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PRIMĂVARA ARENDAȘILOR
- Am auzit că s-a împuținat iar făina la
fabricile de pâine, dar nu e o noutate... că asta
a mai fost! zice Ilie Moromete răsucindu-și
o țigară din tica porumbului, căci primăvara
aceasta se tot lasă așteptată de după marginea
dealulrilor.
- Zău așa...? Și ce-o să mai mânânce poporul ... ? Dacă pământurile au rămas nearate și
toate-s numai o pârloagă îi răspunde Ghorghe
și Vasâi, privind lung în depărtare.
- Păi trebuie să fie o soluție, intervine
Marco.
- Și care o fi aceasta măi? întrebă Ilie fiind
convins că aceștia la Parlament o să dea legi
așa de aspre pentru nelucrarea pământului –
de-o să-i usture fruntea la pălărie.
- Ei, să are ... dar cu ce ...? Căci după cum
bine-mi aduc aminte bunicu-meu lega java la
plug și ara, dar acum de n-au nici benzină, de
unde-o fi motorină ?

La’ s că știu ei! Pe noi doar ne anunță
din vreme că din cauza ploilor și intemperiilor
vremii, căci astăzi nici Dumnezeu nu mai ține
cu țăranul - urmează să crească prețul la pâine;
iar recolta de anul trecut o încarcă pe barjele
vapoarelor și fac câteva mile marine și se reîntorc în port - căci faxurile circulă ele, și iacă-tă
s-au făcut și exporturile și arendașii o duc bine.
- Și dacă tot nu avem cu ce lucra pământul,
eu cred că ar fi mai bine ca actualii arendași să
prindă la plug țăranul... căci nu le mai trebuie
benzină și nici alte cheltuieli, și-așa că țăranul
robul pământului și al lui Dumnezeu – talpa
țării, va fi mai aproape de răsăritul soarelui, și
va putea auzi mai bine glasul ciocârliei în zorii
dimineții pe pămămâtul care nu-l mai are, iar
arendașii o vor duce foarte bine și-și vor umple
hambarele cu recoltele care ne asigură pâinea
cea de toate zilele pe care o scumpesc de la o zi
la alta.

MIEZ DE VIS
Părinţii mei, preabuni ca alţii,
Născuţi ţărani din viţă pură
Frământă griji, de generaţii,
Iar coaja pâinii li-i armură.
Când dă candorii bobu-n spic
Şi-n mâna lor asudă coasa,
Ei scot preaplinul din nimic
Şi în preaplin îşi iau și acasă
Ne nasc, trudesc - îi părăsim
C-aşa ne-a fost din vremi lăsat
Şi-ades, prin ei ne regăsim
In miez de vis, cu chip de sat.

Ing. Mircea Vac

SCRISOARE DESCHISĂ POPORULUI ROMÂN
TRANSMISA DE ARHIMANDRITUL IUSTIN PARVU

Popor român,
Îţi scriu pentru că sper ca măcar acum,să îţi
aminteşti cine ai fost,cine eşti şi poate aşa vezi încotro te îndrepţi!Eşti singurul popor european care
trăieşte încă acolo unde s-a născut. Nu o spun eu, o
spune istoria popoarelor. O fi mult, o fi puţin, nu
ştiu dar ştiu că eşti unic în Europa, această Europă
care te loveşte, te jigneşte şi te umileşte. De ce o laşi
să facă asta, când tu eşti singurul popor născut ,
crescut şi educat în graniţele sale ?Eşti primul popor
din lume care a folosit scrierea. Nu o spun eu, o spun
tăbliţele de la Tărtăria , şi o recunosc toţi cei care leau studiat.
Acum 7000 de ani, când alţii nici nu existau
ca popor, pe aceste meleaguri locuitorii scriau, pentru a ne lăsa nouă mândria de a fi prima civilizaţie care
se semnează pe acest pământ. Scrierea sumeriană a
apărut 1000 de ani mai târziu şi totuşi mulţi se fac că
nu văd şi nu recunosc adevărul. Cât timp o să te laşi
neglijat ?Ai fost singurul popor pe care nici o putere
din lume nu l-a cucerit chiar dacă ai fost împărţit,
despărţit şi asuprit de mai multe imperii. Nici unul
nu a putut să te cucerească cât ai fost unit, nici romanii care au stăpânit doar o parte din vechea Dacie, cealaltă fiind stăpânită de Dacii liberi, nici turcii
care nu au reuşit niciodată să îţi transforme teritoriul în paşalâc. Toate marile înfrângeri s-au bazat pe
trădare. NIMENI NU A REUŞIT SĂ TE SUPUNĂ
CÂT AI FOST UNIT. De ce te laşi dezbinat ?Ai fost
scut creştinătăţii, când întreaga Europă tremura de
teama islamului.
Sângele tău a salvat Europa iar românul Iancu de Hunedoara a salvat Viena şi întreaga Europa
de furia semilunii. Acum, tu popor de salvatori ai
creştinismului, eşti tratat ca un paria. Când îţi vei
revendica drepturile ?Din tine au apărut: Eminescu,
Enescu, Brâncuşi, Gogu Constantinescu, Vuia, Vlaicu, Coandă, Petrache Poenaru, Nicolae Teclu, Spiru
Haret, Herman Oberth, Conrad Haas. Dar ce păcat,
cei mai mulţi şi-au pus minţile sclipitoare în slujba
altor ţări pentru că acasă nu i-a ascultat nimeni. De
ce ai lăsat să se întâmple asta? Astăzi, popor român
pentru tine se rescrie istoria.
Cum vrei să se facă asta ? Cum vrei să te vadă
cei ce îţi vor urma ?
Astăzi, ca şi pe vremea fanarioţilor, domnitorul şi divăniţii nu au nici o legătură cu tine. Sunt
străini de interesele şi dorinţele tale tot ce doresc este
să stea cât mai mult în funcţie şi să câştige cât mai
mult.Tu taci;
Astăzi , ca şi pe vremea cuceririi romane,
bogăţiile tării, aceleaşi mine de aur, argint sare,
mierea acestui pământ sunt exploatate de alţii
cu braţele tale şi se duc pentru a umple visteriile
străinilor de neam.Tu taci;

Astăzi, ca şi pe vremea asupririi austro – ungare, drepturile românilor sunt călcate în picioare,
iar cei puţini fac legea pentru cei mulţi.Tu taci;
Astăzi, ca şi în vremuri de restrişte, românii pleacă din ţară, să muncească, sau să îşi vândă
inteligenţa pentru că ţara lor nu are nevoie de ei.
Câţi dintre ei sunt viitorii Brâncuşi, Coandă, Conrad Haas, te-ai gândit la asta ? Conducătorii acestei
ţări au nevoie de slujbaşi proşti, lipsiţi de educaţie,
lipsiţi de caracter, lipsiţi de voinţă, lipsiţi de coloană
vertebrală, ca să îi poată îndoi şi face figurine de
plastilină din ei.Tu taci;
Astăzi, ca şi pe vremea bolşevismului, la
mare preţ sunt trădătorii, linguşitorii, vânzătorii de
neam şi conştiinţă, traseiştii politici, gata să calce pe
cadavre pentru a parveni şi a îşi păstra privilegiile.Tu
taci;
Astăzi, parlamentul şi guvernul
ţării,
divăniţii de azi, arendează pământurile şi întreprinderile “nerentabile “ la indicaţiile unor străini de
neam cărora le cântă osanale, unor arendaşi străini,
spunând că asta se numeşte privatizare. Pentru aceste arende, ei primesc peşcheşul iar ţara rămâne pe
butuci.Tu taci;
Astăzi, urmele civilizaţiei străbunilor voştri
sunt şterse pentru ca fii tăi să nu mai ştie niciodată
cum au apărut ei pe acest pământ, cine le sunt
strămoşii şi care le sunt meritele:
1. Vechile situri arheologice sunt distruse,
se construiesc şosele experimentale peste ele,
Sarmisegetuza, Grădiştea, Munţii Buzăului, sunt
vândute sub pretextul impulsionării turismului,
unor privaţi care habar nu au că în pământul pe care
îl calcă zace istoria ta încă nedescoperită.Tu taci;
2. Elemente din tezaurul ţării sunt trimise “
la expoziţie“ în afara ţării şi uită să se mai întoarcă,
iar cei ce le-au scos nu dau nici un răspuns, se fac că
au uitat de ele.Tu taci;
3. Arhivele tării sunt cedate printr-o lege a
arhivelor străină de interesele naţionale, celor ce vor
să scoată din mintea românilor ideea şi dovezile de
unitate naţională.Tu taci ;
Slujbaşii ţării, căftăniţii vând la preţ de
piatră seacă şi fier vechi bunurile realizate de tine,
sub oblăduirea şefilor lor, împart banii, apoi sunt
“judecaţi” de ochii lumii şi primesc pedepse cu
suspendare, adică “mulţumesc, la revedere, te mai
chemăm noi când avem nevoie de serviciile tale”. Tu
taci ;
Oştirea ţării este batjocorită, decimată,
dezarmată,pusă în slujba altora, copiii tăi mor pe
pământuri străine iar Hatmanul Suprem vine în faţa
ta şi spune că suntem într-o mare încurcătură, vom fi
nevoiţi să împrumutăm avioane străine pentru a ne
asigura siguranţa aeriană, de parcă asta s-a întâmplat
peste noapte şi nu este urmarea politici sale dezastruoase, de parcă nimic din ceea ce se întâmpla
românului azi nu i se datorează lui.Tu taci;
Dispar din instituţii ale statului arhive cu
invenţii şi inovaţii de interes strategic privind cercetarea nucleară. Cei puşi să le păzească nu păţesc
nimic, iar cei ce trebuie să investigheze spun că nu e
nimic deosebit. Tu taci;
Ţi se fură voturile iar comisia care trebuia să
investigheze pe cei care au fost prinşi cu vot dublu,
nu dă nici un răspuns deşi există dovezi că ai fost
furat şi voinţa ta răsturnată. Tu taci;
În divan, se fură la 2-3 mâini, unii chiulesc
alţii se fac că lucrează, iar alţii mânuiesc legile după
bunul plac, în văzul tuturor şi nu li se întâmplă

