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 Natura, prin bogata să floră acvatică, din 
zona stațiunilor 1 Mai și  Băile Felix, a zămislit 
această floare mirifică, specie foarte rară “Nymphea 
Lotus ”, semnalată pentru prima dată de către marele 
botanist P. Khiatibel în jurul anului 1798, cu ocazia 
efectuării unei incursiuni botanice în împrejurimile 
Oradiei.
 Aprofundarea cercetărilor ulterioare asupra 
acestei flori, pe care localnicii la început au numit-o 
floare de tău, nufăr, floare de lotus - au dus la conclu-
zia că aceasta este un relict din flora trețiară, care a 
dăinuit încă din perioada glaciațiunii erei cuaternare, 
tocmai datorită condițiilor naturale necesare ciclului 
ei vital prin apă termală.
 Această plantă este iubitoare de apă termală 
de cel puțin 20 grade Celsius precum și de nămol 
sapropelic și de turbă, care a fost descoperită pentru 
înâia oară în zona lacului termal Ochiul Țiganului și 
Ștrandul Venus. 
 Zona Băilor Felix din punct de vedere 
climateric este încadrată în climă continental-
moderată, tocmai datorită locației limitative a două 
sub-provincii climatice: climă de stepă și climă de 
dealuri, caracteristică esențială asupra lipsei inter-
valelor de uscăciune și secetă excesivă pe timpul verii 
și a gerurilor mari din timpul iernii, element esențial 
care permite pătrunderea aerului temperat maritim. 
 Desigur că acest microclimat specific zonei 
băilor Felix contribuie la crearea unor momente de-
osebit de plăcute atât asupra vizitatorilor autohtoni, 
cât și a numărului mare de străini care vin în stațiune 
pentru anumite cure cu apă termală  și pentru trata-
rea unor afecțiuni și boli cornice ale întregului organism. 

 Perioada existențialismului acestor băi este 
greu de precizat cu toate că persistența apei calde 
este demonstrată de cercetările geologice și hidro-
logice încă din vremuri străvechi. 
 Neexistând o continuitate asupra cercetărilor 
întreprinse în zona aceasta, ne împiedică să definim 
existența așezărilor omeneșţi din epocile următoare, 
dar în același timp, făcând legătura cu descoperirile 
situate în jurul băilor, putem concluziona asupra 
existențialismului vieții încă din epoca bronzului, 
fierului, precum și a prezenței civilizației dacice în 
perioadele pre-romană, romană și post-romană.
 Analizând din punct de vedre istoric trans-
formarea Daciei în provincie imperială sunt adno-
tate urmele vieții romane, descoperindu-se în hota-
rul satului Haieu și a zonei băilor mai multe monede 
romane – exemplificăm în acest sens o monedă 
imperială de argint (Faustina Junior)  precum și di-
nari imperiali (Hadrian),  împreună cu alte obiecte 
casnice romane. 
 Chiar dacă de-a lungul vremurilor, băile 1 
Mai și ulterior Felixul au cunoscut mai multe de-
numiri, date de către asupritorii locurilor zonei 
bihorului, documentele arheologice cu mărturiile 
incontestabile din jurul anului 1249 ne spun că 
“Regele Bela al IV-lea donează localitatea Haieu, 
judelui Paul Geregye”, iar în anul 1374 Ladis-
lau al IV-lea donează aceeași localitate Episcopiei 
Romano-Catolice de Oradea.
 Din cercetări reieise că în anul 1465 Janus 
Pannonius aduce osanale izvorului tămăduitor de 
la  1 Mai, preamărindu-l în poezia sa Rămas bun la 
Oradea.

 De-a lungul vremurilor marele umanist
Nicolaus Olahus și-a desfășurat activitatea prin 
cercetări întreprinse asupra zonei băilor, menționând 
în documente că “Apele Terapeutice sunt cele mai 
bune în îngrijirea diferitelor boli”. 
 Un alt izvor prețios asupra existențialismului 
băilor îl reprezintă scrisoarea iezuitului Italian G. P. 
Campani din 31 Martie 1584 când Oradea a fost 
bântuită de ciumă, iar bolnavii care vin la Oradea 
sunt tratați, iar cei sărăci sunt îngrijiți fără plată.
 Desigur că din cercetări reies şi alte 
personalități care au cutreierat zona băilor, amin-
tim pe prof. Giovanni Antonio Magini din anul  
1598, pe pastorul Connrad Jacob Hiltebrandt din 
1658, bihoreanul Ioan Szalardi și mulți alții care au 
descris în cronici și lucrările lor interesul mainfes-
tat făță de apele termale de aici, pe lângă vindecarea 
miraculoasă a unui număr mare de boli care aduceau 
în același timp și însemnate beneficii.
 Conculzionând acest material asupra căruia 
ne-am planificat doar o scurtă trecere prin parame-
trii esențiali ai istoriei locului putem afirma că Bunul 
Dumnezeu ne-a dăruit prin bogăția sa nemărginită 
natura cu frumusețile ei această Floare de Lotus, 
ca simbol al bunătățîi sale pentru a ne încânta pri-
virea ochilor și a sufletului în scurtul nostru periplu 
pâmântean prin zona Băilor Felix.

   Ing. Mircea Vac

Florile de Lotus 
- o zămislire mirifică a naturii -



Rosia Montană
Săraci în tară bogată
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 Ca localitate, Roșia Montană din Munții Apuseni, se întinde pe o 
lungime de 7 km de-a lungul pârâului Roșia, cu apele sale alcătuite din 
pârâiașe roșiatice, ce izvorăsc din munții din apropiere, ape care spală 
filoanele de aur și rocile, ducând la vale de mii și mii de ani, firicele de aur 
unde a fost cules de localnicii nevoiași cu “trocul”, pe care le vindeau la 
bancă.

 Ca vechime, Roșia Montană, are o existență de două ori milenară. 
Existența ei este legată de exploatarea minieră auriferă fără de care nu ar fi 
existat. Localitatea este atestată documentar din anul 131 d.Chr. cu denu-
mirea de Alburnus Maior, așa cum este stipulat pe tăblița nr 1 cerată din 
anul 167. 
 Exploatarea minieră cunoaște perioade de extracție de pe vremea 
romanilor, a sașilor, ulterior germano-maghiare, sub diferite denumiri. În 
perioada sec. XVII nivelul de exploatare a minereului cunoaște o adevărată 
revoluție industrială, menționez apariția amenajărilor hidrotehnice în sistem 
de lacuri (tăuri). Tot atunci, se deschid mari galerii ale imperiului de stat 
Habsburgic, de proprietari, ascociații, care concesionează de la stat drep-

tul asupra exploatării. La suprafață apar instalații moderne de prelucrare a 
zăcămintelor denumite “șteampuri”. 
 Răscoala condusă de Horia, Cloșca și Crișan, lupta lui Avram Iancu și 
a căpitanilor săi, Simon Balint, care era preot la Biserica din Roșia Montană 
iar Crișan, căpitanul lui Horea, era din Gura Roșiei, reprezintă perioade care 
au fost marcate de afirmarea identității naționale românești.
 S-au ridicat biserici, au apărut funcții publice, Primăria, cluburi 
muncitorești, școli, instituții bancare, cinematograful, grădina publică. După 
primul Război Mondial și actul Unirii din 1918, Statul Român se implică 
serios în revigorarea industriei extractive, fiind înlăturat sistemul de stat 
austro-ungar, perioadă în care a fost încurajată exploatarea privată alături de 
cea de stat și când s-au cunoscut progrese în exploatare. 
 În anul 1948, prin naționalizare statul preia dreptul de proprietate asu-
pra ramurilor particulare, când tehnica avansată în exploatare și prelucrare 
și-a spus cuvântul. De 15 ani Roșia Montană ca întreprindere la suprafață 
și subteran este privatizată, vândută de PNȚCD celui mai mare concern 
mondial al aurului GOLD CORPORATION. 
Oficialii și autoritățile locale de salvare a Roșiei Montane afirmă că nu se cu-
nosc clauzele contractului. Mina de aur de la Roșia Montană este catalogată 
de oficalii europeni și canadieni ca fiind cea mai mare mină de aur din Eu-
ropa. 
 În comună, la ora actuală, sunt mai multe asociații care funcționează 
în scopul apărării Roșiei Montane și a salvării acesteia de la distrugere. Aca-
demia Română are un birou de consultanță care oferă explicații necesare 
celor interesați, privind daunele exploatării în stilul noului trust.
 La Roșia Montană, în prezent după cum afirmă istoricul local Zeno 
Cornea – Este un haos și cel mai mare dezastru geologic și istoric pentru 
viitor și economico-fianciar. Actualul patron al GOLD COORPORA-
TION așa după cum se cunoaște a început să strămute parțial satul, deși la 
început 98% dintre săteni se opuneau. 
 Din 800 de proprietăți au rămas 200 nevândute. Cei care au vândut au 
plecat din localitate, făcând acest gest pentru bani, cu toate că prețul oferit 
era dublu față de cel real. Cei care nu vor să plece, recunosc atestarea zonei 
de peste 2000  de ani fiindcă aici au casele, bisericile, școlile și ar dori locuri 
de muncă nu numai pentru o perioadă de 20 de ani prevăzută în planul 
exploatării în noul sitem de exploatare cu cianuri, ci mult mai lungă.
 Pe multe case din Roșia Montană se vede inscripția “Această casă nu 
este de vânzare!” 
 Muncitorii și funcționarii au fost trimiși în șomaj, necunoscându-li-se 
soarta deocamdată. Garda de mediu nu a eliberat autorizație de exploatare 
pentru că cianurile folosite dăunează grav sănătății omului și a animalelor și 
va duce la distrugerea vegetației în viitor.
 Dacă va începe exploatarea în stilul propus, atunci masivele Cetate și 
Cârnic, Orlea și Jig ce împrejmuiesc Roșia Montană vor fi date la măcinat 
cu toate că masivul Cetate este declarat monument istoric.
 Zilnic la Roșia Montană vin Asociații în pelerinaj cu scopul de a pro-
teja și salva de la distrugere această străveche vatră milenară.

Vasile Albu

,
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FAMILIA SFÂNTĂ 
PORTAL CERESC, SIDERAL, 
AL NEAMULUI ROMÂNESC

 Se reiterează tot mai temeinic şi persuasiv ideea că: „Familia Sfântă” face 
parte din Neamul Românesc. Prin numeroase articole apărute precum şi studiile 
întreprinse de către mai mulţi autori, au apărut sporadic articole meşteşugit şi 
bine scrise în reviste pecum: Cosmos, Formula AS, Dacia, Dracula, ş.a., care 
adnotează realităţi atât de mult aşteptate asupra cunoaşterii adevărului: „Celor 
Luminaţi – Purtători ai Căii”, a adevăratului Dumnezeu.
 Această idee imaculată de sinceritatea cunoaşterii „Familiei Sfânte”, a mai 
apărut şi în lucrări precum: Istoria Universală a lui Diodor din Sicilia, Scrierea 
Secretă a reputatului profesor şi scriitor Tudor Diaconu, Pământul Zeilor – Rai-
mond W. Drake, Secretele Istoriei a doamnei Dana Simedrea, Iisus fiul Daciei 
şi Secretele Terei a lui Eugen Delcea, Dacia contra Anticrist a lui Alexandru 
Doboş şi alţi mulţi autori care sub o asiduă cercetare asupra cutumelor, a scrie-
rilor apocrife, a cercetării tradiţiilor popular-orale, transmise nouă din generaţie 
în generaţie, de către arborele genealogic al creştinităţii şi al neamurilor reuşind 
astfel să se apropie de Unicitatea Iubirii Divine a lui Dumnezeu – Zalmolxis, 
Dumnezeul Suprem al Neamului Românesc.
 Desigur că printre aceşti reputaţi slujitori ai condeiului, nu în ulti-
mul rând îi amintim pe domnii Constantin Bădiliţă şi Petru Popescu, care au 
depus eforturi substanţiale în elucidarea adevărurilor biblice asupra cunoaşterii 
marilor iluminaţi. Am îndrăznit, nu lisiţi de modestie, să ne enumerăm şi noi, 
ca cercetători însetaţi de cunoaşterea – Marelui Adevăr, încă din cursul anului 
2006, an în care am editat lucrarea: „Secretele Zeilor sau Secretele Vaticanului”, 
apărută sub egida Societăţii Cultural-Ştiinţifice ADSUMUS – din Oradea.
 Cu mult curaj, care poate să pară paradoxal sau incredibil, considerăm 
faptul că momentul marilor adevăruri asupra vremurilor este foarte aproape, iar 
secretele tăinuite în visteria papală a Vaticanului o să iasă foarte curând la iveală. 
Cei care au lecturat cu multă atenţie, lucrarea mai sus amintită, suntem siguri 
că au primit fiorii precepţiilor asupra senzualului adevăr, reiterat asupra familiei 
sfinte. 
 Reamintim adevărul perceptibil ce l-am reiterat în: „Epistola Sfintei Fe-
cioare Maria către Râmleni, căci toţi de la Râm suntem şi ne tragem” – epistolă 
ce ne-a fost încredinţată spre scriere de Pronia Cerească – în care am lăsat de 
înţeles de către cine trebuia să înţeleagă, şi are ochi de văzut şi urechi de auzit, să 
vadă şi să audă, următoarele: 
„† Bucuraţi-vă de lumina care izvorăşte din adevăr […] şi primiţi lucrarea şi 
taina ce va fost hărăzită de Dumnezeu în mâinle şi inimile voastre, iar când 
veţi socoti că a venit vremea ştergerii prafului de pe adevăr şi veţi fi pregătiţi 
să primiţi şi să prezentaţi adevărul curat celor ce vă înconjoară în adevărata lui 
lumină, precum şi a Dumnezeului cel prea luminat din ceruri, fără a vă îndoi 
de cele multe şi cele ce le veţi primi din partea oamenilor [...]”, considerând ca 
oportun momentul mult aşteptat, greu de crezut şi inegalabil de imaginat.
 Cu sufletul deschis, precum este deschisă adevărata Carte a Vieţii, am 
prezentat adevărul primit asupra naşterii Fecioarei Maria – bucurie neasemuit 
de înălţătoare în Vladimireşti: 
„† Veni-va vremea precum s-a orânduit de către Dumnezeu – Tatăl şi cum se va 
vorbi despre Vladimireşti peste veacuri dacă nu ar fi fost ce a fost peste el, dacă 
nu s-ar vedea ce se vede acum să nu vă întristaţi de ceea ce vedeţi acum, deoarece 
lucruri mai mari veţi vedea şi va trebui să le înţelegeţi; 
 † Toate aceste fapte sunt legate de epoci şi oricât aţi vrea să le înlăturaţi nu veţi 
putea înlătura ceea ce este, legat de Noi de-un veac, pentru că toate acestea pe 
care vi le spun trebuiau să se întâmple aşa cum au fost date.”

          (Secretele Zeilor sau Secretele Vaticanului, p. 24) 

 Probabil că acest adevăr cutremurător transmis de Pronia Cerească a 
fost mai puţin sesizat, dacă cititorul n-a chibzuit modul în care a fost enunţat în 
lucrare, şi nu şi-a asumat în acelaşi timp meticulozitatea şi tenacitatea studiului, 
pentru că au fost transmise aceste fapte şi adevăruri, exact în modul în care au 
fost prezentate în lucrare, şi nicidecum sub formă codată sau criptată.

 Dar o lucrare de o asemenea 
importanţă trebuie citită şi studiată cu 
ochii sufletului, pentru ca percepţia 
senzorială asupra adevărului să înnobi-
leze şi să bucure inima fiecăruia dintre 
cititori.
 Emfazat în aceeaşi lucrare, lăsăm 
bucuria cititorului să descopere locul 
presupus de către marele profesor şi 
scriitor Tudor Diaconu, asupra naşterii 
Domnului nostru Iisus Hristos, citez:
 „Astfel cu ocazia ultimei eclipse de 
soare (1997) zona Vâlcei a fost considerată 
capitala mondială a acestui fenomen deo-
arece de aici s-a observat, inimaginabil 
de bine, linia imaginară ce a dat direcţia 
principală a fenomenului astral care a 
pornit din Retezat şi a trecut prin zona 
Troiei (Templul Gama de la Lotrişor)”. 
Profesorul Todor Diaconu, în perioada 

eclipsei, a cercetat Templul de la Lotrişor, care datează de aproximativ 7500 de 
ani care pe perioada eclipsei a fost reactivat de o formă de energie necunoscută. 
 Acest templu se află pe partea dreaptă a Oltului, dincolo de Mănăstirea 
Cozia. Profesorul Diaconu afirmă că-n acest templu s-a întâmplat ceva extraor-
dinar: Templul are cristale Gama, care acţionează la nivel mental de la 14 la 24 
cicluri pe secundă şi că unele fragmente din Apocalisă se referă la acest templu: 
„temeliile zidului cetăţii sunt împodobite cu tot felul de pietre scumpe; întâia 
piatră este de jasp, a doua de safir, a treia de halcedon, a patra de smarald.”
 La Templul Gama, temelia este de smarald. Altfel spus această zonă 
poate fi numită pe drept cuvânt „Noul Ierusalim”. Toate enigmele s-au creat 
prin numerologie sacră. Nu e un secret că preoţii îşi alocă nume cereşti. De aici 
toată confuzia. Dubletele create pentru a ascunde adevărul i-au indus în eroare 
pe istorici. Decodificând cuvântul Bethleem se arată că este vorba de Mănăstirea 
Stânişoara de lângă Cozia. În apropierea ei sunt două peşteri: una cu chipul lui 
Iisus, iar cealaltă cu chipul Sfântului Nicolae. Ca o concluzie, eu cred că Iisus s-a 
născut aici. 
 Desigur că această mare descoperire făcută de profesorul Diaconu nu a 
rămas fără ecou, aşa cum consemnează, în Curierul Zilei, M. Tudor din Piteşti, 
precum şi Corina Iancu în Curierul de Argeş, care confirmă că o echipă de 
canadieni a sosit la Templul Gama de la Lotrişor, unde au făcut măsurătorile 
de rigoare, iar ca recompensă pentru descoperirea făcută AMERICAN BIO-
GRAPHICAL INSTITUTE UNIVERSITY CAMBRIDGE l-a nominal-
izat pe scriitorul Tudor Diaconu ca făcând parte din cei mai importanţi oameni 
din lume („Secretele Zeilor sau Secretele Vaticanului”, pag. 125)
 Desigur că pentru descoperirea parţială a altor enigme, fără estomparea 
adevărului, a elucidării minciunilor lucrării Codului Da Vinci – asupra graalului, 
vă confirmăm din „Epistola Sfintei Fecioara Maria către Râmleni” de pe pagina 
23, următoarele: 
„ † Potirul este curăţenia sufletului vostru în care a fost pusă băutura răstignitului 
Meu Fiu de mai târziu, băutura mântuitoare pentru voi, sfărâmarea suferinţei lui 
Iisus şi a multor din cei muritori, ce ştiu că l-aţi păstrat în Mănăstirea Neamţului, 
ridicată în numele Aceluia care a venit, Prea Luminatul Prunc Iisus.” Marasmele 
minciunilor şi a falsurilor scrise pentru eludarea adevărului au fost elucidate... 
dar trebuie să aveţi curajul şi tăria de caracter, să le pipăiţi, să le cunoaşteţi şi să 
credeţi în ele. 
 „Marea Famile Sfântă” face parte din entitatea supranaturală a acestui 
neam de români atât de încercat şi de vitregit de drepturile ce-i revin din spaţiul 
naţional de către neamurile ce s-au amestecat de-a lungul veacurilor cu etnia 
neaoşă a neamului nostru românesc. 
 Analizând continuitatea religiei geto-dacilor, a daco-romanilor şi a 
descendenţilor acestora, românii, spune Eliade: „Cultul lui Zalmolxis, la fel ca 
miturile, simbolurile şi ritualurile care stau la baza folclorului religios al românilor 
îşi au rădăcina într-o lume de valori spirituale care au precedat apariţia marilor 
civilizaţii ale Orientului Apropiat şi ale Mediteranei.
 Zalmoxis a fost considerat un Daimone sau un Theos, care a cultivat un 
cult iniţiatic, este printre noi, ne luminează calea printre tenebroasele umbre ale 
trecutului ne arată drumul spre adevăr, călăuzindu-ne paşii pe cărările înţelenite 
cu spinii recunoştinţei, pentru a ne lumina mintea şi sufletul şi ne dă tăria de a-l 
recunoaşte ca Dumnezeu Adevărat, Stăpânitor al cerurilor şi al pământului.”
 Dumnezeule Prea Sfinte şi Prea Luminate, iartă-ne pe noi păcătoşii 
dacă n-am reuşit până în prezent să avem tăria de caracter şi să spunem tuturor 
popoarelor şi neamurilor pământului că eşti Cel ce ai binecuvântat ţara noastră 
România, portalul inestimabil al valorilor credinţei creştine lăsate prin Religia 
Ortodoxă din veacul, veacurilor, Amin!
 Prin posibilităţile existente, probaţiunile făcute concluzionând asupra 
celor prezentate credem că am reuşit să demonstrăm in corpore cu o complexi-
tate majoră că, „Marea Familie Sfântă” face parte indisolubilă din adevăratul 
Neam Românesc, oameni care au în inimi flacara Dumnezeului cel Sfânt.
 

Ing. Mircea Vac - Dr. Ec. Lucia Pojoca
Credinţa Furată - Oradea Ed.Scheda 2010
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 Cel de-al patru-lea ierarh al Episcopiei Orto-
doxe  Române a Oradiei, dr. VASILE COMAN, se 
înscrie cu cinste în şirul acelor vrednici şi lumillaţi 
vădici ai neamului care au cârmuit cu multă credinţă, 
înţelepciune, tărie de caracter şi dăruire integrală
Biserica şi obştea credincioşilor, cu acea înaltă
conştiinţă a unei îndoite responsabilităţi, cea în faţa
lui Dumnezeu şi cea în faţa oamenilor, aşa cum au
fost la Oradea episcopii Roman Ciorogariu şi
Nicolae Popoviciu.
 Sunt cuvinte mari, dar sunt pe măsura unui 
mare conducător bisericesc, care asemenea multor 
înaintași ce au ştiut să biruiască potrivniciile atâtor 
vremuri vitrege pentru Biserică şi pentru Ţară şi Prea 
Sfinţia Sa a avut iscusinţa şi stăruinţa să ridice, în 
bună măsură, Biserica şi rosturile slujirii ei; deasu-
pra unui regim ce venea cu tăvălugul totalitarismului
ateu asupra creştinului  popor român.
 Activitatea sa ca episcop a fost încununa-
rea educaţiei din familie, a formării sale în şcoală, 
a calităţilor deosebite pe care le-a pus în valoare cu 
realism şi responsabilitate şi mai ales a bogatelor 
experienţe acumulate ca preot la ţară, profesor de re-
ligie şi protopop al Braşovului.

Obârşii şi studii

 Episcopul Vasile Coman s-a născut sub zo-
dia providenţială a zilei de Crăciun a anului 1912, în
satul Dealul Câlnicului, jud Alba, în familia 
împodobită cu nouă copii a lui Ioan şi Ioana, ţărani 
harnici şi evlavioşi.
..În viața mea a biruit puterea rugăciunii mamei
mele - a mărturisit P.S. Sa în cuvântarea la alegerea
ca episcop al Oradiei. Venit pe lume în ziua de
Crăciun, ea m-a Închinat Domnului. Spunea că 
acesta este legământul bunicului ei - strănepot al pre-
otului Cosma din Deal, luptător cu întreagă familia 
lui pentru apărarea dreptei credinţe la jumătatea
secolului XVIII - ca pe unul din copiii ei să-i facă
preot. Doamne, cât s-a mai rugat şi cât s-a îngrijit
să-şi vadă acest vis împlinit! Ea, cu credinţa ei, mi-a

legat sufletul de cer, de tot ceea ce e înălţător şi
sublim în viaţă.
 Tatăl meu avea o fire mai realistă. Nu o dată 
mi-a spus: Să nu umbli cu capul în nori! El m-a legat 
cu o iubire puternică de glia strămoşească. Când m-a
învăţat să trag brazda la plug. mi-a zis: Să priveşti
înainte, altfel nu tragi brazdă bună. Să ştii că nu poţi
fi preot vrednic dacă nu-ţi place munca!
 Un moment însemnat al vârstei copilăriei l-a 
trăit pe Cămpul lui Horea de la Alba Iulia, la 1 De-
cembrie 1918, fiind de faţă, alături de tatăl său la Ma-
rea Adunarea Naţională care a pus temeliile României 
Mari. Emoţiile acelei zile istorice le-a păstrat vii toată 
viaţa, depănându-le peste ani, în 1991, cu satisfacţie: 
“Îmi aduc aminte că era o zi de iarnă geroasă. 
Scârţâiau roţile căruţei când am pornit din satul nos-
tru, Deal, care se află la vreo 15 km. de Alba Iulia ..
 Am ajuns pe Câmpul lui Horea, unde 
era adunată o mulţime imensă de oameni. În faţa 
ochilor mei de copil era ca o mare întinsă. Ve-
neau neîncetat coloane intregi, cu steaguri trico-
lore, strigând toţi: “ Vrem să ne unim cu Ţara!”, 
“Trăiască România Marei” Apoi au început să 
vorbească fruntaşii poporului român, exprimând 
dorinţa fierbinte a tuturor transilvănenilor de a fi 
una cu fraţii de peste munţi şi de a rupe fontierele 
nefireşti ce despărţeau aceeaşi ţară şi acelaşi neam. 
O puternică impresie a produs cuvântarea lui Vasile 
Goldiş, care a spus: “Vrem să fim uniți cu ţara 
întreagă! Vrem să fim copii ai României Mari! “
 A fost cu adevărat o atmosferă de mare 
sărbătoare naţională. Toţi erau cu inimile pline de 
bucurie, bucuria izbândei şi deşi era frig, nime-
ni nu simţea gerul iernii, căci în toţi ardea mare 
căldură sufletească, izvorâtă din satisfacţia îm-
plinirii marelui ideal al Unirii, pentru care au lup-
tat şi s-au jertfit atâtea veacuri moşii şi strămoşii. ..
 A urmat şcoala primară în satul na-
tal, iar cursurile medii la Liceul Aurel Vlai-
cu din Orăştie, unde a fost tot timpul bursier. 
 Între Anii 1930- 1934 a urmat cursurile 
Academiei Teologice Andrei Şaguna din Sibiu, 
absolvind ca şef de promoţie, cu teza de licenţă 
“Doctrina despre purgatoriu şi combaterea ei”.
 A avut aici, în bună tradiţie şaguniană, dascăli 
erudiţi,  cei mai mulţi dintre ei distinşi licenţiaţi şi 
doctori în teologie  ai vestitei vetre universitare din 
Cernăuţi: pr. Ilie Beleuţă  (Istoria Bisericii Române 
şi Patrologia), pr. Nicolae Colan (Noul Testament), 
pr. dr. Nicolae Neaga (Vechiul Testament şi Limba 
ebraică), pr. dr. Nicolae Popoviciu (Dogmatică şi 
Apologetică şi Limba greacă), pr. Alexandru Popa 
(Morală şi Sociologie), pr. dr. Iosif Hradil (Liturgică 
şi Drept bisericesc), pr. dr. Nicolae Terchilă (Fi-
losofie, Pedagogie, Catehetică şi Omiletică), Can-
did Popa (Cântare bisericească şi Tipic), pr. Nico-
lae Topolog şi Nicolae Oancea (Ansamblul coral).
 Remarcând deosebitele aptitudini şi calităţi 
sufleteşti ale studentului Vasile Coman, mitropolitul 
Nicolae Bălan şi l-a apropiat, aşa cum făcuse cu alţi
ucenici valoroşi, precum Nicolae Terchilă, Nicolae
Colan, Dumitru Stăniloae, Nicolae Popoviciu, Nico-
lae Neaga, Grigorie T. Marcu, Spiridon Cândea, Liviu 
Stan, Teodor Bodogae, Nicolae Mladin ş.a., pe care i-a 
trimis cu burse mitropolitane la studii postuniversitare.
 În centrele teologice de mare faimă din
Cernăuţi, Tibingen, München, Viena, Leipzig, 
Breslau, Atena, Berlin, Paris, Strassbourg, Hei-
delberg, Jena şi Varşovia, în dorinţa de a asigura 
profesori de elită Facultăţii Andreiene din Sib-
iu, dar şi de a forma viitori ierarhi de înaltă talie.

