bihor, iar printre cei care au purtat 
pe frunți laurii credinței și ai muceniciei neamului, au fost personaje care în 
perioada „atoniei politice” (1881-1905) și respectiv a naționalismului intran-
sigent (1905-1918) care deși erau desemnați în forurile politico-bisericești și 
administrative locale, în multe situații și-au urmărit doar interesele personale și 
nu cele naționale, asupra hegemoniei asupritoare față de românii bihoreni.
 În acest sens reiterăm faptul că „sulul de foc” al anului 1848 care a
produs învălmășirea și frământarea evenimentelor care au creionat modelarea  și 
restructurarea societății bihorene în lupta demarcaționării celor două neamuri 
conlocuitoare: românii și maghiarii, care prin aleșii neamului aveau idei și per-
cepte politico-ideologice contrare despre patrie și națiune. 
 Așadar, liderii acestei perioade cuprinși de idei și iluzii zdrențuite asupra 
conceptelor guvernului maghiar distrugător de naționalități prin „pumnul de 
foc al guvernului” de la Budapesta, și-au găsit un loc călduț – retrăgându-se în 
diferite munci la stat, cu excepția lui Partenie Cosma, care s-a simțit părăsit 
în lupta politică pentru drepturile românilor resemnați continuând tacit lupta 
alături de Emanuil Gojdu, Nicolae Jiga, Alexandru Roman, Justin Popfiu, Iosif 
Vulcan și Hașaș Mihai.
 Cu precădere în Oradea, această luptă de emancipare națională era 
direcționată pe două căi: curentul politic apusean și cel arhieresc, care în 
subsidiu se desfășura sub zodia înțelegerii româno-maghiare și care a fost 
clepsidric nuanțată prin „sita codrilor carpatini” și care a culminat cu apoc-
aliptica încăierare a neamurilor cu accentele metalice a anilor 1848-1849. 
 Pentru desăvârșirea idealului național, bihorenii au rămas în această 
perioadă vitregită de frații lor de dincolo de Carpați și se simțeau aprioric 
debusolați de ideile pașoptiștilor Nicoale Bălcescu și Cezar Boliac, care credeau 
așa după cu afirma Bălcescu: „crearea unui stat federativ româno-maghiar […] cu 
românimea care se afla în imperiul austriac să creeze un corp nedespărțit având aceași 
organizație și administrație pentru a fi protejați de pericolul rusesc”.
 Desigur că idealul de secole al românilor din acest colț de țară,  îngemănat 
cu cel al fraților de peste munți, a fost puternic marcat de perioada revoluției 
române din anii 1848-1849, când efervescența revoluționară a făcut să tresară 
inimile tuturor românilor. În această perioadă, frământările românilor din 
Oradea în multe situații au simțit tăișul belicos al blocajelor primite tot din 
partea unora dintre români, care pentru anumite interese personale au trecut 

de partea ungurilor, amintim cazul deputatului de Beiuș I.Dragoș, care la sem-
narea „Petiției neamului românesc din Ungaria, Banat” către Ministerul Unguresc, 
declara: „credință, însuflețiților luptători pentru dreptate, mulțumiri către frații 
noștri unguri, dragoste […] ne ținem de cea mai sfântă datorie cu patriotică jert-
fire a ne lupta pentru mărirea coroanei ungurești și pentru întregirea împărăției”.
 Au mai fost de asemenea discipoli ai neamului românesc care au trădat 
cauza națională a românilor bihoreni, și merită enumerați: I. Gozman, deputat 
român, reprezentatul cercului electoral Ceica; V. Erdeli, Ioan Papp, reprezen-
tantul Beiușului din Dietă (1861) și Simeon Bica, ambii clerici văzuți în ochii 
românilor ca „maghiarioni fanatici”, și alții.
 Dar totuși, idealul de năzuință a Unirii Principatelor din 24 ianuarie 
1859, se realizează și este primit cu mare bucurie de populația românească a 
Bihorului, cu entuziasm și speranță, conștientizându-se și manifestându-se acut 
legăturile de sânge cu frații de peste Carpați, în concordanță cu idealurile 
comune, cu dreptul de a fi român și stăpân pe glia străbună.
 Reiterăm de asemenea faptul că evenimentele istorice ulterioare, care 
au polarizat energiile întregului popor și cu precădere populația românească 
din Bihor - l-au constituit Războiul pentru cucerirea Independenței de Stat a 
României, moment crucial în formarea și consolidarea Statului Unitar Național 
Român, eveniment precursor mișcării memorandiste ce a avut loc între 1882-
1894, cu fazele ce au precedat consolidarea unității naționale, încurajarea 
conducătorilor politici împrocesuați la Cluj și condamnați la ani grei de temniță.
 Desigur că celelalte evenimente, respectiv izbucnirea primului război 
mondial, au dus la înrăutățirea situației românilor din toate provinciile românești 
aflate sub domninație străină și cu precădere a populației românești din Bihor, 
unde mijea credința că „teritoriile locuite de românii din Ungaria vor trece sub au-
toritatea României”. S-a creat prilejul dinamizării mișcării de eliberare națională 
a tuturor românilor precum și de capacitare a ideii de înfăptuire a Unirii tuturor 
românilor într-un stat național unitar.
 Putem afirma că tinerii intelectualității bihorene nu au rămas pasivi la 
toate aceste evenimente și prin iubirea de credință și trăirea „în frățească armonie” 
au manifestat-o cuantificată în ziarele și cărțile vremii, cităm din volumul „Flo-
rile inimei”-al lui I. Bosco: 

„De-aș avea ori și cât bine,
Tot le-aș jertfi pentru tine,
Dulce mamă Națiune, 
S’ajungi zile tot mai bune,
Dar n-am decât floricele 
- Rodul lacrimilor mele – 
Și’mpletite în cunune
Ți le închin spre zile bune.”