nimic. Tu taci;
Sistemul educaţional se reduce la bani, bani
la înscriere, bani la examene, bani la absenţe, bani
la promovare, bani la angajare, bani la reexaminare.
Copiii tăi nu mai ştiu nici cum îi cheamă dacă nu se
uită pe internet sau nu primesc un SMS. Tu taci;
Dacă te îmbolnăveşti , nu ai unde să te duci,
s-au închis spitalele , s-au scumpit medicamentele,
trebuie să mergi dacă eşti operat cu faşele şi anestezicul de acasă, altfel mori neoperat sau deschis şi
neînchis. Intri în spital pentru o unghie lovită şi ieşi
cu 10 boli pe care nu le aveai la intrare. Tu taci;
Un copil de 15 ani, român sportiv, este bătut
de colegii de echipă maghiari, pentru că e român ,
chiar de Ziua Naţională a României.
Nu se întâmplă nimic. Ceva mai târziu,
Hocheiştii Naţionalei României, (de naţionalitate
maghiară) la un meci cu selecţionata Ungariei tac
când se intonează Imnul României, dar cântă cu foc
imnul Ungariei şi pe cel al ŢINUTULUI SECUIESC,
imn care nu avea ce căuta la o manifestare oficială.
Toţi tac. Tu taci;
Guvernanţii nu fac altceva decât să te jupoaie, îţi bagă mâna în buzunar şi îţi iau banii pentru că eşti prea bogat în viziunea lor sau nu meriţi
ce ai câştigat , iar ţara nu are bani. Se împrumută
lăsându-te dator pe sute de ani fără să le pese ce vor
face şi de unde vor plăti datoriile cei ce le vor urma.
Tu taci;
Duşmanii tăi, cei ce vor să te vadă dispărut
pentru a îţi lua locul, îţi impun ce să mănânci, ce să
bei, ce medicamente să iei, fac experimente cu tine, te
folosesc drept cobai cu avizul şi ajutorul trădătorilor
din fruntea ţării, care le aplică legile într-un Codex
Alimentarius care te duce la pieire. Tu taci;
Parlamentarii îşi votează legi speciale, se
protejează împotriva judecăţii pentru hoţiile şi prostiile pe care le fac, se acoperă cu legi făcute numai
pentru ei, şi fură acoperindu-se unul pe altul. Tu
taci;
Preşedintele ţării îşi exprimă oficial acordul
de modificare a Constituţiei ţării, la cererea unor
străini, care îşi urmăresc propriile interese, fără a
consulta măcar parlamentul dar să mai te consulte
pe tine .Tu taci;
Un român plecat de acasă, descoperă peste
hotare că ţara lui are de recuperat o sumă mare
de bani de la alt stat. Ce fac parlamentarii români?
Refuză să investigheze cazul pentru că nu vor să
îi supere pe cei ce îi ţin pe jilţuri fără să le pese de
interesul naţiunii trădând jurământul făcut la investire. Tu taci;
Asta se întâmplă astăzi, popor român, şi Tu
taci;
Dacă ar fi ca tot ceea ce se întâmplă să se
răsfrângă numai asupra ta,românul de azi, nu ţi-aş
scrie un cuvânt. Te-aş lăsa să lâncezeşti, să dormi
până se aşterne praful peste tine şi mătura istoriei te
va scoate afară din mintea celor ce vor urma, ca pe
o întâmplare neplăcută. Dar tu popor român de azi,
eşti legat de cel de ieri şi de cel de mâine şi odată cu
tine piere nu numai trecutul, dar şi viitorul acestui
neam.
Cât o să mai taci ?
Trezeşte-te popor român, trezeşte-te român
adormit şi nu lăsa să se şteargă dintr-o trăsătură de
condei tot ce ti-au lăsat părinţii, nu îţi lăsa copiii pe
drumuri, sclavi ai celor ce nici nu existau pe când tu
ştiai să scrii.

ICOANE BIZANTINE
PLURIVALENŢA UNUI TALENT
Galeria de arte vizuale din Oradea, găzduieşte în zilele premergătoare
sărbătorii pascale, o remarcabilă expoziţie personală de crucifixuri şi icoane bizantine.
Autorul lor, Sergiu Savin-complexă personalitate artistică a "migrat"
spre arta icoanei dinspre un inconfundabil şi original spaţiu cultural - teatrul, pe
care l-a slujit cu sfinţenie, zeci de ani, în care a realizat peste două sute de
spectacole. Montări extraordinare, la care a făcut atât regia, cât şi scenografia,
pe baza unor texte din dramaturgia românească: I.L. Caragiale/ "O scrisoare
pierdută", Marin Sorescu/ " Casa evantai " şi "Făt frumos cel urât" - ultimul la
Teatrul de păpuşi din Oradea - dar şi din dramaturgia universală: Harold Pinter/
"Aniversarea"; Alberto Moravia/" Lumea este aşa cum este"; Goethe/ Ifigenia
în Taurida; Ildaram Kesdrin/ "Rechizitoriul"; Euripide/ "Rhesos" etc, pe
scenele teatrelor din Oradea, Bucureşti (TVR), Iaşi, Baia Mare, Sibiu, Debreţin
şi Chişinău.
Glisarea spre o altă zonă a artei - cea de spiritualitate s-a făcut lin, dar
cu ambiţia de a învăţa şi stăpâni şi acest domeniu, de care se simţea atras şi care
nu-i era deloc străin, pentru a-şi manifesta o altă dimensiune creativă a
personalităţii sale. Ceea ce nu l-a impiedicat însă să înceapă cu începutul.
Adică să înveţe arta icoanei la surse, în Grecia, pe Muntele Athos şi în
Macedonia. Iar motivele religioase descoperite aici se întâlnesc şi în portretele

catolice. Aprofundarea acestor studii, dublată de talentul său inconfundabil
s-au concretizat apoi, în adevărate opere de artă. Astfel, galerii consacrate, sau
spaţii sacre din ţară: Bucureşti, Braşov, Suceava, Strehaia, Timişoara, Cluj,
Oradea, Beiuş , dar şi din Ungaria şi Italia, au devenit de-a lungul ultimilor ani,
locuri emblematice care au găzduit expoziţiile sale personale.
Pentru străinii aflaţi în trecere, sau pentru orădenii, mereu grăbiţi în goana lor după achiziţii de tot felul, un răgaz de câteva minute, la Galeria de Arta
orădeană, de pe zona pietonală, ar însemna nu doar un moment de reîncărcare
estetică şi spirituală, fiindcă ce poate fi mai nimerit în această Săptămână a
Patimilor decât să-ţti clăteşti privirea şi să te îmbogăţeşti sufleteşte într-o
asemenea expoziţie! dar şi prilejul de a achiziţiona, pentru cei dragi un obiect
unic şi original, purtătorul unui autentic mesaj, atât de potrivit Sărbătorii
Învierii.

sfinţilor, create într-o viziune originală şi pe toate minunatele sale icoane de
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inspiraţie bizantină. Sau să studieze arta coptă şi vecinătăţile religioase

ONA, PRIETENA MEA DIN GIRONA

Are doar vreo doi anişori, părul de culoarea spicului de grâu copt, pe

la tăcere, dar mama observă insistenţa şi mirarea cu care fetiţa priveşte

care mama i l-a prins, palmier, în creştet, ochi albaştri şi multă curiozitate.

unghiile roz ale piciorelor mele. Înţeleg că e cucerită de asta şi cum am oja

S-a aşezat jos pe nisipul neprimitor, cam la vreo doi metri de rogojina mea.