Preot, profesor şi protopop

 Amânând o decizie definitivă la o astfel de 
solicitare, Vasile Coman a urmat în 1934-1935 cur-
surile Facultăţii de Ştiinţe Naturale de la Universi-
tatea din Cluj, la îndemnul rectorului Nicolae Col-
an. Apoi, surprinzător, îşi alege făgaşul pastoraţiei 
preoţeşti, se căsătoreşte şi cere o parohie mică în 
munţi. 
 Astfel, la 28 februarie 1936, a fost hirotonit 
ca preot pentru parohia Şirnea, din Branul de Sus, în 
judeţul Braşov, unde a păstorit până la 1 septembrie 
1937. A evocat adesea, cu multă duioşie, acest în-
ceput de drum al misiunii sale preoţeşti în acel mic 
sat de munte, unde a fost marcat de însemnătatea şi 
rodnicia legăturii sufleteşti vii şi calde dintre păstor 
şi păstoriţi. 
 Pe dealul bisericii din Şirnea a sădit o pădure 
de brazi, pentru a se opri alunecarea terenului, care 
poartă până azi numele “Pădurea părintelui Coman”.
 Mai târziu, avea să desluşească cele petrecute
atunci, la întâia răspântie a vieţii: “Încă în vremea 
studenţiei, mitropolitul Bălan mă îndemna mereu
 să-mi desăvârşesc pregătirea teologică, să-mi iau 
doctoratul şi să mă călugăresc, intuind in mine un 
viitor ierarh. Sfătuindu-mă cu doi mari dascăli ai 
mei,  prof. Nicolae Colan, viitorul mitropolit al Ar-
dealului şi cu părintele Dumitru Stăniloae, aceştia 
mi-au spus: E mai bine să te călugăreşti un an mai 
târziu, decât cu un ceas mai devreme. Am meditat 
la acest sfat înţelept şi  apoi m-am dus la mitropoli-
tul Bălan şi i-am spus: Înalt Prea Sfinţia Voastră, vă 
mulţumesc pentru încrederea pe care mi-o acordaţi, 
dar eu sunt hotărât să fiu preot de mir, chiar şi într-
un vârf de munte. Şi aşa am ajuns în parohia Şirnea, 
situată pe înălţimi, care nu avusese preot timp de 15 
ani. “
 După această experienţă, a intrat în 
învăţământ, ca profesor de religie la Liceul Andrei 
Şaguna din Braşov, până în anul 1942, când a fost 
numit ca preot paroh al parohiei Sfănta Adormire 
din Braşov-Cetate.
 Între timp, a urmat cursurile Seminarului 
pedagogic de pe lângă Universitatea din Cluj şi a 
luat, în 1937, examenul de capacitate pentru profe-
sori, la Iaşi.
 Pentru Vasile Coman, chiar şi activitatea la 
catedră era o slujire sacră, fiindcă modela generaţii 
de oameni cu caracter: “Am slujit la acest liceu, cel 
mai vestit din Transilvania, ca la un altar şi am avut 
bucuria să ridicăm acolo o capelă, în care se făcea 
servciu religios pentru elevii liceului, care era o şcoală
confesională. 
 În anul 1944, s-a înscris la cursurile pentru 
doctorat la Facultatea de Teologie din Bucureşti, 
obţinînd în 1947, sub îndrumarea cunoscutului lit-
urgist pr. prof. dr. Petre Vintilescu, titlul de doctor în 
teologie, cu teza de diplomă intitulată “Rugăciunile 
pentru căpetenia şi autorităţile statului în cultul creştin“, 
fiind distins cu calificativul maxim magna cum laude.

Preot Dr. Dorel Octavian Rusu

.
.O viată închinată slujirii lui Dumnezeu

si a oamenilor
Dr. VASILE COMAN, Episcopul Oradiei
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 Pogorârea Duhului Sfânt asupra apostolilor 
constituie cel mai important eveniment istoric dintre 
cele câte s-au mai întâmplat în lume după Înălțarea 
Domnului la cer.
 Însemnătatea excepţională a acestui minu-
nat eveniment este îndoită. Întâi, Pogorârea Duhu-
lui Sfânt marchează clipa în care legea cea nouă 
îşi primeşte putere deplină prin promulgarea ei 
solemnă.
 Se ştie că o lege pentru a avea putere 
obligatorie, între alte condiții trebuie să împlinească 
şi pe aceea a promulgării. Încheiată cu moartea şi 
Învierea Domnului, legea cea nouă mai rămânea să 
fie promulgată. Iar promulgarea i se face în ziua cin-
cizecimii.
 Într-o zi de cincizecime a fost promulgată și 
legea T. V. şi anume la cincizeci de zile după elibe-
rarea de către Dumnezeu a poporului evreu din robia 
egipteană. Dar felul în care a fost promulgată  legea 
veche a fost cu mult deosebit de acela în care a fost 
promulgată legea N. T.
 În vreme ce promulgarea legii  vechi s-a 
făcut  într-un cadru de înfricoşetoare „tunete, fulgere 
și  nor des pe muntele Sinai” (Eşire XIX,16), Legea 
nouă a fost promulgată într-o atmosferă străbătută 
de adânci emoții, dar nu şi de groază. La promul-
garea legii celei noi prezența lui Dumnezeu nu e 
însoțită de fulgere şi trăznete, ci de „un huet ca de 
vijelie care trece” şi de apariția unor „limbi ca de foc” 
(Acta ll, 2-3), care atrag atenția fără să îngrozească, 
şi răscolesc sufletul fără să-1 copleşească. 
 Deosebirile acestea de cadru şi de atmosferă
spirituală în care se produce promulgarea celor două 
legi subliniază deosebirile adânci dintre duhul uneia 
şi duhul celeilalte.
 Legea veche este o lege care trezeşte în su-
fletele celor cărora se adresează mai mult teama de 
Dumnezeu, decât iubirea față de El. Lucrul se explică 
prin faptul că legea veche înfățişa omului  principiile 
ei poruncindu-i  să le împlinească, dar nu-i oferea 
în același timp şi ajutorul trebuitor împlinirii acelor 
principii. 
 Conştiința acestei disproporții între pute-
rile proprii şi greutatea pretențiilor legii, nu putea 
întreține în om decât un profund sentiment de frică 

în fața mâniei pedepsitoare a lui Dumnezeu. Legea 
nouă însă, este legea harului care se revarsă în sufle-
tul omului, ducând la convertirea acestuia şi trans-
punerea lui în starea de fiu adoptiv al lui Dumnezeu. 
Şi, evident, între fiul adoptiv şi Părintele ceresc nu 
pot fi alte relații decât acelea cari sunt între fiu şi 
părinte, adică acelea de iubire.
 Adăugăm că întrucât promulgarea legii vechi 
s-a făcut numai în prezența evreilor, ea, această lege, 
nu putea avea valabilitate decât numai pentru evrei. 
 Legea nouă însă, - după cum ne istoriseşte 
Sf. Evg. Luca - a fost promulgată în prezența 
reprezentanților celor trei mari ramuri în care se 
împarte lumea: semiți, hamiți şi iamiți (cf. Acta, 
II 9=11). Aceasta înseamnă că legea cea nouă era 
menită pentru toate neamurile pământului.
 În al doilea rând, însemnătatea Pogorârii 
Duhului Sfânt constă în aceea că ea marchează clipa 
inaugurării Bisericii creştine, printr-un nou impuls 
suprafiresc pe care-l primeşte pentru desfăşurarea 
activității ei în lume.
 Zicem inaugurarea Bisericii, fiindcă existența 
şi-o are dinainte de pogorârea Duhului Sfânt. 
Mântuitorul adică, avusese grijă să pregătească şi 
rânduiască tot ce era trebuitor pentru întemeierea şi 
extinderea în lume a Împărăției Sale. 
 EI rânduise şi pregătise apostolii, cari aveau 
să conducă Biserica, fixase principiile de temelie ale 
acesteia, fixase de asemeni scopul către care trebuia 
să tindă ea, precum şi mijloacele trebuitoare atingerii 
acestui scop.
 Cu toate acestea, aşa cum ieşise ea din mâini-
le Mântuitorului, Biserica era mai mult un nucleu de 
virtualităţi. Era un nucleu de virtualităţi menite să 
se împlinească în văzduhul sufletelor omeneşti prin 
trecerea lor din starea de bunuri obiective în aceea de 
zestre subiectivă a acestora. 
 Dezvoltarea Bisericii însă, prin asimilarea su-
fletelor omeneşti, nu se putea  face decât sub directa 
lucrare a lui Dumnezeu. Prin pogorârea Sa, Duhul  
Sfânt dă Bisericii nou născute tocmai impulsul tre-
buitor spre actualizare, spre dezvoltare, pe de-o parte 
luminând pe diriguitorii ei şi întărindu-i în activita-
tea lor propovăduitoare şi preoţească, iar pe dealta, 
ajutând fiecărui suflet să-şi însuşească adevărurile ei 

mântuitoare.
 Efectele acestea ale pogorârii şi sălăşluirii 
Duhului Sfânt în Biserică, ni le înfătişează lămurit 
Sf. Evg. Luca, arătându-ne că în urma minunatului 
fapt al pogorârii limbilor de foc asupra lor, apostolii 
cei neînvăţaţi au început a propovădui în graiuri ne-
cunoscute de ei până atunci, şi anume au început a 
propovădui cu atâta căldură şi putere de convingere, 
încât, cei cari i-au auzit, adânc pătrunşi la inimă, au 
cerut şi primit botezul. Şi a fost numărul acestora 
cam la trei mii.
 Atât propovăduirea apostolilor, cât şi con-
vertirea ascultătorilor, vădesc lămurit prezenţa 
lucrătoare a Duhului Sfânt. Din ziua aceea Biserica 
n-a încetat să se dezvolte, câştigând pentru viaţa, 
după voia lui Dumnezeu mii şi milioane de suflete. 
De atunci Biserica nu a încetat să răzbată în largul 
lumii, răspândind pretutindeni  chemările ei către o 
viaţă mai demnă, mai dreaptă, mai desăvârşită. 
 Prin milenara ei activitate, Biserica a dovedit 
că e singura instituţie capabilă să întreţină perma-
nent în om sentimentul de nemulţumire cu starea 
lui prezentă, îmboldindu-l necontenit la o luptă de 
depăşire în sensul înnobilării.
 Înfăţişând omului o ţintă reală şi totuşi pu-
ruri dincolo de aceea pe care el a izbutit să o atingă, 
Biserica se arată a fi cea mai dinamică organizaţie 
- şi într-un sens, cea mai revoluţionară - din câte a 
cunoscut  vreodată istoria.
 Prin aceste însuşiri şi roade ale ei Biserica îşi 
are asigurată pentru cât va dura viaţa pământească, 
îndreptăţirea ei la existenţă.
 Astăzi, se ridică din multe părţi glasuri 
vrăjmaşe Bisericii noastre. Fel şi soi de zvonuri se 
încrucişează despre rânduieli noi în sânul cărora Bi-
serica nu ar mai avea ce căuta. 
 Biserica însă, nu se înfricoşează de aceste 
zvonuri: Ea îşi aduce aminte că în timpul celor 
douăzeci de veacuri de existenţă a avut destule lupte 
de purtat şi încă dintre cele mai grele, ieşind tot-
deauna biruitoare şi lăsând pe câmpul de  luptă nu 
ruine, ci dumnezeştile roade ale Duhului: dragostea, 
bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea 
de bine... (Gal.V. 22).
 Desigur puterea ei în luptă se datorează 
Duhului Sfânt care o însufleţeşte şi conduce în 
mod tainic. Dar nu trebuie să uităm că Biserica nu 
înseamnă numai Duhul Sfânt, ci şi noi, membrii 
ei. Şi fără conlucrarea noastră nici Duhul Sfânt nu 
poate face nimic pentru noi. 
 Fără conlucrarea noastră Duhul Sfânt nu 
poate asigura Bisericii biruinţa pe care i-o dorim  în 
aceste vremuri de amestecare a limbilor. 
 Cum trebuie înţeleasă această conlucrare o 
ştim cu toţii. Nu ne rămâne decât  să o mai şi voim 
cu toată hotărârea.

Dr. Ec. Lucia Pojoca
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[continuare din  numărul anterior ]  

 4. Lucrarea filantropică-socială ortodoxă are ca izvor de inspiraţie viaţa 
parohială şi viaţa monahală, deoarece scopul filantropiei sociale este în primul 
rând cultivarea comuniunii frăţeşti în Biserică şi societate, nu doar rezolvarea 
unor nevoi materiale imediate. În acest sens, deodată cu solidaritatea faţă de cei 
în nevoi trebuie cultivată şi recunoştinţa faţă de binefăcători, pentru întărirea 
comuniunii între oameni.                                                                                                                                        
 5. Cooperarea Bisericii cu diferite asociaţii, fundaţii şi organizaţii 
umanitare este benefică dacă Biserica nu-şi pierde identitatea sau vocaţia ei 
pastorală şi sfinţitoare, întrucât ea priveşte sănătatea ca dar al lui Dumnezeu şi 
viaţa omului pe pământ ca timp de pregătire pentru viaţa cerească veşnică. În 
acest sens, iubirea faţă de aproapele este criteriul principal al mântuirii omului, 
iar judecata finală priveşte mai ales binele pe care puteam să-l facem aproapelui 
nostru, dar nu l-am făcut. Deci, oricât de mare ar fi filantropia noastră socială, 
trebuie să recunoaştem, în smerenie, că n-am făcut tot ceea ce era necesar.                                                                                                               

FILANTROPIA SOCIALĂ RAPORTATĂ LA IUBIREA DIVINĂ.
            Filantropia socială este mărturie misionară adusă iubirii lui Dumnezeu 
faţă de oameni, iubire manifestată în Iisus Hristos Cel răstignit şi înviat, iubire 
mai tare decât păcatul şi moartea: „atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât 
a dat pe Fiul Său Cel Unul-Născut, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă 
viaţă veşnică” (Ioan 3, 16). Liturghia euharistică este în primul rând lucrare de 
recunoştinţă adusă lui Dumnezeu pentru iubirea Sa faţă de oameni. Cu alte 
cuvinte, în Liturghie este celebrată frumuseţea şi binefacerea Filantropiei di-
vine a Sfintei Treimi descoperită lumii prin Iisus Hristos. 
 Filantropia divină (iubirea de oameni a lui Dumnezeu) este centrul 
Sfintei Liturghii a Bisericii, dar iubirea divină celebrată devine iubire divină 
comunicată, împărtăşită celor care o celebrează. 
               Memorialul Persoanei şi iubirii lui Hristos Cel răstignit şi învi-
at, „Aceasta să o faceţi spre pomenirea Mea”(Luca 22, 19), devine celebrare a 
prezenţei Sale în mijlocul poporului credincios: „Iată, Eu sunt cu voi în toate 
zilele până la sfârşitul veacurilor” (Matei 28, 20). De aceea, salutul liturgic sa-
cerdotal, după aducerea darurilor euharistice în altar, „Hristos în mijlocul nos-
tru! - Este şi va fi”, confirmă această promisiune din Evanghelie. 
                Însă, prezenţa spirituală nevăzută a lui Hristos devine, prin invocarea 
Sfântului Duh asupra darurilor aduse de Biserica lui Dumnezeu (pâine şi vin), 
prezenţă sacramentală sensibilă, adică Trupul şi Sângele Său euharistic, pentru 
ca Viaţa Lui să devină viaţa noastră, pentru ca Filantropia Lui să devină filan-
tropia noastră: „Poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiţi unul pe altul precum 
Eu v-am iubit pe voi” (Ioan 15, 12). Însă pentru a putea iubi pe aproapele 
nostru aşa cum îl iubeşte Hristos, trebuie să avem pe Hristos prezent în noi, în 
rugăciune, Euharistie şi fapte bune. 
                Prezenţa iubitoare a lui Hristos, prin Sfântul Duh, în creştinii care 
se împărtăşesc euharistic cu El, face legătura între Filantropia divină a Sfintei 
Treimi şi filantropia eclesială sau socială a creştinilor. 
                O înţelegere atentă şi profundă a cuvintelor şi faptelor lui Iisus Hristos 
ne duce la concluzia că dimensiunea liturgică a legăturii omului cu Dumnezeu 
trebuie să devină izvor al iubirii omului faţă de semenii săi. Cultul liturgic adus 
lui Dumnezeu nu poate fi despărţit de reconcilierea cu aproapele: „Lasă darul 
tău acolo, înaintea altarului, şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău” (Matei 
5, 24). Deci, celebrarea Filantropiei divine cere practicarea filantropiei sociale, 
pentru că binecuvântarea de a intra în Împărăţia Cerurilor se dăruiește celor ce 
au hrănit şi îmbrăcat săracii, au cercetat pe cei bolnavi şi pe cei din închisoare 
(cf. Matei 25, 34-46). 
             Exemplul celor două surori Marta şi Maria (cf. Luca 10, 38-42) - una 
simbol al ospitalităţii şi alta simbol al spiritualităţii - ne arată complementari-
tatea dintre social şi spiritual. Totuşi, Hristos-Domnul nu acceptă ca socialul să 

se substituie spiritualului, ci trebuie ca dimensiunea spirituală a vieţii să fie baza 
activităţii noastre caritabile, sociale: „Marto, Marto, te îngrijeşti şi pentru multe 
te sileşti, dar un lucru trebuie: căci Maria partea cea bună şi-a ales, care nu se 
va lua de la ea” (Luca 10, 41-42). Aceasta înseamnă că toată viaţa şi activitatea 
noastră trebuie construite pe legătura sau pe comuniunea noastră cu Dumne-
zeu. Prin această comuniune adunăm, în sufletul nostru, daruri netrecătoare, 
spirituale, darurile Duhului Sfânt, care sunt mai de preţ decât toate avuţiile 
materiale adunate în jurul nostru. 
              Minunea înmulţirii celor cinci pâini şi a celor doi peşti, pe când această 
hrană binecuvântată de Hristos era dăruită de ucenicii Lui celor flămânzi, este 
o icoană a legăturii dintre viaţa spirituală şi filantropia socială. Hrana spirituală 
pentru suflet este primordială, dar ea trebuie completată cu hrană pentru trup: 
„Daţi-le voi să mănânce!” (Luca 9, 13). Iisus Hristos a dat această poruncă uce-
nicilor Săi după ce, El Însuşi a hrănit spiritual mulţimile de oameni cu hrana 
Evangheliei Vieţii şi a vindecat bolnavii aduşi la El (cf. Ioan 6, 1-13). 
              De aceea, activitatea sacramentală a Bisericii, trebuie să inspire sau să 
rodească fapte bune în misiunea ei socială, iar misiunea socială a Bisericii să 
primească putere din viaţa ei spirituală. Domnul nostru Iisus Hristos nu opune 
niciodată viaţa liturgică vieţii sociale. El apreciază bănuţul văduvei oferit tem-
plului din Ierusalim (cf. Luca 21, 2-4) şi mirul de mare preţ al femeii păcătoase 
oferit lui Iisus împreună cu lacrimile pocăinţei ei (cf. Luca 7, 36-50), tocmai 
pentru că El nu desparte iubirea de Dumnezeu de iubirea de oameni şi nici iu-
birea de oameni de iubirea de Dumnezeu. În plus, instituirea Sfintei Euharistii 
este urmată de pilda slujirii aproapelui, a iubirii smerite, simbolizată de spălarea 
picioarelor ucenicilor (cf. Ioan 13, 4-15). 
              Hristos-Domnul, ne arată că prin Sfânta Euharistie ne împărtăşim 
de iubirea Lui smerită şi jertfelnică, care lucrează comuniunea între oameni, 
confirmă şi afirmă valoarea şi demnitatea unică a fiecărei persoane umane, in-
diferent de rangul ei în comunitatea eclesială sau în societatea umană, deoarece 
fiecare om este creat după chipul lui Dumnezeu şi iubit de El. 
              Înţelegând că iubirea lui Hristos faţă de oameni şi a oamenilor faţă de 
Hristos este însăşi viaţa Bisericii, Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi ai Bisericii 
au remarcat că Liturghia euharistică şi filantropia socială a Bisericii sunt inte-
rioare una alteia. Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie este celebrarea Filantropiei 
divine, iar filantropia socială a faptelor bune este o rodire sau o iradiere a Sfintei 
Liturghii în viaţa socială, în lume, după cum ne îndeamnă Hristos-Domnul 
zicând: „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele 
voastre cele bune să preamărească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5,16). 
               Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi ai Bisericii au unit Euharistia cu 
filantropia socială a agapei frăţeşti, a organizării de colecte pentru a ajuta pe cei 
săraci, pe văduve, pe orfani şi pe bătrâni, după cum vedem mai ales în scrierile 
Sfântului Apostol Pavel (I Corinteni 11, 20-21;16, 1-3; I Tesaloniceni 4, 9-12) 
şi în cele ale Sfântului Evanghelist Luca (Fapte 2, 44-45; 4, 34-35; 6, 2-3; 
14,17; 20, 35). Prin colecte sunt ajutate adesea Biserica din Ierusalim şi alte 
Biserici locale. (Cf. Pr. Mihai Vizitiu, Filantropia Divină şi Filantropia Bisericii 
după Noul Testament, Ed. Trinitas, Iaşi, 2002, p. 97-130) 
              Sfinţii Părinţi ai Bisericii au continuat practica apostolică a filantro-
piei sau a slujirii sociale inspirată din Evanghelie şi Liturghie, iar apoi au ex-
tins opera filantropică sau caritabilă şi au organizat-o în structuri sau instituţii 
permanente. Exemple grăitoare în acest sens sunt în secolul al IV-lea: Sfântul 
Vasile cel Mare († 379), care a înfiinţat instituţii de caritate pentru săraci, bol-
navi, orfani, s.a., și Sfântul Ioan Gură de Aur († 407) care s-a făcut avocatul 
săracilor şi a predicat pe Hristos Cel ce este tainic prezent nu numai în Taina 
Sfântului Altar, adică în Euharistie, ci şi în „Taina (Sacramentul) fratelui”, adică 
în semenul nostru care are nevoie de ajutorul nostru. (Cf. Demetrios Constan-
telos, Byzantine Philantropy and social welfare, Rutgers University Press, New 
Jerssy, 1968, în ,,Liturghie euharistică şi filantropiue socială’’, susţinută de Prea 
Fericitul Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia 
decernării titlului academic de Doctor Honoris Causa, la Univerisitatea din 
Oradea, 18 sept.2010, p. 2). 
               În gândirea Sfinților Apostoli și a Sfinților Părinți ”Taina fratelui” 
sau slujirea filantropică a aproapelui se întemeiază în taina Filantropiei divine, 
descoperită în Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care S-a făcut Om din iubire pentru 
oameni și pentru mântuirea lor. Pentru Sfinţii Apostoli şi pentru Sfinţii Părinţi 
ai Bisericii contemplarea tainei Întrupării sau înomenirii Fiului lui Dumnezeu 
este izvorul întregii teologii, al întregii vieţi spirituale şi al misiunii Bisericii în 
lume. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel spune: „Cu adevărat mare este taina 
dreptei credinţe: Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost 
văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat 
întru slavă” (I Tim. 3, 16). 

                                                                                                                  

                                                        Pr. Dumitru Popovici
Biserica cu Lună - Oradea

 [continuarea în numărul viitor ]
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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]

CONCLUSIONS

 Nowadays, the theoretical and practical acknowledgement of the ground 
and underground pollution phenomena is very important, because of the sus-
tainable development politics.
 The necessity of understanding, knowledge and applying the techniques 
of protecting the waters, derives from a very well known and acute phenomena: 
the pollution.
 The pollution of waters, mainly the underground ones, represents an in-
terdisciplinary and complex phenomenon to which contribute a great number 
of sciences / disciplines, reunited together under the denomination of “environ-
mental engineering”.
 In this context, we proposed to discuss this theme:
Identification and Evaluation of the Impact of some Pollution on the Aquifers 
of the Industrial Area of Oradea”

In treating this theme, we considered:
• Identifying some possible significant pollution sources to:

o The underground waters of the industrial area of Oradea
o Ground waters of Beius-Sudrigiu area.

• Evaluating the impact of those pollution sources to aquifers
• Presenting simulations versions in this case and interpreting their results
• Control measures and proposals for the Water Corp ROCR01, proposals 
conform to the 96/61/EC Directive, regarding the integrated preventing and 
controlling pollution.
• Regarding the control measures and proposals for the pollution of under-
ground waters – for ROCR01 Water Corp, we may affirm that:
o Prevention the deterioration of the underground waters quality must be 
realized mainly by implementing the 91/676/EEC, regarding nitrates and 
the 91/271/EEC Directive, regarding the urbane residual water treatments, 
modified by the 98/15/CE Directive;
o Elimination the presence of dangerous substances of ground waters will be 
realized by the measures asked by the following European Directives:

 Council Directive 92/43/EEC , regarding conservation of natural habi-
tats;
Council Directive 96/61/EC, concerning integrated pollution prevention 
and control

o Other measures:
 The control of the flows from the canalization system or septic tanks that 
are incorrect maintained;
The control of residual waters, diverted in the ground;
The control of the ground (surface) infiltration waters
 Industrial waste water pre – treatment and treatment as a result of the in-
dustrial activities.
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7) Law no. 311/2004 in order to complete and modify the Law NO. 
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maintaining the hidrogeological and sanitary protection areas.
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the threesholds for the underground water corps from Romania.

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

THE DEVICES OF FILTERING AND TERMINAL BIONIC 
TREATMENT FOR DRINKING WATER

 

ABSTRACT: 
 The paper has presented a methodology of conception for asimple an 
dinnovative device of mechanical and bionic filtering fordrinking water, located 
in distribution system or sanitary installations of innerurban. This filtering has 
positioned before watertap of houses for drink and after exterior urban
distribution networkpipes. 
 The novel of this filtering device consisted in that mechanical filter-
ing and chemical treating has realized by a heterogenic filter composed from 
a mixed composition of active charcoalgranules activated with silversalts and 
natural brucitegranules[Mg(OH)2].In an other variant, the filter has build from 
a coil from cottonstring treated with a solution of silvernitrideorsilverchloride.
 These devices had a great effective nessoffiltering and ionictreatment of 
drinkingwater for distribution networkpipes, assuredagoodphysics,chemical,eco
logical and organoleptic properties of water.
KEY WORDS:  bionictreatment, drinkingwater, filtering, impurity, microor-
ganism

INTRODUCTION 
 Ones of actual objectives for European Union (EU) about environmen-
tal management and health protection of peoples against any contamination 
type has been assuring a drinking water more clear and aseptic for drink. 
 In Romania, this protection has established by Law of .458/8 from 2002, 
Decree of 627/2002 and Order of 523/23 from 1997. 
 The drinking water is indispensable for life, more that 50% of animal 
and human body weight is composed from water. The man is used frequently the 
drinking water, without can lived. The drinking water required some conditions 
as: clear, without smell, good aired, a temperature of 7¬90C, small dissolved salts 
(chlorides, nitrides, etc.), and without pathogen bacteria. The quality, charac-
teristics and properties of drinking water has determined by STAS 1434/1991, 
Law 458/8-2002, and its microbiological parameters by Norms ISO 9308¬1 
and ISO 7899¬2. As excessive industry before Romanian democracy, inade-
quate administration of drinking water, pollution of environment the drinking 
water from urban centers doesn’t assure a minim condition of drink. 
 Therefore, the drinking water from tap must being subjects, in many 
cases of purification final process by variety of physics¬chemical proceedings.  
 The correction of drinking water at customer for domestic drink can as-
sured by terminal location before tap from filters. There are well¬known more 
installations of water purification and devices realized in our country or from 
outside.   
 Some filters have at base the reverse osmosis process with disadvantage 
of great size and high price. Others realized in our country have the base of liq-
uid transport phenomena through porous mass, which realized only mechanical 
filtering, without avoid the parasites and microorganisms. 
 This paper has described a selection method of simple, cheap filtering 
construction and easy maintenance with interchangeable load which allowing 
by mechanical filtering and bionic treatment the physics, chemical, biological 
and organoleptic properties proper drink. 

Petru Ungur Petru A. Pop, Mircea Vereș, 
Carmen Iancu, Dan Crăciun

[continuare în numărul viitor]
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Limba noastră-i limbă sfântă!
 Limba română din ultimii ani, mai ales de după anul 1989, a fost supusă 
unor schimbări permanente, adesea fiind simplificată,  chiar traumatizată de 
către vorbitorii ei, şi nici chiar limba oamenilor instruiţi nu a mai fost atât de 
corectă, frumoasă şi armonioasă! În toţi aceşti ani, ne-a fost dat să auzim la ra-
dio, să vedem la televiziune, să citim în numeroase publicaţii cotidiene diverse 
mostre de limbă, neconforme cu normele limbii noastre literare, de-acum şi din-
totdeauna. De aceea, considerăm că este de datoria specialiştilor în domeniul 
limbii, în primul rând, este obligaţia profesorilor de limba română, a forurilor 
competente, a instituţiilor specializate şi, nu în ultimul rând, a tuturor vorbi-
torilor, să apărăm, să cultivăm şi să îmbogăţim în permanenţă această limbă 
corectă, semn al identităţii şi spiritualităţii poporului român, instrumentul fun-
damental al culturii noastre.    
Şi dacă vorbeam, într-unul din numerele trecute ale revistei,  despre scrierea unor 
substantive proprii - nume de persoane şi locuri, azi ne propunem să discutăm 
despre scrierea unor grupuri de cuvinte, menţionând că şi de această dată ne-am 
orientat după DOOM 2, din 2005.
Grupurile relativ stabile, unele dintre ele considerate şi locuţiuni, se scriu în 
cuvinte separate (cu cratimă, numai din motive fonetice). Este cazul unor 
îmbinări de cuvinte, în care elemente componente îşi păstrează sensul lor iniţial, 
de bază, care corespunde unor realităţi imediate, având următoarea structură:
- adjectiv + substantiv: prim amorez, prim ajutor, dublu exemplar, triplu 
asasinat, bună creştere “dezvoltare bună”, bună purtare “comportament bun”, bună 
voie “veselie”, bun gust “gust bun”, bun simţ “bună intuiţie”…; se scriu într-un 
cuvânt sau cu cratimă unele substantive compuse, cu o structură asemănătoare: 
prim-balerin, prim-solist, prim-plan, primadonă, primăvară, dublu-casetofon…;
- adverb + adjectiv (provenit, în general, din participiu): bine crescut “dez-
voltat bine”, bine cunoscut “ştiut bine”, bine înţeles “priceput bine”, bine venit 
“sosit cu bine”…;
- adverb + adverb: nici când, nici cât, nici unde, oare când, oare cât, oare 
cum, oare unde…(Nu am venit nici când m-a invitat ea! N-a învăţat nici cât 
negru sub unghie! Nu a plecat nici unde ne promisese ieri! Oare când ne vom 
revedea?! Oare cât va mai absenta ?! Oare cum să răspundem?! Oare unde va 
poposi !?)…;
- adverb + articol: nici un, nici o… (Nu e un om prea deştept dar nu este 
nici un incult! Nu este leneşă şi nu este nici o nepăsătoare!)…;       
- adverb + numeral: câte o dată “câte o singură dată”… (Aleargă numai 
câte o dată pe săptămână);
- prepoziţie + adverb: din colo „de acolo”, de dincolo, de dindărăt, de din-
coace, de dinainte, de dinapoi, de deasupra, de mult “de mult timp”, într-atât, 
într-acolo, întru cât… (Din colo se apropia! Nu a mai fost la teatru de mult 
timp! De dincoace apăruseră alţii! Nu-mi dau seama întru cât ideea ta ar fi mai 
bună!)…;
- prepoziţie + substantiv sau verb la supin: de mâncare, de mâncat (a da de 
mâncare), de fel “originar” (El este de fel din Oradea!), de vale “referitor la vale”, 
în locul, în schimbul, după masă, după prânz…; se scriu într-un cuvânt sau cu 
cratimă unele compuse cu structură asemănătoare: demâncare, demâncat “mân-
care”, după-amiază, după-masă “a doua parte a zilei”…;
- substantiv + adjectiv sau adjectiv + substantiv: apă minerală, bună creştere 
“dezvoltare bună”(O bună creştere a învăţământului nostru este greu de real-
izat!); bună dimineaţa (formulă de salut), bună stare “stare bună”…;
- substantiv + prepoziţie + substantiv: unt de masă, unt de cacao, unt de 
arahide, cap de bour  (timbru), apă de colonie, apă de var, apă de plumb, gogoaşă 
de mătase…;   
 Grupurile relativ stabile de cuvinte se deosebesc de cuvintele compuse cu 
structură şi componenţă asemănătoare, în care elementele alcătuitoare nu-şi mai 
păstrează sensul lor de bază şi nu mai corespund realităţii denumite, scriindu-se, 
în acest caz, cu cratimă: bine-crescut “cuviincios”, bună-creştere “politeţe”, bine-
cunoscut “celebru”, bine-venit “oportun, agreat”…
 Scrierea cuvintelor compuse continuă să rămână  unul dintre aspectele 
cele mai controversate, un punct critic al ortografiei noastre actuale. Însuşirea şi 
stăpânirea deplină a unor norme codificate, nu-l scuteşte nici chiar pe lingvist, 
de “a consulta” scrierea corectă în astfel de situaţii, “salvarea” fiind, de cele mai 
multe ori, Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morphologic al limbii române, 
ediţia a doua, din 2005…

Conf. Univ. Dr. Dumitru Draica
Universitatea Oradea

Limba noastră

Limba noastră-i o comoară
În adâncuri înfundată
Un șirag de piatră rară
Pe moșie revărsată.
Limba noastră-i foc ce arde
Într-un neam, ce fără veste
S-a trezit din somn de moarte
Ca viteazul din poveste.
Limba noastră-i numai cântec,
Doina dorurilor noastre,
Roi de fulgere, ce spintec
Nouri negri, zări albastre.