 Aceste versuri, pline de patriotism, au fost dedicate în mod semnificativ 
„Nației Române” și celor ce simțeau cu gând și cuget curat românește. Desigur 
că nu ne-am planificat a face apologia jurnalistică și publicistică a marilor tal-
ente bihorene din perioada interbelică, dar totuși considerăm necesar a fi reiter-
ate anumite momente, cu trăirile sufletești 
exprimate în vremelnica perioadă a luptei pentru emancipare națională. 
 Empatia ca valoare a orgoliului personal, a durerilor sufletești, s-a 
manifestat pregnant de-a lungul veacurilor între elitiștii societății românești ca o 
boală malignă ,  care nici astăzi nu a dispărut și se resimte în cercurile societății în 
care trăim, fie la nivel cultural, social sau administrativ. Și mai mult, dacă ne este per-
mis a spune acum la început de veac al XXI-lea, ne simțim jigniți permanent, pen-
tru a sta cu buletinul – cartea de identitate în mână, pentru a ne dovedi perenitatea, 
trăinicia și locația pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu pe pământ.
 Noi suntem aici în Bihor de la facerea lumii, și mai mult trăind în 
aceste vremuri în sânul Europei Unite simțim permanent tendința trăirii în-
tr-o singură țară, în care rolul națiunilor nu va scădea, cu totul, că se dorește 
acest lucru, pentru că nu este posibil; iar rolul fiecărei națiuni va crește, și 
mai mult, aceste lucrări vor rămâne după noi precum sunt „pietrele din al-
bia râului de munte” care casetează râul și dau stabilitate malurilor, care alt-
fel s-ar nărui, și numai așa putem dovedi că suntem Români Europeni. 
 

Ing. Mircea Vac, Pr. Dorel Rusu

[ continuarea în numărul viitor] 

Oameni de seamă ai Neamului Românesc 
din Oradea
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 Situată pe cursul Crişului Repede la contactul dintre Câmpia de Vest 
şi zona colinară ce se interpune între aceasta şi Munţii Apuseni, Oradea a fost 
transversată încă din timpuri străvechi de o serie de drumuri comerciale de mare 
interes ce au contribuit la dezvoltarea sa economică şi i-au influenţat profund 
destinul. Dezvoltat între Dealurile Oradiei la nord şi cele ale Gepişului la Sud, 
oraşul a devenit, prin poziţionarea sa, un punct apropape obligatoriu de trecere 
pentru mulţi călători veniţi dinspre Occident spre spaţiul transilvănean, în mod 
special şi, spre cel românesc, în general. Consecinţele nu vor întârzâia să apară în 
scurt timp, din multitudinea acestora nouă revenindu-ne sarcina în rândurile de 
faţă să insistăm asupra diverselor descrieri ale oraşului şi vieţii acestuia apărute 
în lucrările sau însemnările celor ce tocmai trecuseră prin urbea orădeană. 
 Deloc întâmplător, primele informaţii consistente în legătură cu Oradea 
provin din secolul al XVI-lea, interval în care din pricina poziţiei sale geogra-
fice şi a evenimentelor deosebite petrecute în partea central-răsăriteană a Eu-
ropei, aceasta a fost martora unor transformări radicale ce au silit conducerea sa 
să i-a hotărâri clare în legătură cu apartenenţa oraşului şi a comitatului Bihor 
după bătălia de la Mohacs soldată cu grava înfrângere a regatului ungar şi, mai 
apoi, ocuparea Budei în august 1540 şi transformarea unei părţi a Ungariei în 
paşalâc turcesc. În acelaşi timp urbea a fost martora răspândirii ideilor Refor-
mei, combătute cu energie de episcopul romano-catolic de Oradea Gheorghe 
Martinuzzi, dar difuzate cu repeziciune după moartea acestuia în 1551 şi mai 
cu seamă după căderea cetăţii orădene – după un lung asediu între 1556-1557 
- în mâinile Isabellei, văduva voievodului Ioan Zápolya şi a fiului lor Ioan Sigis-
mund.
 În acest context intervine şi prima descriere detailiată a oraşului şi a 
tulburărilor religioase care l-au zguduit lăuntric, opunându-i pe catolici şi 
reformaţi. Ea se datorează lui Giovan Andrea Gromo, un mercenar italian născut 
în 1518 la Bergamo, care după ce va sluji în calitate de căpitan la mai mulţi prin-
cipi europeni va ajunge la curtea lui Ioan Sigismund Zápolya în primăvara anu-
lui 1564. Intrat în graţiile principelui transilvănean acesta va îndeplini mai multe 
misiuni cu caracter militar, dar şi politic, fiind folosit, de pildă, ca intermediar 
în tratative – al caror conţinut din păcate nu-l cunoaştem – cu dogele Veneţiei.  
Şederea sa în Transilvania, deşi relativ scurtă (după unele opinii ea nu ar fi fost 
nici măcar de un an întreg) nu l-a împiedicat să redacteze chiar atunci o Scurtă 
descriere a Transilvaniei, redactată în două variante din care una adresată direct 
scaunului papal cu scopul descrierii cât mai concise a principatului, a bogăţiilor 
şi frumuseţii geografice a acestuia, a numeroaselor şi puternicelor fortificaţii care 
l-ar putea transforma într-un bastion de seamă împotriva pericolului turcesc. 
Descrierea Oradiei, văzută de italian de mai multe ori („pe vremea ultimelei 
mele treceri pe acolo, adică la începutul lui iunie 1565”, nota el într-un loc) e în 
general clară și corectă, informaţiile oferite fiind confirmate ulterior de alte doc-
umente, impresii şi note de călătorie ori cercetări arheologice. Cetatea îi apare 
lui G. A. Gromo ca excelent poziţionată, ferită de pericolul tirului artileriei, într-
o vreme în care progresele în acest domeniu erau tot mai mari. Ea este  aşezată 
„în apropierea unei înălţimi de pe care se pot bate doar casele, nu însă şi zidurile 
cetăţii”. Cât despre oras acesta „este înconjurat de un val puternic şi este scăldat 
de râul Criş, numit în vechime Chriso, care curge spre marele folos al oraşului 
prin chiar mijlocul lui, şi acolo se pescuiesc mulţi pesti gustoşi”. Importanţa 
strategică a oraşului, punct nodal al multor drumuri ce legau Ungaria şi centrul 
european de Transilvania intracarpatică l-a determinat pe autor să revină cu 
informaţii suplimentare în ceea ce priveşte cetatea, pe care o descrie ca fiind „o 
construcţie uriaşă (...) cu cazărmi încăpătoare. Ea este socotită foarte tare din 
cauza zidurilor groase şi puternice, a şanţului bun, cu o contraescarpă şi cu un 
terasament larg de pământ, pe care îl are pe dinăuntru, de formă aproape ovală 
dar fără flancuri de vreo ispravă”. Alături de prezenţa în interior a două mănăstiri 
de călugări G. A Gromo aminteşte şi de existenţa unei catedrale „din care nişte 
calvini voiau să distrugă o seamă de tablouri frumoase şi altare (...) la începutul 
lui iunie 1565”. Catolic fervent acesta a fost scandalizat de comportamentul 
considerat de el blasfemitor al adepţilor Reformei numindu-se printre cei care 
au făcut „plângere către principe că se aduce o asemenea jignire lui Dumnezeu. 
(Atunci) el care se afla acolo călare sub arme a alergat la locul tumultului şi cu 
lovituri de măciucă, el însuşi a împrăştiat această bandă de nelegiuiţi care voiau 
să distrugă biserica; şi de atunci încoace, cu toate că preoţii de acolo sunt foarte 
asupriţi, ei stăruie totuşi în credinţa catolică; şi călugării rămân mai departe în 
mănăstirile lor şi preoţii <oficianţi> în catedrală”; ultimele două afirmaţii însă 
trebuiesc luate în considerare cu multe rezerve deoarece, la puţin timp după ul-
tima trecere a autorului prin oraş, la 22 iunie 1565, au fost înregistrate violente 
conflicte confesionale ce vor culmina cu pătrunderea reformaţilor (unitarieni) în 
catedrala din cetate, cu distrugerea mormântului Sfântului Ladislau  descris de 
călătorul italian ca fiind „splendid (...) lucrat în întregime din cele mai frumoase 
marmuri sculptate cu măiestrie”, cu risipirea rămăşițelor acestuia şi cu o grea 
lovitură aplicată catolicilor.
 Din punct de vedere al istoriei cetăţii din Oradea vizita lui Giovan An-
drea Gromo a avult loc cu puţin timp înaintea declanşării aici a unor lucrări de 
avergură, cu scopul înlocuirii vechii cetăţi – a cărei construcţie începuse după 
marea invazie mongolă, înconjurată de un zid de piatră de aproape un 
metru grosime şi de formă aproximativ ovală – cu o alta, a cărei forme se văd şi 
astăzi, pentagonală, cu bastioane pe colţuri, modernă, capabilă să facă faţă noilor 