la îndemână, mă ofer să–i colorez şi ei unghiile minuscule. Stă cuminte şi

Ne privim zâmbindu-ne şi suferim că cerul a devenit plumburiu, iar

priveşte fascinată în timp ce mamei nu-i vine să creadă ce se întamplă şi

Mediterana e furioasă şi rea, astfel că doar vasele ce fac legătura între

repetă într-una: “la Salon, la Salon!”

staţiunile de pe Costa Brava mai au curajul s-o înfrunte. Mai bate şi un vânt

Tocmai termin, când îşi fac apariţia tatăl şi bunicii fetiţei. Mama dă

rece dar noi mai sperăm că soarele va răzbate prin perdeaua de nori groşi.

explicaţii, tatăl îmi mulţumeşte călduros în franceză, regretând incidentul,

Deşi e cât se poate de previzibil că nu vom mai putea face plajă. Timpul

iar bunica imortalizează scena. Blugii sunt inutilizabili, aşa că micuţa e doar

trece greu, aşa că din când, în când, îmi privesc vecinele, cu regretul că nu

încălţată. Dar înainte de a pleca spre maşină, vine la mine, mă sărută pe

putem conversa.

obraji şi întinde mânuţele într-o afectuoasă îmbrăţişare. Evident, nu rezist

Am căutat adăpost în spatele unei bărci şi sunt în aşteptare. E

unei emoţii atât de pure şi-i întorc gestul. Apoi pleacă. Mă întorc şi eu la

duminică şi dimineaţa părea promiţătoare. Tocmai când mă decid să le invit

hotel şi-i povestesc întâmplarea colegei de cameră, Tunde, o fata

pe rogojină cu mine, rămân consternată de gestul mamei, o tânără cam la

inteligentă, debordând de umor.

32-33 de ani. Descălţase fetiţa, îi suflecase blugii şi se îndreptau spre mare.

- Maria, v-aţi făcut o prietenă în Spania, zice ea.

- Nu se poate, îmi zic. E un gest iresponsabil. Bagă copilul în apa

Posibil, zic în sinea mea. Cert este că am salvat-o de la o răceală

rece. Acesta ţipă şi se zbate să iasă din apa ca ghiaţa, când un val îi udă

sigură - eu, turista din România, dintr-o ţară tot mai puţin agreată şi aici,

complet pantalonaşii. Ies pe plajă şi mama se chinuie să-i suflece cât mai

fără să întreb nimic altceva, decât cum o cheamă? - cucerită doar de

sus, deşi e limpede că erau complet uzi. Îi fac semn ca nu e bine ce face, că

inocenţa şi afecţiunea unei copile, numită ONA.

trebuie să-i dea jos, să-i atârne de barca langă care m-am refugiat şi le invit
pe rogojina mea. Se conformează. Scot din geantă prosopul şi-i înfăşor
picioruşele dolofane în el.
E rândul mamei să fie consternată. Gestul meu o surprinde şi ca să
putem comunica folosim un amalgam de idiomuri: ea se descurca în
engleză, eu în franceză, ca să ne declinăm naţionalitatea: eu turist din
România, ele spaniole din Girona, oraş aflat la câteva zeci de km distanţă de
Tossa de Mar, de unde stăteam pe plajă. Impedimentul lingvistic ne reduce
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CEI ŞASE ANI DE ACASĂ
[urmare din numărul anterior ]
Doctorul s-a gândit să procedeze ex abrupto, şi văzând că sunt vioi, respectiv că rana nu mă mai doare, mi-a întins mâna, spunându-mi: „dă noroc
cu mine, voinicule!”. După ce am dat, mi-a smuls brusc pansamentul. În acel
moment am început să urlu şi să-l înjur de dumnezei şi de mamă, aşa cum mă
învăţase unchiul Aurel. Acesta mă ducea pe cal spre „Gura văii”, un loc la marginea sud-estică a satului Talpe şi, ţinându-mă lângă el, îmi şoptea la ureche
să înjur trecătorii, spunându-mi „tâpă-le una de Dumnezeu”, îndemn la care,
fireşte, răspundeam cu promptitudine, lumea găsind, în frustitatea ei naturală,
că gesturi de acest tip sunt pline de drăgălăşenie, şi caraghioslâc.
După proferarea sudălmii, doctorul Brahu, care era colonel, s-a adresat
tatălui meu, spunându-i:„mă băiatule, da ce solidă cultură are băieţelul tău!!”
„Ierta-ţi-l, vă rog, domnu colonel”, i-a răspuns tata, „că l-au învăţat să vorbească
prostii cumnaţii mei”. Peste ani, pe când eram student, l-am reîntâlnit pe doctor
şi şi-a amintit întâmplarea, făcându-mă să mă jenez, dar şi să-l simt ca pe cineva
apropiat şi indiscret cunoscător al cotloanelor vieţii mele. Era, în ultimii ani ai
vieţii, ostracizat, ca toţi cei de seama şi categoria lui socială, de către regimul
comunist. Tata mă trimitea, adeseori, să-i duc iaurt şi brânză căci, locuind la
periferia oraşului Beiuş, ţineam vacă şi oi, iar doctorul sărmanul domicilia întro casă cu chirie împreună cu o rusoaică frumoasă şi mult mai tânără, pe care
şi-o adusese, în timpul războiului, din Rusia, având, desigur, o pensie de mizerie.
Mai puţin fericit eram când trebuia să rămân la casa bunicilor mei dinspre tată,
unde atmosfera din jurul meu îmi părea mai rece, căci lipseau copiii sau verişorii
de vârsta mea, eu fiind, în acea vreme, adică până prin 1946-1947, primul şi
singurul lor nepot. E adevărat că doi dintre fraţii tatei erau mai apropiaţi de
vârsta mea şi cu aceştia îmi petreceam timpul, bunicul fiind un om mai grav, inspirându-mi o oarecare teamă. În tinereţe fusese pădurar la Domeniul bisericii
greco-catolice şi primar naţional-ţărănist în câteva rânduri, apreciat pentru
inteligenţa, echilibrul şi înţelepciunea sa. Un văr de al său după mamă, preotul
ortodox Aurel Goia (1908-1978), scrie despre bunicul meu, în „Amintirile unui
anonim”, publicate în periodicul Crisia (XXX, Oradea, 2000), următoarele: „în
serile de toamnă…se adunau la noi fete, feciori, femei, bărbaţi şi moşul după
mamă, Vasalie Mihoc, care, primar fiind, venea de obicei cu 4-5 nepoţi de ai lui,
în frunte cu Blăguţa (Blaga Mihoc, 1890-1960), văr primar cu mama, mintea
satului, cum a fost numit mai târziu. (El era un om de o frumuseţe bărbătească
rară, voinic ca stejarul şi inteligent peste măsură. În studenţie, îmi aducea întotdeauna merinde de la ai mei, atunci când venea cu căruţa la Oradea, la târg.
Într-una din zile şedea cu mine de vorbă pe o bancă şi a trecut pe acolo
Preasfinţitul Ciorogariu. A schimbat cu Blăguţa câteva vorbe şi după ce acesta a
plecat, Preasfinţitul m-a întrebat:<<Eşti rudă cu omul acesta?>> Am spus că e
văr cu mama, la care el a zis: <<Ferice de satul care are asemenea oameni!>>)”
(p. 420) Câteodată bunicul se aşeza pe un pătuţ după sobă, croit parcă pe măsura
lui, iar eu, mic fiind, lângă sau călare pe el. Atunci începea să povestească, şi
o făcea grav şi frumos, amestecând realitatea cu fabulosul, absurdul cu posibilul. În poveştile sale peştii umblau pe pământ, copacii creşteau până la cer,
iar călătorii ajungeau la marginea lumii, în aşa fel încât, atunci când se aşezau,
picioarele le atârna „dicolo”, („Sandel Purcadel cu pântecele cât o traistă avea un
tăciunaş de puşcă; într-o zi s-a suit pe tulpina unui fag înalt…, şi unde dădea cu
toporul, acolo punea piciorul. Aşa a ajuns până-n cer” etc.) Alteori bunicul povestea şi întâmplări sau păţanii prin care trecuse, la vânătoare de urşi, de exemplu,
pe Valea Drăganului, sau petrecute în 1914-1915, pe frontul sârbesc, de unde
se întorsese rănit norocos zicea el, prin degetul arătător de la mâna dreaptă, cu
decizia comandamentului de regiment că devenise inapt pentru război. A trăit
până am terminat ultima clasă de liceu, şi trebuie să spun că, şi când ajunsesem
mai mărişor, adică de 15-17 ani, îmi impunea un respect desăvârşit, prin felul
măsurat de a vorbi, logica şi economia gestică, cu un cuvânt prin întreaga sa
ţinută. A murit într-un ajun de Paşti, doborât de un infarct fulgerător, stând pe
talpa şopronului, lângă bunica, ocupată cu aşezatul colacilor în cuptor, la vârsta
de 70 de ani. Soţia lui Ana (Anuţa), era o femeie mică de stat, robustă, un pic
indolentă, dar glumeaţă şi pusă pe dat porecle: odată am vizitat-o, pe când împlinise 78 de ani, căci la 79 a murit, cu un amic mai tânăr, brunet, sprâncenat şi
cu mustaţă. Îndată ce l-a văzut, s-a aplecat la urechea mea, în timp ce şedea pe
patul înalt de lângă masă, şi mi-a zis: „bate-l Doamne, pe pruncu acesta, dragu
maichii, că gândeşti că-i pepe (gânganie n.n.)!”. Comparaţia era desăvârşit de
potrivită, astfel încât, auzind-o, m-am prăpădit de râs.
Sora tatei, mătuşa Florica, mi-a relatat că, în timpul războiului, când
se dădeau lupte între batalioanele româneşti 11 şi 6 vânători, din divizia 3 de
munte, şi trupele germano-maghiare pe dealul Bitii, de lângă Pocola, la care participa tata, sosit din Rusia pe drumuri ocolite, călătorind pe jos şi cu trenul, alţi
doi fraţi ai săi aflându-se pe la Întorsura Buzăului, bunicul nu-şi găsea nicăieri
odihnă. Se scula noaptea, în timp ce auzea tunurile bubuind, şi spunea: „amu
trag ceia (nemţii şi ungurii n.n.), amu trag ai noştri (românii n.n.)”, strigând,
apoi, către bunica, care sforăia nepăsătoare: „da scoală, neruşinato!