Limba noastră-i graiul pâinii,
Când de vânt se mișcă vara;
În rostirea ei bătrânii
Cu sudori sfințit-au țara.
Limba noastră-i frunză verde,
Zbuciumul din codrii veșnici,
Nistrul lin, ce-n valuri pierde
Ai luceferilor sfeșnici.
Nu veți plânge-atunci amarnic,
Că vi-i limba prea săracă,
Și-ți vedea, cât îi de darnic
Graiul țării noastre dragă.

Limba noastră-i vechi izvoarde.
Povestiri din alte vremuri;
Și citindu-le ‘nșirate, -
Te-nfiori adânc și tremuri.
Limba noastră îi aleasă
Să ridice slava-n ceruri,
Să ne spuie-n hram și-acasă
Veșnicele adevăruri.
Limba noastra-i limbă sfântă,
Limba vechilor cazanii,
Care o plâng și care o cântă
Pe la vatra lor țăranii.

Înviați-vă dar graiul,
Ruginit de multă vreme,
Ștergeți slinul, mucegaiul
Al uitării ‘n care geme.
Strângeți piatra lucitoare
Ce din soare se aprinde -
Și-ți avea în revărsare
Un potop nou de cuvinte.
Răsări-va o comoară
În adâncuri înfundată,
Un șirag de piatră rară
Pe moșie revărsată.

Preot Alexei Mateevici
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Partea civilă în procesul penal  
aspecte teoretice şi practice
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 Repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune, a fost şi este un subiect 
important pentru societate şi membri ei. Tema rămâne de actualitate, necesitând 
o continuă evoluţie legislativă, doctrinară şi de practică judiciară, pentru a 
răspunde scopului acţiunii civile, dar în egală măsură şi scopului procesului pe-
nal, pentru a acoperi întreaga paletă de situaţii, uneori deosebit de complexe, 
ce apar în fapt. Societatea actuală se confruntă la scară amplă cu accidente de 
circulaţie, cu violenţe de tot felul, cu lipsa protecţiei la locurile de muncă sau 
cu nerespectarea suficientă a normelor care reglementează protecţia muncii, cu 
infracţiuni contra patrimoniului unor persoane fizice sau juridice, etc.
 Persoana fizică sau juridică vătămată prin infracţiune şi care a înregis-
trat o pagubă materială sau morală în urma comiterii ei, va fi interesată nu doar 
de represiunea aplicată celui vinovat prin sancţiunile penale, dar va fi în egală 
măsură dornică să obţină indemnizarea, sub orice formă, a prejudiciului. Această 
reparaţie poate fi făcută prin intermediul acţiunii civile.
 În legătură cu infracţiunile de pericol, în practica instanţelor din ţara 
noastră s-au pronunţat soluţii divergente cu privire la soluţionarea acţiunii civile 
exercitate în cadrul procesului penal de către proprietarul sau deţinătorul auto-
turismului avariat de către inculpatul trimis în judecată numai pentru săvârşirea 
infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fără a pose-
da permis de conducere. Unele instanţe au apreciat că acţiunea civilă poate fi 
alăturată celei penale deoarece ambele acţiuni au la bază aceeaşi faptă penală a 
inculpatului care, neposedând permis de conducere, a produs accidentul urmat 
de avarierea autoturismului. În schimb, alte instanţe au considerat inadmisibilă 
acţiunea civilă în procesul penal, fiind vorba de o infracţiune de pericol, iar nu 
de prejudiciu cu efecte complexe. Pentru a asigura interpretarea şi aplicarea 
uniformă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din ţara noastră s-a pronunţat asu-
pra acestei chestiuni spinoase soluţionate diferit în practică. Prin decizia în in-
teresul legii, s-a concluzionat că aceste infracţiuni de pericol nu pot genera în 
mod direct prejudicii prin ele însele, eventualele prejudicii pot fi recuperate de 
către persoana prejudiciată doar pe calea unei acţiuni civile, separate, în faţa 
instanţei civile.
  În motivare s-a arătat că atâta timp cât instanţa a fost învestită doar cu 
judecarea infracţiunii de conducere pe drumurile publice de către o persoană 
care nu posedă permis de conducere, infracţiune care, prin natura ei, nu este 
generatoare de prejudiciu, persoana vătămată prin efectele altor acte ale incul-
patului, comise cu aceeaşi ocazie, nu este îndreptăţită să alăture acţiunea sa civilă 
acţiunii penale. Infracţiunea în discuţie nu este generatoare de pagube materiale 
prin ea însăşi, întrucât pentru producerea pagubei, cel care conduce autovehicu-
lul trebuie să mai săvârşească cel puţin un act comisiv sau omisiv care să aibă 
drept urmare producerea prejudiciului.
 În cazul infracţiunilor de rezultat, este posibilă alăturarea acţiunii civile 
la cea penală, aceste infracţiuni fiind generatoare de prejudicii prin ele însele, 
putând vorbi, în numeroase situaţii, despre un prejudiciu cu efecte complexe şi 
despre o legătură de cauzalitate dintre infracţiune şi prejudiciu complexă.
 Ca atare, chiar dacă, în principiu, subiect activ al constituirii de parte 
civilă în procesul penal poate fi orice persoană fizică sau juridică păgubită mate-
rial sau moral prin infracţiune, nu este mai puţin adevărat că sfera subiecţilor 

activi este restrânsă şi indicativă, în sensul că acţiunea civilă în procesul penal 
se exercită numai de către anumiţi subiecţi şi în strânsă legătură cu condiţiile 
generale ale exercitării acţiunii civile în procesul penal.
 Urmare a evoluţiei doctrinei şi jurisprudenţei din ţara noastră, sub 
influenţa doctrinei şi practicii internaţionale, calitatea de subiecţi activi ai 
acţiunii civile exercitate în procesul penal pot fi dintre cele mai diverse categorii 
de persoane fizice sau juridice. 
 Posibilitatiea evoluţiei pe plan intern îşi are explicaţia în terminologia 
aleasă de legiuitor (art. 24 alin.2, art. 14 alin.2 şi 15 alin.1 C.proc.pen.), care 
este de natură să permită o astfel de extindere, neintenţionându-se restrângerea 
sferei persoanelor sau a părţilor vătămate, şi implicit nici a părţilor civile. Faptul 
că nu s-a urmărit o restrângere a noţiunii de victimă penală şi de parte civilă 
rezultă şi din modul în care legiuitorul a înţeles să restrângă, în mod explicit, 
sfera subiecţilor pasivi ai acţiunii civile (art. 15 alin.1 şi 21 alin.1 şi 2 C.proc.
pen.). Prin urmare, a revenit doctrinei şi jurisprudenţei menirea de a defini şi 
interpreta noţiunea de victimă penală în contextul acţiunii civile în procesul pe-
nal, de natură a da expresie imperativului de a multiplica mijloacele efective de 
protecţie a victimelor infracţiunii. S-a apreciat că noţiunea de victimă penală, în 
contextul acţiunii civile în procesul penal tinde să se suprapună pe noţiunea de 
victimă civilă din procesul civil, neexistând nici o justificare pentru discriminări 
pe planul celor două forme de contencios. 
 În primul rând, se pot constitui parte civilă în procesul penal persoanele 
fizice sau juridice care sunt în mod direct victime ale infracţiunii (care au suferit 
în mod direct prin infracţiune, ca subiect pasiv al acesteia, pe lângă consecinţele 
respective, şi un prejudiciu, material şi/sau moral). 
 În doctrină şi jurisprudenţă nu este contestat dreptul victimelor directe 
de a se constitui parte civilă în procesul penal, pentru recuperarea prejudiciului 
material înregistrat. În trecut, însă, datorită lipsei unei dispoziţii exprese, obi-
ect al dezbaterilor l-a reprezentat indemnizarea prejudiciului moral produs prin 
săvârşirea infracţiunii persoanelor fizice sau juridice ce au fost victime imediate 
ale faptei penale.
 Dacă doctrina şi practica au acceptat în final acordarea daunelor mo-
rale în cazul persoanelor fizice, (pretium doloris, pretium affectionis, preţul 
frumuseţii etc.), obiect al dezbaterilor l-a reprezentat admisibilitatea acordării 
daunelor morale pentru persoanele juridice. Opinia majoritară  s-a exprimat 
în sensul că şi aceste persoane pot înregistra un prejudiciu moral, care trebuie 
indemnizat (precum daunele create prin pierderea credibilităţii, prestigiului sau 
reputaţiei unei persoane juridice etc.). 
 Disputa a fost tranşată prin introducerea, art. 14 alin.5 C.proc.pen. (prin 
Legea nr.281/2003), care dispune, fără deosebire între persoana fizică şi cea 
juridică, că acţiunea civilă poate avea ca obiect şi tragerea la răspundere civilă 
pentru repararea daunelor morale. Astfel s-a realizat o benefică întoarcere în 
timp, la dispoziţiile C.proc.pen. din 1936 (art.6 alin.1)  şi ale C.penal din 1936 
(art.92 alin.2).
 Victima indirectă sau victima prin ricoşeu a fost definită ca fiind terţul 
care înregistrează un prejudiciu material sau moral ca şi o consecinţă a vătămărilor 
cauzate victimei directe. 
 Ca evoluţie în timp, iniţial, în practica şi jurisprudenţa internă şi 
internaţională s-a apreciat că aceste persoane, în calitatea lor de victime civile 
pot să-şi aducă prejudiciul în faţa instanţei civile, nu însă şi în faţa instanţei pe-
nale. Doctrina şi, apoi jurisprudenţa a admis ca victime penale pe moştenitorii şi 
apropiaţii victimei imediate. 
 A fost recunoscută calitatea de parte civilă în procesul penal a tuturor 
apropiaţilor victimei directe, indiferent dacă aceasta este decedată sau nu, cu 
condiţia ca prejudiciul invocat suferit să decurgă direct din faptele care formează 
obiectul urmăririi, apropiindu-se de jurisdicţia civilă referitoare la acţiunea în 
reparaţie.
 Mai întâi a fost recunoscut dreptul moştenitorilor şi apropiaţilor victi-
mei directe decedate de a solicita prejudiciul material şi moral în cadrul procesu-
lui penal. Recent s-a recunoscut dreptul de a cere şi obţine despăgubiri de către 
aceste victime indirecte în cazul în care supravieţuieşte victima directă. 
 În practica judiciară românească ne confruntăm încă cu respingerea ca 
inadmisibilă  a unei astfel de constituiri de parte civilă în procesul penal.  
 Vom încerca să oferim câteva argumente pentru care trebuie îmbrăţişată 
opinia doctrinei şi jurisprudenţei internaţionale în această privinţă, pornind de 
la o soluţie recentă a instanţelor din ţara noastră, care, confruntată cu această 
chestiune, a respins ca inadmisibilă constituirea de parte civilă a victimei prin 
ricoşeu în caz de supravieţuire a victimei directe (victimă a infracţiunii prev. si 
ped. de art.184 alin.2 si 4 C.pen. – vătămare corporală gravă din culpă produsă 
printr-un accident de circulaţie), motivarea fiind că raportat la victima indirectă 
este vorba despre o infracţiune de pericol, ca atare prejudiciul nu poate fi reparat 
prin exercitarea acţiunii civile în procesul penal, ci doar pe calea unei acţiuni 
civile exercitate în faţa jurisdicţiei civile.
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a. Asistăm la o confuzie din moment ce se vorbeşte despre faptul că în 
doctrină şi jurisprudenţă s-a ajuns la concluzia că infracţiunile de pericol nu 
pot genera prejudicii morale şi materiale, ca eventualele prejudicii în cazul aces-
tor infracţiuni, pot fi recuperate de către persoana prejudiciată doar pe calea 
unei acţiuni civile, în faţa instanţei civile (invocând Deciziile nr.29/2008 şi nr. 
43/2008 în interesul legii).

 Că nu este vorba despre o infracţiune de pericol, ci despre o infracţiune 
de rezultat, rezultă însăşi din denumirea infracţiunii: vătămare corporală gravă 
din culpă, infracţiune care este, prin natura sa, o infracţiune de rezultat.

 Din moment ce instanţa respinge pretenţiile victimei prin ricoşeu (ma-
mei victimei directe) pentru motivul că am fi în prezenţa unei infracţiuni de 
pericol, nu de rezultat, ne întrebăm care este considerentul pentru care admite 
pretenţiile victimei directe? Nu este posibil ca infracţiunea să fie de rezultat 
pentru o persoană, dar să fie de pericol pentru o altă persoană. În realitate, 
infracţiunea are un caracter unitar şi indivizibil şi nu se poate produce o frag-
mentare, o rupere a acestui caracter. Natura infracţiunii nu se schimbă în funcţie 
de persoana afectată. Infracţiunea de vătămare corporală gravă din culpă, ca 
infracţiune de rezultat, a produs consecinţe complexe, asupra unui cerc larg de 
persoane, prejudiciul tuturor având ca sursă unică infracţiunea. 

 Dacă instanţa priveşte infracţiunea ca fiind de rezultat pentru victima 
directă şi de pericol pentru victima prin ricoşeu, în cazul în care victima directă 
decedează, dacă primim raţionamentul instanţei, atunci succesorii sau apropiaţii 
victimei decedate nu ar putea să se constituie parte civilă în procesul penal, 
deoarece pentru aceştia ar însemna că este vorba tot despre o infracţiune de 
pericol, ce nu poate determina repararea prejudiciului în cadrul procesului pe-
nal. Or, în caz de deces al victimei directe, practica actuală admite fără rezerve 
cererile de reparaţie ale victimelor indirecte. Care este raţiunea pentru care s-ar 
refuza reparaţia victimei indirecte, atunci când nu intervine decesul, odată ce 
victima indirectă probează şi în acest caz toate condiţiile răspunderii? Care este 
raţionamentul pentru care, doar în cazul supravieţuirii victimei directe, pentru 
persoanele afectate infracţiunea să se transforme în una de pericol?

 Deciziile citate în sentinţă, pronunţate în interesul legii, se referă la 
infracţiuni de pericol unde prejudiciul nu este inclus în conţinutul legal 
al infracţiunii ci, eventual, dacă se produce un prejudiciu, acesta este exte-
rior conţinutului infracţiunii, nefiind în raport direct de cauzalitate cu fapta 
ilicită.  

 În speţă însă, prejudiciul s-a produs faţă de victima indirectă în mod 
direct prin infracţiune, fără să se mai fi săvârşit încă “un act comisiv sau omisiv 
care să aibă drept urmare producerea prejudiciului”.

b. Un puternic raţionament în favoarea admisibilităţii constituirii de parte 
civilă în procesul penal a victimei indirecte în caz de supravieţuire a victimei di-
recte este oferit de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din România, în sensul că: 

“Cum în asemenea cazuri toate urmările păgubitoare decurg din aceeaşi 
faptă, unică, a inculpatului, deşi aceasta constituie infracţiune numai în raport 
cu unul dintre efectele produse, cum ar fi moartea sau vătămarea integrităţii 
corporale a victimei, este raţional şi echitabil ca toate pretenţiile de despăgubiri 
să fie soluţionate în cazul acţiunii civile alăturate celei penale. ... Aşa fiind, nu 
se poate considera că ar exista raţiuni ca prejudiciul unic suferit de victimă 
prin săvârşirea unei fapte penale, de asemenea, unică, să fie fragmentat, iar 
competenţa de soluţionare a acţiunii civile să fie împărţită între două instanţe – 
penală şi civilă – cu toate inconvenientele ce decurg din aceasta”.

c. În favoarea acestei admisibilităţi pledează însăşi normele înscrise în C.proc.
pen. 

 Nu există nici o dispoziţie legală în legislaţia noastră procesual penală 
care să refuze repararea prejudiciului cauzat victimei indirecte în cadrul pro-
cesului penal. Nu există nici o dispoziţie care să facă diferenţa între victima 
directă şi indirectă, singura condiţie este de a fi victimă, deci persoana lezată prin 
infracţiune, care să fi suferit prejudiciul direct ca urmare a săvârşirii infracţiunii. 

 Ne întrebăm care este dispoziţia din C.proc.pen. sau din C.proc.civ. care 
să restrângă accesul la justiţie şi care să ne trimită la o instanţă anume, într-un 
asemenea caz? Care ar fi dispoziţia care să dividă repararea unui prejudiciu 
având o sursă unică între două instanţe: civilă şi penală? Care anume condiţii 
pentru admisibilitatea acestei acţiuni civile a victimei indirecte în procesul pe-
nal nu le îndeplineşte victima prin ricoşeu? În baza cărui text de lege sau decizie 
în interesul legii victimele prin ricoşeu nu pot primi rambursarea acelor chel-
tuieli prin constituirea ca părţi civile în procesul penal?

d. În realitate, problema care se pune este aceea dacă, în speţă, victimele in-
directe pot sau nu pot să primească despăgubiri pentru prejudiciile săvârşite 
prin infracţiune, în cadrul procesului penal, iar asta, în condiţiile în care victima 
directă a supravieţuit.

 Este notoriu că doctrina şi practica judiciară din România, la fel ca şi cea 
internaţională, după anumite evitări, recunosc constant dreptul la despăgubiri 
în procesul penal apropiaţilor victimei directe, în cazul decesului acesteia din 
urmă – chiar dacă, formal, este vorba tot despre o victima indirectă. 

 Nu a existat nici o normă care să împiedice această practică constantă. În 
mod similar, nu există nici o raţiune care să interzică ca aceeaşi să fie soluţia în 

cazul victimei indirecte în ipoteza în care accidentul nu s-a soldat cu moartea 
victimei directe. În cazurile în care nu intervine decesul victimei directe, starea 
în care este adusă victima directă este adesea mai gravă din punct de vedere 
material şi mai dureroasă din punct de vedere moral pentru apropiaţi decât ar 
fi fost însăşi moartea victimei directe.

 Textele de lege (art.12 alin.2, art.24 alin.1, art.14 alin.3 C.proc.pen.) nu 
limitează participarea în cadrul procesului penal ca şi parte civilă a unei vic-
time indirecte a infracţiunii în măsura în care aceasta dovedeşte suferirea unui 
prejudiciu produs din cauza infracţiunii. Aceste dispoziţii nu vorbesc expres 
şi limitativ despre dreptul de a se constitui parte civilă cu privire la victima 
directă. Dacă legiuitorul român ar fi dorit o restrângere a cercului persoanelor 
vătămate, ar fi procedat în mod expres la această limitare. Cum legea nu face 
nici o distincţie între victima directă şi cea indirectă, este aplicabil principiul de 
drept potrivit căruia Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. 

 Cel prejudiciat (persoana fizică sau juridică) are dreptul exclusiv de 
opţiune, de a alege între a se adresa fie instanţei civile, fie instanţei penale. Acest 
drept de opţiune reprezintă o garantare a liberului acces la justiţie şi a egalităţii 
în faţa legii (egalitatea de tratament, egalitatea de şanse). 

 Dreptul de a alege, reprezintă un drept personal-propriu şi exclusiv al 
celui vătămat, indiferent că este victimă directă sau indirectă. Din moment ce 
a fost exercitat dreptul de opţiune, instanţa este ţinută să nu fragmentize, să nu 
împartă acţiunea civilă între instanţa penală şi civilă. 

e. În sensul admisibilităţii constituirii de parte civilă în procesul penal al 
victimei prin ricoşeu pentru cazul supravieţuirii victimei directe s-a exprimat 
şi practica juridică internaţională. Arătăm că, jurisprudenţa franceză nu a dat 
întotdeauna soluţii favorabile privind admisibilitatea acţiunii civile a victimei 
prin ricoşeu. Această jurisprudenţă nu mai este însă de multă vreme de actuali-
tate: apropiaţii victimei unei infracţiuni neintenţionate de vătămare corporală 
sunt admişi să se constituie parte civilă şi să facă dovada prejudiciului pe care 
l-au suferit personal, prejudiciu decurgând direct din faptele care fac obiectul 
acuzării (în acest sens stau numeroase decizii ale Curţii de Casaţie franceze). 
Revigorarea vechii jurisprudenţe s-a produs în 1989 , Curtea de Casaţie a decis 
că soţia şi copiii unei persoane grav vătămate pot să solicite autorului infracţiunii 
reparaţia prejudiciului care le-a fost cauzat prin vederea suferinţelor fizice şi 
psihice ale victimei, soţ, respectiv tata. De atunci, practica judiciară constantă 
instanţelor franceze au admis constituirea de parte civilă apropiaţilor victimei 
directe care a supravieţuit cu sechele grave, admiţându-se că prejudiciul înreg-
istrat de aceste victime indirecte este chiar mai grav în acest caz.

 În practica şi literatura de specialitate franceză  s-a arătat că aceste 
victime indirecte justifică un prejudiciu personal, produs direct ca urmare a 
infracţiunii. Deci, o altă persoană decât victima directă a infracţiunii poate va-
labil să exercite acţiunea civilă în procesul penal, din moment ce ea însăşi este 
lezată prin infracţiune şi face dovada unui prejudiciu personal.

f. Recent, şi literatura de specialitate din ţara noastră consideră ca fiind 
admisibilă constituirea de parte civilă în procesul penal în cazul în care nu in-
tervine decesul victimei directe.

Referitor la raţionamentele ce justifică soluţia de lărgire a cercului victimelor 
care se pot constitui parte civilă în procesul penal, s-a arătat că, necesitatea 
reparării întregului prejudiciu în cadrul aceluiaşi proces penal rezultă nu doar 
din avantajele de notorietate pe care le prezintă rezolvarea concomitentă de 
către aceeaşi instanţă a acţiunii penale şi a celei civile, dar şi din “necesitatea 
înlăturării oricăror criterii discriminatorii sau de inechitate între diferitele părţi 
civile”, şi că noţiunea de victimă penală în contextul exercitării acţiunii civile în 
procesul penal tinde să se suprapună pe noţiunea de victimă civilă din procesul 
civil.
 Sentinţa supusă analizei, sub aspectul admisibilităţii constituirii de parte 

civilă a victimei indirecte, a fost desfiinţată în apel. 
 Considerăm că această decizie reprezintă un veritabil pas înainte, de-

schizând drumul recunoaşterii de către practica noastră a dreptului victimei in-
directe de a obţine despăgubiri în procesul penal, alăturând acţiunea civilă celei 
penale.  

 Raţionamentele exprimate de noi pentru infracţiunea de vătămare 
corporală din culpă sunt aplicabile şi în cazul altor infracţiuni prevăzute în 
Codul penal sau în legi speciale. 

Av. Drd. Patricia Vanca  
Baroul Cluj
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În căutarea omului dostoievskian

[continuare din  numărul anterior ]  

 În momentul când este lipsit de li-
bertatea atât de necesară lui, acesta este capa-
bil de orice. Acestea sunt momentele în care el 
săvârşeşte crimele, pe care de altfel nu le regretă, 
conştiinţa lui nu este încărcată de lipsa lui de 
umanitate, astfel încât, dintr-un punct de vedere 
şi acesta întruchipează ideea supraomului. 
 Fiind privat de libertatea conştiinţei, 
el o lasă pe Matrioşa să se sinucidă. Imaginea 
Matrioşei este cea care mai apoi îi îngrădeşte lib-
ertatea, încât el vrea să comită o nouă crimă, cea 
a adulterului. Totuşi, chiar dacă este oprit la timp 
de la înfăptuirea ei, dezirabila idee a libertăţii îl 
împinge la înfăptuirea unei noi crime, cea care 
duce la moartea soţiei lui, Maria Timofeevna şi 
a fratelui ei. 
 În ceea ce priveşte conştiinţa lui,  nu 
există o asemănare între el şi Raskolnikov. Spre 
deosebire de Rodion, care are posibilitatea de a 
alege între bine şi rău, prin intermediul celor două 
personaje, Sonia şi Svidrigailov, lui Stavroghin, 
autorul nu i-a uşurat deloc existenţa. Pentru el, 
Kirillov şi Şatov nu au aceeaşi semnificaţie. Cei 
doi, doar întruchipează ideile stavroghiene, ei nu 
le şi soluţionează, ei nu reprezintă un punct de 
sprijin pentru Nikolai. 
 În cazul celor doi, Stavroghin a introdus 
sămânţa ideii în mintea lor, dar de aici aceasta 
a încolţit spre alte idei. Astfel, putem spune că 
Nikolai a dorit să vadă un final la cele două idei 
pe care le materializează Kirillov şi Şatov. 
 În mintea lui Kirillov a încolţit şi ideea 
fericirii, care pentru el reprezintă câteva secunde, 
moment în care el simte fericirea deplină şi, în 
aşteptarea acelor câteva secunde, preferă să stea 
noaptea treaz în loc să doarmă. Aceste secunde 
de fericire nu pot dura mai mult, deoarece, în 
concepţia lui Kirillov, omul nu este capabil să le 
suporte intensitatea, de aceea el doreşte trans-
formarea fizică a omului, în supraom. Pen-
tru Kirillov, uciderea lui Dumnezeu reprezintă 
marele său ţel, deoarece, numai prin înfrângerea 
creştinismului, omul va putea atinge starea 
supremă a fericirii. 
 În ambele cazuri, ideea care i-a obse-
dat le-a condus viaţa, dar le-a şi adus moartea. 
Chiar dacă unul s-a sinucis aparent în susţinerea 
ideii lui, şi celălalt a fost ucis tot pentru idee. 
De aceea, din acest punct de vedere, moartea lui 
Stavroghin este oarecum anticipată, deoarece în 
final moare şi el, după ce decedează Kirillov şi 
Şatov. La fel cum ideile lui se sting, se stinge şi 
el fără un motiv anume, în mod neprevăzut.
Ideea supraomului este exemplificată în Demo-
nii prin Şigaliov şi Piotr Stepanovici. Şigaliov 
doar teoretizează această idee, el nu are capaci-
tatea de a pune în practică propriul lui sistem de 
a împărţi lumea pentru că nu este înzestrat cu 
abilităţi de lider. De aceea cel care vrea să pună 
în practică şigaliovismul este Piotr Stepanovici.
 Piotr crede în ideea supraomului şi 
încearcă să ajungă la condiţia de supraom, 

prin intermediul grupului celor cinci, pe care l-a 
infiinţat cu scopul de a întoarce ordinea firească 
a lucrurilor cu susul în jos, pentru a crea haos. 
Ceea ce-l împiedică pe el să ajungă la condiţia 
de supraom este faptul că el, chiar dacă neagă 
existenţa lui Dumnezeu ca putere supremă, el 
vrea să aibă totuşi un idol, pe Stavroghin, fapt 
ce-l împiedică să-şi atingă ţelul.
 Cea mai veritabilă şi interesantă afirmaţie 
a existenţei ideii de Dumnezeu aparţine perso-
najului Fedka-ocnaşul, care, deşi este un tâlhar 
şi fură chiar şi din biserici, îşi susţine credinţa în 
faţa lui Piotr, moment care, dacă nu a fost des-
tul de şocant pentru Piotr, a fost cu siguranţă 
pentru cititor, deoarece acesta nu s-a aşteptat la 
revelarea credibilă pe care acesta a făcut-o, cu 
atâta hotărâre. În acel moment, Piotr a decăzut 
mai mult în ochii tuturor, fiind pus faţă în faţă 
cu un criminal care are mai multă credinţă decât 
s-ar fi aşteptat.
 În ultimele momente ale vieţii lui, Ste-
pan Trofimovici afirmă existenţa lui Dumne-
zeu: ,,Ideea că există ceva infinit mai drept şi 
mai ferice decât mine mă umple şi pe mine de 
o duioşie nemăsurată şi de glorie, o, oricine aş 
fi eu, orice aş fi făcut eu! Pentru om mult mai 
necesar decât conştiinţa propriei sale fericiri este 
să ştie şi clipă de clipă să creadă că undeva există 
deja o fericire perfectă şi netulburată pentru toţi 
şi pentru toate” . Dar, totuşi, el exprimă şi ideea 
în care a crezut (şi poate mai crede încă), aceea 
că: ,,Întreaga lege a existenţei umane constă nu-
mai în posibilitatea pentru om de a se închina 
în faţa a ceva infinit de măreţ. Lipseşte-i pe oa-
meni de acest infinit măreţ, ei nu vor accepta să 
trăiască şi vor muri pradă disperării [...] trăiască 
Măreaţa Idee! Veşnică şi incomensurabilă Idee! 
Orice om, oricine ar fi el, are nevoie să se închine 
în faţa a ceea ce reprezintă Măreaţa Idee.”   
 Personajele lui Dostoievski, prin însăşi 
natura lor şi prin rolul care li se dă, ar putea 
fi numite personaje-idee, deoarece ele sunt 
înruchipări ale unor idei, pe care autorul vrea 
să le materializeze în opera lui de ficţiune. Per-
sonajul în sine este ideea, iar fără idee, el nu ar 
exista.
 Ideea etică care se află în centrul gândirii 
lui Dostoievski o reprezintă suferinţa, de aceea 
conştiinţa personajelor trebuie să fie filtrată prin 
această idee până la obţinerea iertării şi ispăşirii 
păcatelor care le macină sufletul. 
 O altă idee la care autorul revine mereu, 
este asocierea catolicismului cu socialismul. 
Această idee este cel mai bine evidenţiată în 
Fraţii Karamazov, dar ceea ce este prezentat mai 
pe larg în capitolul Marele Inchizitor, apare şi 
în Demonii, în viziunea asupra viitorului, a lui 
Şigaliov, dar şi prin ideile care-l posedă pe Pi-
otr Verhovenski. Pentru Dostoievski, şi catoli-
cismul, şi socialismul urmăreau aceleaşi lucruri: 
organizarea vieţii numai din punctul de vedere 
al existenţei ei pe pământ.
 Pe baza acestor idei, Piotr exprimă 
existenţa lui Dumnezeu pentru conştiinţa 
poporului: ,,desigur nu credeţi în Dumnezeu, şi 
înţelegeţi prea bine că aveţi nevoie de credinţă 
numai pentru abrutizarea poporului. Adevărul 
este mai cinstit decât minciuna” . 
 O altă afirmaţie a lui Piotr susţine aso-
cierea socialismului cu catolicismul: ,,Uniforma 
exercită o putere magică. Am născocit anume 
tot felul de funcţii şi grade [...]. Vine apoi forţa 
următoare, bineînţeles, sentimentalismul. Ştii, 
socialismul la noi se răspândeşte mai ales prin 
sentimentalism” . 
 Socialismul, apare în conexiune cu at-
eismul. Socialismul apare în text prin formulări 
specifice lui, care neagă existenţa spirituală a 
omului şi libertatea lui. Dar, cu toate intenţiile 
autorului de a discredita socialismul, acesta nu

poate fi impus ca termen de comparaţie cu bi-
serica catolică sau cu ateismul.
 Opoziţia dintre catolicismul roman şi 
ortodoxismul rus este evidenţiată prin carac-
teristicile catolicismului care şi-a impus ca ţel 
puterea prin prezenţa simbolică a sabiei Ceza-
rului, pe când idealul ortodoxismului rus consti-
tuie unirea oamenilor.