maniere de ducere a războiului. Conduse de arhitecţi italieni – în acea perioadă 
cei mai pricepuţi constructori de fortificaţii – acestea au început în intervalul 
1569-1570 când a fost ridicat bastionul Crăişorul şi, probabil, o parte din cel 
Ciunt, continuând cu ridicarea celui Aurit (cu începere din anul 1572). Întărirea 
Transilvaniei cu o astfel de fortificaţie, un important punct de sprijin şi de 
rezistenţă împotriva oricărui opresor nu a fost văzută cu ochi buni de către turci, 
aceştia simţindu-şi astfel periclitate poziţiile din Ungaria. O dovadă în acest 
sens ne parvine de la un alt călător străin prin spaţiul transilvănean, de această 
dată un francez, pe numele său Pierre Lescalopier (după 1550-după 1597).  
 Născut într-o familie de magistraţi ai Parlamentului din Paris, acesta a 
întreprins în cursul anului 1574 o lungă călătorie prin Europa, prilej cu care a 
trecut şi prin Transilvania unde a poposit timp de două luni (16 iunie-16 au-
gust). În jurnalul său întocmit cu acest prilej, purtând titlul Voyage fait par moi, 
Pierre Lescalopier l’an 1574 de Venise á Constantinople par mer jusque a Ra-
guse et le reste par terre et retour par Thrace, Bulgarie, Walach, Transilvanie ou 
Dace, Hongarie, Allemagne, Friul et Marche jusque a Venise acesta povesteşte 
între altele că, ajuns la Braşov, a fost primit de către judele Lucas Hirscher, tratat 
cu cinste şi găzduit într-o casă particulară. Aici va avea prilejul să se întâlnească 
cu Ioan Milesvár, căpetenia unor soli transilvăneni şi unguri, despre a cărui 
delegaţie Lescalopier afirma că „se duce la Oradea Mare să-l găsească pe fratele 
principelui (este vorba de Cristofor Báthory, căpitan al cetăţii între 1572-1577 
şi principe al Transilvaniei între 1576-1581, n. n) din ordinul expres al sultanu-
lui, pentru a pune capăt întăriturilor pe care le făcea acolo (la construcţia bas-
tionului Aurit, n.n.) şi despre care sultanul spunea că ar fi o lucrare <pornită> 
spre vătămarea şi înfricoşarea garnizoanelor turceşti care erau în Ungaria în 
partea aceea. Voievodul Transilvaniei (Ştefan Báthory, fost şi el căpitan al cetăţii 
între 1562-1564, iar apoi principe al Transilvaniei între 1571-1583) ştiind de 
nemulţumirea pe care ar nutri-o sultanul, trimise la Braşov pentru a porunci 
ambasadorilor săi să se ducă să-l aştepte la Oradea unde se va duce şi el, şi că nu 
va mai face nimic până ce ei înşişi nu vor fi adus această cetate în starea pe care 
– după spusele lui Mehmed-paşa (mare vizir, n. n.) – o voia stăpânul acestuia 
şi că va vorbi cu sangeacul de Buda şi va lua de la el o dovadă că cetatea fusese 
readusă în starea ei dintâi. Chiar în zorii zilei, conchidea călătorul francez, acel 
domn Milesvár trimise în grabă pe unul din tovarăşii săi cu scrisoarea pentru a 
o duce principelui, la Alba Iulia”. 
 Importante şi în acelaşi timp interesante informaţii în legătură cu Ora-
dea, cu cetatea sa şi cu căpitanul acesteia sunt scrierile lui Antonio Possevino 
(1553-1611). Italian de origine, acesta a deţinut mai multe funcţii ecleziastice, 
în 1573 devenind secretarul Companiei lui Isus, calitate în care a condus nu-
meroase misiuni diplomatice. Între acestea se va număra şi cea de mediere a 
unei înţelegeri între Ştefan Báthory, ajuns din 1575 şi rege al Poloniei şi ţarul 
Moscovei Ivan al IV-lea cel Groaznic în diferendul legat de stăpânirea ţinutului 
Livoniei.
 Călătoria sa prin Transilvania s-a întins pe o perioadă de aproximativ o 
lună şi jumătate timp în care, profitând de bunele relaţii cu principele şi de faptul 
că acesta era catolic, se va implica hotărât în punerea bazelor Colegiului iezuit de 
la Cluj şi a două rezidenţe pentru acelaşi ordin, la Oradea şi Alba Iulia.
 Mărturiile sale din intervalul petrecut în spaţiul transilvănean au fost 
adunate cu grijă în intenţia publicării lor într-o lucrare purtând titlul Transil-
vania, dar în cele din urmă planul său va prinde contur abia după moartea sa. 
Vizitând oraşul acesta îi apare ca „mândru, deşi fără ziduri (exterioare, n. n.) cu 
o cetăţuie vestită şi mare împrejmuită de ziduri”. Date utile ne sunt oferite apoi 
în legătură cu căpitanul cetăţii, cel care a deţinut după înfiinţarea căpităniei la 
jumătatea secolului al XVI-lea şi până la căderea fortăreţei sub turci la 1660 
demnităţile echivalente celui de-al doilea om din stat. „Acesta, scria înaltul pre-
lat, are de obicei cam 800 de oameni călare şi tot atâţia pedeştri; de el ascultă toţi 
cei care se află în acel ţinut şi care au bunuri, fie că sunt nobili sau stăpâni <de 
pământ> sau oameni de rând”. Importanţa strategică a cetăţii situată în chiar 
zona de contact a intereselor habsburgice şi a celor otomane, precum şi necesi-
tatea adoptării unei politici pe măsură, capabilă să se opună cu succes oricăror 
ingerinţe externe apare şi ea afirmată cu claritate. Astfel, referindu-se în con-
tinuare la căpitan, Possevino nota că „El luptă când cu turcii, când cu imperialii 
dacă aceştia calcă hotarele, făcând expediţii de pradă cu oştenii lor, şi de aceea 
trimite întotdeauna şi într-o direcţie şi într-alta cete de călăreţi care să apere ţara 
şi să stea de pază”. În legătură cu modul în care erau plătiţi apărătorii ni se spune 
că o bună parte din venituri provine din bunurile episcopiei romano-catolice din 
Oradea „din care episcopul nu mai culege nici măcar o uncie, fie pentru că lu-
crurile s-au întors aşa (...) şi că bunurile bisericeşti au fost toate cotropite sub un 
pretext pe care-l cred ei îndreptăţit <socotind> că este îngăduit să le cheltuiască 
pentru întărirea acestei cetăţi şi ţinerea ei bine înarmată, ca fiind un punct de 
hotar de foarte mare însemnătate împotriva turcilor”.