Cum poţi dormi când pruncii tăi se află în bătaia tunului”. În noaptea de
24 ianuarie 1945, când tata a fost rănit, bunicul s-a sculat brusc, a aprins lampa,
şi i-a trezit pe toţi, spunând: „sculaţi-vă, că Greţianu meu (adică tata n.n.) a
fost puşcat prin brânca dreaptă. Fă-mi muiere desagii, că merg la el la spital la
Timişoara. M-am visat că era legat peste braţul stâng c-o primă roşie, şi-mi spunea s-o privesc câtu-i de mândră”.
A pornit la drum în timp ce tata se afla încă într-un spital de graniţă
improvizat în Ungaria, şi a sosit la Timişoara tocmai când acesta a fost adus.
S-a petrecut, atunci, cu siguranţă, o comunicare telepatică între tată şi fiu, concomitent, desigur, şi cu o mică premoniţie, prin care bunicul a „aflat” unde va
fi adus taică-meu. Rana a fost grozavă, lăsându-l invalid pe viaţă. A rămas cu
braţul „întreg”, dar inutilizabil, pentru că-i fusese atins nervul, şi-i lipsea degetul
mic, cu partea din palmă corespunzătoare acestuia.
După mutarea noastră la Beiuş, a tatălui, a mamei, a mea şi a sorei Floare
(născută la 13 mai 1945), ţineam porci, oi şi vaci, aducând, pentru aceştia, borhot
cu ciuberele şi ulterior cu un căruţ special amenajat, de la Fabrica de spirt din
localitate, deschisă încă din 1911. Tata trebuia să ţină de două rude sau rudiţe,
în care intra băţul vârât prin cele două torţi ale ciubărului cu borhot, şi cum
degetele unuia din braţe îi erau anchilozate, îşi trecea o curea în inel peste braţ şi
mânerul rudiţei, aducând acasă, în acest fel, împreună cu mama, hrană pentru
animale. Într-o zi l-a văzut, chinuindu-se astfel, proprietarul fabricii, „domnul
Alexandru Băruţa”, deja marginalizat de organele „puterii muncitoreşti”, şi l-a
chemat la el să-l întrebe ce-a păţit la mână.
Aflând că fusese rănit pe front, a dispus distribuitorului de borhot să
nu-l taxeze pentru acesta niciodată. Mai târziu, locul mamei mele la adusul
ciuberelor de borhot sau al micului atelaj amintit mai sus, l-am luat eu, şi acest
lucru a continuat până în preajma terminării liceului, când fabrica de spirt s-a
închis pe neaşteptate.
Mărturisesc că păstrez acasă şi astăzi una dintre roţile acelui căruţ la
care am tras de atâtea ori, înjurându-l cu zăduf, în gând desigur, şi nu în faţa
părintelui meu.
La bunicul Blăguţa în ogradă funcţiona cazanul de fiert ţuică, lângă un
„tău” sau lac, cu suprafaţa de 20-25 m², adânc de 2, artificial, pentru a păstra
apa de ploaie, necesară la adăpatul vitelor, la spălatul rufelor, dar şi în procesul de fabricaţie a ţuicii. Când funcţiona cazanul, sau alambicul, şi funcţiona
vreme îndelungată, acolo era o adevărată şezătoare, ca în poiana lui Iocan din
Moromeţii lui Marin Preda. Se bea moderat, se vorbea mult, se spuneau glume
piperate, se făcea schimb de informaţii. La acestea participau, desigur, şi femeile.
Una, văduvă mai săracă şi prăpădită, căci obişnuia să bea câte-oleacă, venise,
într-una din zile, să-şi fiarbă lăturile, adică borhotul. Îmbiată cu băutură de către
bunicul, a tot tras din ceaşca de tablă înghiţitură după înghiţitură, până ce s-a
afumat binişor.
Aşa fiind, stătea rezemată cu fesele pe marginea butoiului cu prune,
aduse pentru distilat, ale unui vecin. Îngreuiată de aburii beţiei, s-a lăsat tot mai
temeinic pe marginea acestuia, până ce a ajuns de-a binelea cu rochia şi desigur
cu bucile fără chiloţi, în lăturile omului. Văzând scena, unul mai glumeţ, s-a
adresat gazdei vasului, arătând în acea direcţie, astfel: „Da căită (uită n.n.) măi
Sâmneoane ce face Lina. Uită cum bei tu pălincă strecurată prin făgaşul curului”! Cel vizat s-a ridicat de pe grămada de lemne unde se aşezase şi, nervos
nevoie mare, a început s-o suduie pe femeie de Dumnezeu şi de soare, după care,
izbind-o înlături, a vărsat pe jos tot borhotul. S-a râs, apoi, homeric şi în cele din
urmă, după potolirea hohotelor, bunicul i-a zis păgubitului: „Hoa bată-te focu
to! Haide că-ţi dau io palincă să nu rămâi păgubit!” I-a umplut, apoi, olul şi toată
lumea a rămas mulţumită, iar Lina a putut să-şi usuce, fără grijă, poalele lângă
cazan, picotind de-a-n picioarelea, de „bătuţă” ce era.
Gospodăria bunicului meu Blăguţa, întinsă pe o grădină de cel puţin
50 de arii, incluzând o casă bătrânească, cu târnaţ, tindă şi două camere, de
către uliţă şi de către telechiu, cu grindar solid, pe care scria „făcută în 1867”, cu
şolocatăre sau jaluzele de lemn vopsit mnerău sau albastru, cu şură solidă pentru
utilaje şi animale, colnă pentru bucate şi alimente, avea în sine, spre deosebire
de cea a moşului dinspre mamă, Terente din Talpe, ceva din rigoarea olăţilor
nemţeşti şi ungureşti, o anumită ordine şi curăţenie discretă, dovedind, într-un
fel, câte ceva şi din firea proprietarilor.
E adevărat că acest lucru era, poate, potenţat şi de aşezarea ei pe un loc
mai înalt, un fel de tăpşan extins, cu spatele înspre cimitir, către care ducea, prin
gardul confecţionat din nuiele groase împletite, o uşiţă discretă şi sumbră.
De altfel, dacă o depăşeai, ajungeai într-o cărare umbroasă, întinsă de a
lungul întregului şir de ogrăzi şi flancată de pomi mici, pruni şi cireşi umbroşi.
În acea zonă, nouă, copiilor ne era frică să umblăm şi ziua.
[continuarea în numărul următor ]
Prof. Blaga Mihoc