  Rusia şi spiritul rus

 Cea mai importantă caracteristică care 
marchează opera lui Dostoievski este spiritul 
rus, Rusia şi faptul că el însuşi este rus până în 
adâncul sufletului. După cum afirmă Nikolai 
Berdiaev în Filosofia lui Dostoievski, ,,orice ge-
niu nu este internaţional, ci naţional, şi exprimă 
general-omenescul în ceea ce este naţional [...]. 
El este tipic rusesc, geniu rus până în străfunduri, 
cel mai rus dintre marii scriitori naţionali” . 
 A-l studia pe Dostoievski înseamnă 
a studia spiritul rus, şi a-l înţelege reprezintă 
înţelegerea sufletului rus cu toate contradicţiile 
firii lui. El nu este numai un reprezentant al 
spiritului rus, el este şi un puternic susţinător 
al ideilor ruseşti. ,,În el s-au răsfrânt toate an-
tinomiile şi maladiile conştiinţei naţionale” . În 
Dostoievski se pot descoperi toate caracteristi-
cile spiritului rus: umanismul nelimitat, supra-
estimarea, smerenia şi naţionalismul.
 Specificul spiritului rus este libertatea, 
el nu poate trăi dacă este privat de libertate şi 
totodată el este apocaliptic, de aceea el este ,,ca-
pabil să atingă beatitudinea morţii” . 
  Toate romanele lui Dostoievski dezvăluie 
idealizarea poporului, el Îl caută în popor pe 
Dumnezeu şi caută adevărul. Poporul tot timpul 
a constituit o putere de neînvins pentru Rusia. 
Pentru Dostoievski acesta ascunde taina vieţii. 
Când autorul vorbeşte despre poporul rus, aces-
ta se referă la ţărani, la clasa muncitorească, oa-
menii simpli care trăiesc prin puterea mâinilor, 
adică din munca fizică. Dostoievski este atras de 
întunecata pătură populară. 
 Pentru Dostoievski, poporul reprezintă 
în primul rând creştinismul. Slavofilii con-
siderau poporul rus cel mai creştin popor din 
lume, la care ortodoxia apare mai mult ca o 
caracteristică. Pe Dostoievski îl interesează în 
mod deosebit desti-nul omului în Rusia. Pen-
tru el, concepţia privitoare la pământul rusesc 
este foarte profundă. El vede pământul rusesc 
la fel ca sufletul omului până în straturile sale 
cele mai adânci şi mai întumecate de unde răsar 
toate tragediile din cursul istoriei.
 Multe din ideile acestea privitoare la Ru-
sia şi la poporul rus ies la suprafaţă prin diferite 
personaje, de exemplu în romanul Demonii prin 
Şatov, care exprimă ideea că poporul rus este 
un popor purtător al lui Dumnezeu. În aceeaşi 
discuţie, el îşi afirmă credinţa în ortodoxismul 
poporului rus şi că cea de-a doua venire a Lui 
Hristos pe pământ se va întâmpla în Rusia.
 

Prof. Roxana Vac

[continuarea în numărul următor ]

Lucrarea a fost publicată și în Anuarul institutului de 
cercetare socio-umane Sibiu, 2010, Editura Academiei 
Române
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Cioran, din nou printre români? 
Floare de Lotus                             Anul 2. Numărul 3. 25 VI  2011

 

 În 8 aprilie, Emil Cioran, filosoful român de expresie franceză ar fi îm-
plinit 100 de ani. Dar nu din cauza asta apare în vizorul ziariştilor şi al oame-
nilor de cultură din ţară dar şi din străinătate, ci din cauza unei licitaţii de la 
Paris.  
 Casa Binoche şi Giquello a pus la vânzare la începutul lunii aprilie 
manuscrisele lui Cioran ce constituie întregul fundament al operei filosofului. 
Până la această licitaţie, Emil Cioran părea oarecum lăsat deoparte, puţin negli-
jat de cultura română, menţionat doar în câteva publicaţii. 
 Acum, întreaga sa moştenire culturală cumpărată de George Brăiloiu,  se 
află din nou la noi în ţară, aşa cum trebuia să fie încă de la început. 
 După licitaţia de la Paris, Sorin Ilieşiu a pus sub semnul întrebării modul 
în care documentele au ajuns de la Sibiu în Franţa şi a cerut deschidere unei 
anchete. Regizorul documentarului „Apocalipsa după Cioran” susţine că acestea 
nu ar fi trebuit să se afle în Franţa, deoarece ele aparţin de drept statului român, 
Cioran însuşi dorind ca scrierile sale să intre în posesia Bibliotecii Astra din 
Sibiu. Dar ele au fost cumpărate în mod misterios de o cunoştinţă a doamnei 
Eleonora Cioran, cumnata scriitorului, şi în final puse la vânzare. 
 Din păcate, statul român nu a părut să aibă intenţia sau posibilitatea 
de a le răscumpăra. Aşadar, George Brăiloiu, un simplu om de afaceri, le-a 
achiziţionat şi le-a donat Academiei Române. 
 Importanţa acestui scriitor este extraordinară, şi nu doar pentru că a fost 
un geniu neînţeles, dar şi pentru că e printre puţinii scriitori români consacraţi 
ai literaturii universale. Despre modul lui de viaţă ştie toată lumea: a avut o 
tinereţe frustrantă în ţară şi a dus un trai greu în mansarda de la Paris. S-a născut 
în 8 aprilie 1911 la Răşinari, a urmat liceul la Sibiu şi Facultatea de Litere şi 
Filosofie la Bucureşti. În perioada de studenţie s-a remarcat prin diferite arti-
cole în periodicele: Gândirea, Vremea, Azi, Floarea de foc, iar în 1933, datorită 
înclinaţiei spre agnosticism şi existenţialism, a primit o bursă la Berlin, anul 
următor apărându-i prima carte, „Pe culmile disperării”. Scrisă la doar 22 de 
ani, aceasta impresionează prin intensitatea ideilor, febra naţionalismului şi stilul 
poetico-abstract al unei cugetări profunde. Încă din primele pagini se simte tor-
tura sentimentelor antagoniste: „A fi plin de tine însuţi, nu în sens de orgoliu, ci 
de bogăţie, a fi chinuit de o infinitate internă şi de o tensiune extremă înseamnă 
a trăi cu atâta intensitate încât simţi cum mori din cauza vieţii”.  În anul apariţiei 
(1934) i se acordă Premiul Comisiei pentru premierea scriitorilor tineri needitaţi, 
apoi mai publică patru cărţi în limba română, iar în 1945 se stabileşte definitiv 
în Franţa. Tânăr fiind, a fost influenţat, ca şi compatrioţii săi (Eliade, Ionescu) 
de mişcările de idei din acea epocă,  şi de numeroasele polemici politice. Cioran 
a simpatizat întâi cu hitlerismul iar apoi cu Garda de Fier, ajungând în final un 
apatrid, uitat de români dar îmbrăţişat de francezi.   
 În ciuda diverselor reacţii stârnite de replicile tăioase la adresa României 
şi la adresa Franţei, el a rămas celebru, păstrând o oarecare legătură cu origi-
nile.  
 În cartea „La tentation d’exister” (Ispita de a exista), apărută în 1956 la 
Paris, filosoful declară: „Mărturisesc că am considerat odinioară ca o ruşine fap-
tul de a aparţine unei naţii oarecare, unei colectivităţi de învinşi, asupra originii 
căreia nu-mi era îngăduită nici o iluzie” , şi mai departe, „Cum poţi să fii român? 
- Era o întrebare la care nu puteam să răspund decât printr-o durere de fiece 
clipă” . În mod paradoxal, ura sa pentru ambele ţări a fost hrănită de iubire şi 
de pasiune. Fiecare frază scrisă împotriva lor a fost bine gândită, construită cu 
trudă, pasiune şi orgoliu, acel orgoliu ce nu poate caracteriza decât un român. 

 La scurt timp după ce haosul s-a instalat în ţară, Cioran adoptă limba 
franceză pentru a-şi crea universul poetic. 
Dar de ce să renunţe la limba maternă? De ce limba franceză? ne întrebăm. 
 Ei bine, pentru că această limbă are anumite întorsături ale exprimări, 
nişte libertăţi ale stilului pe care limba română nu le are, şi, cel mai important, 
are o muzicalitate ce face din orice paragraf un text poetic. Pentru a exemplifica 
această diferenţă de stil, trebuie să abordăm problema din punct de vedere cul-
tural, social şi istoric. Atât Franţa cât şi România au două trecuturi dure, uneori 
eroice şi vanitoase. Dar, „în Franţa, oamenii sunt stăpâni pe gândurile lor”.  
 Românii plăsmuiesc şi creează în taină. Dacă în marile culturi individul 
se salvează, la noi individul se generalizează cu scopul de a salva ţara – „România 
numai atunci va avea un sens în lume când ultimul român îşi va da seama de 
specificul şi unicul condiţiei româneşti”.  
 Stilul lui Cioran provine de fapt din îmbinarea acestor două culturi; 
nu e deloc poetic, dar, în esenţă, el reprezintă arta poetică în cel mai intens 
mod, prin manuscrisele sale. Toate documentele ce au fost scoase la licitaţie ne 
demonstrează că nu putem separa scriitorul de intimitate şi de identitate. 
 Cioran nu poate fi descris doar pe seama unor citate sau a unor mărturisiri. 
Caracterizarea lui stă în caiete, în jurnale, în scrisori şi în cărţi poştale; în felul 
său de a trăi şi de a se exprima, în modul în care adoptă o limbă renunţând la 
alta, sau îmbrăţişează o cultură, îndepărtând o alta, fără să le substituie sau să 
le renege definitiv. Scriitura lui e compusă din frânturi; note, scurte episoade 
narative, descrieri, amintiri, idei fugare, vise, conversaţii cotidiene, reflexii critice, 
note de lectură, aforisme. Diversitatea stilului lui este înşelătoare pentru că nu 
ştim niciodată la ce să ne aşteptăm din partea lui. 
 E vorba de intertextualitate, autoreflexivitate şi deconstrucţie. Totul 
în scrierile sale se rezumă la relaţia dintre sine şi exterior, şi pentru că totul îl 
marchează, stilul său uşor dezordonat prinde contur între senzaţiile de viaţă şi 
moarte, paroxism şi depresie, frustrare şi extaz. 
 Cioran scriitorul, ca şi Cioran omul, se consumă. Singura lui dorinţă e să 
aducă o schimbare, o purificare a umanităţii: „Dacă aş putea, aş aduce întreaga 
lume în agonie, pentru a realiza o purificare din rădăcini a vieţii; aş pune flăcări 
arzătoare şi insinuante la aceste rădăcini, nu pentru a le distruge ci pentru a le 
da altă sevă şi altă căldură, focul pe care l-aş pune eu acestei lumi n-ar aduce 
ruine, ci o transfigurare cosmică, esenţială. În acest fel, viaţa s-ar obişnui cu o 
temperatură înaltă şi n-ar mai fi un mediu de mediocrităţi. Şi poate în acest vis 
nici moartea n-ar mai fi imanentă în viaţă” . 
 Probabil din cauza trecutului său, a problemelor politice pe care le-a 
întâlnit în ţară dar şi a mediocrităţii pe care o considera ca fiind cel mai slab 
lucru, Cioran spera ca omenirea să renască din propria cenuşă, întocmai ca şi 
pasărea Phoenix. Sau, cel puţin, să aibă parte de un catharsis pe măsură: „Aş vrea 
însă o baie de lumină caldă care să răsară din mine şi să transfigureze întreaga 
lume, o baie care să nu semene încordării din extaz, ci să păstreze un calm de 
eternitate luminoasă” . 
 Revenind la evenimentul ce a marcat acest început de aprilie, printre 
manuscrisele scoase la licitaţie amintim: „Adolescenţa”, „Pamflet şi pamfletar”,  
„Consideraţiuni asupra problemei cunoştinţei la Kant”, „Cartea amăgirilor”, 
„Lacrimi şi sfinţi”, „Schimbarea la faţă a României”, câteva cărţi poştale, scrisori 
către părinţi, diplome, cărţi de identitate, fişe de lectură şi multe altele. 
 Scrise în perioada de dinainte de a se muta în Franţa, aceste documente 
sunt de o importanţă extraordinară pentru cultura şi literatura română, mai ales 
pentru că Emil Cioran va rămâne întotdeauna, alături de Eliade, Ionescu şi No-
ica, unul dintre cei mai cunoscuţi, apreciaţi şi talentaţi scriitori români, atât pe 
plan naţional cât şi internaţional. Păcat că nu am ştiut să îl asumăm condiţiei 
româneşti până acum. 

 Dar, cine ştie? 
 Poate nu e totul pierdut. 
 Cioran e din nou acasă.

Masterand  Cristina Lehene
Univ. Babes Bolyai Cluj Napoca
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În amintirea unui prieten drag
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Cerem cerului iertare
Pentru ce-am fost pe pământ;
Printr-o simplă cugetare,
Pentru cei ce nu mai sânt.

Izvor dulce, izvoraș …
Ce-ți verși lacrima-n pârâu
Mângâie-l pe Mălinaș,
Cu un bob ascuns de grâu.

Dulce-a-ne limbă română
Ce a iubit-o atât de mult,
Ți-aduce-n vers cunună
Nerostit de-abia-l ascult.

Ne-amintim cu drag de tine,
Veșnic te-om purta în gând;
Dormi sub glie Constantine,
Și-alții te-or urma nevrând.

Visul tău, mai mult ca veacul
Ce ades’ l-ai tot rostit,
Să-mparți bunul cu săracul
Astăzi pare împlinit.

Iar ofu-ți peste poate
Dus cu tine fără modru,
Până dincolo de moarte,
Acum poți vorbi cu Gojdu.

Și să-i spui drag Constantine
Că din toate ce-a lăsat …
Fii nației române 
Toate le-au scos la mezat

N-are casa din Oradea
Și din Pesta să mai știi,
Toate le-a vândut ieri Badea
Toate-s duse pe pustii.

Praf se-alege și țărână
Din tot traiul omenesc,
Moartea va-nvia-n lumină,
Sub glas Sfânt Dumnezeiesc

Dormi Costică – somnu-ți fie
Lin ca apa Crișului … 
Iar în noua Împărăție,
Fie voia Domnului !

Să-ți fie somnul lin, domnule Malinaș

 Patria cărtilor ce se imputineza pe zi ce trece a mai pierdut un oştean 
credincios: pe Constantin Mălinas, omul care credea neabătut , asemenea marilor 
renascentişti ai lumii că ” Litterae faciunt humaniores” (învăţătură, cultura, ne 
face mai umani).Vestea despre moartea sa ne-a îndurerat profund şi clopotele 
au răsunat în inimile noastre, aducandu-ne aminte că suntem doar ”o vânare de 
vânt”. L-am cunoscut pe Mălinu de pe vremea când era un simplu şi meticulos 
bibliotecar la biblioteca ”Gheorghe Șincai” pe vremea când ne citeam creaţiile 
la cenaclul instituţiei înainte de l989. Anii au trecut ,dar Mălinu a ţinut drept 
drumul de la liniştea bibliotecii la tumultul politic al agorei. A fost director al 
prestigioasi instituţii, consilier local, editor al unei publicaţii deosebite de un 
profund patriotism ”Familia noastră”, consacrată dialogului între românii ”intra 
muros ” şi ”extra muros”. A călătorit pentru documentare la românii din afară 
graniţelor ţării, de la Giula şi Novi Sad la românii însinguraţi din Maramuresul 
istoric şi chiar la acei din Crimeea, că şi cum ar fi vrut să-i stropească pe toţi cu 
flacără vie a unirii. 
 Doctor în filologie, iubitor de medalistica lui Eminescu, documen-
tat luptător pentru recuperarea patrimoniului lui Emanuil Gojdu, Constantin 
Mălinas ne-a uimit pe toţi în ultima parte a vieţii. A scris mult după moartea 
soţiei sale că intr-un gest suprem de recuperare a întregii sale vieţi. cărţile sale 
de poezie şi de proză şi le-a lansat cu lume multă şi sufragii cinstite la Cenaclul 
baroului Bihor. Ultima sa carte însă, intitulată ”Proză de transport ” şi-alansat-o 
la Primăria din Marghita, alături de cei dragi lui, cei cunoscuţi din copilărie şi 
juneţe. 
 Scriitorul s-a întors în chip simbolic spre izvoare şi iată cum ultima sa 
carte a devenit o opera premonitorie înainte de a fi o opera care să surprindă 
rătăcirile oralităţii urbane şi stricării limbii române. Constantin Mălinas a fost 
în sensul nemţesc al cuvântului ”ein bucherwurm” (un şoarece de bibliotecă), dar 
în sensul bun al denominaţiunii, un om care se retrage în himeră pentru a se 
întări pentru luptă cu realitatea de dincolo de zidurile reci ale bibliotecii. Ajuns 
în agoră, Constantin Malinas a învins. A păşit pe calea regală de la admirarea 
cărţii la facerea ei. 
 Ceea ce nu-i puţin lucru. Moartea lui este o pierdere grea pentru intelec-
tualitatea din Oradea şi Bihor, după cum va fi şi o absenţa de neinlocuit pentru 
lucrrile cenaclului nostru unde a luat de atâtea ori cuvântul , fie în calitate de 
autor, fie în calitate de critic literar. 
În semn de oraţie funebră, chiar dacă tânguirea noastră nu atinge dramatismul 
celor ale lui Bossuet, la capătâiul celui dispărut dintre noi, plângem cu acest 
sonet despre omul iubitor de carte aleasă şi ziditoare de spirit şi simţire: 

Şpalturile sparte
 

Din spuma carei Mări, apari, Tu, Carte
Cu ochii grei de plumb, Tu, Făt Frumos
Plângând cu litere, pe Cris, in jos,
Varadiei cu șpalturile sparte.
 
 
De Tine, numai moartea  mă desparte.
Tiparnița e un concert duios,
Ca mersul Domnului cel Viu, pe jos,
Mustrare blândă a  Măicuței Arte.
 
 
Precum un panaceu mi-astâmperi chinul,
Ma faci mai tare si mai bun, mai drept,
Ma-mbeti in nopti tarzii, mai rau  ca vinul
 
 
Dar dup-orgie, sunt mai intelept,
Căci schimb într-un surâs candid, suspinul,
Ce mi se-mplântă, deseori, in piept...

 
 Dumnezeu sa te aseze la dreapta Sa, iubitor  și slujitor al Cărții !

Din partea Cenaclului  literar al Baroului Bihor,

 Avocat Pascu  Balaci
Membru al Uniunii Scriitorilor din Romania

Ing. Mircea Vac 

Expertul evenimentelor tale, de sunet și lumină.

OP
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ÎNVĂŢAREA PRIN RECOMPENSA-PEDEAPSA JOC DIDACTIC
- Debut -

 Atunci când vorbim despre învãţare,suntem mereu tentaţi sa o raportãm 
la fiinţa umanã. Învãţarea nu este insã un fenomen exclusiv uman. Ea se regãseşte 
și în conduita animalelor şi, în general, în întrega lume vie, împletindu-se strâns 
cu un alt fenomen, anume cel de adaptare.
 Pentru A. Clausse - învãţarea reprezintã o modificare în 
comportament,realizatã prin soluţionarea unei probleme care pune individul în 
relaţie cu mediul”, iar pentru  psihologul Robert Gagne învaţarea reprezintã 
“acea modificare a dispoziţiei sau a capacitãţii umane care poate fi menţinutã si 
care nu poate fi atribuitã procesului de creştere”. 
Învãţarea poate fi definitã drept  o activitate sistematicã ,dirijatã,desfãşuratã 
într-un cadru organizat (instituţii specializate de instruire si educaţie), orientatã 
în direcţia asimilãrii de cunoştinţe si a formării structurilor psihice si de person-
alitate.
 Se poate distinge învaţarea directã, intenţtionatã, în care sarcina de 
învãţare joacã un rol important si învãţarea indirectã, spontanã, nonintenţionatã, 
în care individul nu cautã în mod direct sã înveţe.
S-au identificat opt tipuri de învãţare:

• Învãţare de semnale, prin  care se are în vedere clasicul reflex condiţionat 
al lui Pavlov. O caracteristicã  este aceea cã individul învaţã sã dea un rãs-
puns general, difuz, la un semnal. Învãţãm sã rãspundem la culoarea rosie a 
semaforului, la soneria ceasului deşteptãtor, la clopoţelul de la şcoalã.etc.
• Învãţarea stimul-rãspuns, subiectul este capabil de a discerne si a da 
rãspuns specific la un stimul determinant.Ţinerea corectã a unui creion de 
cãtre un copil mic este un exemplu de aplicaţie relevantã de învãţare S-R.
• Înlãnțuirea, ea se mai numeşte si “învãţarea de secvenţe”si presupune 
învãţarea unei serii de legãturi S-R înlãnţuite intr-o ordine determinatã; de 
asemenea copiii învaţã dupã modelul înlãnţuirilor de drepinderi: încheierea 
nasturilor, închiderea cataramelor, etc.
• Învãţarea de asociaţii verbale, lanţurile verbale se formeazã cu prilejul 
învãţãrii cuvintelor unei limbi si al îmbinãrii lor in propoziţii.
• Învãţarea prin discriminare, in care subiectul învaţã sã rãspundã 
diferenţiat acelor caracteristici ale obiectelor care servesc la distingerea aces-
tora: forme, mãrimi, culori.
• Învãţarea noţiunilor se referã la faptul ca subiectul poate să clasifice 
obiectele pe baza unor proprietãţi comune. 
Formarea conceptelor este foarte importantã în actul instruirii. Începand cu 
clasele mici, apoi de-a lungul întregii perioade şcolare,elevului i se cere sa 
clasifice multe obiecte si evenimente. Un rol important il are limbajul.
• Învãţarea  regulilor, care se bazeazã pe învãţarea noţiunilor. O mare parte 
din procesul învãţãrii scolare o reprezintã învãţarea de reguli.
• Rezolvarea de probleme,care este un tip de învãţare care necesita eforturi 
interioare numite în mod obişnuit gândire.

Recompensa si pedeapsa în mediul şcolar:
 Din pãcate, se  utilizeazã preponderent mijloacele de control agresiv ,în 
detrimentul întãririlor pozitive. Ridicularizarea, dojana, sarcasmul, suplimen-
tarea temelor şcolare, izolarea sunt forme  de „stimulare agresivã”. 
Ele se folosesc cu scopul de a-l determina pe elev sã învețe. Însã, orice profesor 
trebuie sã cunoascã  faptul cã aceste mijloace de control nu au efect pozitiv  decât 
pe termen scurt. Elevul lucreazã mai cu seamã pentru a scãpa de pedeapsa şi se 
pot obţine, astfel,anumite rezultate  care îi pot satisface pe profesori şi pe pãrinţi.
Dar nu putem ignora consecinţele acestor mijloace de control, pe care Skinner 
le-a numit “subproduse”nedorite ale controlului agresiv.
 În plan comportamental, elevul dezvoltã adevãrate strategii de evadare 
sau de evitare a pedepsei. Neatenţia din timpul  orelor, reveria, oboseala mintalã, 
inactivitatea, pasivitatea sau, dimpotrivã, obrãznicia, violenţele verbale, grosolã-

nia, chiulul de la ore sunt tot atâtea mijloace prin care elevul încearcã sã se sus-
tragã controlului aversiv. Frica, anxietatea, frustrarea, mânia, resentimentul sunt 
consecinţe afective ale pedepselor, care, din nefericire, opereazã pe termen lung.
Vorbind despre pedepse si condiţii,precizez urmãtoarele recomandãri:

• Se va recurge la pedeapsã doar atunci când nu este alternativã;
• Nu oamenii trebuie pedepsiţi,ci anumite comportamente ale acestora;
• Pedeapsa trebuie însoţitã de o discuţie asupra naturii greşelii, a 
circumstanţelor în care s-a produs şi asupra regulilor care au fost încãlcate;
• Pedeapsa nu trebuie combinată cu rãsplata;
• Activitatea şcolarã nu trebuie folositã drept pedeapsã, pentru a nu crea 
asocieri negative între şcoalã şi pedeapsã;
 

 Chiar dacã, în anumite situaţii, am fost nevoiţi sã recurgem la pedeapsã, 
este mult mai eficient sã modelãm comportamentul elevilor prin intermediul 
întãririlor pozitive.
 Sistemul şcolar oferã numeroase astfel de mijloace de intãrire pozi-
tivã sau de recompensare:notele, diplomele, premiile, laudele în public, chiar şi 
prietenia profesorului poate constitui recompensa.Recompensele genereazã 
trãiri emoţionale pozitive: bucuria, satisfacţia, plãcerea, încrederea, iar profesorul 
trebuie sã orienteze aceste trãiri in vederea obţinerii unor comportamente dezi-
rabile.
 Recomandarea multor psihologi este ca profesorii sã se orienteze pre-
ponderent spre formele de întãrire pozitivã, care genereazã plãcere atât în actul 
de predare- învãţare, cât şi in cel de evaluare: jocul, lauda, notele etc.

Jocul didactic
 Jocul didactic este activitatea cea mai frumoasã, care corespunde 
cerinţelor de dezvoltare a copilului, tendinţelor lui de a fi în contact cu adulţii şi 
cu alţi copii, de a percepe activ, de a înţelege şi a oglindi lumea înconjurãtoare, 
dorinţei lui de a-şi exprima gândurile.
 Valoarea  practicã a jocului didactic constã în faptul cã în procesul 
desfãşurãrii lui copilul are posibilitatea sã-şi aplice cunoştiinţele, sã-şi exerseze 
priceperile şi deprinderile ce s-au format în cadrul diferitelor activitãţi.
 Folosirea jocurilor didactice ca activitãţi obligatorii aduce variatii în pro-
cesul de instruire a copiilor, fãcându-l mai atractiv. Jocul rãspunde nevoii de 
libertate spiritualã şi de mișcare a copilului.El permite angajarea copilului în 
acţiune, participarea lui activã şi de bunãvoie atunci când doreşte şi asa cum 
doreşte sã se joace. În joc copilul se manifestã mai stãpân pe situaţie, participã 
efectiv şi se supune anumitor reguli. Activitatea de joc genereazã importante 
compensaţii psihice în viaţa copilului. Jocul reprezintã o forţã cu caracter pro-
pulsor în procesul dezvoltãrii copilului.
 