Prof. Dr. Ioan Ciorba

Oradea în descrierea călătorilor străini din secolul al XVI-lea
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Basarabia şi Bucovina 
două lacrimi pe altarul Voroneţului

ACTE CARE AU ZGUDUIT ȚARA
[urmare din numărul anterior]

OCUPAREA BASARABIEI SI A BUCOVINEI DE 
NORD DE CĂTRE TRUPELE SOVIETICE 

Evoluția conflictului romano-sovietic

 Știut este  faptul că URSS-ul nu a recunos-
cut niciodată în mod oficial actul istoric al unirii Ba-
sarabiei cu România, prezentând această realitate „o 
gravă violare a voinței poporului moldovenesc”. 
 S-a reiterat prin presă, radio, discursuri poli-
tice, literatură și publicațiuni periodice  arătându-se 
și susținându-se că Basarabia este un ținut rusesc, 
ocupat în mod vremelnic de către „Gărzile Albe” 
române. 
 În același timp despre Bucovina s-a afir-
mat că este o veche provincie autonomă austriacă 
locuită în marea sa majoritate de ucraineni, cedată 
României în mod nejust prin Tratatul de la St. Ger-
main. Pentru această propagandă sovietică prin 
metodele absurde întrebuințate s-a afirmat că asupra 
vechilor teritorii românești de la Est de Prut au fost: 
falsificarea realităților istorice prin prezentarea sub 
o formă eronată a datelor de ordin statistic, precum 
și descrierea tendențioasă a situației din România și 
în special din Basarabia – în comparație cu starea de 
lucruri existentă în URSS.
 De asemenea s-a dispus discreditarea 
operei și activitățile pozitive românești întreprinse 
prin condamnarea politicii externe a României și 
întreținerea unei campanii de neadevăruri și in-
sulte cu privire la România și mai ales la provincia 
românească la Est de Prut.
 Așa cum am afirmat anterior prin procedeele 
de mai sus prezentate s-a acționat cu intermitență și 
cu o repetare a unor laitmotivuri ieftine și cunoscute 
care n-au impresionat opinia publică internațională 
și nici cercurile politice oficiale ale țărilor străine.
 Cauza Basarabiei românești era prea 
evidentă pentru orice cunoscător atent al evenimen-
telor în curs sau cercetător integru al izvoarelor și 
istoric al ținutului moldovenesc. De această situație 
și-au dat seama chiar și oamenii politici ai Uniunii 
Sovietice, când au început să ia contact cu atmosfera 
cosmopolită a Ligii Națiunilor și când au ieșit din 
izolarea politică în care se aflau de aproape 15 ani.
 În aceste conditii , cu toata campania anti-
românească și rezerva Guvernului sovietic de a re-
cunoaste drept legitimitatea Romaniei asupra Ba-
sarabiei in forma consacrata prin votul unanim al 
„Sfatului Tarii”- URSS-ul a proclamat si a admis 
oficial situația de fapt, prin semnarea convenției 
referitoare la „definirea agresiunii”. Prin acest act 
încheiat între Romania si URSS la Londra in data 
de 3 iulie 1933, la care ulterior au aderat și Esto-
nia, Lituania, Polonia, Turcia, Afganistanul, Persia și 
Finlanda se hotărau urmatoarele : 

a. Consolidarea relațiilor politice intre țările 
semnatare;
b. Evitarea oricărui pretext de agresiune;
c. Asigurarea inviolabilității teritoriului 
național;
d. Evitarea invaziei forțelor armate-cu sau fără 
declarație de război, atac contra teritoriului 
respectiv, blocada, sprijinirea bandelor armate 
etc.

„Nici o considerațiune de ordin politic, militar, eco-
nomic, de altă natură- încheie convenție – nu poate 
servi ca scuză sau justificare a unei agresiuni”.

Acest act solemn încheiat și semnat în mod voluntar 
și cu mult fast de catre URSS a fost salutat de către 
întreaga presă sovietică ca „simbolizând dorința de 
pace și liniște externă a Rusiei Sovietice”. Totuși 
în realitate, proiectele de expansiune imperialistă 
ale conducătorilor politici de la Moscova nu suferă 
decât o amânare temporară, determinată de izolarea 
politică și situația militară precară a Uniunii, după 
masacrele fruntașilor comuniști și generalilor arma-
tei, săvârșite în perioada 1933-1938.
  Energumenii sovietici nu așteptau decât 
momentul favorabil, pe care conjuctura trebuie să-l 
ofere guvernului moscovit.
 Ocazia potrivită s-a înfățișat în vara anului 
1939, când Germania a hotărât sa încheie cunoscu-
tul tratat de la 23 august, pentru a contracara 
proiectele politice și militare de încercuire ale 
întelegerii franco-engleze.
 Ignorând și repudiind toate condițiile și 
tratatele semnate în decursul celor 21 de ani de 
relativă liniște europeană, URSS a revenit la 
tradiționala ei politică de intimidare, agresivitate și 
cuceriri ieftine și nejustificate :

- În septembrie 1939, dupa înfrangerea 
decisivă a Poloniei de către Germania, trupele 
sovietice au invadat teritoriul de la estul liniei 
Suvalki-Brest, Litovsk-Prezemyal;
- În luna noiembrie a aceluiași an, URSS a 
atacat Finlanda (de care o legau 5 tratate de nea-
gresiune, relațiuni pacifice și conciliațiune); 
- În  mai 1940 a ocupat țările Baltice cu care 
Sovietul Suprem semnase - numai cu 8 luni 
înainte – tratate de bună vecinătate și neagresi-
une, iar 2 luni mai târziu le-a anexat definitiv,  
fără nici o justificare legală.
- În iunie 1940, URSS a găsit momentul potri-
vit pentru rezolvarea pe calea armelor a proble-
mei Basarabiei, cu toate declarațiunile ei de bună 
vecinătate facute recent de factorii responsabili ai 
regimului sovietic.