CEFERIŞTII, A DOUA ARMATĂ A ŢĂRII
16 februarie, zi marcată în calendare ca sărbătoare tradiţională, omagiind memoria celor căzuţi în sângeroasele zile de 15 - 16 februarie 1933, când
ceferiştii de la Atelierele Griviţa din Bucureşti, sau ridicat la luptă împotriva asupririi la care erau supuşi muncitorii, de către „regimul burghezo – moşieresc”.
Fără a face apologia implicării comuniştilor în organizarea şi conducerea luptelor greviste din ianuarie - februarie 1933, ne aplecăm cu pioşenie în
faţa martiriului unor oameni obişnuiţi, care ajunşi la capătul răbdării, au folosit
această formă extremă de protest, într-o conjunctură economico – socială nefastă,
produsă de criză economică mondială, care a afectat puternic şi România.
”Intensificarea măsurilor de spoliere a maselor populare, în primele luni
ale anului 1933, a stârnit un val de indignare în rândul muncitorimii. Îndeosebi
hotărârea luată de guvern la începutul anului 1933 de a reduce salariile, de a
concedia un mare număr de muncitori şi funcţionari, de a spori impozitele şi
în general de a continua cu mai multă îndârjire ofensiva împotriva nivelului de
trai a populaţiei, a determinat organizarea unor viguroase lupte muncitoreşti în
întreaga ţară” scria ziarul Scânteia în februarie 1933. Similitudinea cu perioada
actuală este pur întâmplătoare.
Astfel, ziua de 16 februarie, a devenit o sărbătoare, o zi de referinţă
pentru cinstirea luptelor purtate de acest detaşament de elită al muncitorilor,
ceferiştii. Această zi, a intrat în istorie şi de aceea nu trebuie ştearsă şi uitată, ci
menţionată alături de alte evenimente cu valoare istorică, indiferent de epoca în
care s-a petrecut, în cartea care ne defineşte ca popor, istoria.
Din păcate, istoria se rescrie în funcţie de viziunea şi interesele partidelor
politice, aflate la putere şi ideologia lor. Ce rău poate să producă societăţii o astfel
de comemorare? De ce, într-un stat democratic, cum România se pretinde că
este, ne dezicem de faptele şi evenimentele istorice, bune sau rele, pe care societatea românească le-a parcurs? Mai mult, prezentarea trunchiată şi neatractivă
a istoriei în manualele şcolare, minimalizează rolul ei, patriotic şi civic, în
educaţia tineretului şcolar.
În programa şcolară, istoria nu mai deţine rolul de „Prima carte a unei
naţii”, devenind un obiect obscur, nesuferit de elevi. De ce oare nu urmăm rigoarea cu care alte ţări îşi iubesc istoria, ridicând-o la rang de „Carte sfântă”?
Noi preluăm în schimb, tot felul de obiceiuri şi tradiţii din apus, care
nu ne reprezintă ca naţiune, pe care le ridicăm însă la rangul de sărbători;
„Valentine,s Day,” în loc de „ Dragobete”, organizăm petreceri sinistre de „Hallowen” şi exemplele ar putea continua.
Întoarce-ţi domnilor guvernanţi ochii şi sufletele spre adevărata istorie,
fiind convinşi că primul element al unităţii poporului îl constituie ataşamentul
spiritual faţă de patrie, de trecutul sau milenar, pe care trebuie să-l cunoaştem şi
să-l cinstim.
Prof. Nicu Răcuciu

RĂMÂNE CUM A FOST,... SAU ŞI MAI RĂU
Pragul de confluenţă dintre anul care tocmai se încheie şi cel care
începe rămâne, indiferent de porţia de fericire sau nefericire asumată, un
tărâm al iluziei şi al speranţei. În anturajul celor dragi sau al prietenilor, în
faţa unei cupe de şampanie sau a unui magnific spectacol de artificii, îţi spui
că lucrurile se vor schimba, că va fi mai bine.
Este o stare euforică indusă, pe care vrei s-o prelungeşti cât de mult
se poate. Doar că e de ajuns să deschizi televizorul, pentru ca realitatea dură
să te copleşească cu argumentele sale obiective şi necruţătoare. Poate că
nici într-un alt moment al anului, ca în cel prilejuit de sărbătorile de iarnă
, care se întind pe durata câtorva zile, nu se poate configura mai bine şi mai
convingător profilul moral şi psiho-social al acestui popor, cu segmentele sociale separate abrupt, cu inflaţia de evenimente consternante cu decupaje de
ordin politic, uimitoare. Sunt, mai întâi, înbuibaţii, cei ce au făcut averi fabuloase prin mijloace nu tocmai ortodoxe, plini de ifose şi pretenţii; profitorii şi
beneficiarii economiei subterane; interlopi care te umilesc, nu doar cu averile fabuloase obţinute prin jaf şi escrocherii, ci şi cu aroganţa şi tupeul fără
limite, apoi mulţimea de rând, plebea care, după ce face foame şi sacrificii
săptămâni la rând, se ghiftuieşte peste masură, invadând secţiile de urgenţă
ale spitalelor.
Suntem, fără îndoială un popor în derivă, etichetat pe bună dreptate
violent şi dezgustat, dominat de instincte.
Brambureala şi spiritul bulevardier, lipsa de spirit critic şi
discernământ, primitivismul jurnalistic al majorităţii canalelor de televiziune, ce ilustrează până la saturaţie apanajul criminalităţii, grandilocvenţa
mafioţilor care te umilesc chiar şi cu spectacolul regizat al înmormântărilor,
capcanele morţii de pe şosele, bătaia pe pomeni şi chiar pe apa sfinţită, nu
fac altceva, decât să accentuieze această rostogolire în derizoriu. Şi ca şi cum
nu ar fi de ajuns, apar pe sticlă un fost consilier prezidenţial, ce-şi ia în serios rolul de “Casandra”, după dispariţia de pe piaţă a ghicitoarelor Melissa
şi Vanessa, un preşedinte dispus să se ia la harţă cu cei ce nu-i împărtăşesc
opiniile, cozi infernale şi amărâţi leşinând în faţa ghişeelor, pentru a-şi plăti
taxele şi impozitele, chiar dacă anul de-abia a început. Este un tablou sumbru
şi îngrijorător, care, în mod ciudat nu declanşează reacţii. Societatea civilă e
mută sau afundată în fatalism.
Dar peste toate, mai e un dram de speranţă: nu vom mai mânca ouă
stressate! Şi-atunci, cine ştie, poate ne vom trezi în ce lume trăim sau vom
realiza că e chiar mai rău de cum a fost.

Maria Vesa Ausrulesei
Jurnalist
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ÎN CĂUTAREA OMULUI DOSTOIEVSKIAN

[continuare din numărul anterior ]
În textul biblic, Iisus, când a aflat de moartea
lui Lazăr, a hotărât să meargă în Iudeea. La sosirea
lui Iisus, la mormânt, L-a întâmpinat sora mortului,
care i-a spus: ,,Doamne, de acum miroase că e a patra
zi... . Iisus i-a zis: Nu ţi-am spus că dacă vei crede,
vei vedea slava lui Dumnezeu? Au ridicat deci piatra, iar Iisus Şi-a ridicat ochii în sus şi a zis: Părinte,
mulţumescu-Ţi că M’ai ascultat; Eu ştiam că tu întotdeauna mă asculţi, dar de dragul mulţimii care
stă’mprejur am zis, ca să creadă că Tu M’ai trimis. Şi
zicând acestea, a strigat cu glas mare: Lazăre, vino
afară! Şi a ieşit mortul, legat la picioare şi la mâini cu
fâşii de pânză; şi faţa lui era înfăşurată cu maramă.
Iisus le-a zis: Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă!” .
Acest moment biblic, în opera lui Dostoievski simbolizează trecerea dintr-o lume într-alta, fiind
foarte bine conturat în finalul operei, când şi Raskolnikov trece practic dintr-o lume într-alta.
Prin plecarea lui în Siberia, este marcată şi o
trecere într-o lume în care eroul îşi purifică sufletul
prin suferinţă. Pentru el, Siberia este locul în care
acesta poate medita la păcatele pe care le-a comis şi,
prin ocnă, el renaşte spre o nouă viaţă, fiind iertat nu
numai în faţa lui Dumnezeu de păcatul comis (prin
spovedanie), dar şi în faţa omenirii, prin înfăptuirea
pedepsei care i s-a dat.
În romanul Demonii, apare la început, în
primul capitol imaginea Turnului Babel, prin poemul scris de Stepan Trofimovici. Aşadar, romanul
are o construcţie biblică. Turnul ,,simbolizează confuzia [...]. Omul îngâmfat se înalţă peste măsură, dar
îi este imposibil să-şi învingă condiţia umană. Lipsa
de echilibru duce la confuzia pe planurile terestru şi
divin, şi oamenii nu se mai înţeleg între ei, ei nu mai
vorbesc aceeaşi limbă, adică nu-i mai leagă niciun
consens, fiecare nu se gândeşte decât la sine, socotindu-se un Absolut” .
Textul biblic explică adevăratul eveniment de care se leagă parabola Turnului Babel:
,,Pământu’ntreg avea pe-atunci o singură limbă şi
aceleaşi cuvinte [...] oamenii au găsit un şes în ţara
Sinear şi s’au aşezat acolo. Şi au zis unul către altul:
[...] Hai să ne clădim un oraş şi un turn al cărui vârf
să ajungă la cer, şi să ne facem un nume, ca să nu
mai fim împrăştiaţi pe faţa ‘ntregului pământ. Şi S’a
pogorât Domnul să vadă cetatea şi turnul pe care-l
zideau fiii oamenilor. Şi a zis Domnul: Iată că ei sunt
un singur popor şi au toţi o singură limbă; şi acesta
îi doar începutul a ceea ce vor face [...] Şi de acolo
i-a împrăştiat Domnul pe faţa ‘ntregului pământ şi ei
au încetat să mai zidească cetatea şi turnul” . Cetatea
aceea s-a numit Babilon, pentru că acolo Dumnezeu
a încâlcit limbile tuturor oamenilor, care mai apoi
s-au împrăştiat pe suprafaţa întregului pământ.
Confuzia care s-a creat la Turnul Babel,
reprezintă pedeapsa care le-a fost dată oamenilor