Prof. Loredana-Ioana Glodean
Şcoala cu clasele I-VIII Berveni, jud. Satu-Mare
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How big is the infinity?

For sure we all remember from highschool (or university if you are not Roma-
nian) that the harmonic series converges to infinity:

This can be proved with Lagrange theorem  applied for logarithmic function.
Years ago, we met a really interesting problem proposed at one of the calculus 
exams at Berkeley. Consider the set of all the positive integers that don’t con-
tain the digit 9. In math notation:

Then:

This is really interesting. Apparently the numbers that don’t contain the digit 
9 are not so many, but if we don’t add their inverses to harmonic series we end 
up with a finite result. Even more, if we consider the sum of the inverses of 
numbers that contain the digit 9, this will converge to infinity.
To prove this, we first have to prove that the count of numbers that don’t 
contain the digit 9, and having up to n digits, is 9n  This also counts 0 so the 
number of strictly positive integers is 9n - 1. (This is pretty straightforward to 
prove, hence it is left as an exercise to the dedicated reader).
The sum we need to compute can be grouped based on the number of digits of 
the numbers:

A term of the above summation means actually the sum of the inverses of 

positive integers having i digits and that don’t contain the digit 9. So each term 
consists of another sum having 9i  - 9i-1 terms. Then for each term we have 
the following inequality (if you understand it in less than 1 minute you are 
good ):

Summing over i:

Now it is clear that:

Even more, the sum is less than 80.
If you followed the proof up to this point then you probably noticed that:

is the sum of inverses positive integers that CONTAIN digit 9 plus the sum 
of inverses of integers that DON”T CONTAIN digit 9. But we just proved 
that the sum of inverses of integers that don’t contain digit 9 is finite. Because 
the harmonic series is infinite it follows that the sum of inverses of integers 
that contain digit 9 converges to infinity? Yes, this is true, even if at first glance 
there seem to be more numbers that don’t contain digit 9 than numbers that 
contain digit 9. We will prove this in future series, so stay tuned :).

Ing. Cosmin Mitran, Ing. Catalin Golban

Concurs de creaţie - Iosif Vulcan

 
 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 în-
curajarea 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 format A4;
  - Eseu literar – 2 lucrări a câte 3 pagini format A4 fiecare.

 Lucrările vor fi trimise pe adresa UZP Bihor, Oradea, Strada Tran-
silvaniei Nr. 20, Bloc K1, Scara A, Ap. 30 și în format electronic la adresa 
concurs@uzpbihor.org ori pe CD sau USB Stick, iar cele mai meritorii vor 
fi selectate și publicate în paginile  Revistei 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 intermediul 
publicației, iar pentru alte informații putem fi contactați prin Tel: 0723 
479 303 – Mircea Vac – Redactor Șef;  0744 627 043 – Dinicu Braghină – 
Președinte UZP Bihor  și pe  adresa: www.uzpbihor.org.

Dr. Ing. Dinicu Braghină
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Pierdera Rațíunii
- Debut -

 Sufletul în dicţionarul limbii române mo-
derne este definit că fiind “latura psihică a omu-
lui formată din totalitatea însuşirilor sale morale 
şi intelectuale, conştiinţa…iar în religia ortodoxă 
păcatele pot fi consecinţe asupra oamenilor în spe-
cial asupra copiilor, care din punct de vedere medical 
putem spune că dacă se dereglează în psihicul uman 
pot apărea boli mentale moştenite sau dobândite 
prin diferite circumstanţe.
 Această îmbolnăvire nu înseamnă altceva 
decât îmbolnăvirea sufletului, iar dacă sufletul se 
îmbolnăveşte  şi “nu este tratat ” de preot sau medic 
pot afecta mintea care provoacă apariţia altor boli 
mentale - trupeşţi şi sufleteşţi care se vindecă greu. 
Astfel din om pot apărea cele mai urâte boli care 
doar cu nădejdea în Dumnezeu, post , rugăciune se 
pot vindeca sau ameliora.
 În rândurile de mai jos am să vă prezint una 
dintre cele mai urâte boli ale minţîi, trupului şi sufle-
tului care se defineşte prin despărţirea sufletului de 
trup nu şi moartea, precum pierderea răţiunii şi an-
ume schizofrenia.
 Schizofrenia este boala cea mai impresionantă, 
mai devastatoare şi tragică în înăuntrul ființei şi cea 
mai pustiitoare împrejurul fiinţei bolnave, spun sau 
spunem astfel pentru că omul pierde contactul cu 
realitatea din momentul în care s-a îmbolnăvit. “gr. 
Schizen= a despărţii şi fren= suflet” – adică mintea se 
desparte de suflet şi totul devine un haos în împreju-
rul persoanei bolnave.
 Definirea schizofreniei: “Tulburare mentală 
care durează cel puţin şase luni şi presupune pentru 
cel puţin o lună existenţa unui episoad acut de boală, 
adică existența a două sau mai multe simptome 
dintre următoarele: idei delirante, halucinaţii, dezor-
ganizarea vorbirii, comportament profund dezorga-
nizat sau catatonie, simptome negative.” (Conform 
“Manualului de diagnostic şi statistică al tulburărilor 
mintale DSM – IV”).
 Astfel, această boală distruge coeziunea şi 
unitatea conştiinţei personalităţii, bolnavul devenind 
“un suflet frânt care reflectă realitatea ca o oglindă 
spartă – adică fiecare fragment desemnând altceva”.
(Tudose şi colab. 2002)
 Din această cauză mai este numită şi “can-
cerul bolilor mintale” având o rată de suicid de 
10%. Suicidul a fost definit de O.M.S.(Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii) că fiind actul prin care un in-
divid căuta să se autodistrugă fizic, cu intenţia mai 
mult sau mai puţin autentică de aş pierde viaţa, fiind 
conştient mai mult sau mai puţin de motivele sale.
Cine se îmbolnăveşte de schizofrenie?
 Această boala apare în mod egal atât la 
bărbați  cât şi la femei şi de obicei se instalează în 
adolescenţă sau în perioadă adultului tânăr, majori-
tatea cazurilor debutând între 15 – 35 de ani. 
 Persoanele diagnosticate cu schizofrenie 
necesită în majoritatea cazurilor spitalizare, această 
patologie ocupând aproape jumătate din păturile 
spitalelor de boli mentale. De asemenea schizo-
frenia mai apare şi la persoanle cu inteligentă bine 
dezvoltată şi care duc un trăi decent, indifferent din 
ce grup social, cultural, politic sau religios fac parte.

Analiza factorilor socio-economici 
 În urmă unor analize a factorilor socio-econ-
omici s-a descoperit o frecvenţa mare a bolii la: 
 -Persoanele necăsătorite sau văduve;
 -Persoanele orfane;
 -Persoanle cu situaţia economică modestă 
care ar putea creste riscul de aproximativ 8 ori mai 

mult decât este normal;
 -Cultura ar influenţa negativ omul, prin 
apariţia delirelor;
 Tot cultura ar putea creste toleranța în fami-
lia pacientului, ceea ce scade adresabilitatea la medic.
Aşadar putem spune că schizofrenia nu se manifestă 
la fel la fiecare pacient ci diferă în funcţie de simp-
tome, iar uneori ea poate debuta lent ca un proces 
gradual de intensificare a izolării şi comportamentu-
lui inadecvat, în alte situaţii debutul schizofreniei e 
brusc, fiind caracterizat prin confuzie intensă şi in-
stabilitate emoţională.
Forme clinice de schizofrenie
 Schizofrenia este împărţită în funcţie de 
simptomele pe care le reprezintă individul, modul în 
care au apărut aceste simptome, gravitatea lor, durata 
simptomelor în momentul îmbolnăvirii si pe parcur-
sul primului episod.

Schizofrenia este împărţită în şase părţi:
 -Paranoidă 
 -Dezorganizată
 -Catatonică
 -Reziduală
 -Simplă
 -Nediferenţiată

Schizofrenia paranoidă. Elementele esenţiale sunt: 
ideile delirante de persecuţie sau de granduare 
dar şi ideile delirante cu alte teme cum ar fii: gel-
ozie, religie sau somatic. Cel mai frecvent sunt il-
uziile şi halucinaţiile auditive care au legătură cu 
tema delirantă. Aceste persoane de regulă prezintă 
doar puţină sau nici un fel de deteriorare la testare 
funcţiilor cognitive. Debutul tinde să fie mai târziu 
în cursul vieţii, de cât la celelalte forme. Temele de 
persecuţie pot determina indivizilor comportament 
suicidal iar sub influenţa ideiilor delirante pacienţii 
pot scrie memorii. Trăsăturile associate cuprind: 
anxietatea, furia, răceală şi ceartă.
Exemplu: C. E., 38 de ani din Oradea
 D-na s-a prezentat la psiholog pentru 
adeverinţă de prelungire la handicap. Studii 10 clase, 
experienţa în muncă foarte puţină, copil sănătos, 
prezintă episoade de uitare, în condiţiile percepţiei 
şi a gândirii nu sunt modificări - respectă tratamen-
tul, sociabilă, având prietene cu care comunică, acasă 
prestează munca casnică, este cu tendinţe depressive, 
i s-a efectuat “Testul Copacului”. 

Schizofrenia dezorganizată.
Caracteristicile principale sunt:
 -limbajul dezorganizat;
 -comportamantul dezorganizat;
 -afectivitatea plată.

          Ideile delirante sau halucinaţiile sunt fragmen-
tare şi neorganizate  pe-o tema precisă, iar pe lângă 
acestea pot exista următoarele tipuri de elemente  ce 
se asociază delirului şi halucinaţiilor: 
 -manierisme;
  -grimase;
   -sau alte bizarerii în comportament.
Debutul este precoce apare în adolescență, la vârste 
tinere sub 20 de ani, fără remisiuni semnificative. 

Schizofrenia catatonică. Elementul esenţial al acestei 
forme este perturbarea psihomotorie. Pacienţii bol-
navi de acest tip de schizofrenie prezintă:
 -Flexibilitate ceroasă (redusă);
 -Mutism ;
 -Ecolalie şi ecopraxie;
 -Imobilitate motorize.

 De exemplu, bolnavii de schizofrenie 
catatonică, dacă sunt aşezaţi intr-o anumită poziţie  
aşa vor rămâne o perioadă lungă de timp,dacă cineva 
nu îi schimbă poziţia respectivă.  
  Tulburările psihomotorii pot varia de la 
un pol la altul astfel încât pacientul poate fii com-
plet imobil sau intr-o formă maximă de agitaţie-
psihomotorie,necesitând supraveghere atentă pentru 
a nu se vătăma pe sine sau pe alţii.Ecolalia este repe-
tarea fără sens “ca de papagal” a cuvintelor sau expre-
siilor pronunţate de alte persoane.Ecopraxia constă 
în imitarea repetată a gesturilor altei persoane. 

Schizofrenia reziduală. Indică/Arătă/Presupune fap-
tul că în trecut a existat un episod acut de schizofre-
nie, dar tabloul clinic actual nu prezintă simptome 
psihotice pozitive notabile, de exemplu:
 -Idei delirante;
 -Halucinaţii de  limbaj ;
 -Comportament dezorganizat.
Se poate observă o retragere socială importantă, 
abulie iar dacă sunt prezente bizarerii în comporta-
ment, halucinaţii sau idei delirante,ele sunt marcate 
ca nefiind însoţite de un efect puternic.

Schizofrenia simplă. Caracteristica principală cu-
prinde mai multe simptome negative, respectiv:
 -Izolarea,însingurarea;
 -Detaşarea de mediu;
 -Scăderea activităţii profesionale şi sociale;
 -Sistemul volutiv/deficitar;
 -Rigiditate afectivă.
Exemplu:
S. A. I., 24 de ani, cu domiciliul în Oradea suferă 
de schizofrenie. IQ foarte slab, funcţiile cognitive 
uşor diminuate, prezintă dificultăţi de concentrare, 
diminuarea capacităţii amnezice. 
  Prezintă halucinaţii auditive,în conţinutul 
gândiri sunt prezente idei delirante de urmărire. 
Personalitate - introvertită cu tendinţe de izolare, 
rezistenţă scăzută la frustrare  cu manifestări mania-
co-agresive.
 Din testul arborelui rezultă boala psihică cu 
tendinţe paranoide şi agresivitate.

Schizofrenia nediferenţiată. Acest tip de schizofrenie 
cuprinde acele persoane care nu pot să fie integrate 
în nici una dintre categoriile menţionate mai sus,sau 
care întrunesc criteriile pentru mai mult decât o 
singură formă clinică.
Subtipuri  de tulburare.Există două tipuri de subti-
puri de tulburare şi anume:
 I.Tulburarea schizoafectivă se caracterizează 
pintr-o perioadă neîntreruptă de maladie în cursul 
căreia la un anumit moment, există un episod depre-
siv major ,maniacal sau mixt concomitant cu simp-
tomele care  satisfac criteriul unu pentru schizo-
frenie. Pe tot acest parcus pot apărea sau apar idei 
delirante sau halucinaţii cel puţin două săptămâni.
Aceste tulburări pot apărea intr-o varietate de pat-
ternuri temporale.
 Următorul este un pattern tipic adică un in-
divid poate avea halucinaţii auditive şi ideii delirante 
de persecuţie, pronunţat timp de două luni înaintea 
episodului major. Perioada totală de maladie durează 
timp de aproape şase luni, cu simptome psihotice 
prezente în cursul următoarelor trei luni.

   Student  Aileni Adela
Facultatea de Pshologie Univ. Spiru Haret București

[continuare în numărul următor]

,

 
16



Floare de Lotus                             Anul 2. Numărul 3. 25 VI 2011

 Programul de Cooperare Transfrontalieră 
România - Ungaria 2007-  2013, continuă (Phare 
în România şi IIIA în Ungaria), fiind implementat 
în cadrul unei structuri instituţionale comune, prin 
utilizarea de fonduri comune, totodată extinzând 
şi dezvoltând rezultatele şi experienţele acumulate 
anterior. Drumul spre întărirea coeziunii sociale şi 
economice în zona de frontieră româno-maghiară a 
fost deschis la data de 21 decembrie 2007, odată cu 
aprobarea oficială a programului de către Comisia 
Europeană. 248 milioane de Euro sunt disponi-
bile pentru stimularea cooperării transfrontaliere 
în perioada 2007-2013, sumă care se compune din 
contribuţia Uniunii Europene prin Fondul Euro-
pean de Dezvoltare Regională şi contribuţia celor 
două state membre. 
 Programul oferă potenţialilor beneficiari o 
gamă diversificată de oportunităţi prin intermediul 
celor două priorităţi: 1) îmbunătăţirea condiţiilor 
cheie pentru dezvoltarea durabilă comună a zonei de 
cooperare, 2) întărirea coeziunii sociale şi economice 
în regiunea de graniţă. 

 Scopul strategic general al Programului 
de Cooperare este apropierea persoanelor celor 
două comunităţi, a agenţilor economici din zona 

de frontieră pentru a facilita dezvoltarea comună a 
zonei de cooperare, bazându-se pe avantajele cheie 
specifice regiunii de graniţă. Programul asigură mul-
tiple oportunităţi potenţialilor beneficiari, prin in-
termediul axelor prioritare şi a mai multor domenii 
de intervenţie. Proiectele demarate în cadrul diferi-
telor axe prioritare vor ajuta la atingerea scopului 
general al programului.
 Proiectul intitulat ”Incubator de afaceri pen-
tru dezvoltarea turistică transfrontalieră” a fost depus 
în cadrul Axei de Prioritate 2 (Întărirea coeziunii so-
ciale şi economice în regiunea de graniţă). Obiectivul 
general al acestei axe prioritare este de a intensifica 
competitivitatea economică a regiunii prin dez-
voltarea mediului de afaceri şi îmbunătăţirea calităţii 
resurselor umane. Scopul proiectului este întărirea 
coeziunii economice şi sociale în zonele de graniţă, 
precum şi sprijinirea colaborării economice viabile 
(2.1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri).  
 Prestatorii de servicii din Hajduszoboszlo 
oferă şi în prezent servicii turistice de calitate, dar 
doresc să se pregătească şi mai bine pentru primirea 
oaspeţilor din România şi de asemenea să diversifice 
oferta de programe, cu excursii montane. Participanţii 
la proiect sunt comuna Vadu Crişului din judeţul Bi-
hor (România şi Primăria Oraşului şi Asociaţia Ho-

telierilor din Hajduszoboszlo (Ungaria). La Vadu 
Crişului incubatorul de afaceri se va realiza în localul 
vechii primării, iar în Hajduszoboszlo, centrul de in-
formare turistică se va construi la intrarea principală 
a ştrandului. Proiectul se derulează în perioada mar-
tie 2011 — decembrie 2012. Valoarea totală a pro-
iectului este de 552.633 Euro din care comuna Vadu 
Crişului, lider de proiect, va beneficia de 366.300 
Euro, Primăria Hajduszoboszlo de 146.479 Euro, iar 
Asociaţia Hotelierilor din Hajuszoboszlo de 19.200 
Euro. La aceste sume contribuţiile partenerilor 
sunt de: 2,53% pentru Primăria din Comuna Vadu 
Crişului, de 13% pentru partea maghiară. 
 Odată cu finalizarea proiectului, se va des-
chide în ambele localităţi câte o agenţie de turism 
balnear, cât şi de turism montan, făcând ambele 
localităţi mai atractive pentru turişti.
 Demararea proiectului comun a avut loc la 
începutul lunii mai 2011, în sala de Conferinţe a Ho-
telului Hungarospa Thermal din oraşul Hajduszobo-
szlo, în cadrul unei Conferinţe de presă, organizată 
în comun de cele două primării şi Asociaţia Hote-
lierilor din Hajduszoboszlo, beneficiare ale proiectu-
lui.
                                                    Prof. Nicu Răcuciu 

INCUBATOR DE AFACERI ROMANO - UNGAR   PENTRU DEZVOLTAREA TURISTICĂ TRANSFRONTALIERĂ

REPERE  DIDACTICE, CULTURALE ŞI FILOSOFICE   
                              „LUCIAN BLAGA –SPIRIT EUROPEAN”   

  Simpozion-concurs interjudeţean la Colegiul Naţional „Avram Iancu” Ştei

Dimensiunea naţională şi 
europeană a operei blagiene, person-
alitatea complexă şi preocupările mul-
tiple ale sale au constituit argumente 
solide în alegerea lui Lucian Blaga 
drept subiect al unei abordări de înaltă 
ţinută academică. Acest gen de activi-
tate a oferit cadrul propice pentru un 
dialog cultural autentic între profesorii 
preocupaţi de evoluţia învăţământului 
filologic şi filosofic românesc şi elevii 
din mai multe judeţe din Transilvania, 
Banat, Oltenia şi Dobrogea. 
          La Colegiul Naţional „Avram 
Iancu” din oraşul Ştei s-a desfăşurat, în 
prima decadă a lunii mai,  simpozionul 
şi concurul  interjudeţean „Lucian 
Blaga - spirit european”. Reuniunea 
culturală şi spirituală românească a 
fost cuprinsă într-un proiect la nivel 
naţional şi acţiunea a avut două com-

ponente distincte.  
          Prima componentă, Simpozionul, organizat pe trei secţiuni, s-a adresat 
cercetătorilor şi profesorilor de specialitate care au abordat opera blagiană din 
punct de vedere literar şi filosofic, în două secţiuni dedicate: 
         I. Complexitatea universului artistic blagian (literatură) precum şi 
         II. Omul în viziunea lui Lucian Blaga (filosofie). 
             O a treia secţiune, Managementul educaţional, dedicată cadrelor 
didactice preuniversitare, indiferent de specialitate, a dezbătut aspecte legate 
de organizarea, gestionarea şi modernizarea învăţământului românesc potrivit 
exigenţelor educaţiei europene.
  Proiectul s-a dovedit a fi un real succes, bucurându-se de participa-
rea profesorilor din judeţele: Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Constanţa, 
Dâmboviţa, Dolj, Hunedoara şi Sălaj. Lucrările ştiinţifice ale simpozionului vor 
fi publicate într-un volum sub egida Editurii Didactica Militans a Casei Corpu-
lui Didactic Oradea, volum care va fi oferit tuturor participanţilor şi partenerilor. 
 A doua componentă a activităţii, Concursul interjudeţean pe teme 
literare şi filosofice, a venit ca un răspuns la preocuparea actuală a învăţământului 
pentru dezvoltarea competenţelor de învăţare ale elevilor. Concursul elevilor de 
gimnaziu şi de liceu, a promovat şi valorizat  potenţialul creativ ridicat, mare par-
te a lucrărilor elevilor evidenţiindu-se prin originalitate, creativitate şi păstrarea 
specificului local. Au fost acordate premii şi menţiuni pentru fiecare secţiune: 
literatură şi filosofie. Dintre acestea, pe locurile fruntaşe s-au clasat compunerile 
şi poeziile create de Elisa-Ioana Paşca, din clasa a VII-a, de la Şcoala Generală 
„Silvania” din Şimleul Silvaniei şi Ioan Corăbian, din clasa a VIII-a, de la Şcoala 
Generală bistriţeană din Cristeştii-Ciceului, precum şi eseurile redactate de Ca-
rina Costin, din clasa a XI-a, la Colegiul Naţional „Avram Iancu” din Brad, sau 
Eliza Ştefania Paraschiv, elevă în clasa a X-a, la C.N. „Vladimir Streinu”din 
Găeşti. Juriul a constatat că mulţi dintre elevii prezenţi sunt participanţi la olim-
piadele şcolare şi concursurile naţionale. Prof. Ioana Pordea a apreciat activitatea 
drept „un bun prilej pentru diseminarea rezultatelor elevilor şi cadrelor didac-
tice, dar şi pentru identificarea posibilităţilor de realizare a unor colaborări şi 
parteneriate valoroase în vederea creşterii performanţelor şcolare.”

 Toate etapele activităţii culturale au fost coordonate de profesoarele de 
Limba şi literatura română, Flori Creţiu, Ioana Pordea, Inga Rusu şi de profe-
soara de filosofie, Alina Laza. Dânsele au stabilit obiectivele, planul, au alcătuit 
subiectele, au jurizat lucrările concursului, cât şi evaluarea intermediară şi finală 
a proiectului. Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor a asigurat monitorizarea 
proiectului. În multitudinea de concursuri şi simpozioane adresate actorilor 
educaţionali (profesori şi elevi) coordonatorii proiectului consideră că acest 
Simpozion-concurs îşi va face loc prin abordările pluridisciplinare, prin profe-
sionalism şi corectitudine. „Am fost animaţi de dorinţa de a valorifica experienţa 
şcolară a copiilor în aprofundarea unor teme flilosofice, cu precădere a viziunii 
umaniste a filosofului Lucian Blaga” explică prof. Alina Laza, coordonatorul 
secţiunii de Filosofie. Dorinţa de a realiza o asemenea activitate are o vechime de 
cel puţin doi ani, gândindu-ne că asemenea întruniri aduc un plus de cunoaştere 
în didactica disciplinelor şcolare, deoarece se împărtăşesc experienţe cotidiene, 
mai mult sau mai puţin reuşite, ori chiar dificultăţi.
 Activitatea interactivă de la finalul simpozionului, sugestiv întitulată 
„Azi, răspundeţi dumneavoastră” s-a bazat pe un dialog spontan între profesorii 
participanţi şi elevi. Într-o atmosferă destinsă, profesorii au răspuns unui şir de 
întrebări dificile, inventive, hazlii, unele chiar incomode: Ce vă face fericit(ă)? Vă 
consideraţi un produs bun al şcolii româneşti? De ce vă temeţi cel mai rău? Care 
este cel mai mare defect al d-voastră? Credeţi în utopii? Ce model v-aţi ales în 
viaţă? În pielea cui aţi dori să fiţi? Care este cel mai plăcut/cel mai penibil mo-
ment trăit în anii de şcoală? etc. „Prestaţia profesorilor a fost pe gustul elevilor, 
de vreme ce dascălii au primit note foarte bune”,  a concluzionat prof. Flori 
Creţiu, coordonator şi partener al activităţii.
 Coordonatorii proiectului interjudeţean au apreciat la superlativ impli-
carea cadrelor didactice şi a elevilor din judeţele invitate, precum şi colabora-
rea cu instituţiile partenere: Inspectoratul Şcolar şi Casa Corpului Didactic ale 
judeţului Bihor, Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeş,  Casa Memorială 
„Lucian Blaga” din Lancrăm, Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” din Ora-
dea, Casa de Cultură „Miron Pompiliu” din Ştei, Uniunea Ziariştilor Profesionişti 
din România – Filiala Bihor, „Naţional TV” Beiuş, Şcoala cu clasele I-VIII din 
Lazuri de Beiuş, Colegiul Economic „Partenie Cosma” din Oradea, Colegiul 
Naţional „Avram Iancu” din Brad, Şcoala Gimnazială „Silvania” din Şimleul 
Silvaniei, Şcoala Gimnazială din localitatea bistriţeană Uriu, S.C. ABC Plus 
Media S.A Beiuş. 
 Am solicitat elevilor câteva opinii critice în legătură cu acţiunile la care 
au contribuit activ:
“Îmi exprim bucuria de a relata experienţa, urmată de gândurile şi ideile corelate 
ei, în domeniul filosofiei. Prin participarea la Olimpiada de Filosofie mi-am 
descoperit afinitatea cu filosofia lui Blaga. Am fost bucuroasă să îmbrăţişez ide-
ile lui, potrivit cărora “omul este o fiinţă culturală, înzestrată cu arta de a crea 
cultura, iar creaţiile sale de cultură sunt revelări ale misterului în care este situată 
existenţa umană”. Aceste cunoştinţe mi-au folosit şi în dezvoltarea unei idei  
profunde asupra omului şi a diferenţelor dintre el şi vieţuitore. Filosofia, de alt-
fel, a reuşit să-mi răspundă unor întrebări, cum ar fi “De ce existăm?” “Care ne 
este rolul în lume? “De ce nu suntem toţi la fel?” Faptul că am fost angrenată 
într-o asemenea activitate mi-a oferit prilejul de a-mi dezvolta capacitatea de 
comunicare, colaborarea, puterea de a asimila cunoştinţe utile şi în alte dome-
nii, în afara filosofiei. Participarea mi-a demonstrat că nu sunt singura tânără 
pasionată de cultură, iar competiţia nu are loc doar în săli de clasă, ci şi în viaţă, 
primind o lecţie de iniţiere în testarea ambiţiei şi perseverenţei.” - Raluca Ghin-
ga, din clasa a XII-a C, la C.N „A.Iancu” Ştei.

 Prof.  Inga Rusu 
Colegiul Naţional „Avram Iancu” Ştei  
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Umblu într-un poem nou
Viaţa noastră s-a complicat / s-a 
desfăcut în bucăţi / jumătăţi din 
jumătăți/ sferturi din sferturi 
Ce mai ? Inimile şi ele
într-o panică generală / le tremură dinţii 
li se subţiază coaja 
le piere cheful de-a mai iubi

Doamne
unde-mi sunt simţurile
unde-mi sunt mulţumirile
şi cine mi-a furat aripile (?)

Timpul meu prelungit / vuietul lui
clipocind / cosmosul/forţa lui cinică
apărându-ne
le coeur a ses raissons...

Viaţa noastră s-a complicat. Inutilă
orice întoarcere. Orice etichetă... Orice..

Bade Ioane 
În umbra absenţei obrazul se înfăşoară 
şi înnegrit ceasul din turn tremură răbdătoriu: 
aduceri aminte vitralii scurse în cioburi
o ploaie de vise ce stă înrămată şi surdă
poate şi moartă...! Glorie! Glorie într-o fustă! 
Ochii închişi / ziduri ascunse ce se imită
paşii tot mai mărunţi schimbători şi care par că se 
spulberă! 
Linii rescrise în palmă aripi întinse / doar doar 
Călătorind împrejurul odăii bolnave / pereţii ei 
străvezii

Ne cerem afară! pricepem îngândurarea pisicii ca 
pe o învăţătură de minte. 
Bade Ioane te-aştept pe terasă
printre destule îndoieli 
să nc luăm inima în dinţi !

Fără să-i pese

Sună mai bine poezia pre limba ta 
degeaba auditoriul încearcă cu degetul 
peretele zilei milioane de amăgiri ar putea 
să aştepte. Efectul poemului pluteşte 
Viclenele linii sar dintr-o parte în alta 
Neguţătorul e tânăr precum timpul 
care nu se mai termină... El vede 
toate nimicurile / toate amănuntele / toate 
fară să-i pese de noi

În zori

în zori, când ceru-i numai stele şi pământ 
când greieri trec spre Curţile cu Dor 
când Crişul prinde pojghiţă de gând
şi mieii dau năvală în pridvor

în zori, spuneam, când pe colnice, beată,
dă glas de fum şi iarba şi pădurea
când ciute vin să-şi scuture la poartă
de colburile nopţii amintirea

în zori, când pustiit de fluturi
 îmi cântă pasul tău pe sub fereastră
 când zeii-adorm -războinici dragi pe scuturi -
scriind tăceri pe craniu-mi de piatră

în zori deci, doar în zori, când poezia
îşi flutură ciudata aventură
se-ntâmplă să se-ntâmple fantezia
cu îngeri picurându-mă pe gură

La Ciucea

Ca un preot tânăr
a urcat la munte
primăvara caldă
cu tâmple cărunte,
colţul ierbii, moale,
învelit în rouă, 
frunza-nlăcrămată
în pădurea nouă

Olturile, Mureşurile,
Crişurile trei
s-au mutat la Ciucea
într-un zvon de tei,
s-au mutat la Ciucea,
Răşinarii dragi
cu miresme-albastre,
cu Florii şi fragi

În Castelul tainic,
în lumini de dor,
arde veşnicia blând 
dinspre isvor, 
iară prin biserici 
şi din casă-n casă 
graiul Lui de flăcări 
fulgeră la masă

E un fel aparte
de-a ieşi-n Tărie
primăvara-aceasta 
dintru bucurie
sus, la Ciucea,
în privdor de deal 
cu Poetul firii 
‘n românesc Ardeal.