 Înca din primăvara anului 1939 presa 
sovietică - dirijată de Kremlin - a început să intensi-
fice campania antiromânească pe tema Basarabiei și 
a retrocedării ei; s-a insinuat că schimbările funda-
mentale ce au loc în Europa impun și României „să 
lichideze problemele teritoriale pe care le are în suspensie 
cu URSS”.
 La data de 20 martie 1939, ministrul de 
externe al Uniunii Sovietice într-un discurs difu-
zat, a declarat urmatoarele cu privire la țara noastră: 
„Dintre țările vecine de la sud nu avem un pact de nea-
gresiune cu România. Aceasta se datorește unei probleme 
nerezolvate încă, adică problema Basarabiei, a cărei ocu-
pare de catre România nu a fost niciodată recunoscută 
de către URSS, cu toate că niciodată nu s-a pus ches-
tiunea înapoierii Basarabiei pe calea armelor. Acest fapt 
nu constituie deci, un motiv pentru agravarea relațiilor 
dintre URSS si România”.
 Deci, dl. Molotov nu făcea un „casus belli” 
din problema teritorială a Basarabiei, totuși era evi-
dent că întreaga chestiune era readusă pe primul 
plan al preocupărilor sovietice. Această stare de lu-
cruri poate fi dedusă și din deplasările de trupe către 
frontierele României, la est  de Nistru și în regiunea 
Galiției Occidentale .
 Cu data de 1 aprilie 1940 începe să fie 
transportate de către Înaltul Comandament Sovietic 
forțe considerabile  spre sud-vestul Rusiei, unele
provenind de pe teritoriul de operații al Finlandei, 
altele din Polonia estică și interiorul Uniunii.
 În cursul lunilor aprilie și mai transporturile au con-
tinuat cu intermitență, pe intreaga noastră frontieră

 de est,  cât și în zonele învecinate. În a doua jumatate 
a lunii mai 1940, paralel cu diferitele concentrări și 
mișcări de trupe sovietice spre frontiera României, 
au început să circule în regiunile de frontieră diferite 
zvonuri în legătură cu situația precară a României 
și eventualitatea unei acțiuni armate a URSS în 
desfășurarea evenimentelor din sud-estul european.
 În întalnirile politice din Ucraina, Galiția 
Occidentală și așa-zisa Republică Moldoveneasca, 
agitatorii partidului comunist și instructorii politici 
ai Armatei Roșii insistau asupra urmatoarelor teme:

a) România va fi obligată să retrocedeze atât 
Basarabia cât și Bucovina, care este locuită de 
ucrainieni.
b) România pregătește o agresiune armată 
contra Uniunii Sovietice pe care Armata Rosie 
trebuie să o prevină cât mai curând;

 În acest scop se afirma că: „Romania a luat o 
serie de măsuri provocatoare la granița ei de est, extrem 
de amenințătoare pentru URSS”.
„Totusi – afirma unul din comisarii politici, la 
Iasinov (Ucraina de Vest )– România va trebui să-și 
dea seama de situația pe care o crează și să admită 
revindecarile juste ale Rusiei, căci în caz contrariu, 
trupele sovietice vor ocupa imediat prin forță 
Basarabia și Bucovina, înfrângând orice încercare de 
rezistență din partea armatei române”.
 Marele Stat Major (sectia a 2-a) considerând 
situația general politico-militară din Europa, cât 
și pregătirile operative de la granița de est a țării, 
aprecia – la data de 19 iunie 1940 – intențiile 
guvernului sovietic și măsurile militare ale Ar-
matei Roșii în următorii termeni: (Lucrarea 
„Considerațiuni politico-strategice privind situația 
României, dupa capitularea Franței”): „Capitularea 
Franței marchează desigur un mare succes pentru 
armatele germane, dar nu aduce după sine imediat, o 
limpezire a situației internaționale. “
 Anglia a luat hotărârea să continuie războiul 
și singură și face mari eforturi să atragă Rusia de 
partea  sa, eventual a o atrage chiar în razboi contra 
Germaniei. Eforturi similare sunt făcute și asupra 
S.U.A. 
     Încercările ce se fac asupra Rusiei  Sovietice, care 
iși dă seama că, mai de vreme sau mai tarziu, Ger-
mania se va îndrepta și asupra sa pentru a desființa 
comunismul și a pune mâna pe bogațiile Ucrainei  
mult mai numeroase și mai ales mult mai aproape 
decât fostele sale colonii, sau alte colonii aparținând 
Aliaților și de care ar putea să dispună în scurtă 
vreme.
 Aceasta este interpretarea ce trebuie dată 
operațiunilor sovietice, prin ocuparea țărilor Bal-
tice;  ele reprezintă poziții militare favorabile pentru 
a face față unui atac german din Marea Baltică, sau 
care ar porni din aceste țări baltice.
 În acest sens, trebuie interpretată și politica 
sovietelor față de Finlanda, pe care, nu este exclus, să 
o atace din nou, la un moment potrivit. 
 De asemeni menționăm aspectul că aceleași 
necesități strategice ar putea îndreptăți Rusia 
sovietică să-și îndrepte atenția sa și asupra României, 
propunându-și să respingă românii din Basarabia 
și Bucovina, eventual, să aducă frontul pe Carpații 
Răsăriteni.