pentru încercarea lor de a ajunge la cer. Babilonul
reprezintă opusul Edenului. În viziunea lui Herodot,
acesta a fost cel mai frumos oraş din câte au existat,
el nu simbolizează condamnarea pentru frumuseţe,
ci cea pentru viciu.
În textele irlandeze, acesta este simbolul
păgânismului, un reprezentant a ceea ce a existat mai
rău pe această lume. Într-un fel, această simbolistică
nu este foarte diferită de cea din textele biblice, deoarece pedeapsa a fost dată de Dumnezeu, datorită
încercării oamenilor de a-şi depăşi condiţia.
Poemul lui Stepan Trofimovici, are în centru tocmai Turnul Babel cu toate seminţiile lumii,
tematică pentru care el a manifestat un foarte mare
interes. Întreg poemul este puţin confuz, drept urmare a temei pe care acesta o are.
El debutează la ridicarea cortinei cu patru
coruri: unul de bărbaţi, altul de femei şi corul elementelor naturii, la care se adaugă cel al sufletelor
care n-au trăit încă. Tot corul intonează ceva confuz,
dar îşi face apariţia o broască ţestoasă care rosteşte
câteva formule latineşti.
Broasca ţestoasă, reprezintă o imagine a întregului univers, datorită formei pe care o are carapacea ei: boltită sus, precum cerul şi plată jos, simbolizând pământul, aşadar, o uniune dintre cer şi
pământ. Iar în ceea ce priveşte masivitatea carapacei,
ea simbolizează ideea de putere.
Mai departe, în poem, toate elementele naturii cântă împreună cu oamenii fără oprire, dar şi
atunci când se opresc, aceştia nu se pot înţelege unul
cu altul, părând că se ceartă, imagine care aduce cu
cea a Turnului Babel, după ce Dumnezeu a încâlcit
limbile.
Se produce o schimbare de decor, iar apoi
în imagine este prezentat un tânăr, reprezentant al
civilizaţiei, care vrea să dobândească uitarea prin
sorbirea sevei unor buruieni, el doreşte să-şi piardă
raţiunea. Apoi apare un tănâr călăreţ, care este urmat
de un adevărat alai, reprezentând toate seminţiile lumii. Naratorul explică următoarele: ,,Adolescentul
personifică moartea la care aspiră toate popoarele.
Şi în sfârşit, în ultima scenă răsare subit Turnul Babel şi nişte atleţi se zoresc să termine ultimele lucrări
din vârful turnului, cântând imnul speranţei noi.
Când zidirea ajunge la capăt şi edificiul este gata,
posesorul, să zicem stăpânul Olimpului, o şterge în
mod caraghios, iar omenirea, înţelegând despre ce
este vorba, îi ocupă locul şi imediat se instaurează
o eră nouă, cu o nouă ordine de viaţă şi cu o nouă
înţelegere a esenţei lucrurilor” .
Poemul lui Stepan Trofimovici este extrem
de important în ceea ce priveşte semnificaţia lui,
care are nenumărate dezvoltări şi interpretări pe tot
parcursul romanului. Aici sunt anticipate multe dintre ideile care apar mai târziu materializate prin alte
personaje personaje.
Poemul este construit diferit faţă de parabola biblică, chiar de la bun început şi în întreagă
semnificaţia lui care este alta. Aici, seminţiile lumii
sunt prezente înainte de construirea Turnului, ele
deja existau în momentul construcţiei. Apoi, imaginea lui Dumnezeu este una diformă. Dumnezeu,
în acest poem nu este prezent ca o putere supremă, El
este prezent pentru prima dată ca stăpân al Olimpului, deci este o analogie la mitologia greacă, pentru a
întări ideea că la fel cum zeii au fost creaţi de mintea
omului, pentru a se închina lor şi pentru a le guverna
viaţa, din punct de vedere spiritual, aşa şi Dumnezeu
este tot o născocire a omului, care nu poate trăi fără
afirmaţia existenţei lui, după cum va spune acelaşi
personaj când se va afla în pragul morţii.

Aici, Dumnezeu este un laş, care fuge şi lasă
stăpânirea lumii, pe mâna oamenilor, care sunt mai
mult decât bucuroşi de această părăsire a tronului.
De aici, se poate surprinde ideea afirmării existenţei
supraomului, care, chiar dacă va fi susţinută de alte
personaje, punctul de la care se pleacă îl constituie
chiar acest poem.
O altă parabolă biblică este cea a porcilor
care este pentru prima dată menţionată în motto-ul
romanului, dar mai apoi apare şi pe parcursul lui, fiind amplu dezbătută.
Porcul este simbolul lăcomiei, deoarece el
înghite absolut tot ce apare în faţa lui şi în multe
mituri îi este atribuit ,,acest rol de hău care înghite
totul. Porcul este în general simbolul tendinţelor obscure, sub toate formele lor: ignoranţă, lăcomie, desfrâu şi egoism. [...] Aceasta este de altfel motivaţia de
ordin spiritual a interzicerii de a consuma carne de
porc, mai ales la popoarele islamice.[...] În legendele
greceşti, vrăjitoarea Circe avea obiceiul să-i prefacă
pe bărbaţii care o pisau cu dragostea lor în porci” .
În ceea ce priveşte parabola biblică, ea este
citată drept motto: ,,Iar acolo era o turmă mare
de porci, care păşteau pe munte. Şi l-au rugat să le
îngăduiască lor să intre în porci; şi le-a îngăduit. Şi
ieşind demonii din om au intrat în porci, iar turma
s-a repezit de pe povârniş în lac şi s-a înecat.
Iar păstorii, văzând ce s-a întâmplat, au fugit
şi au dat de veste prin cetate şi prin colibe. Atunci locuitorii au venit să vadă ce a fost şi au venit la Iisus şi
au găsit pe omul din care ieşiseră demonii, îmbrăcat
şi cuminte, şezând jos, la picioarele lui Iisus, şi s-au
înfricoşat. Şi cei ce văzuseră le-au spus cum a fost
mântuit demonizatul” .
Întreg sensul romanului constă în sensul
acestei parabole biblice. De aici, este pentru prima
dată evidenţiat caracterul demonic al personajelor,
ca şi în cazul lui Stavroghin, Kirillov, Şatov şi Piotr
Stepanovici. Dar demonii nu sunt numai demoni în
senseul biblic, ci şi în sens filosofic, deoarece aceştia
sunt demoni ai ideii, sunt ideile personajelor care se
comportă conform unor demoni ce le mistuie sufletul.
Spre finalul romanului, parabola apare din
nou, când, la cerinţa lui Stepan Trofimovici, care era
grav bolnav, Maria Mateevna, i-o citeşte din Biblie.
După ce aceasta îi citeşte, Stepan explică semnificaţia
pe care parabola o are pentru el: ,,acest pasaj minunat şi extraordinar mi-a fost în viaţă o piatră de care
m-am poticnit totdeauna... Dans ce livre... încât
pasajul acesta l-am reţinut în memorie încă din
copilărie”
După aceste cuvinte, el face o analogie a lui
cu Rusia: ,,Aceşti demoni care ies din bolnav şi intră
în porci, sunt toate tarele, racilele, toate miasmele,
toate necurăţeniile, toţi demonii şi toţi drăcuşorii,
care s-au acumulat în marele şi scumpul nostru bolnav, în Rusia noastră, în decurs de veacuri! [...]
Dar o idee măreaţă şi o voinţă măreaţă o vor
lumina de sus, ca pe acel demonizat şi vor ieşi toţi
demonii, toată necurăţenia, toată scârnăvia care s-au
încuibat purulent pe suprafaţa ei... şi vor cere singure să intre în porci” .
Prof. Roxana Vac
[continuarea în numărul următor ]
Lucrarea a fost publicată și în Anuarul institutului
de cercetare socio-umane Sibiu, 2010, Editura Academiei Române