Poem fiscal

Eu când mai sunt mai sunt doar un cv
model european nu ãla vechi
o muzicã de toamnã ne gâdilã-n urechi
cu leitmotivul c-o fi și c-o pãți

De ies spre searã ies doar în perechi
de rânduri monotone și fiecare zi
e dublã când rãsare peste vii –
ca varza însoþitã de curechi

Mileniul ãsta al treilea de va fi
va fi fiscal ori nu va fi deloc
așa se spune jurnaliștii știu

De sunt ori nu de-oi fi ori n-o sã fiu
douã cocoașe port noroc și nenoroc
cãmila e fumatã chibritul ars merci.

Romanțã

Voi obosi. Romanțele în schimb
vor fi tot mai vitale mai netoate
ce-am spus acum o clipã cade dintr-un nimb
numai de moarte

Mai vii ca azi nu vom mai fi
înfãșurați în pãturi de alcool
aproape înțeleși de cei ce vor veni
sã dea de golul ce ne dã de gol

Mi-e creierul un turbion mai roz
ca o coroanã de-un cais în floare
și îmi șoptește mai e un os de ros
hai nu cânta și nu privi în soare

I-aș da un telefon acelui tânãr mort
pe când tocmai dormea și-avea poate un vis
visând în negativ nu pot o nu mai pot
sã vã-ntâlnesc din nou în paradis
 

Ioan Țepelea Miron Blaga    Ioan Moldovan
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Zadarnică așteptare
De multă vreme în gândul meu
Te aștept în orice seară,
Și-n visul meu, te simt mereu
În liniștea ce mă-nconjoară.

Prea bine știu că m-ai trădat
Iubire a fost - să fie,
Un trist sărut ce-i spulberat
Cu inima-mi pustie.

Acum zadarnic mai pricep
Ce-ai vrut să-mi spui odată,
Și-o lacrimă-mi căzu pe piept
Sub luna-nsângerată.

De-ai fi știut ce vrei demult,
Și mi-ai fi spus odată
Cu al florilor tăcut tumult 
Nu mă simțeam trădată. 

Destin

Enigmatic visu-mi bate
Dulce-a inimii povară ?
Noaptea plină de păcate ...
În destinul meu coboară.

Și mă-ntreb adesea-n șoapte 
Care-o fi destinul meu?
Clipa inimii furate,
Care-a dat-o Dumnezeu?

Sunt nevinovate Doamne  
Clipele pierdute ieri ...
Vremi uitate-n alte toamne,
Nu veni să mi le ceri.

Sunt copila cea blajină 
Cum mă știi cu ochi căprui,
Ce-și așteaptă ursit să vină
Să sting focul dorului.

Poate am cerut prea mult
De la o inimă haină,
Iar acum știu să ascult
Clar izvorul când suspină.

Tainic noaptea ne dezleagă,
Dulci priviri pirdute-n șoapte;
Un sărut frugal nu leagă 
Un destin pe jumătate.

Stare de conservare
 
Eu eram copilă
Tu erai bărbat
Eu eram perioada timpurie
Tu erai patina nobilă.
 

Urbanizare
 

Aşteptam speranţa să se-nfiripe-n palme
Ţărâna de pe tălpi s-alunece-n uitare
În locul ei cu fală, o pulbere de talc,
Să prinzi de mine iute, oraşe al meu, drag.

 
Te mai aştept

 
Aş vrea să-ţi scriu o poezie
şi tu să realizezi că este pentru tine
că iubirea mea din iarnă,
te-aşteaptă să sufli peste ea cu viaţă.
 

Repetir
 
Şi iarăşi înflorit-au ghioceii
Şi-adulmec iar mireasma străvezie
Sărutul de dezgheţ
Pe-un pat de simţăminte moarte
Şi urlet reprimat în şuşotire.
 

Pe tine
 

E-atâta liniste
în sufletul
meu
 
că poti auzi
iubirea
cum se tânguie
 
și urcă
pe brânci
spre tine.

La fântână

Stă cumpăna fântânii sub razele de lună
Şi-ascultă clipocitul mirific din adâncuri,
Iar chipul meu cu apa înaltă se cunună
Şi cu oglinda nopţii şi-albastrele parânguri.

Semeţ revarsă-şi vârful sequoia cel bătrân
Cu stele spânzurate în ramuri care ard,
Sub dulcele balsam al florilor de fân
În liniştile sparte de îngerii ce cad.

Aici, eu mă cunun cu tine-n noaptea neagră,
Şi-Ţi jur credinţă, Doamne, neobosită, Ţie,
Sub sfântul Tău altar şi-ţi dau viaţa-ntreagă
Mărire Ţie, Doamne, Doamne, mărire Ţie.

În vinerea aceasta

în vinerea aceasta
imi vor lua
plânsul
şi-l vor arunca
în lada amintirilor
Și-l vor duce
departe de casă
îmi vor mutila
sufletul
până la ultimul
strigăt de libertate
iar păsările cerului
travestite în porumbei
cu ramuri de măslin
în cioc
se vor îmbăta
cu sângele meu.

Mirela Barbu
Mihaela Băbuşan Amalanci
Germania Simona Pop
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  Locul de muncă cel mai potrivit
 Sala de jocuri sportive a Universităţii din 
Oradea a găzduit odată cu debutul „florarului”, Târ-
gul locurilor de muncă, ediţia 2011 pentru studenţi 
şi absolvenţi, eveniment aşteptat de fiecare persoană 
dornică să-şi schimbe locul de muncă sau poate să-l 
găsească pe primul, având ca obiectiv final, realizarea 
unei cariere de succes în domeniul preferat. 
 Au participat patruzeci de companii, care 
au pus la dispoziţia participanţilor un total de opt 
sute cincizeci de locuri de muncă. Ofertele au venit 
din domenii diferite de activitate dar cele mai bine 
reprezentate ramuri economice au fost cele tehnice, 
în care se găseau multe posturi, pentru inginerii de 
toate specializările cât şi pentru necalificaţi, restul 
posturilor fiind disponibile în domeniul asigurărilor 
şi comerţului. Companiile şi-au trimis reprezentanţii 
pentru a se întâlni cu studenţii şi absolvenţii de 
facultăţi, în vederea stabilirii unor relaţii profesionale 
ori de parteneriat cât şi pentru identificarea unor 
puncte comune care să corespundă atât nevoilor an-
gajatorului cât şi a potenţialului angajat. Pentru cei 
care se simt descurajaţi, datorită lipsei de experienţă, 
o parte dintre angajatori includ în oferta lor şi sta-
gii de practică, chiar dacă în oferta scrisă nu există 
precizate stagii de practică. Tinerii sunt încurajaţi 
să solicite asemenea lucruri pentru că angajatorii 

apreciază acest gen de iniţiative şi astfel sunt cu un 
pas mai aproape de postul dorit
 În ziua deschiderii s-au adunat sute de per-
soane, fapt care lasă de înţeles că acest eveniment a 
captat cu adevărat atenţia şi interesul fiecăruia, prin 
simpla oportunitate oferită, pentru găsirea unui loc 
de muncă care să corespundă necesităţilor fiecărui 
individ. Standurile angajatorilor au oferit mul-
tiple broşuri, cărţi şi informaţii utile în orietarea 
profesională a doritorilor, cu scopul obţinerii unui 
serviciu, repere pentru întocmirea unui CV şi sfaturi 
pentru potenţialii angajaţi. A fost distribuit cata-
logul cuprinzând  lista angajatorilor cu informaţii de 
contact despre aceştia.
 Târgul a oferit fiecărui vizitator posibili-
tatea iniţierii unor discuţii interesante cu angajatorii, 
dialoguri care au lăsat o bună impresie iar detaliile 
puse la dispoziţie de angajatori au fost utile tine-
rilor, pentru completarea unui Curriculum Vitae, 
propunându-şi obiective precise pentru angajare, 
după ce vor fi invitaţi la interviu.
 Bursa locurilor de muncă, un adevărat suc-
ces, a fost realizată pentru prima dată la Oradea, deşi 
este al treizecilea eveniment de acest gen organizat 
în ţară, de o fundaţie clujeană,  care promite reveni-
rea cu o nouă bursă, în toamna acestui an.

                                   Bogdan Popa 
Student al Universităţii Oradea

Atitudini Civice
Floare de Lotus                             Anul 2. Numărul 3. 25 VI 2011

 În ultimii ani, criza economică 
şi politică îi demoralizează tot mai 
mult pe cetăţeni, care se retrag încet 
şi constant din viaţa politică. O 
demonstrează seria rezultatelor ofi-
ciale ale tuturor tipurilor de alegeri 
din ultimii ani din România. Intere-
sul pe care l-au manifestat în tre-
cut la urne se transformă tot mai 
mult în pasivitate, tot mai slabă este 
prezenţa la vot, tot mai mulţi români 
sunt derutaţi neştiind în care politi-
cian să-şi mai depună votul încrederii. 
Cultura românească atribuie o bună 
parte a iniţiativei şi a responsabilităţii 
naţionale factorului politic, iar reali-
tatea nu a încetat să îi dezamăgească 
pe români. În ciuda acestei repetate 
experienţe, speranţele au fost îndrep-
tate tot spre politicieni. Politica este 
importantă pentru că este singurul 
mod în care populaţia poate participa 
la sistemul de distribuţie al puterii, dar 
politica este greşit interpretată de către 
cei mai multi dintre cetăţeni. Românul 
a început să se dezintereseze tot mai 
mult de viaţa politică, o dată ce s-a 
convins că participarea la politică nu 
înseamnă şi o participare la putere şi 
nu presupune nici o influneţă asupra 
traiului de zi cu zi şi asupra viitorului 
imediat, care apare tot mai incert.
 Retragerea populaţiei din 
viaţa politică este un proces care s-a 
desfăşurat continuu începând din de-
cembrie 1989 şi până în prezent şi 
sunt semne că va continua, dacă rapor-
tul dintre sistemul politic şi sistemul 
de putere nu se vor schimba. Dispare 
încrederea românului că realitatea mai 
poate fi schimbată prin vot, prin activi-
tate şi decizie politică. 
 Dispare încrederea că mai 
există politicieni care să merite să fie 
votaţi şi care să li se acorde încredere. 
Partidele politice româneşti au pier-
dut în cea mai mare parte suportul 
popular datorită unui comportament 
generalizat de ignorare a semnalelor 
societăţii în care activează. Absenteis-
mul participanților la vot se datorează 

eşecului politicilor adoptate până 
acum, iar dincolo de aceasta, imaginea 
personală a politicienilor şi viaţa lor 
privată nu încurajează electoratul să îi 
mai voteze şi le scade şi mai mult cre-
dibilitatea în politicieni. Ei nu reuşesc 
să aducă noi membrii care să îi voteze, 
tineretul nu este de partea lor.
 Pentru a realiza schimba-
rea mult dorită de toţi şi pentru a-i 
menţine un ritm alert, populaţia tre-
buie să refacă sistemul existent con-
trolându-l prin vot, nu sistemul să ma-
nipuleze societatea. Cetăţeanul trebuie 
să înţeleagă rolul pe care îl deţine în 
cadrul societăţii, implicându-se mai 
mult şi devenind responsabil.
 Este importantă influenţa pe 
care colectivitatea o are asupra deci-
ziilor care o privesc, influenţă care se 
exercită prin vot. Pentru aceasta este 
necesaă implicarea unei părţi cât mai 
mari din colectivitate sau chiar întrea-
ga colectivitate şi nu de un număr mult 
prea mic, care hotărăşte în numele tu-
turor datorită neparticipării, a lipsei de 
interes sau a deficitului de informare. 
Un exemplu ar fi procentul de 30% din 
populaţie care a participat la referen-
dum-ul destinat votului uninominal 
în 25 noiembrie 2007 sau dezinteresul 
aproape generalizat faţă de alegerile 
euro-parlamentare. Aceasta nu se 
mai poate numi democrație când un 
număr mic de oameni decid în numele 
majorităţii. Pierderea alegătorilor prin 
refuzul lor de a mai participa la vot 
poate constitui un pericol fundamental 
la adresa democraţiei din România pe 
care mulţi analişti o consideră insufi-
cient maturizată. România ajunge să 
fie guvernată de către oameni politici 
aleşi cu numai câteva procente ceea 
ce va slăbi relaţia de încredere din-
tre politicieni şi populaţie. Cetăţenii 
trebuie să devină activi, să fie bine 
informaţi, să influenţeze deciziile le-
gate de guvernare, nu să se transforme 
într-o masă indolentă şi pasivă, care 
aşteaptă ca statul să le rezolve majori-
tatea problemelor existente. Un fac-

tor determinant al slabei participări la 
vot o reprezintă lipsa de încredere în 
politicienii zilelor noastre. Credinţa în 
competenţa cuiva este un punct cheie 
care să determine participarea la vot şi 
implicarea în viaţa politică.
 Cetăţeanul pasiv, nonvotantul, 
cetăţeanul slab informat şi apatic indică 
o democraţie slăbită. Dezvoltarea unui 
guvern stabil şi democtaric depinde 
de ceva mai mult decăt de structurile 
guvernământului şi politicului, ea de-
pinde de orientările pe care oamenii 
le au fată de politicienti şi politică. O 
importanţă deosebită o au liderii de 
opinie şi veridicitatea informatiilor 
emise de aceştia.  
 Politicienii folosesc prea mult 
tehnica reclamei prin care sloganurile 
iau locul adevărului şi promisiunile iau 
locul faptelor concrete. Principiile şi 
programele politice au devenit din ce 
în ce mai mult o ceremonie, un specta-
col grandios şi gălăgios şi tot mai puţin 
un obiect de credinţă pentru cei care le 
concep.
 Discursurile politicienilor se 
perfecţionează de la an la an, devin 
tot mai pompoase, ajungând adevărate 
spectacole repetate la nesfârşit în 
faţa unui public spectator care le ştie  
deja de atîta timp toate versurile. 
Cetăţeanul începe să devină obosit şi 
plictisit de acelaşi discurs fals şi vag 
care îl dezamăgeşte constant şi de 
fiecare dată, lipsa garanţiilor şi ex-
cesul de iluzie din aceste discursuri 
depăşeşte capacitatea de a le mai 
putea accepta în continuare. Emisi-
unile televizate cu politicieni sunt 
adevărate parodii. În fiecare perioadă 
premergătoare alegerilor ne întâmpină 
politicienii autohtoni înfăţişându-
ne schimbările cosmetice care le-au 
îmbunătăţit imaginea şi modul de a 
privi şi de a acţiona în viitor. Fiecare 
vine cu ideea de schimbare, vrea să 
schimbe sistemul actual caracterizat 
de ineficență cu unul superior, aşadar 
din 5 în 5 ani (în cel mai fericit caz) 
fiecare partid politic vine cu aceeaşi 

idee a schimbării, cuvântul cel mai des 
întrebuinţat. Se schimbă alianţe, se 
schimbă guvernări, se schimbă politici-
eni, se schimbă măşti şi imagini, totul 
este într-o perpetuă schimbare, câte 
capete atâtea schimbări, dar în fond re-
alitatea rămâne aceeaşi, dezamăgitoare 
pentru cei plini de speranţe care  i-au 
votat şi în continuare neschimbată.
 Principalul mobil al 
impulsionării omului o reprezintă 
speranţa, speranţa de îmbunătăţire a 
sorţii şi de creare a unui viitor fericit. 
Politicienii mizează pe acest factor, iar 
discursurile lor se centrează pe acest 
subiect, apelând la logica afectivă a 
societăţii. Urmărind experienţele tre-
cute şi dezmăgirile repetate, o parte 
semnificativă a oamenilor nu se mai 
lasă răpiţi de aceleaşi promisiuni şi în 
continuare.
 După periplul explicaților lo-
gistice asupra necesității si a plictisu-
lui votingului, exprimat gutural și fără 
noimă, consider de bun augur a aminti  
spre încheiere - aspectul că din toată 
masa manevrabilă a votanților  este 
categoria tinerilor cuprinsă între 18-40 
ani. Subliziez aspectul că acestă masă 
a tinerilor este nemanevrabilă, este 
dezinteresată total de aspectul zilei 
de mâine, de însuși propriul lor viitor. 
Atenția viitorilor candidați pentru 
prima scenă a țării trebuie îndreptată 
către această catrgorie.
 Cu siguranță dezinvoltă pot 
afirma că viitorul acestei țări de-
pinde voit și nealeatoriu de con-
ceptul în care  tinerii vor dori să-și 
construiască propria lor țară, propriul 
viitor nemanevrabil - de actuala clasă 
politcă, hotărâți determinant de a se 
întoarce de la granițele vestice din dru-
mul rușinos al culegătorilor de căpșuni 
- și a-și lua soarta în mâini pentru a se 
putea considera adevărați europeni și 
stăpâni în propria lor țară.

Politolog Felixa Micle

    Ultima dorinţã...
Luna noastră, cea frumoasã,
Ce’ades’ strãluceşti pe cer.
Mi-aminteşti de-acea frumoasã
Cãrei dragoste îi mai cer.

Doar copacii blânzi în noapte,
Râuri line mai străbat
Iar izvoru’ ades în șoapte,
Spune-mi calea ce-o străbat.

Mi-aş dori aşa de mult 
Sã te simt iar lângă mine,
Să-ți simt dulcele sărut
Poleit în nopți senine.

Diademele de stele
Simtu-le purtate-n vânt;
Duc în gând și-n vis cu ele
Tainic, veșnic legământ.

Tainic luna spânzurată
Printre florile de tei,
Picură-și argintu-n vatră
Sărutându-ți ochii tăi.

Kuki Andreea-Monika
Cls.a VIII-a A Scoala cu clasele I-VIII Berveni; 

 Jud. Satu Mare  - Prof.Glodean Loredana
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 Cât costă sănătatea?  Mult. 
Costurile asistenţei medicale continuă să fie în creştere. 
 Preţul foarte mare al asistenţei medicale a dat naştere unor preocupări 
majore în viaţa publică, în guvern, în industria medicamentelor.
 Plata contribuţiilor de sănătate, de către firmele sau instituţiile angaja-
toare, face ca mulţi pacienţi să nu fie preocupaţi  sau responsabili de costurile 
medicale, nemaivorbind de faptul că nu sunt preocupaţi de prevenirea bolilor. 
Cultura sănătăţii este o politică şi practica demonstrează că atâta timp cât omul 
va miza pe faptul că altcineva e dator să-şi bată capul pentru  viaţa şi sănătatea 
lui, vom ramâne mult timp la acelaşi nivel de mentalitate.
 Azi suntem capabili să salvăm frecvent copii născuţi prematur, punandu-
i în incubatoare şi combinând amestecuri chimice şi medicamentoase cu pro-
ceduri şi echipamente de neimaginat până acum câţiva ani. Unii dintre copii 
au apoi toată viaţa probleme de sănătate, implicând costuri şi mai mari pentru 
tratamente.
 Avem  şi echipamente care ne permit să operăm persoane cu vârste de 
peste 80 de ani, cu diabet, disfuncţii ale glandelor endocrine, hipertensiune 
arterială, tumoră craniană, doar pentru a mai trăi câteva luni.  Toate acestea 
costă!
 Asigurările de sănătate pasează subtil şi eficient vina costurilor mari asu-
pra furnizorilor de asistenta medicală, asfel încât bolnavul să creadă că din cauza 
sumelor mari cerute de furnizorii de servicii medicale prețurile vor continua să 
crească. Datorită faptului că reţeaua medicală este culpabilizată, s-a răspândit 
mentalitatea bine intenţionată că “e mai bine să te asiguri de două ori decât să ai 
regrete „sau” cu cât mai multe analize, cu atât mai bine”, cerandu-se, insistent şi 
nu întotdeauna motivat, analize şi proceduri costisitoare. 
 Medicii sunt consideraţi cu mare uşurinţă ţapii ispăşitori pentru toate 
insuccesele din sistemul sanitar. Acest lucru se datorează şi modului în care  noi, 
medicii suntem educaţi şi percepuţi de societate. Cu unele excepţii, cei care se 
pregătesc să devină  medici sunt elevi silitori, harnici, organizaţi şi disciplinaţi, 
care în timp renunţă la distracţii pentru a învăţa bine şi a promova examenele 
de intrare în facultate. Pe parcursul celor şase ani de facultate, se concentrează 
mai mult decât alţi studenţi asupra învăţatului, având foatre multe cunoştinţe de 
asimilat, atât teoretice cât şi practice. Munca asiduă din timpul  facultăţii este 
continuată apoi  în anii de stagiatură şi rezidenţiat, cu o viaţa destul de austeră. 
Cea mai mare parte a timpului cât eşti treaz o petreci rezolvând mereu şi mereu 
problemele altuia. Practic, trebuie să fii dispus să te trezeşti la orice oră din
noapte pentru rezolvarea problemelor de sănătate ale pacientului.
 Cu timpul, medicul îşi însuşeşte o mentalitate care exclude ideea de a 
te plânge mereu de faptul că viaţa şi existenţă ta îţi sunt acaparate de profesie. 
De aceea, medicii deabia că mai reacţionează sau protestează atunci când casele 
de asigurări  limitează dreptul tradiţional de a luă decizii în favoarea propriilor 
pacienţi, reducând unilateral finanţarea  şi dictând modul în care medicul să 

trateze pacientul. În sistemul asigurărilor de sănătate, lucrează  mulţi oameni 
care  adora senzaţia de a şti că deţin controlul.
  Întâmpinând aşa puţină rezistenţă din partea comunităţii medicale, se 
continuă să se lovească în medici. Medicii evită să se plângă din cauza opiniei 
publice, greşită de altfel, care ar putea să-i acuze de faptul că singură lor preocu-
pare ar fi propriul venit.
 Atât unii cât şi ceilalţi  trebuie să se oprească şi să încerce să privească 
problema de la distanţă.
 Este nevoie de ani mulţi  de pregătire până la a ajunge să practici 
medicină. În aceste perioade finanţarea este susţinută de familie; salariile sunt 
foarte mici, costurile sunt mari, stresul unor specialităţi este mare, sacrificiul din 
partea familiei, de asemenea.
Jurământul lui Hipocrate obligă medicul să-şi asume responsabilitate faţa de 
pacient.
 De obicei, cei care îşi aleg această profesie sunt dintre cei mai dotaţi 
oameni din societate. Ei nu iau decizia de a deveni medici pentru că altcineva 
să le tot spună cum să facă şi ce să facă, sau pentru că deciziile lor să fie mereu 
comentate, cântărite şi restricţionate de oameni cu mult mai puţină pregătire 
în domeniu sau chiar de loc, oameni care au mai puţină grijă sau interes pentru 
pacient. 
 Volumul de muncă al personalului medical a crescut, gradul de stres şi 
de oboseală de asemenea. Din moment ce asistența medicală este oferită de 
nişte fiinţe umane, pot apărea şi greşeli tragice şi pot fi de asemenea făcute şi 
nedreptăţi. A cresut şi stresul familiei, aceasta aşteptând mai mult timp până la 
rezolvarea problemelor  pacientului.
 Se ajunge la sentimentul de frustrare pe termen scurt iar pe termen lung 
la dezastru, mulţi oameni valoroşi renunţând. Cei de mâine sunt descurajaţi să 
mai urmeze o cariera în medicină. 
 Societatea medicală nu este nevinovată şi ea de felul în care stau lucru-
rile acum. Poate a slăbit sau poate nu mai există relaţiile cu comunitatea în care 
trăim. Medicii s-au izolat în asociaţii profesionale, în clinici sau săli de operaţii. 
 Am uitat că medicină înseamnă însăşi relaţia medic – pacient. Din 
păcate, în această relaţie se interpune casa de asigurări de sănătate, ale cărei in-
terese diminuă sau chiar distrug  relaţia medic-pacient. 
 Dacă societatea doreşte ca în continuare, persoane cu o capacitate 
intelectuală mare şi cu merite deosebite să fie atrase de medicină, atunci e clar 
că nu putem tolera un mediu al medicinei în care toată vină să cadă asupra celor 
care o practică.

 TOATE ACESTEA COSTĂ!
                                                                                   
                                                                                      Dr. Zoia Bitea
                                                                   Medic primar igienă şi sănătate publică
                                                                                   Doctor în medicină
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“Familia este aceea care face omul 
să treacă de la egoism la altruism.”

Auguste Comte

   Primăvara iubirii bate la poarta fiecărui su-
flet, la vârsta majoratului, când tinerii ajung să ia cea 
mai importantă decizie în viața lor – căsătoria.
  Desigur că acest impuls al tinereții trebuie să 
fie receptat de necesitățile trupului, funcție de felul 
în care se înțelege dragostea, relația dintre cei doi 
parteneri care au hotărât să-și lege destinele,  funcție 
de temperament precum și manierele pe care le-au 
dobândit până la această vârstă prin educație și auto-
educație.

 În foarte multe cazuri, parte din tineri 
consideră că au întâlnit persoana care îi fascinează, 
căzându-le vălul pe ochi și descoperind în același 
timp ființa nespus de dragă.
 Dar, în același timp fiecare dintre cei care au 
hotărât să facă pașii în fața ofițerului stării civile își 
pun întrebări retorice asupra modului cunoașterii 
prin reprocitate a individului alături de care urmează 
să-și lege destinul.
 Putem afirma în același timp că esența iu-
birii prietenului – viitor soț stă în certitudinea că se 
poate încrede în celălalt, în caracterul său, îl respectă 
și vrea să îi aparțină până la moarte. Ținând cont 
de perceptul pericopei evanghelice “Creșteți și vă 
înmulțiți, umpleți pământul și îl stăpâniți!” poate fi 
împlinit numai în cazul în care rodul dragostei după 
căsătorie poate fi dăruit de Dumnezeu prin copii, 
care în același timp  va legifera și întări căsătoria, 
căci copiii vor fi imaginea ta, sângele și numele tău, 
bucuria vieții tale de a fi om așa cum însuși Petre 
Țuțea afirma: ”Omul care nu crede în Dumnezeu este 
un biet animal care vine de nicăieri și merge nicăieri”.
 Stabilită fiind ziua fericită în care împreună 
cu ființa dragă, curată și nepângărită, tânărul își alege 
ziua prezentării în fața ofițerului stării civile precum 
și în fața Sfântului Altar pentru unirea pe veșnicie.   
 În acest an, până la data de 22.05.2011, în  
municipiul Oradea s-au  înregistrat 315 căsătorii,  
din care 14 au fost căsătorii între cetățeni români și 
cetățeni străini - proveniți din alte țări.
   Făcând o analiză pertinentă față de anii 
precedenți, numărul căsătoriilor este in scădere. Ast-
fel în anul 2009 au fost înregistrate 1671 căsătorii, 
iar în anul 2010 un număr de 1552 căsătorii.

     Ca o noutate in materia divorțului, in-
cepând cu data de 25 decembrie 2010, desfacerea 
căsătoriei poate fi constatată și de către ofițerul de 
stare civilă. Astfel, în cazul în care soții sunt de acord 
cu divorțul și nu au copii minori născuți din căsătorie 
sau adoptați, ofițerul de stare civilă poate constata 
desfacerea casatoriei prin acordul sotilor, eliberandu-
le acestora un certificat de divorț. Până în prezent, in 
Oradea s-a inregistrat un numar de 50 de divorțuri 
pe cale administrativă.
 Pentru a nu se ajunge la asemenea manifestări 
neplăcute de divorț, unirea dintre tineri devine o re-
alitate, pentru că asupra lor coboară tainic Harul
Duhului Sfânt care-i unește prin jurământul cu 
mâna pe Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce, mo-
ment solemn în care ambii își declară dragostea unul 
față de celălalt până la moarte.
 În Noul Testament Iisus spunea: „Ceea ce 
Dumnezeu a unit, omul să nu despartă!” Astăzi, în 
accepţiunea cea mai largă, prin aceste cuvinte se 
înţelege că oamenii sau instituţiile umane nu au 
dreptul să-i despartă pe cei care s-au unit prin taina 
cununiei săvârşită de un preot. 
 Dragi tineri, noi românii, neam de voievozi 
ortodocși și os din oase domnești, să nu ne trădăm 
credința și învățătura Scripturii cum spunea 
înțeleptul Solomon: “Fiule, păzește legea tatălui tău și 
nu uita învățătura mamei tale… că povața este sfeșnic și 
lege și lumină iar sfatul și învățătura sunt calea vieții!”

Olimpia Poșan 
Ofițer al Stării Civile - Municipiul Oradea

 

Fiecare este responsabil de propria-i sănătate

Familia crestină astăzi

- Debut -
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  POLOIŞTII DE LA CSM DIGI 
ORADEA AU ÎNCHEIAT 

VICTORIOŞI SUPERLIGA 
NAŢIONALĂ, EDIŢIA 2010-2011 

 

 Poloiştii de la CSM Digi Oradea au câştigat 
consecutiv, al 5-lea titlu de campioni ai României 
şi al şaptelea din istoria poloului din municipiul 
de pe Crişul Repede. Ei au fost medaliaţi chiar 
la Oradea, după ce s-au impus în toate meciuri-
le ultimului turneu final al Superligii Naţionale, 
desfăşurat în perioada 29 aprilie - 1 mai, la Bazi-
nul Olimpic „Ioan Alexandrescu”.
 Echipa orădeană şi-a onorat statutul 
de campioană a ţării noastre şi a câştigat fără 
dificultăţi cele trei meciuri ale ultimului turneu fi-
nal. Potrivit aşteptărilor, poloiştii de la CSM Digi 
au reconfirmat că sunt invincibili pe plan intern, la 
mare diferenţă de puncte faţă de adversare. 
 