Ing.Mircea Vac
Jurist Marius V. Pop

Col.(r.) Ion Pobirci

  [continuarea  în numărul următor]
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Jandarmeria Bihoreană
BATALIONUL DE SECURITATE ORADEA

ÎN EVENIMENTELE DIN DECEMBRIE 1989
[urmare din numărul anterior]

 
 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., aplicân-
du-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 celor-
lalte activităţi pentru prevenirea abaterilor şi evenimentelor negative de orice 
natură. Zilnic veţi raporta la Punctul Comandă Operativ (P.C.A.) al Brigăzii 60 
securitate Cluj-Napoca între orele 04:00-05:00 şi 19:00-20:00, situaţia operativă 
din zona de responsabilitate. Problemele deosebite se vor raporta imediat.“ (v. 
Registrul note telefonice, pe anul 1989, ziua de 16 decembrie).
Fiind sâmbătă, unitatea acordase permisii şi învoiri la aproximativ 80 militari 
în termen şi cu termen redus. Dintre militarii cu termen redus, majoritatea erau 
din Timişoara şi judeţul Timiş. Aceştia trebuiau să se întoarcă din permisie luni, 
18 decembrie, iar unii chiar marţi, 19 decembrie.
 Duminică, 18 decembrie 1989, orele 19:30, din ordinul şefului D.S.S. 
în unităţile Trupelor de Securitate s-a declanşat semnalul „ALARMĂ DE 
LUPTĂ“ (transmis de C.T.S. cu nr. T/07082). Ordinul prevedea: „Conform 
ordinului ministrului secretar de stat şi şef al D.S.S., în toate marile unităţi şi 
unităţile C.T.S., în data de 17.12.1989 orele 19:30 se introduce « ALARMĂ 
DE LUPTĂ» .
La ora ordonată a fost deschis plicul* cu semnalul respectiv existent la camera 
ofiţerului de serviciu pe unitate şi au fost luate măsurile prevăzute în acest caz:

- pregătirea unităţii pentru intervenţie, concomitent cu îndeplinirea misi-
unilor permanente încredinţate, fiind în măsură să treacă la executarea unor 
noi misiuni;
- cadrele să fie prezente permanent în cazarmă, se suspendă învoirile, per-
misiile şi concediile de odihnă;
- programul de instrucţie se execută în cazarmă sau imediata apropiere; 
tragerile, aplicaţiile, convocările şi cursurile se suspendă;
- se iau măsuri de întărire a dispozitivelor de pază la obiectivele din 
competenţă*;
- să se ia legătura pe plan local cu organele de partid, organele M.I. şi ar-
matei şi să se execute ordinele date de comandamentul de criză constituit, 
raportând eşaloanelor superioare situaţiile intervenite şi măsurile luate.

 Deja se cunoşteau de către întregul efectiv de cadre şi militari în termen 
evenimentele de la Timişoara, de la radio „Europa liberă“ şi mai ales de la mili-
tarii în termen şi cu termen redus ce se înapoiaseră din învoiri şi permisii.
Unii militari cu termen redus din Timişoara care se aflau în permisie, au sunat în 
această perioadă la unitate, au informat despre evenimentele din oraş şi au cerut 
permisiunea să vină la unitate în ţinută civilă, având în vedere conflictele dintre 
civili şi militari ce avuseseră loc. Bineînţeles că li s-a aprobat, mulţi fiind aduşi cu 
autoturismele de către părinţi, mai repede decât aveau aprobată permisia.
 Precizăm că în această perioadă, la Orăştie era organizat un curs de 
pregătire cu militarii în termen care încadrau plutoanele antiteroriste. Batalionul 
Oradea trimisese la acest curs o grupă de astfel de militari, care urmau să-i 
înlocuiască în plutonul A.T. pe militarii care trebuiau să treacă în rezervă în luna 
februarie 1990. Aceştia, împreună cu întreg cursul de la Orăştie au fost dislocaţi 
în Timişoara pentru întărirea dispozitivelor de pază şi apărare a obiectivelor 
importante din municipiu şi judeţ.
 În data de 18 decembrie 1989, orele 11:00, în unitate a fost instituită 
„STAREA DE NECESITATE“. Telefonic a fost interzis a se lua legătura cu 
Brigada de securitate Timişoara şi batalioanele din zona Banatului (Timişoara, 
Lugoj, Orăştie, Arad).
 Deşi s-a interzis, totuşi am luat legătura telefonică prin telefonul de oraş, 
nu prin telefoanele speciale între unităţile M.I.. Colegii noştri din Timişoara – 
cpt. Demian Ştefan şi cpt. Purdea Mircea – care erau bihoreni şi aveau familiile 
în Oradea, ne informau zilnic cu toate problemele şi situaţia operativă şi „ce ar 
putea să se întâmple şi la noi“. Legătura o luau zilnic cu maiorul Ion Pobirci, la o 
oră stabilită între aceştia. În prezent, aceşti trei ofiţeri sunt trecuţi în rezervă cu 
gradul de „colonel“.
 Despre legătura telefonică cu aceşti ofiţeri din Timişoara şi evenimen-
tele de acolo, cunoştea numai maiorul Grozav Ioan-Nuc (în prezent, este în 
rezervă cu gradul de „colonel“ la pensie, în municipiul Cluj-Napoca) – coman-
dantul unităţii, informat de maiorul Ion Pobirci.
 În seara zilei de 18 decembrie, ofiţerul C.I. al unităţii, mr. Ban Mi-
hai, a venit nervos la comandantul unităţii, a chemat pe maiorul Ion Pobirci 
ameninţându-l că aflase despre convorbirile cu colegii de la Timişoara şi că „va 
da socoteală“ pentru că „nu este nimic la Timişoara“, că „acum vin de la tovarăşul 