CULTURA ... CARE ZIDEȘTE
Nu e doar o părere. Sălile de teatru, ca şi
cele de concerte au început, din nou, să se umple
până la refuz. Oamenii se refugiază, din nou,
în acea zonă de aşteptare şi trăire metaforică a
realităţii, ca în urmă cu câţiva ani, când se rezista
prin cultură, când “întâmplările“ de pe scenă constituiau supapa de supravieţuire, şansa de a păstra
spiritul viu şi nealterat.
Iată că istoria, prin forma sa dramatică, nu
prin interdicţie ci, de data aceasta, prin neputinţă
şi sărăcie, se repetă, cu o ciclicitate greu de acceptat.
Recursul la moralitate şi la cultură şi-a
dovedit viabilitatea chiar din primele zile ale unui
an, ce nu promitea nimic bun. Şi ne-a arătat, chiar
şi celor sceptici, că deşi am evoluat şi tehnic ne
aflam în era digitală, un ajutor, desigur, incontestabil, nu putem trăi fără comunicare.
Acea comunicare simplă, directă, de la om
la om, de la inimă la inimă, care ne face mai buni,
mai solidari şi mai înţelegători, în momentele
grele sau în clipele de sublimă emoţie.
În aceste zile de ianuarie, cu ocazia
aniversării naşterii sale, l-am redescoperit pe Eminescu. Nu doar prin citire şi recitire, cât mai ales,
printr-un act de cultură elevat, pe care l-am trăit
alături de alte sute de semeni, de toate vârstele,
care au umplut sala de spectacole a Teatrului “Regina Maria”. Graţie unui recital de excepţie gândit,
regizat şi interpretat de marele actor român, Ion
Caramitru.
Un Eminescu citit şi recitat într-un registru existenţial major, care a relevat şi latura
romantică, dar în care a precumpănit aspectul
filozofic al creaţiei şi gândirii poetului. Ilustrarea
şi recreearea unor “tipare “ existenţiale fundamentale, prin verbul şi versul eminescian, de către cunoscutul actor, în acompaniamentul inconfundabil
al clarinetistului Aurelian Octav Popa au generat
un spectacol grav şi înălţător, până la a–ţi tăia
respiraţia.
Un regal recitativ care ne-a proiectat imaginea unui Mihai Eminescu atât de actual, atât
de dramatic, atât de veşnic. Un geniu care, indiferent de timp, de mode şi modele va rămâne unic
- poetul naţional al românilor.
Scenariul elaborat şi interpretat de Ion
Caramitru, intr-un decupaj inedit, din gândirea
filosofică, dar şi din creaţia poetică ale lui Eminescu, au reverberat cu forţă în noi, cei prezenţi,
pe un fundal de încărcătură şi emoţie cu totul speciale.
Preţ de aproximativ o oră, am receptat la unison, mesajul şi emoţia unui mare poet,
transmise, într-un mod magistral, de doi mari
interpreţi.

ILEANA COSÂNZEANA
... LA PALAT
În basmele românilor este un personaj
pozitiv. Pe lângă frumuseţea fizică cu care a fost
înzestrată, are un caracter integru: calităţi şi virtuţi
morale şi spirituale, cum ar fi generozitatea, altruismul, compasiunea. Este corectă şi plină de
iniţiativă şi se situează mereu de partea Binelui.
Nu se dă în laturi de a lupta, cu mijloace directe
sau subtile, după caz, împotriva tiranilor, sau a
nelegiuiţilor, cum ar fi, bunăoară, Zmeul. Pe scurt,
constituie chintesenţa morală şi spirituală a femeii
române.
Dar cum lumea a evoluat şi basmele
tradiţionale au fost înlocuite cu fantasmagorii aducătoare de bani şi faimă, iată că şi eroina
noastră a devenit un personaj modern, pragmatic,
apelând, dacă e cazul, la mijloace machiavelice
pentu a obţine un statut social sau politic de invidiat. Şi aşa a devenit prototipul femeii admirate
şi invidiate, deopotrivă, în faţa căreia bărbaţii
fac plecăciuni ca la sfintele moaşte, iar alţii, mai
slabi de înger şi sunt destul de mulţi în palatul
cu pricina şi nu numai, se topesc de admiraţie.
Se pare chiar că unuia anume, i s-a lipit de suflet, precum marca de scrisoare, încât ascensiunea
pe calea puterii, a facilităţilor de toate felurile şi
a accesului la banii statului, pe care i -a cheltuit
după bunul plac, ba pentru “o frunză”, ba pe nişte
gondole, ba pe patinoare şi alte capricii, de care o
mulţime înfometată, care-şi duce existenţa de azi
pe mâine, nu avea nevoie (sau nicidecum într-un
asemenea context social) nu i-au creiat nici un fel
de probleme. Din contră, se pare că nimic nu se
poate întâmpla, la nivelul puterii, fără prezenţa sau
intervenţia ei. A ştiut să-şi pună în valoare, fără
nici o reţinere, farmecele şi nurii, frumuseţea fizică
incontestabilă, pe care le etalează cu non şalanţă,
ori de câte ori are ocazia. A deprins gustul luxului şi al puterii, iar aroganţa, sfidarea şi nepăsarea
s-au transformat într-un redutabil arsenal pentru
a accede cât mai sus. Capriciile
Cosânzenei
moderne se focalizează pe haine de firmă (haina
face omul spune un vechi proverb) pe apariţii în
reviste mondene şi pe portretizarea unor femei
puternice (printr-o filiaţie subiectivă) reprezentative cu adevărat prin calităţi şi virtuţi remarcabile
pentru guvernele sau ţările lor. Şi astfel a devenit
model şi exemplu pentru multe tinere, în special
din partidul cu pricina.
Nu contează că are sau nu, ceva în comun
cu acele personalităţi de talie mondială, importante sunt ambiţia, voinţa şi mijloacele utilizate.
Se pare că este, cu adevărat, momentul şi vremea
unor asemenea apariţii. Chiar dacă mulţimea le
detestă şi le reneagă.
PS: Când scriu aceste rânduri, se negociază
intens numele celor ce urmează să devină membri
unui guvern menit să potolească furia străzii. Dar,
se pare că Ileana Cosânzeana modernă este şi de
această dată, o prezenţă ce nu poate fi ignorată.
Chiar dacă vocea străzii nu o mai vrea pe ea, ci pe
Ileana Cosânzeana din poveştile de altă dată.

TRĂIASCĂ STRADA,
... ADICĂ SPERANŢA
Sentimentele sunt amestecate. Ca şi evenimentele care le-au generat:
de la uimire şi consternare, de la revoltă şi neputinţă, la admiraţie şi speranţă.
Niciodată nu mi-am făcut iluzii legate de clasa politică, din momentul în care
am înţeles că revoluţia din decembrie ’89 a fost facută cu preţul jertfei de către
cei mulţi şi umiliţi, în favoarea câtorva, fără scrupule, fără compasiune şi fără
sentimentul apartenenţei la o ţară şi la un popor. Cei care au văzut,în însangeratul eveniment, doar prilejul nesperat de a accede la putere. Am sperat însă că
societatea civilă, cei mulţi şi nemulţumiţi, nu vă mai permite vreodată că întreaga putere politică să se concentreze în mâna unui grup care să se manifeste
cu aroganţa, obedienţa şi nesimţirea unei dictaturi.
Şi totuşi s-antâmplat. Până acum cateva zile, când conştiinţa de sine, revolta şi nemulţumirile unor oameni au reanimat locul simbolic al jertfei şi al
victoriei, kilometrul 0 al libertăţii - Piaţa Universităţii. Evenimentul l-aţi văzut,
e-n derulare. Comentariile sunt de prisos. Dar dincolo de evidenţe, este de luat
în calcul criza morală fără precedent, pe care o releva mişcarea stradală în sine,
lozincile şi inscripţionările de pe benere, dar mai ales nesimţirea politicienilor
din arcul guvernamental, în frunte cu preşedintele ales.
Atunci, în 1989, când evenimentele se precipitau cu mai mare rapiditate,
când chiar cel mai fioros dictator s-a temut de furia maselor şi a “zburat”, iar noi
nu ne puteam dezlipi de televizor, în timp ce lacrimile curgeau şiroaie, ca un
sentiment de eliberare şi speranţă, am realizat cât de odios şi neadecvat poate fi