 Rezultatele: 12-7, cu Dinamo, 26-8, cu 
Amefa Arad şi 8-5, cu Steaua Bucureşti, spun 
totul despre diferenţa de valoare dintre echipa 
bihoreană şi celelalte competitoare, chiar şi-n faza 
play-off. Jocul de duminică 1 mai 2011, cu Steaua, 

s-a constituit într-un derby al campionatului, doar 
că acesta nu a mai avut miză, cele două comba-
tante luptându-se mai mult pentru palmares. Se 
impune să-i felicităm şi să-i aplaudăm din toată 
inima, pe componenţii echipei orădene: Barat, 
Samoilă, Baidoc, Diaconu, Chioveanu, Popovici, 
Tarnoveţchi, Kincses, fraţii Andrei şi Dorin Creţu, 
Monostori, Kadar, Negrean, elevii antrenorului 
Cornel Gordan, care au făcut legea şi de această 
dată, dominându-şi clar adversarii.   
 Dacă după cel de-al doilea sfert de meci, 
din ultima partidă cu Steaua, scorul era egal (2-2), 
în partea a doua, gazdele s-au desprins şi astfel, 
CSM Digi Oradea a obţinut cea de-a 36-a vic-
torie din cele 37 de meciuri disputate în actualul 
sezon, înregistrând cel mai categoric succes din ul-
timii cinci ani. 
 Căpitanul echipei orădene CSM Digi, 
Kádár Kálmán a ridicat cele două trofee, titlul 
naţional şi respectiv Cupa României. Premiile 
speciale ale ediţiei au fost adjudecate, cu o singură 
excepţie, tot de orădeni: tehnicianul echipei CSM 
Digi, prof. Cornel Gordan, a fost desemnat „cel 
mai bun antrenor al sezonului”. Tiberiu Negrean a 
primit cupa pentru „cel mai tehnic jucător al cam-
pionatului”, iar Kincses Atilla a fost „golgheterul 
ediţiei”, cu un total de 153 de goluri marcate. 
Doar titlul de „cel mai bun portar” a fost adjude-
cat de Dragoş Stoenescu, goalkeaper-ul formaţiei 
Dinamo Bucureşti, cel care este şi portarul primei 
reprezentative a ţării.
La final, Nicolae Diaconu, unul dintre componenţii 
de bază ai echipei orădene, dar şi al naţionalei, ne-a 
precizat în exclusivitate: „Am dorit să terminăm 
sezonul fără înfrângere şi suntem bucuroşi că am 
reuşit. Am dovedit care este diferenţa dintre echi-
pa noastră şi celelalte competitoare. 

 Şi anul acesta am reuşit eventul, ceea 
ce spune totul despre valoarea incontestabilă a 
formaţiei noastre.” La rândul său, Cosmin Baidoc 
a fost de părere că „valoarea echipei orădene, care 
a acumulat experienţă şi-n cupele europene şi-a 
spus cuvântul pe fondul slăbirii celorlalte competi-
toare. Ne bucurăm că suntem la cel de-al cincilea 
sezon consecutiv în care ne impunem şi sperăm să 
o ţinem tot aşa”. 
 Festivitatea de premiere a fost oficiată de 
domnii Cristian David - vicepreşedintele FR Polo, 
Anatol Grinţescu - secretarul general al FR Polo, 
Virgil Pleşca - antrenorul federal şi Gheorghe 
Carp - viceprimarul municipiului Oradea.
 Ultima etapă, programată a se desfăşura la 
Izvorani, o săptămână mai târziu, a fost anulată 
de oficialii federaţiei de polo întru cât aceştia au 
considerat că rezultatele partidelor nu mai pot 
influenţa ierarhia naţională, oferind posibilitatea 
echipei reprezentative să se pregătească pentru 
confruntarea europeană care urmează.

                                  

 În cursul zileor de 19-20 04 2011, la Cercul Militar Oradea, a avut loc 
sesiunea de comunicari știițifice la care au participat: Primarul Municipiului 
Oradea Dl. Ilie Bolojan, Gen. Mihai Corneliu Lungu, Dr. Bujor Dulgău, 
Prof. Univ. Dr. Viorel Faur, Preot Dr. Octavian Dorel Rusu, Col. Grigore 
Bartoș, Prof. Ioan Aurel Popovici, care au prezentat în alocuțiunile lor ro-
lul ce a revenit populației și funcționarilor administrației românești, asupra 
evenimentelor în perioada decembrie 1918 – aprilie 1919, pentru întegirea 
Neamului Românesc în înfăptuirea mărețului act al unirii. 
 Remarcabile au fost tematicile expuse de Col. Grigore Bartoș: 
Generalul Traian Moșoiu – Militarul și omul politic, precum și a preotului Dr. 
Octavian Rusu : Contribuția parohiilor din Bihor la realizarea conscripțiilor 
credincioșilor Ortodocși Români 1818-1819 și nu în ultim rând expune-
rea Dr. Bujor Dulgău: Un martir al unirii – Primarul Dimitrie Bolojan din 
Birtin, din care redăm secvențial:
“[…] În toamna anului 1920, prefectura județului Bihor, printr-un ordin 
circular adresat tuturor prim-pretorilor de plasă, solicita tabele nominale cu 
locuitorii civili asasinați de către armata maghiară în timpul campaniei din 
1918 -1920. Au fost întocmite astfel de tabele nominale pentru plasele Beiuș, 
Vașcău, Marghita și Alejd. Menționez faptul că tabelul nominal de Pretură 
Plasa Alejd din 5 octombie 1919 cuprindea 13 nume de martiri. Primarul 
din Birtin, Dimitrie Bolojan a fost scos din listă, dar numele acestuia a fost 
totuși semnalat într-o meritorie lucrare istorică Golgota Bihorului  publicată 
în anul 2005 de către autorii Mircea Vac, Liviu Ungur și Roxana Vac, la pa-
gina 26, la cap. – Alți martiri din Bihor, se specifică <<De asemenea martiri ai 
neamului românesc din Bihor care au dus crucea golgotei în acestă perioadă 
au mai fost în Birtin unde în 19 01 1919 soldați secui din Regimentul  21 
Infanterie, divizia a 2-a au împușcat pe judele comunal Dimitrie Bolojan în 
curtea lui Teodor Sala pentru că nu le-au dat armele pe care le-au solicitat 
aceștia.>> 

 În fondul arhivistic Consiliul Național Român, Oradea, Bihor, în vol. 
1504,  dos. Nr. 133/1919 – 1920 au fost identificate cinci – șase documente 
procese verbale de anchetă și declarații de martori referitoare la anchetarea 
împrejurărilor în care a fost asasinat primarul de atunci al Birtinului – docu-
mente în limba maghiară.
 Din relatările martorilor rezultă că, în dupamiaza zilei de 19 01 1919, 
în jurul orei 16 30, soldații secui din reg. 21, au rechiziționat  în mod abuziv 
fân și paie din curțile gospodăriilor situate vis a vis  de gara din Birtin. Pri-
marul Bolojan și cumnatul său, Theodor Sala s-au opus propunându-le să 
rechiziționeze furajele din altă parte. E posibil să-i fi amenințat că își vor 
apăra gospodăriile cu arma. Cert este că soldații secui neînarmați inițail au 
plecat, pentru a reveni după o jumătate de oră, în frunte cu un plutorier, dar 
înarmați de astă dată.
 Primarul Bolojan  a fost somat să predea arma pe care de fapt nu o 
avea în posesie. Restul evenimentelor sunt cunoscute, fiind împușcat.[..] 
 În urma anchetei formale întreprinse asasinul nu a fost identificat 
nici de martori oculari nici de ancheta efectuată la Topa de Criș de către plt. 
Rozsa Sandor, armele soldaților reprezentând urme de foc, cartușele găsite 
lipsă la numărătoare. Prin urmare „Fie-i Țărâna ușoară martirului Dimitrie 
Bolojan vrednicul Primar al Birtinului, răpus atât de tânăr la doar 30 de ani 
de viață. “   
  Reacția participanților a fost pe măsură la terminarea expozeului, și 
mai mult al primarului actual al municipiului, Ilie Bolojan, nepotul defunctu-
lui împușcat, din ochii căruia au căzut câteva lacrimi de durere.

Dr. Bujor Dulgău
Director al Arhivelor Naționale Bihor

Sesiune stiintifică - Cercul Militar Oradea:
1918 – Bihorul si Marea Unire

  Florin Mihalca
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 A trăi și simți în inimă credința străbună, aici în Oradea, în acest crâmpei 
de țară românească, poartă monumentală de intrare în România, ca locuitori 
ai acestui ținut minunat și binecuvăntat de Dumnezeu pe pământ, este un dar 
extraordinar pentru fiecare dintre noi, pentru că avem posibilitatea de a ne con-
sidera protejați ai Proniei cerești, stabiliți vremelnic la granițele ortodoxiei - a 
obârșiei etimologice a neamului românesc.
 Dar, a trăi și a crea, este de asemenea o latură esențială, eminamente 
sensibilă a sufletului, pentru că în această perioadă scurtă de trecere a noastră 
prin viață presupune a face ceva, a lăsa ceva în urma noastră, care să ateste 
trăinicia și veșnicia emblematică a existențialismului nostru.
 Așa cum marii voievozi ai neamului românesc,  ce au stăpânit aceste 
ținuturi și și-au lăsat sigiliul la poarta cetății, există și astăzi oameni dăruiți de 
Dumnezeu care prin priceperea minții și a iscusinței hărniciei mâinilor și-au pus 
emblematic o picătură din suflet pe altarul dăinuirii noastre.
 Fac aceste afirmații, pe deplin justificate, gândindu-mă la sincopa biblică 
„Să-ți iubești aproapele”- omul de lângă tine. Și nu lipsit de modestie pot să 
afirm pe deplin justificat că în portretul acestuia am găsit pe domnul Sorin Lup, 
absolvent al Academiei de Poliție București și al Facultății de Artă a Universității 
din Oradea, specialitatea sculptură, care a primit din naștere darul de a zămisli și 
crea frumosul, prin prelucrarea migăloasă a lemnului, făurind iconostase pentru 
sfintele biserici.
 Desigur că a face artă, nu este la îndemâna oricui, cu toate că a început 
această activitate abia la vârsta de 32 de ani, mai bine spus pe la începutul anu-
lui 1991, când canoanele sufletului au ieșit de sub sabia înlănțuită de prigoana 
comunistă.
 Sub măiestria emblematică a daltei, respectând stilul bizantin-brânco-
venesc, acest om minunat a aplicat cu rigurozitate imperativele constructive ale 
registrelor (icoanelor) pe Sfântul Altar, în urma mai multor studii făcute asu-
pra creștinismului, a conținutului dogmatic - în vasta bibliotecă a Episcopiei 
Ortodoxe române, unde de altfel a aflat și studiat multe documente ale Bisericii 
Greco-Catolice.

 Într-o perioadă de 19 ani a realizat iconostase pentru mai multe biserici, 
astfel: Biserica Izvorul Tămăduirii, Oradea; Biserica Ortodoxă de pe Calea Clu-
jului; Bisericile din localitățile: Tăut, Olcea, Totoreni, Lazuri de Beiuș, Belejeni, 
Valea de Sus, Tinca, Cociuba Mică, Girișul de Criș, Pericei (Sălaj), Biserica 
M.Ap.N Oradea, Mănăstirea Buna-Vestire (Episcopia Bihor), Biserica din 
cartierul Zorilor din Oradea și mobilier pentru Catedrala Ortodoxă a Bisericii 
cu Lună, Oradea.
 De asemenea, a mai realizat mobilier pentru: Biserica din Sântandrei și 
Chișcău, având de asemenea în lucru iconostase și mobilier pentru bisericile din: 
Livada de Bihor, Șuiug, Ianoșda, Pietroasa, Beiușele și Avram Iancu.
 Sunt incontestabile aceste realizări efectuate de acest minunat om care de 
asemenea a mai onorat comenzi pentru Germania (scări de interior tradiționale, 
blazoane, diferite figurine), Cehoslovacia (rame pentru icoane) și SUA (mo-
bilier).
 Vă prezentăm căteva din aceste lucrări monumentale, emblematice pen-
tru neamul românesc, sub pecetea și sigiliul dăinuirii spre veșnicie a marelui 
maestru în artă - Sorin Lup, care constituie în același timp elemente definitorii 
ale spiritualității noastre românești.
 

 

Marius V. Pop
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Artă si spiritualitate românească în Bihor

Mânastirea Buna Vestire 
Episcopia Oradea

Biserica Inaltarea Sfintei Cruci 
Oradea -  Cartierul Zorilor

Biserica Sfinții Arhangeli Mihail și Gavril
 Avram Iancu 
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 Inscripţia savantului Nicolae Iorga: “Biruitor în 
războaie, învins numai la Baia de propriul său neam, 

când încerca să învingă Moldova nebiruită”.

 Elegiatic exprimat, Doina, reprezintă durerile 
sufletești ale neamului, în strânsă consonanță cu voia des-
tinului, împlinirea voiei Proniei Cerești, pentru închega-
rea liantului Unirii în gânduri și simțiri - a tuturor vobelor 
rostite și nerostitie pentru împlinirea Idealului Național.

Doina vremurilor noastre

Din Oradea la Harghita 
Coace din vremuri ispita
Unui foc mocnit din paie
Ce s-ar vrea o vâlvătaie.
Unui gând aprins din regi,
Ce-au tăiat poteci întregi
Peste codrii și izvoară,
Peste munți cu fruntea rară,
Visul unui neam nebun 
Ce-ar mânca carne sub tun
De sub șeaua de pe cai
Prin pusta plină de scai.
Vai de biet Ardeal săracu
Trist  își mai încheie veacul !
Că iar hidra seculară
Aruncă cu foc și pară,
Pe la curți de mari domnii
Cu minciuni și vechi stihii;
Prinse-n branduri de poeme
Chiar la curți europene
C-a pierdut Ardealul drag
Ștefan când purta sub steag,
Toată ura și mândria ...
Mânca-i-ar pe veci pustia.

Plânge Someșul și Crișul
Sabia și-a-ntors tăișul
Varsă doar venin și pară
Peste întinsele hotară
Iar zeița libertății,
A închis ochii dreptății;
C-ar robi din nou Ardealul
Mânce-i baiu, ducă-i valul.
Hopa, hopa, tropa, tropa,
Oare ar mai vrea Europa
Să pună Ardealu-n cazne
Să-mpartă țara-n cantoane…?
Zalmolxe de ești român
Nu sta cu mâinile-n sân
Scoală din morminte morții
Că-i aproape ceasul sorții;
Și se-ntinde vâlvătaia 
De la Cluj pân’ la Sinaia.
Mircea, Ștefan și Mihai,
Stârpiți lupii de pe plai.
Plânge Molna și Carpatu,
Oștirea și-a pierdut leatu;
Din Buceag la Poarta Albă
Toți românii se întrabă…
De ce nu vii Țepeș Doamne
Să ne pui iarăși sub arme?
Că din armia română
S-a ales praf și țărână,
Astăzi luptă-n țări barbare
Și-a lăsat mândre hotare
Fără pază la fruntarii
Și-o pândesc din nou husarii;
Ce râvnesc din nou la glie
Să ne-ngroape-n sărăcie.
Vorba din scripturi zic unii
Tu grânarul mare al lumii,
Ai ajuns iar o ruină
Dulce patrie română.
Hai români cu mic și mare
Puneți pieptul la hotare
Că astăzi aleșii țării
De la munți la țărmul mării,
Nu-ți au grija din păcate
Tolăniți printre palate,
Ducă-i iar pustiul moaștei
Până la genunchiul broaștei.
Taie-i plugu, sfarme-i grapa
Unde și-a dus mutu iapa ...
Ce-a fost ieri – n-o fi și mâine
Iar Ardealu-a nost’ rămâne !
Croncăne corbii pe Tisa
De la Dunăre la Nisa
Și să le rămână natu
Doar câți eu am botezatu;
Piară-le pe veci trufia
Neamul rău și seminția,
Ducă-l vântu-n patru zări
Peste mări și peste țări.

M.  A. Eminescu
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În cele din urmă, Dumnezeu!
În memoria tatălui meu, Virgil Hetco

  Cu siguranţă 
fiecare dintre noi 
şi-a pus întrebarea 
legată de sensul 
propriei existenţe. 
Cu atât mai mult 
cu cât societa-
tea modernă nu 
mai corespunde 
tradiţiei care 
propovăduia o 
viaţă aşa cum o 
dăduse Dumne-
zeu. Şi este dificil 
de răspuns, de-
oarece faptul de a 

privi detaşat lucru-
rile şi cotidianul creează la rândul său un ciclu de 
răspunsuri posibile, din orice punct am privi situaţia. 
Indiferent cărei culturi aparţinem, indiferent de 
mentalitatea noastră, niciunul dintre răspunsuri 
nu va putea fi atot-mulţumitor. Aşa cum de altfel, 
nici n-am putea trata întrebările doar prin prisma 
unei filozofii existenţialiste - ipoteză care va ampli-
fica imaginaţia biofilozofilor moderni, ce reprezintă 
evoluţionismul şi susţin ideea că Spiritul nu se poate 
elibera din lanţul său genetic, ce pare la prima vedere 
a fi factorul determinant. La fel însă o stare de spirit 
(bucurie, indiferenţă, tristeţe, ură, simpatie), ca el-
emente calitative ale Spiritului vor provoca la rândul 
său, o serie de schimbări chimice la nivel de cortex, 
altfel spus, Spiritul va influenţa la rândul său reacţia 
chimică organică şi implicit va determina biologia.
 În parte, sigur că biofilozofia are dreptate, fiindcă 
prin natura şi prin construcţia noastră suntem 
determinaţi ori conduşi de mecanisme genetice, re-
zultat convingător al adaptării şi continuităţii speciei, 
fapt asupra căruia putem acţiona logic şi mecanic, 
de exemplu prin medicina modernă, dar elemen-
tele hotărâtoare într-o societate sunt cele de ordin 
moral. Iar aceste elemente nu sunt parte a evoluţiei 
biologice, ci elemente substanţiale ale Spiritului (ori 
duhului), conştientizat permanent în noi, în legătura 
noastră simbiotică cu instanţa morală protectoare 
sau divinitatea intuită, cea care nu se vede, ci doar se 
poate anticipa.
 Este nevoie însă de soliditate înainte de a anticipa 
apartenenţa Sa la ceva anume, fiindcă reminiscenţa 
biologică în cotidian este mai aproape şi empiric la 
nesfârşit sesizabilă. Totuşi, Spiritul este elementul 
substanţial, i-aş spune Atotputernic, deoarece este 
expresia trecerii dintr-un sfârşit biologic (cu frică) 
într-un nesfârşit liniştitor (ce oferă siguranţă, chiar 
dacă aceasta este limitată temporal). De aceea, între-
barea legată de sensul banalei noastre existenţe, nu ne 
poate mulţumi numai cu răspunsul evoluţioniştilor, 
deoarece Spiritul este expresia sinergetic concentrată 
a Eului supus culturii, timpului în care trăim, ori 
acumulărilor calitative ale societăţii, ca exponent  al 
moralei colective, fiind o evoluţie de perspectivă, ce 
se revigorează chiar şi contradictoriu în mod direct, 
complex, dar şi individual. Elementul social stabili-
zator al Eului, ce-l întreţine indirect pe cel existenţial, 
garantul fiinţării, se transmite de la generaţie la 
generaţie, nu prin genă, ci prin morală  ce pare a fi 
înnăscută şi posibil de îmbunătăţit, repetabil, înainte 
de trecerea ei la generaţia următoare.
  În fond, fiecare dintre noi posedăm un Eu, 
chiar dacă acesta este mai puţin definit la unii, dar 
modelul său reprezintă expresia unei entităţi ce 
ne marchează, fiind subiect şi obiect în gândirea 
occidentală. Mulţi dintre noi trăiesc doar iluzia unui 
Eu autentic, ce chipurile ar putea fi separat de lumea 

exterioară. În fapt depindem de exterior, percepţiile 
noastre de bază sunt empirice şi reflectă doar actul 
cunoaşterii primare. Eul nostru ar putea fi, chiar o 
simplă reflecţie de moment situaţie oarecare, sau o 
reprezentare temporală după modelul existenţial 
la modă, prin extensie chiar al celui freudian al 
sexualităţii individuale, ca instrument al satisfacerii  
instinctelor noastre primare necesare supravieţuirii, 
devenind astfel garantul implicit al fiinţării, precur-
sorul noilor generaţii. La fel de bine ar putea fi ex-
presia personalizată a voinţei personale, ca parte de 
puzzle din etica socială. Dar dacă acceptam ideea că 
morala este ceva care se (re)naşte odată cu fiecare 
individ biologic, odată cu capacitatea sa de a alina 
suferinţa celui nefericit (compasiunea), sau de a se 
bucura împreună cu o altă fiinţă din arealul său social 
(ce prin existenţa sa, îl va determina şi-l va implica 
biologic, social ori în cele din urmă religios), atunci 
Eul poate fi expresia primară, sumar schiţată a indi-
vidului, ca parte componentă a unui Spirit universal.
 Vorbind despre dragoste, atacăm tema pe 
care biopsihologia ar aşeza-o pe raft, ca reacţie 
chimică temporară şi reversibilă, vorbind de o ca-
pacitate biologică subiectiv resimţită, ce ne asigură 
liniştirea în cotidian, în baza unei siguranţe de-
rizorii, riscante chiar, dar plăcută. La fel ca şi în ca-
zul  întrebărilor legate de sensul existenţei, cred cu 
tărie că iubirea nu poate fi determinată exclusiv ge-
netic sau numai în sens reproductiv, fiindcă ajunge 
o simplă vedere în actul de cunoaştere: partenerii 
noştri nu sunt aceia pe care biologia i-ar selecta 
cu propovăduita dezinvoltură genetică. Partenerii 
noştri sunt mai degrabă oglinda Eului, a Spiritului 
în devenire sau mai bine spus, în perpetua sa for-
mare, ei fiind motivaţia şi justificarea unor trăiri 
anterioare, ori acumulări dintr-un stadiu de maturi-
tate. Aceştia sunt oglinda identităţii noastre, putând 
fi astfel înţeleşi ori desluşiţi relativ prin psihologie, 
prin cunoaşterea propriului trecut, angoaselor tratate 
sau netratate, substanţialului în raportul existenţial şi 
mai ales prin prisma perspectivelor sociale, ce asigură 
vieţuirea noastră temporară în colectiv, (a cărei fi-
nalitate de fapt este cauza primară a lipsei de sens), 
fiindcă este insuportabilă percepţia faptului că sun-
tem (din păcate) temporali şi mărginiţi în demersul 
nostru biologic de la A la B.
  Trecând acum, ca indivizi din stadiul em-
piric, acolo unde simţirile şi elementele biologice 
sunt totodată ţel dar oferă şi motivaţia oricărui act, 
constatăm că nu putem exista la nesfârşit într-o so-
cietate ca entităţi dispersate (şi disperate totodată), 
aşa cum nici nu putem accepta ideea unei vieţi fără 
validarea potenţialelor noastre creatoare, ori morale 
în lipsa legăturii cu instanţa morală (să-i spunem aici 
divinitate nedefinită, ori aflată aici într-un stadiu in-
cipient al percepţiei), pe care nu o putem interpreta 
nici măcar sumar în acest stadiu al cunoaşterii.
 De abia într-un următor şi calitativ superior ca-
dru etic, ajungem la puterea interioară (să-i spu-
nem aici maturitate relativă) şi la capacitatea de a 
recunoaşte interferenţa dintre corporalitatea banală 
şi fragilă ca aspect al finalităţii noastre, ca factorul 
slab (biologic) al dualismului limitat, cu partea 
spirituală, transcedentală: spiritul ori duhul. Totuşi, 
nemulţumirea legată de non-sensul vieţuirii noas-
tre biologice limitate, va fi pe mai departe la fel de 
constantă ca şi în stadiul anterior, fiindcă răspunsul 
final legat de calitatea existenţei se mai amână 
încă o dată, pentru ca relaţia noastră corporală cu 
cea transcedentală, adică cu superiorul intuibil, nu 
o putem pătrunde încă în această etapă, fiindcă 
omul va simţi în acest stadiu, că se află la limita 
cunoaşterii, şi nu va accepta finalitatea corporalităţii 
şi va căuta paradoxul, ca explicaţie acceptabilă 
pentru a-şi putea delimita Sinele. Va căuta direct şi 

fără ocolişuri filozofice o explicaţie credibilă (prin 
crucificarea benevolă a intelectului), în afara puterii 
sale de discernământ, a logicii, care îi va apare ca fiind 
limitată, slabă, parte a unui comportament biologic. 
Acest fapt va forţa Sinele, după o analiză atentă a 
factorilor bio-psihologici şi a perenităţii trupeşti, să 
treacă la cel de-al treilea stadiu al înţelegerii, stadiul 
religios, ori mistic.
 Priviţi cu încredere în anturajul Dvs. şi vă veţi 
convinge că răspunsul se află în acceptarea acestui 
stadiu, al revelaţiei induse. Abia aici poţi accepta în 
final ca individ existenţa în afara biologiei, finalităţii 
corporale, ori a logicii psihologiei. Doar aici omul se 
poate simţi ca entitate nemărginită, reală  şi definită 
temporal în faţa unei instanţe supreme de tip moral 
şi totodată protectoare, (ce noroc!...) ce se institu-
ie tocmai prin acceptarea benevolă a paradoxului, 
ca o eliberare dintr-un chin etern şi sigur, ca parte 
integrantă a unei Fiinţări eterne şi perpetue, care nu 
se poate cuprinde nici acum, pe mai departe spiritu-
al. Dar credinţa, care cere pe de altă parte răstignirea 
intelectului şi reflecţia atentă asupra stadiului etic 
premergător, ce s-a parcurs deja calitativ, dar fără 
rezultate concrete, nu va cere în totalitate şi în ab-
surd anularea oricărui element psihologic, ori socio-
cultural, etic sau moral, căci intelectul, nu va putea 
crede decât ceea ce se poate crede.
 Credinţa este aşadar în accepţia formei de-
scrise mai sus, posibilă şi chiar de dorit în cele din 
urmă, fiindcă atenuarea incapacităţii intelectului de 
a-L cuprinde pe Dumnezeu se realizează voit prin 
întruparea Sa paradoxală ca Om biologic, care este 
de această dată posibil de cuprins şi analizat atât din 
punct de vedere natural, dar şi moral, ori social, în 
încarnarea Sa mesianică. Aşa cum omul nu este în 
stare de a-L recunoaşte pe Dumnezeu prin logică în 
transcedental, aşa trebuie intuitivul Dumnezeu ori 
Instanţa Morală Protectoare să se înfăţişeze spiri-
tual, mai întâi ca imagine suportabilă în Eul anterior 
sumar schiţat şi mai apoi ca Om complet (Vollkom-
men) sau ca divinitate mesianică cu rădăcini 
omeneşti, ca un fel de paradox sau om-zeu, dar ca 
persoană inteligibilă, între naştere, sfârşit şi nesfârşit.
 Deoarece credinţa poate fi considerată ca 
fiind un superstrat al eticului, ea nu se poate înfăptui 
din nimic şi este astfel indusă, aşa cum la fel de bine 
nu poate dura permanent, ori nu putea exista dintot-
deauna, fiind limitată la percepţia individuală, ceea 
ce presupune corecţia într-o percepţie colectivă, şi 
unanim acceptată, în final. De aceea este nevoie de 
apelări succesive, ori de încercări repetate pentru a 
o consolida sau a o accepta pe durată, fiindcă fiinţa 
noastră (fricoasă) se regăseşte inerent în toate aceste 
succesiuni, în toate aceste trei stadii, de la empiric, la 
etic şi în cele din urmă la religios, în mod succesiv şi 
dovedit, repetabil.
 Doar în profunzimea stadiului religios, 
putem recunoaşte sensul existenţei proprii, ca par-
te componentă a unei entităţi comune, acceptate 
şi iniţiate corectiv de instanţa morală protectoare, 
ca faţetă a unui spirit universal, ori ca divinitate 
acceptată. Existenţa decurge acum nu numai bio-
logic, ci în special în transcedental, de această dată 
chiar cu un anume comfort, fiind efectiv controlată 
şi sprijinită din interior, printr-o afectivitate tipică 
siguranţei şi generozităţii mistice, ce va elibera Sinele 
de frica sa originară de neant, un neant aflat acum la 
dispoziţia unui partener solid, ce îl anulează.