Ogăşanu (şeful securităţii Oradea) şi mi-a spus că la Timişoara nu-i nimic din 
ce se spune“ şi pentru că împrăştia zvonuri „tendenţioase“ o să dea socoteală.
 Comandantul unităţii a râs de acesta şi i-a spus că e dezinformat şi că 
„vom mai vedea ce va fi“, să lase pe Pobirci în pace şi să-şi vadă de treaba lui.
 Precizăm: în dimineaţa zilei de 18 decembrie, toţi militarii ce fuseseră 
învoiţi sau în permisii erau prezenţi în unitate, venind fiecare cu ce mijloace de 
transport au putut: tren, ocazie, autoturisme proprii.
 În toată această perioadă, batalionul de securitate Oradea şi-a îndeplinit 
misiunile permanente de pază şi apărare a obiectivelor date în competenţă, cu 
efective întărite şi executa misiuni de ordine publică,  împreună cu miliţia, în 
municipiile Oradea şi Satu Mare.
 În data de 19 decembrie 1989, orele 15:00, comandantul Trupelor de 
Securitate, gl. mr. Ghiţă Grigorie, a transmis un ordin către toate marile unităţi 
şi unităţi de securitate în care spunea:
„Din ordinul Comandantului Suprem, transmis de tovarăşul minis-
tru de interne, tov. Tudor Postelnicu, SE FACE UZ DE ARMĂ ASUPRA 
DEMONSTRANŢILOR CARE SE MANIFESTĂ HULIGANIC, respec-
tându-se prevederile Decretului nr. 367“*. Totodată, se preciza că pe plan local, 
ordinul de folosire a armamentului îi revine şefului Inspectoratului Judeţean al 
M.I., iar militarii din dispozitivele de ordine publică să poarte asupra lor căştile 
de protecţie, scuturile, bastoanele de cauciuc şi câte două încărcătoare pline cu 
muniţie de război. S-a mai ordonat şi folosirea câinilor de serviciu. 
Conform ordinului, în după-amiaza zilei de 19 decembrie, în jurul orelor 18:00, 
a sosit în unitatea noastră şeful I.J.M.I. Bihor, colonel Muşuroaie, şi la adunarea 
cadrelor ne-a informat succint cu situaţia din Timişoara: că grupuri de huligani 
au devastat magazinele şi au furat tot ce se putea lua, că au fost luate măsurile 
necesare restabilirii ordinii şi „probabil la această oră, un regiment de tancuri de 
la Lugoj este în mişcare către Timişoara pentru a ajuta la restabilirea situaţiei“, 
că România „nu-i Ţara lui Papură-Vodă“ să facă „cine ce vrea“ şi că există legi 
clare pe care toţi suntem obligaţi să le respectăm. Drept urmare, toţi ofiţerii şi 
subofiţerii unităţii, din acest moment sunt obligaţi să poarte permanent arma-
mentul din dotare (pistolul), trăgând în oricare persoană care atentează la secu-
ritatea unităţii, a vieţii vreunui cadru sau a altor persoane „chiar fără somaţiile 
legale“ („mai întâi trageţi şi apoi somaţi“). După plecarea acestuia, toate cadrele 
au ridicat armamentul şi muniţia aferentă de la camera ofiţerului de serviciu şi 
l-au purtat în toc, asupra lor.
 Pe tot parcursul evenimentelor din decembrie 1989 şi primele zile ale 
anului 1990, cât armamentul a fost asupra cadrelor, datorită instruirii deose-
bite a acestora, nu s-a tras niciun cartuş, nici măcar în aer, cum s-a întâmplat 
în unităţile M.Ap.N. vecine cu unitatea noastră, când se mai trăgea în aer câte 
1-2 cartuşe (probabil de distracţie). De asemenea, nici militarii în termen din 
batalionul Oradea nu au tras, nici din greşeală vreun cartuş, lucru confirmat de  
către comisiile care au venit să cerceteze (după Revoluţie) dacă s-au tras cartuşe 
de război, dacă armamentul a fost folosit, dacă sunt lipsă arme sau cartuşe. Cum 
trupele de securitate erau „vinovate“ de tot ce se întâmplase, vă daţi seama ce 
ar fi fost să fi deschis „focul“ sau să aibă lipsă de cartuşe… concluziile erau pre-
vizibile…
 În 20 decembrie 1989, în jurul orelor 20:00, şeful de stat major al C.T.S., 
colonel Pavelescu Dumitru, a ordonat comandanţilor de unităţi să ia măsuri de 
întărire a pazei cazărmilor şi interzicea vizitarea militarilor în termen. Toate 
cadrele se aflau în cazarmă, mergând acasă la familii doar cu aprobarea coman-
dantului unităţii şi atunci 2-4 ore, dacă aveau probleme deosebite.
În data de 21 decembrie 1989, între orele 11:00-12:00, conform ordinului primit 
de la eşaloanele superioare, în unitate s-a desfăşurat o adunare cu întregul efectiv 
de cadre şi militari în termen, în care trebuiau „înfierate“ actele huliganice de la 
Timişoara, luată poziţie şi condamnată situaţia creată.
 Văzând la televizor ce s-a întâmplat la mitingul din Bucureşti or-
ganizat de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, comandanţii de unităţi au su-
nat eşaloanele superioare cerând precizări şi ordine scrise privind fo-
losirea armamentului, nefiind decât ordin verbal de la şeful I.J.M.I..
Comandantul Trupelor de Securitate s-a eschivat şi a spus să 
fie lăsat în pace „că are probleme deosebite în capitală“ or-
donând să se ia măsuri pentru a conduce bine unităţile. 
 Conform ordinelor primite, comandantul unităţii, mr. Grozav Ioan-
Nuc, a luat legătura cu comandamentul de criză înfiinţat la sediul Diviziei Me-
canizate Oradea, condus de gl. mr. Şchiopu Nicolae, încă din data de 19 decem-
brie, ţinând permanent legătura între unitate şi acest comandament, conform 
unui plan de acţiune şi cooperare ce fusese întocmit în aceste zile şi pe care îl 
cunoşteau doar comandanţii de unităţi şi foarte puţini alţi ofiţeri.
 Un episod ilar s-a petrecut în dimineaţa zilei de 21 decembrie, în jurul 
orelor 08:30, când maiorul Ion Pobirci – locţiitorul politic al unităţii, împreună 
cu toţi comandanţii companiilor, care erau şi secretari B.O.B. partid, trebuiau 
să se deplaseze la Cluj, la marea unitate pentru confirmarea a 7 militari recent 
primiţi în partid. 

Col.(r) Pobirci Ion 
[continuarea în numărul viitor]
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Consilier Juridic

 
     O dată cu apariția Legii nr. 319/1944 situația soțului
 supraviețuitor s-a îmbunătățit considerabil în ceea ce 
 privește drepturile succesorale ale acestuia cu privire la 
 averea lăsată de soțul decedat.
 Astfel,  legea mai sus amintită stabilește  în mod clar  
 drepturile de care se poate bucura soțul supraviețuitor, in
 diferent dacă era bărbat sau femeie.
 Potrivit art. 1 din Legea nr. 319/1944  „Soţul supravietu
 itor moşteneşte din averea celuilalt soţ după cum urmează: 
 a) când vine la succesiune cu copiii legitimi şi recunoscuţi  
 sau numai cu unii din ei, ori cu descendenţii lor, 
 moşteneşte o pătrime; 
 b) când vine la succesiune în concurs cu tatăl şi mama 
 defunctului, ori numai cu unul din ei, în ambele cazuri 
 împreună cu fraţii şi surorile soţului încetat din viaţă şi 