Lucian HETCO
Editor Agero, Germania
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[ urmare din  numărul anterior ] 

 De asemenea în anul 1821 Emanuil Gojdu – însuflețit pentru artă în 
orice limbă, cuprins de ideea libertății pentru orice neam, spunea în „Biblioteca 
Românească”: „Și numai acesta este cel mai de căpetenie al meu scop, iubită 
nație, a ațâța în voi, vrednicilor strănepoți ai vestiților romani, care prețiitoarele 
în multe sute de ani ticăloase necazuri eroicește le-ați învins, a deștepta, zic, o 
îmboldire de bine aducătoare și un foc sfânt patriocesc către limba noastră cea 
mumească.“
 În toate părțile gemene sufletul neamului nostru într-un întuneric 
înfiorător. Trista dormitare a cotropit înaltele talente românești…Și când toți 
ceilalți credincioși fii ai neamului roman: Francii, Italienii și Spanii înfloresc, 
numai Românii, pe carii Roma în cel mai călduros al său sân ne-a purtat, numai 
noi să gemem în desele mărăcini a întunericului? Ci numai acum începe groaz-
nica noapte a se despica, înfiorată a oarbei neștiință întunecime a se risipi și cu 
zburătoare săgeți se arată printre raze lucitoare săpatul mormânt al neamului 
românesc.
 Acolo, în acea groapă, prin care  prin negrijirea cultivărei de limba sa 
și-au gătit-o acolo dimpreună cu limba va putrezi sufletul și estimea neamului, 
dacă acum, când se poate, nu se va înconjura lenevirea. (Ilarie Ghendi: Foi-
letoane.Biblioteca scrisului la români, pag.155, București, 1925).

REPERE ȘI PRECIZĂRI

 A spune lucrurilor pe nume presupune mult curaj, a prezenta adevărul 
gol-goluț care în multe cazuri supără pe unul sau pe altul, înseamnă în același 
timp a avea un caracter puternic, drept și a nu lăsa evenimentele ce se succed în 
jurul nostru să treacă neobservate – înseamnă dacă doriți dragi cititori ai acestor 
rânduri „să ai verticalitate”, pentru că „adevărul” nu are dualitate și nu trebuie 
escamotat și nici prezentat aleatoriu, el trebuie privit cu ochiul minții și judecat 
în consecința Crezului sfințeniei și a dumnezeirii din noi.
 Facem aceste precizări tocmai pentru că parte dintre adevărații piloni 
ai societății orădene, mireni, oameni de cultură, caritate, politici, care pot fi 
considerați ctitori ai Oradiei Mari au fost pur și simplu uitați, marginalizați 
sau tendențios neluați în seamă de o parte dintre cei care s-au încumetat să 
scrie anuarele Oradiei de-a lungul vremilor, sau alte documente care atestă 
existențialismul neamului românesc în acest colț minunat de țară al Bihorului; 
motivație exonerată, dureroasă și nedreaptă.
 Apreciem faptul că trezirea clopotelor conștiinței naționale, care au 
bătut necontenit din turla Bisericii centrale a Oradiei Mari, vor duce spre înaltul 
cerurilor ode duhovnicești, trimise de  înaltul Amvon al Bisericii pentru iertarea 
păcatelor și a sufletelor celor care au făcut parte din marea familie creștină-
ortodoxă a Oradiei, putem afirma și calitatea de ctitor a distinsei familii Hașaș, 
adevărați partioți apărători ai românismului pe aceste scumpe plaiuri bihorene.

 Sintagma luptei naționale a acestei familii se sprijină pe adevărul atât de 
crud exprimat de îngrijorarea preotului Mihai Hașaș care o exprima în diferite 
ocazii fie în rândul intelectualilor, fie în rândul enoriașilor: „trâind pe această 
vatră milenară, românească – românii trebuie să-și reintre în drepturile firești ale 
neamului și să aibă dreptul de exprimare liberă - în dulcele grai românesc - și să 
nu poată vorbi românește numai în Biserică și cu Dumnezeu”.
 Trebuie să ne încredem în fibra românească și în inima înlăcrimată a 
Transilvaniei să nu mai sângereze. Românii ce trăiesc aici, trebuie să se bucure de 
aceste dulci plaiuri strămoșești și cu pioșenie să-și aducă aminte de cei care și-au 
dat sângele în conflagrațiile răului de-a lungul vremurilor și care au pus stropi de 
sânge în sfințirea altarului străbun al ortodoxiei.
 Intrasigența mânuitorilor condeiului marilor corifei bihoreni chiar dacă 
a fost persuasivă nu i-a oprit și nici obligat nimeni să uite această familie modestă 
ca mari binefăcători ai românismului, care și-au păstrat credința sfântă a orto-
doxiei în inimi și care au făcut danii pentru întreaga populație a orașului Oradea, 
pentru că îndreptățiți fiind putem afirma că au făcut parte din familiile nobiliare 
ale orașului și mai mult putem afirma că soția preotului Mihai Hașaș – Poynaru, 
cu numele de fată, era totuși soră cu mama marelui Mecena bihorean – Gojdu.
 Dar vălul vremii și colbul răutăților omenești ce s-a așezat peste istorie, 
nu ne va ierta niciodată, dacă noi, urmași ai românilor nu vom spune adevărul, 
pietrele din stânci urlă în bătaia vântului și ne crispează văzul asupra viații și a 
lumii, așa cum de altfel acest procese cognitive bântuie lumea mirifică a acestei 
zone bihorene. Desigur că istoria neamului românesc a fost scrisă întotdeauna 
de către forțele politice aflate la putere de-a lungul vremurilor, și nu cu realitățile 
curente, lăsând anumite perioade și etape cu sincope incorigibile, care nu știm 
dacă vor mai putea fi completate vreodată, tocmai datorită faptului că tagma 
celor care se mai încumetă să mai rescrie Istoria Neamului Românesc se potic-
nesc în diferite obstacole, fie cele legate de conștiință, interes, politice și cel mai 
frecvent se simte lipsa dovezilor și documentelor care parte dintre ele au luat de 
multe veacuri, drumul capitalei fostului imperiu Austro-Ungar.
 Învrăjbirea națională a fost, este și devine o armă redutabilă în mâna de-
latorilor atât în veacurile scurse de-a lungul vremurilor cât și astăzi iar adevărații 
corifei ai culturii și ai așezămintelor culturale se vor pierde în negura vremuri-
lor viitoare, și nimeni nu-i va pomeni și puțini vor fi cei care își vor mai aduce 
aminte de ei. Neputința, foamea după avere și prostia sunt elemenete declasate 
care-i caracterizează cu vădită precizie pe cei care astăzi stau cocoțați în fotoliile 
puterii și care-și caută nesăbuiți un loc eligibil în conducerea administrativă a 
municipiului Oradea, ei sunt cei care țin în mână puterea, ei dispun după bunul 
lor plac împărțirea bucatelor și-și caută locuri nemeritate pe plăcile de marmură 
alături de marii înaintași ai Bihorului.
 Așa se întâmplă astăzi, așa a fost în trecut, dar să lăsam faptele să 
vorbească, iar rezultatele cercetărilor întreprinse asupra distinsei familii Hașaș 
să curgă lin, precum curge apa Crișului nostru în miezul zilelor de vară.

 RĂDĂCINILE ARBORELUI GENEALOGIC AL 
DISTINSEI FAMILII HAȘAȘ

 Din cercetările întreprinse asupra mai multor categorii de documente 
dintre care enumerăm: dosare din Arhivele Naționale Bihor, lucrări publicate, 
extrase din Serviciul Public Comunitar local de Evidență a persoanelor  Oradea, 
extrase din registrul stării civile pentru căsătoriți a comunei Geszt-Ungaria-re-
gatul României, Arhiva Județului Bihor nr.180/1938 precum și extrase ale stării 
civile pentru morți pe anul 1949 și altele, pentru aflarea „grăuntelui de adevăr” 
în stabilirea rădăcinilor stejarului românesc a distinsei familii a Hașași-lor bi-
horeni care cu toate că nu au fost oameni politici, au știut totuși să-și manifeste 
pregnant imboldul dragostei de neam și Biserică, făcânde deseori acte caritabile 
pentru cei sărmani și față de anumite instituții care au avut un rol important în 
viața publică orădeană.
 Menționăm aspectul ca în periplul cercetărilor noastre pentru aflarea 
adevărului asupra acestei familii, am constatat că „rădăcina familiei”- elemenu-
tul primordial – Mihai Hașaș, născut în 1845 a fost preot între anii 1874-1894 
în Vekerd - Ungaria și apoi între 1894-1920, de asemenea slujitor al sfântului 
altar în Ateaș, care s-a căsătorit cu Elisabeta Poynar, de asemenea fiică de preot 
a lui Nicolae Poynar, care a slujit în Mădăras între anii 1849-1871.
 Din această căsătorie, cu voia proniei cerești și a lui Dumnezeu, a rezultat 
un număr de 10 copiii: Catița, n.1874; Dumitru, n.1876; Etelca, n.1876(moare 
de copil la nici 2 ani); Gavril, n.1882; Adela(Etelca), n.1884; Irina, n.1886; Roza, 
n.1888; Alexandru, n.1891; Traian, n.1893; Emil,n.1898.

Ing. Mircea Vac, Pr. Dr. Dorel Rusu

[ continuarea în numărul viitor] 

Oameni de seamă ai Neamului Românesc 
din Oradea
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Jandarmeria Bihoreană
BATALIONUL DE SECURITATE ORADEA

ÎN EVENIMENTELE DIN DECEMBRIE 1989
[urmare din numărul anterior]

 
 Maiorul Ion Pobirci a contactat telefonic Brigada de Securitate Cluj 
să ceară lămuriri, dacă într-adevăr era cazul să se deplaseze la marea unitate 
din Cluj, aşa cum venise ordinul, având în vedere evenimentele din ţară. Trenul 
pleca spre Cluj la orele 11:00 şi nu putea crede că exista un astfel de ordin, fapt 
pentru care a fost „făcut cu ou şi cu oţet“ că are de comentat „întotdeauna“ câte 
ceva şi trebuia să execute ordinul. Discuţia a avut loc între maiorul Ion Pobirci 
şi maiorul Cornel Oprean (ulterior „general“ şi comandant al brigăzii). A în-
chis telefonul şi i-a ordonat să plece la Cluj, conform ordinului (mr. Cornel 
Oprean era şeful de stat major al Brigăzii 60 securitate Cluj-Napoca). După nici 
o jumătate de oră, a sunat de la marea unitate căpitanul Vasile Matei (ulterior 
comandant al C.J.J. Baia Mare) şi a transmis un nou ordin prin care într-adevăr, 
se contramanda venirea la Cluj a celor 6 cadre şi 7 militari în termen, la şedinţa 
Consiliului Politic al Brigăzii de securitate Cluj-Napoca.
 Ne amintim că, în jurul orelor 14:00, în Piaţa Mihai Viteazul din Cluj 
au avut loc incidente cu morţi în rândul civililor... şi noi, aproape două grupe de 
militari „securişti“ soseam cu trenul în Cluj în jurul orelor 13:30, iar cum nu ne 
aştepta, de regulă, nicio maşină la gară, la orele 14:00 trebuia să fim în apropierea 
pieţei Mihai Viteazul în drumul nostru spre Brigadă(!).
 În seara zilei de 21 decembrie, orele 20.00, Batalionul de securitate Ora-
dea a fost alarmat şi o parte din efective (aproximativ 90 militari în termen şi 
cadre) sub comanda maiorului Ion Pobirci au fost dislocate în Penitenciarul 
Oradea, vizavi de Comitetul Judeţean Bihor al P.C.R. (azi sediul Tribunalului 
Judeţean Bihor şi Curtea de Apel Oradea), urmând ca a doua zi, 22 decembrie, 
în jurul orelor 08:00 să fie prezente în zonă şi efective de la U.M. 01326, sub co-
manda maiorului Ion Curta, cu care trebuiau să ia legătura forţele Batalionului 
nostru, prin ofiţerul amintit (mr. Ion Pobirci).
Alte forţe din plutonul antiterorist, îmbarcate pe două autospeciale A.B.I. (Au-
tospeciale Blindate de Intervenţie), comandate de lt. Ioan Benţe şi asigurate din 
partea comenzii unităţii de mr. Chipea Florian, şeful de stat major, s-au deplasat 
la sediul I.J.M.I. Bihor, pe strada Dunării (actualul sediu al Centrului Judeţean 
de Recrutare Bihor).
Dispoziţia era ca toate aceste forţe, împreună cu efective ale armatei, să asigure 
măsuri de ordine în zonele respective şi în cazul că se grupau mai mulţi indivizi 
în jurul acestor sedii, să fie împrăştiaţi.
În dimineaţa zilei de 22 decembrie, la ora stabilită, s-a observat că forţele 
M.Ap.N. nu mai sosiseră în zonă, conform planului, am bănuit că ceva nu este 
în regulă. Nu peste mult timp, la radio se vorbea despre „trădătorul Milea“, iar 
ulterior că va urma „un comunicat interesant pentru ţară“ şi să deschidem tele-
vizoarele. Desigur, am ascultat comunicatul şi pe Mircea Dinescu care anunţa 
victoria forţelor democratice, fuga dictatorului etc.
S-a luat legătura cu comandantul unităţii şi toate forţele au fost retrase în 
cazarmă, iar toţi militarii şi cadrele au primit ordin să poarte o bandă tricolor pe 
mâna stângă. Şi în Oradea începuseră să iasă pe străzi cetăţeni care strigau „Vic-
torie“ şi „Armata e cu noi“. S-au adunat în faţa sediului Comitetului Judeţean 
de partid, la Penitenciar şi sediul I.J.M.I. Bihor, bătând în porţi, să fie „eliberaţi 
deţinuţii“ sau „unde sunt beciurile securităţii“. Au venit mai mulţi cetăţeni şi la 
Batalionul de securitate, unde li se spuseseră că „aici e securitatea“ cu „beciurile 
cu arestaţi“.
S-a răspuns cu calm tuturor întrebărilor puse de demonstranţi, au fost deschise 
porţile batalionului de către locotenent colonelul Vasile Doble – ofiţerul cu 
operaţiile din statul major – arătând acestora că în unitate nu erau decât soldaţi 
care îşi satisfăceau stagiul militar, că nu există beciuri cu arestaţi, că nimeni nu va 
„trage în popor“ şi că toţi avem acelaşi necazuri şi probleme ca şi ei.
Ba chiar s-a pupat cu câţiva demonstranţi (unii dintre aceştia făcuseră armata 
în această unitate sau la alte unităţi ale trupelor de securitate au confirmat cele 
spuse de ofiţer), însă erau nedumeriţi de ceea ce se transmitea la radio şi televi-
zor – cu totul invers.
 La sediul I.J.M.I. Bihor, nu mai rămăsese nimeni din personalul aces-
tei instituţii, decât forţele din Batalionul de securitate şi atunci maiorul Ch-
ipea Florian şi locotenentul Ioan Benţe au deschis porţile lăsându-i înăuntru pe 
demonstranţii care loveau în porţi, strigau şi înjurau pe „securişti“. Mulţi dintre 
demonstranţi îi cunoşteau pe cei doi ofiţeri, care de asemenea, au discutat cu ei şi 
i-au lăsat „să vadă“ dacă aici sunt „vestitele beciuri cu arestaţi“. Bineînţeles că nu 
au găsit asemenea „beciuri“, în schimb au dat dovadă de vandalism, isterie, lipsă 
de discernământ, devastând birourile şi luând tot ce se putea lua (vaze, scrumi-
ere, câte 1-2 pachete de ţigări uitate pe birouri, stilouri sau pixuri). Mai mult, au 
distrus decât luat, iar în cele din urmă, „nefiind securişti“ şi „beciuri cu arestaţi“, 
au plecat din sediu.
 Comandantul batalionului, maiorul Grozav Ioan-Nuc, a luat legătura cu 
generalul maior Nicolae Şchiopu – comandantul Diviziei Mecanizate Oradea şi 
al comitetului de criză format cu prilejul acestor evenimente, pe care l-a asigurat 
încă o dată de faptul că Batalionul de Securitate Oradea nu va desfăşura nicio 
acţiune ostilă poporului sau unităţilor M.Ap.N., aşa cum se anunţa la radio şi 
televiziune. L-a mai informat despre efectivele şi tehnica batalionului şi despre 
loialitatea sa.
În noaptea de 22/23 decembrie 1989, în jurul orelor 24:00, au sosit în unitate doi 
ofiţeri M.Ap.N. de la Divizia Mecanizată Oradea (un locotenent colonel (!) şi 
maiorul Sabău Gheorghe – coleg de bancă cu maiorul Ion Pobirci în Academia 
Militară) trimişi de generalul Nicolae Şchiopu să vadă ce activităţi desfăşoară 
Batalionul de securitate. Spuneau că au primit informaţii (?!) cum că Batalionul 

de securitate se pregăteşte să atace sediul Diviziei (!), că în unitate există tunelu-
ri, camere ascunse cu tehnică şi alte baliverne. Maiorul Sabău Gheorghe (Gigi 
Mitralieră – cum îl porecleau colegii, pentru că vorbea repede) a spus că el  s-a 
oferit să vină cu domnul locotenent colonel (nu i-am reţinut numele) pentru că 
îl cunoştea pe Pobirci şi nu-i venea să creadă ce se zvonea despre cadrele acestui 
batalion.
 Cu toate asigurările de loialitate date de comandantul unităţii, condu-
cerea Diviziei din Oradea nu avea încredere în batalionul nostru de securitate. 
Pe lângă cei doi ofiţeri, a mai trimis două T.A.B.-uri pe stadionul unităţii şi 
două T.A.B.-uri în faţa unităţii, pe strada Armatei Roşii unul la podul peste râul 
Peţea şi altul în poarta unităţii. Pe acoperişurile clădirilor unităţilor vecine cu 
batalionul („gard în gard”), prin luminatoare erau instalate mitraliere îndreptate 
spre curtea unităţii. Zvonuri erau destule, mai ales la radio şi televiziune, că 
trupele securităţii erau neloiale poporului, că au „atacat“ unităţi ale M.Ap.N., se 
făcea apel „să nu se mai tragă în populaţie“, să se retragă în cazărmi (!).
 Era normal, într-un fel, să nu se aibă încredere în „trupele securităţii“ 
dându-se tot felul de „ştiri“ cu privire la atrocităţile săvârşite de acestea în oraşele 
Sibiu, Timişoara, Bucureşti, Cluj etc.
În aceste condiţii, maiorul Sabău împreună cu locotenent colonelul amintit, au 
venit totuşi să vadă personal activitatea batalionului.
 Pe maiorul Pobirci l-a găsit dormind în birou, iar pe comandant uitân-
du-se la televizor şi mirându-se de ce auzea şi vedea. Ce hohote de râs l-au apu-
cat pe „Gigi“, ce ironii a făcut pe seama lui Pobirci – care dormea şi care a spus 
că era singurul lucru bun pe care-l putea face „deoarece unitatea este foarte bine 
păzită“ de T.A.B.-urile lor şi garda noastră care fusese întărită.
 Cei doi ofiţeri au fost invitaţi la popota unităţii, unde au servit o gustare 
şi o cafea. Între timp, au dat telefon la Divizie să nu se impacienteze că întârzie, 
„că nu au fost luaţi ostatici“ şi se vor întoarce curând.
Spre dimineaţă, maiorul Sabău Gheorghe şi un alt ofiţer, tot maior, coman-
dantul companiei de T.A.B.-uri a Diviziei, s-au întors în batalion spunând că 
s-a hotărât în comitetul de criză să rămână în cadrul Batalionului de Securitate 
până la noi ordine şi să raporteze problemele din cadrul unităţii la Divizie.
 Au rămas în unitatea noastră până la data de 31 decembrie 1989 când au 
plecat la Divizie, pe motiv că nu mai era cazul să rămână, nefiind probleme.
În perioada 27-29 decembrie 1989, batalionul nu a mai avut legătura telefonică 
decât cu Divizia Mecanizată Oradea, cu eşaloanele superioare conexiunile fiind 
întrerupte. În această perioadă, practic, nu am comunicat şi nici nu am primit 
ordin de la C.T.S. sau Brigada de securitate Cluj.
 Toate activităţile desfăşurate au fost hotărâte numai de către comanda 
unităţii, executând în continuare misiunile permanente ordonate, în cooperare 
cu unităţile M.Ap.N., fiind de acum în subordinea Diviziei Mecanizate Oradea.
Faptul că majoritatea ofiţerilor din comenzile unităţilor M.Ap.N. au fost co-
legi de Academie cu ofiţerii din comanda Batalionului de Securitate, a făcut 
ca aceştia să coopereze între ei, fiind chiar prieteni. Exemplu: în noaptea de 23 
decembrie 1989 comanda Batalionului de securitate a invitat, în jurul orelor 
02:00, pe comandanţii sau locţiitorii acestora din unităţile M.Ap.N. vecine (au 
venit toţi bineînţeles) şi am hotărât să ordonăm unităţilor ce le comandăm să 
nu se tragă cu armamentul sub niciun motiv, să ţinem permanent legătura, să 
comunicăm între noi. Au mai fost prezenţi cei doi ofiţeri de la Divizie, care au 
fost de acord cu întâlnirea respectivă. Nu am raportat nimănui şi nu am spus 
nimănui despre această înţelegere dintre comenzile acestor unităţi. S-au dis-
cutat chiar probleme grave, ca în cazul în care generalul Şchiopu va greşi, fiind 
oscilant şi neîncrezător, se va găsi cineva care să ia comanda Diviziei. Ţineam 
o legătură permanentă cu maiorul Grigore Bartoşi, care se afla permanent la 
telefonul operativ şi transmitea ordine la unităţi, care de asemenea ne-a asigu-
rat că nu vor fi probleme şi că, la nevoie, va calma spiritele, cunoscându-ne din 
Academia Militară.
 O bună legătură telefonică şi de prietenie, care a rămas până azi, am 
avut-o cu maiorul Popovici Graţian de la U.M. 01326 şi maiorul Curta – co-
mandantul acestei unităţi.
 Pentru că nimeni nu voia să meargă la secţia I.J.M.I. Bihor ca să aducă 
în unitate T.A.B.-urile („Tancurile securităţii“) deoarece exista pericolul ca 
efective ale armatei să fie panicate şi speriate de acestea maiorul Ion Pobirci 
s-a oferit să aducă T.A.B.-urile în cazarmă, dar să fie însoţit de maiorul Sabău 
Gheorghe. Aceştia s-au deplasat la sediul I.J.M.I. Bihor în data de 23 decemb-
rie, orele 14:00-15:00, şi au adus în cazarmă plutonul antiterorist cu cele două 
A.B.I.-uri, acele „tancuri ale securităţii“ de care se făcea atâta zarvă în mijloacele 
mass-media. Bineînţeles că am fost opriţi de patrulele militare ale M.Ap.N., 
însă de fiecare dată mr. Sabău Gheorghe se cobora să le explice situaţia. De 
exemplu, patrula din apropiere de grădina zoologică, nu a vrut să înţeleagă 
explicaţia acestuia şi nici nu l-a cunoscut (deşi mr. Gheorghe Sabău lucra la 
Divizia Mecanizată) – militarii respectivi fiind de la şcoala de şoferi M.Ap.N. 
din str. Calea Aradului, Oradea, ameninţându-l cu pistolul mitralieră în piept. 
Mr. Sabău s-a îngălbenit la faţă. Au trebuit intervenţii şi explicaţii ca să-i dea 
drumul, iar noi să ne deplasăm la cazarmă. (Dacă eram doar eu? sau altcineva?)
 Conform ordinelor primite de comandantul unităţii, maiorul Grozav 
Ioan-Nuc, de la Divizie şi de la un anume general Eftimescu cum s-a prezentat 
la telefonul guvernamental, în noaptea de 27/28 decembrie 1989, întreg efecti-
vul de cadre şi militari în termen a schimbat uniforma şi însemnele de armă cu 
uniforma şi însemnele de infanterist, devenind unitate de infanterie  trecând în 
subordinea Ministerului Apărării Naţionale.
 

Col.(r) Ion Pobirci 
[continuarea în numărul viitor]
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 După o monografie dedicată arealului 
geo-etnografic al Văii Iadului (Bihor) şi două 
colecţii de texte folclorice culese din zonă, 
autorii îşi propun să dedice un studiu - în fapt, 
cum indică şi subtitlul Fişe de lucru, volumul 
de faţă fiind doar o schiţă - graiului folosit de 
locuitorii satului Remeţi (prescurtat GCR, 
pentru graiul crişan din Remeţi), unul dintre 
cele trei sate aşezate pe firul Văii Iadului (co-
muna Bulz, judeţul Bihor). 
 Cercetarea noastră tratează aspecte de 
fonetică descriptivă şi fonetică funcţională, as-
pecte de morfologie, sintaxă şi topică, dar mai 
ales aspecte de lexic ale GCR, de multe ori in 
raport contrastiv cu graiul crişan (GC) şi cu 
româna standard (RS). Tangenţial, sunt atinse 
şi aspecte de pragmatică, stilistică şi etimologie.

 Miron Blaga 
Octavian Blaga

 

 Cartea relatează trecerea prin 
viaţă a unui ins de excepţie,   în sen-
sul că a avut o viaţă grea,   legată de anu-
mite greutăţi familiale, abia surmontabile. 
 “Autorul este de fapt eroul aces-
tei cărţi şi el îşi prezintă trecerea prin viaţă 
de la luarea cunoştinţei de sine, întâmplată 
în fragedă copilărie, într-un spaţiu limită, 
similar celui al unui personaj de excepţie. 
 Din firul narării răzbate un optimism 
robust şi senin, dar şi un lirism deja disimulat”.

 Prof. Univ. Dr. Blaga Mihoc

 

 Volumul de sonete pe teme religioase,
construcţie ciclică, solidă, mai mult raţională
decât temperamentală, ne aduce în atenţie un
poet ce caută împliniri prozodice de perfecţiune
pe teme fundamentale ale culturii omenirii.
 Poetul Paşcu Balaci e în totul practician 
al unui neo-parnasianism de esenţă, cultivând 
perfecţiunea versului, contemplarea şi descripţia 
solemnă,  trimiterea la semnificaţii de amplă 
anvergură umană sau divină a antichităţii, cu 
parfumuri şi adieri din zone exotice pe care 
le organizează, toate, într-un ciclu unitar, 
ca într-o frescă de epocă, pe teme biblice...

 Constantin Cubleşan
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Vitrina cu cărti
  UN TRUBADUR AL SPAŢIULUI VIRTUAL

George Roca, redactorul şef al publicației 
americane  “Romanian Vip”

            L-am cunoscut pe o stradă din internet.  
Acolo,  într-o casă de la o anume intersecție, să zi-
cem a timpului cu gândul, el face o revistă, o revistă 
bună şi interesantă, pe care o răspândeşte În lumea 
de pretutindeni “Romanian VIP”: 
 Aşa se numeşte revista la care mă refer şi la 
care colaborez de un timp destul de însemnat. Ea 
apare în Statele Unite şi este realizată de George 
Roca tocmai de la Sydney, din Australia.
 M-a impresionat acest om prin ştiința sa 
de a-şi respecta colaboratorii, prin franchețea sa şi 
deschiderea intelectuală de care dă dovadă. Dar nu 
numai atât! Pe lângă faptul că poetul George Roca 
este un sclav şi un trubadur al spafiului virtual de pe 
internet, el este un umanist, în sensul cel mai frumos 
şi imediat al cuvântului - adică un om de omenie,
pentru omenie, pentru înțelegere şi apropiere între 
oameni, indiferent de pe ce punct al pământului ar 
fi el; fie el România (in primul rând), fie Australia - 
pentru că acolo trăieşte domnia sa acum, cu familia, 
fie din Israel, Canada, Statele Unile.
 Peste tot are prieteni. Prietenia e un lucru 
sfânt pentru GR (cum obişnuieşte sâ se semneze În 
grabă!); e un lucru greu de înfiripat, dar, zice el, mult 
mai greu de menjinut. GR crede că numai astfel oa-
menii pot simți cu adevărat că sunt oameni, atunci 
când au prieteni şi ştiu să-şi mențină şi să se facă 
acceptați ca prieteni. Cred că are dreptate. 

 

 După cum cred că are dreptate, şi atun-
ci când spune într-o poezie: “încercăm cu toţii 
să supravieţuim în secolul acesta al turbulenţei 
crezându-ne în imaginaţie mici insule unde evadăm
atunci când nu mai putem face faţă uraganelor şi 
cutremurelor care ne înconjoară.
 Este poet şi ziarist. A scris, a editat, şi 
figurează în conducerea mai multor reviste şi ziare.  
 Iar toate aceste publicații care sunt la activul 
său, la un loc, ajung la cca. 20.
 Este o carte de vizită concludentă, mai ales 

că, întotdeauna, GR a militat pentru aceleaşi idealuri 
democratice, de dragoste fală de oameni, de norma-
litate şi înțelegere, de frumos şi curălenie sufletească.
 Stă în Australia, dar nostalgia, dorul 
rezonează profund şi aparte pentru Ardealul 
copilăriei sale, pentru România, pentru oamenii cu 
care se întâlneşte în aceeaşi limbă românească. Este 
loial, totodată, şi țării în care trăieşte de vreo treizeci 
de ani. Se consideră şi e considerat australian, s-a 
asimilat şi-şi trăieşte cu demnitate dualitatea, con-
topindu-se în pluralitate pe fiorul „venşic tânăr şi 
ferice  al spaliului carpato-dunărean.”
“Eu - Îmi spunea domnul Roca - trimit alticolele 
pe care le editez pentru revistă şi altor publicaţii 
prietene. Să le vadă, să se bucure, să le citească şi să 
le publice dacă vor! Şi uite aşa se creează legături 
sănătoase Între <<românii>> de pe mapamond. 
 Şi astfel ne cunoaştem mai bine, ne apre-
ciem şi ne împrietenim chiar... De obicei trimit 
materialele la peste 150 de adrese: conducători de 
redacţii, editori, jurnalişti, scriitori, prieteni. Aceştia 
sunt răspândiţi în întreaga lume. Din Nigeria până 
în Noua Zeelandă, şi din Israel până În Canada: 
Am încă atât de multe de spus despre acest om 
care, recunosc, “mi s-a lipit de suflet, ca marca de 
scrisoare’’ căci, cred eu, merită să-l cunoaştem. E un 
om adevărat. E un om cum aş vrea să fie mai mulți 
decât sunt! 

Rani Căciularu
Scriitor şi jurnalist

Israel     
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