descendenţii lor, sau numai cu unul din ei, moşteneşte o treime; 
c) când vine la succesiune cu tatăl şi mama defunctului, ori numai cu unul dintre 
ei, sau numai cu fraţii şi surorile acestuia şi descendenţi de-ai lor, ori numai cu 
unii dintre ei moşteneşte o jumatate; 
d) când vine la succesiune cu ceilalţi ascendenţi sau colaterali până la gradul al 
IV-lea inclusiv, moşteneşte trei pătrimi; 
e) în lipsa rudelor mai sus arătate, soţul supraviețuitor moștenește averea întreagă. “
   Pentru dezbaterea succesiunii este necesar ca cei îndreptățiți la moștenire 
să se adreseze  în termen de 6 luni  unui birou notarial pentru deschiderea suc-
cesiunii defunctului, competența fiind determinată de locul ultimului domiciliu 
al defunctului.
  Legea conferă moștenitorilor defunctului  dreptul  de a accepta
 succesiunea sau de a  renunța la moștenire, în funcție de dorința acestora.
 În cazul în care moștenitorii nu se înțeleg cu privire la drepturile lor suc-
cesorale sau cu privire la modalitatea de partajare, oricare parte se poate adresa 
instanței de judecată pentru soluționarea diferendului.
 Aceeași Lege nr. 319/1944 stabilește în sarcina soțului supraviețuitot și 
o serie de obligații cum ar fi cele prevăzute la art. 2 și art. 3, respectiv Art. 2 
Liberalităţile făcute de soţul predecedat nu vor putea trece peste jumătate din 
drepturile prevăzute la art. 1, în favoarea soţului supravieţuitor. 

Art. 3:  Soţul supraviețuitor este obligat să raporteze liberalitățile ce le-a primit 
prin acte intre vii de la soțul său, cănd vine în concurs cu copiii sau cu descendenții 
lor. 
 Legea conferă  un drept de abitație temporar în favoarea soțului 
supraviețuior, cu respectarea întocmai a dispozițiilor 

Art. 4: Soţul supravieţuitor care nu are o altă locuinţă proprie, va avea până 
la executarea ieşirii din indiviziune şi în orice caz, cel puţin timp de un an de 
la încetarea  din viaţă a soţului său, în afară de dreptul de moştenire potrivit 
dispoziţiilor de mai sus, un drept de abitaţie asupra casei în care a locuit, dacă 
aceasta face parte din succesiune. 
 Soţul supravieţuitor nu va fi obligat să dea cauţiunea prevăzută de Art. 
566 din Codul civil. Dreptul de abitaţie nu va putea fi cedat sau încheiat, chiar 
şi în cazul prevăzut de art. 572, alin. II C. civ. 
Comoştenitorii soţului supravieţuitor vor putea cere restrângerea dreptului de 
abitaţie în cazul când locuinţa nu va fi necesară în întregime. 
 De asemenea, ei vor avea dreptul de a procura soţului supravieţuitor
 locuinţă în altă parte. 
 Daca soţul supraviețuitor şi moştenitorii nu se înţeleg asupra procurării 
locuinţei sau restrângerii abitaţiei, insţanta competentă va judeca impărţeala 
averii, va hotărî de urgenţă în camera de consiliu. 
 Dreptul de abitaţie încetează, dacă soţul supravieţuitor se recasătoreşte 
înainte de executarea ieşirii din indiviziune. 
 Prin articolul 5 din Legea nr. 319/1944 se stipulează în mod clar fap-
tul că  în  cazurile prevazute la art. 1 pct. b - d inclusiv, soţul supravieţuitor 
va moşteni, în afara de partea sa succesorală mobilele si obiectele aparţinând 
gospodăriei casnice, precum şi darurile de nuntă.
 Luând în considerare regulile de la moştenirea legală şi dispoziţia legală 
prevazută de art. 2 din legea 319/1944, rezerva soţului supravieţuitor este după 
cum urmează:

- 1/8 din moştenire, dacă vine în concurs cu descendenţii defunctului, 
indiferent care ar fi numărul sau gradul acestora de rudenie cu defunctul;
- 1/6 din moştenire, dacă vine în concurs cu ascendenţii privilegiaţi,
 indiferent de numărul lor împreună cu colateralii privilegiaţi indiferent de 
numărul lor;
- 1/4 din moştenire, dacă vine în concurs numai cu ascendenţii privilegiaţi, 
sau numai cu colateralii privilegiaţi;
- 3/8 din moştenire, dacă vine în concurs cu ascendenţii ordinari sau cu 
colateralii ordinari, de asemenea indiferent de numărul lor;
- 1/2 din moştenire în lipsa oricărei alte clase de moştenire.

 Aceasta ar fi o prezentare generală a drepturilor de care se bucură soțul 
supraviețuitor, însă este evident că fiecare caz în parte prezintă particularități 
distincte,  constanţa o reprezintă legislația aplicabilă.

                                     
Av. FLORINA SECARĂ

Baroul Bihor

Concurs de creaţie - Iosif Vulcan

DREPTUL DE MOȘTENIRE AL SOȚULUI SUPRAVIEȚUITOR

 
 Fundația Grădina Maicii Domnului a Creștinilor din Oradea 
împreună cu UZP România - Filiala Bihor organizează Concursul 
de Creație Iosif Vulcan în perioada 25.03 – 16.08.2011, avînd drept 
scop încurajarea tinerelor talente în următoarele genuri:
- Poezie  - 12 lucrări care nu au fost publicate
- Reportaje – 3 lucrări a  maxim 3 pagini format  A4 fiecare
- Cronică de  film și teatru – 3 lucrări a minim 2 pagini A4  
- Eseu literar – 2 lucrări a câte 3 pagini format A4 fiecare

 Lucrările vor fi trimise pe adresa UZP Bihor, Oradea, Strada 
Transilvaniei Nr. 20, Bloc K1, Scara A, Ap. 30 și în format elec-
tronic la adresa concurs@uzpbihor.org ori pe CD sau USB Stick, 
iar cele mai meritorii vor fi selectate și publicate în paginile  Revis-
tei Floare de Lotus.

 Premierea lucrărilor se va face în urma unei analize riguroase 
de către o comisie de specialiști, alcătuită din cinci membri, în data 
de  25.09. a.c. astfel: 

- premiul I – în valoare de 500 lei
- premiul II – în valoare de 300 lei 
- premiul III – în valoare de 200 lei
- mențiuni – în valoare de 100 lei fiecare

 Locul decernării premiilor va fi anunțat ulterior prin inter-
mediul publicației, iar pentru alte informații putem fi contactați 
prin Tel: 0723 479 302 – Mircea Vac – Redactor Șef; 
0744 627 043 – Dinicu Braghină – Președinte UZP Bihor  și pe       
adresa : www.uzpbihor.org.

Dr. Ing. Dinicu Braghină

Responsabilitatea opiniilor, ideilor şi atitudinilor exprimate în articolele publicate revine exclusiv autorilor lor.
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