DE-A ALBA – NEAGRA
... CU POPORUL

		
Dacă zăpada, gerul năprasnic, vântul
pustiitor nu ar fi încetinit, până la anulare, protestul străzii, oare mersul evenimentelor politice
din România ar fi avut o finalitate scontată? Adica,
îndeplinirea revendicărilor protestatarilor care
cereau: demisia preşedintelui, demisia guvernului,
alegeri anticipate.
-Nicidecum! A spus-o răspicat preşedintele
Băsescu în intervenţia lui cu românii, când i-a apostrofat pe naivii care-şi imaginau că sub oblăduirea sa
vor trăi bine, drept pentru care i-au asigurat şi un al
doilea mandat, că va continua să acţioneze în aceeaşi
manieră, ca apoi să le fluture în date şi cifre, criza
îngrozitoare care se întrevede la orizont. Pentru a le
anula orice speranţă. Dar şi orice angajament al lor,
al guvernanţilor, care ar fi trebuit să răspundă altfel
dezideratelor străzii.
Reacţia protestatarilor nu a produs aşa cum
te-ai fi aşteptat, la nivelul puterii, demisie în bloc
şi agrearea ideii de alegeri anticipate, ci şi o mai
mare încrâncenare de a se ţine de scaun, chiar dacă
populaţia, inclusiv mulţi dintre cei care i-au votat, îi
creditează doar cu un minim de procente, până în
zece; cât şi justificări jenante, greu acceptabile pentru marea majoritate, în virtutea cărora măsurile
luate împotriva românilor aveau ca ţintă, salvarea
României, a ţării. Dar în virtutea unei logici elementare, nu poţi să nu te întrebi: Ce ţară salvată
e aceea? Poate în graniţele sale geografice, deşi n-a
fost atacată din exterior, ci atacul asupra populaţiei a
venit chiar din interior.
Şi pentru că argumentele nu au anulat furia
mulţimii, s-a recurs la un şi mai penibil subterfugiu,
acela de a-i angrena pe români într-un ruşinos joc,
un fel de alba – neagra cu poporul. Ba că vor primi
salariile mărite cu 5%, din luna aprilie, evident în anumite condiţii, ba că nu se poate, ba că economia nu
permite. Toate: promisiuni şi anularea lor, în aceeaşi
zi. Un balon de săpun care a inflamat Media, dar fără
nici o bază credibilă.
De unde să ai creştere economică, când, de
fapt nu ai economie? Strategia este, evident, de a
câştiga timp, ameţindu-i pe cei creduli cu măriri de
salarii şi de pensii, la primăvară. Pentru a se evita,
astfel, anticipatele, demisiile şi toate revendicările pe
care mulţimea le cere.
Constaţi cu revoltă şi nemulţumire ca orice
reacţie de negare şi respingere a actualei puteri de
către popor se izbeste de un zid de nesimţire şi
indiferenţă. Sau, cum spune proverbul “baţi toaca la
urechea surdului”. Evident, inutil.
O nepăsare sau poate o ură endemică par
să-i anime pe cei aleşi să protejeze şi să apere interesele poporului. Şi-n loc de speranţă, ne mai rămâne
poate să medităm la afirmaţia regretatului actor Emil
Hosu “ Nu poate fi iubit, cine nu iubeşte pe nimeni”.

pentru o societate, acest segment – politicul. Când este denaturat, deturnat de la
menirea sa şi folosit în scopuri personale.
Când Parlamentul nu este un loc de dezbateri şi decizii, în favoarea
maselor, ci tocmai pentru a le defavoriza, când cei aflaţi la putere sunt grupaţi în
cupluri, în grupuri sau după grade de rudenie şi interese. Am decis că niciodată
nu mă voi înregimenta în acel perimetru şi mi-am respectat propria decizie. Ca
să constat, consternată şi revoltată, doar dupa câţiva ani, că a rămâne pe tuşă, a
nu fi sora, soţia, fiica sau, măcar, amanta unui politician, seamănă cu un soi de
sinucidere programată. Atât din punct de vedere social, cât şi profesional.
A nu “avea un spate” şi dacă se poate, aflat cât mai sus în ierarhia puterii,
înseamnă a fi anulat chiar ca individ. În timp ce ei, cei din eşalonul amintit,
prosperă, se îmbogăţesc, îşi etalează progeniturile, oferindu-le maşini şi vile luxoase, funcţii şi demnităţi la care, sau spre care, mintea şi chiar pregătirea lor nu
i-ar fi putut orienta vreodată.
Iar tu, care ai făcut sacrificii uriaşe să-ţi ţii copiii în şcoli şi facultăţi,
ajungi să constaţi cu amărăciune, că nu-i poţi ajuta nici măcar să obţină un loc
de muncă decent, nicidecum pe măsura pregătirii şi a capacităţilor lor şi că e
nevoie să-i susţii pe mai departe, din salariul sau pensia ta de mizerie. Poate
exista o mai mare criză morală ca asta?
Şi totuşi, când eram mai sceptică, când nu mai speram, s-antâmplat.
Strada a început să se mişte.
A reînviat speranţa. Trăiască strada!
a consemnat Maria Vesa Aursulesei

SCHIȚE UMORISTICE
Paralela

A doua zi, la ora 11, primarul pleacă, într-adevăr, la înmormântare.
La ora 12 e prezent şi tuovarăşu’ la primăria oraşului.
- Undi-i primarul?, o întreabă pe o funcţionară.
- A plecat la înmormântare.
- Sî fii iel al dracului, cî nu m-o aştieptat. Şî mi-o promis. Da’ nu-i ni’ca,
cî vini el înapoi! Și pleacă.
În seara aceleiaşi zile, ziua cu înmormântarea, ne întâlnim în aceeaşi
formulă. Venise şi primarul care, văzând că iar intră tuovarăşu’ C., s-a posomorât brusc.
- Păi ghini, măi, şi fel di om ieşti tu? Nu mi-ai zis că mă iei şi pi mini la
înmormântarea lui Coşbuc? Şî şi faşi mutra aiasta aşa di opăritî? Ti pomineşti cî
ţi-o fi ruşini di mini?!...
- A murit şi Rebreanu, zice primarul.
- Şî ti duşi?
- Mă duc, normal că mă duc!
- Apăi sî ştii că, dacă nici amu nu mă iei cu tini, ti ie mama dracului,
înţăles-ai?

Prea crescuse frumoasă iarba în plantaţie ca să nu fie tentat Ioanea să se
facă a nu băga de seamă când i se mai rătăcea câte o vacă dincolo de perimetrul
interzis, ca să pască. Dar avea grijă să nu lase vacile infractoare să se îndepărteze,
să le poată trece iute „graniţa”, dacă amuşina el că-i pădurarul pe aproape. Până
într-o zi...
L-o fi pârât vreun alt bouar?!... O fi văzut pădurarul urmele vitelor şi
stricăciunea făcută?... Fapt e că aproape de amiază s-a trezit cu pădurarul şi cu
doi inspectori silvici pe când vacile se ospătau mai avan.
- Îmi spui şi mie, baciule, de când ai primit dumneata învoire să păşunezi
vitele în plantaţie? îl întreabă tăios unul dintre cei doi inspectori.
- Da’ că numa’ amu trecură, şi io venii să le întorn iară în păşune!...
- Numai acum? Dar noi te privim prin binoclu de un sfert de ceas! Şi
dumitale nici nu-ţi păsa că vitele erau în plantaţie. Asta dacă nu cumva chiar
dumneata le-ai mânat... Uită-te ce catastrofă au lăsat în urmă: puieţi mâncaţi,
rupţi pe jumătate unii, alţii călcaţi cu copitele...
- Apoi, domnule, bai or făcut ele, da’ nu-i nici o catastrofă!
- Dar care e, după părerea dumitale, deosebirea dintre bai şi catastrofă?...
Concluzie
- Amu că m-aţi prins dumneavostră cu vacile în plantaţie şi mi-ţi da o
amendă, asta-i bai, nu-i catastrofă. Da’ dacă atunci, când vă întoarceţi cătră casă,
Prietenul meu Valentin avea un cal. Lucra cu el la gospodărie şi pe la alţii,
sare maşina cu dumeavoastră dintr-o curbă în prăpastie, aşe cum m-oi ruga io, pentru plată. Mai adăuga ceva la pensie.
asta-i catastrofă, da’ nu-i bai!
Într-o bună zi nu l-a mai găsit. A plecat de capul lui? L-a luat cineva din
pripon, unde-l legase să pască? Greu de spus. Timpul trecea... S-a interesat în
toate părţile, prin satele de prin împrejurimi, ba şi mai departe...
Înmormântarea (înainte de decembrie ’89)
Îl întâlnesc la vreo trei săptămâni de la dispariţia animalului.
- Ei, cum stai? Ai găsit calul?
- Eu nu prea sunt amator de băutură, îmi spune interlocutorul meu.
- Auzi, profesore! La omul sărac îi pică pita-n căcat şi când intră în biserică
Foarte rar, în împrejurări deosebite, îmi permit câte un pahar de coniac. Aşa s-a
i
se
scoală
p...a...! Şi scuipă scârbit într-o parte...
întâmplat într-o după-amiază, când am mers la restaurant cu doctorul H.A., cu
Pentru liniştea cititorului, dar mai ales a lui, după încă o săptămână l-a găsit
inginerul D.I., cu primarul oraşului, N.K. Aveai cu cine sta de vorbă. Dar apare
în
judeţul
Hunedoara...
„tuovarăşu’ C.”, fost secretar adjunct PCR pe oraş, apoi primar într-o comună
vecină cu oraşul.
Cum zic, vorbeam despre una, despre alta, numai primarul, care în ziua
Precizare necesară
următoare trebuia să meargă la o înmormântare dincolo de graniţa judeţului, nu
zicea nimic.
Erau mai mulţi la o masă, în piaţă, lângă tarabe, cu cafelele în faţă,
- Da’ şe-i cu tini, Niculi, îl întreabă tuovarăşu’ C., de nu zîşi nimic?
vorbind de una, de alta... Ca la o cafea...
- A murit Coşbuc, răspunde sec acesta.
Nu trece mult şi la masa lor se înfiinţează un cunoscut dintr-un sat care
- Şini o murit?
aparţinea de primăria oraşului. Dă mâna cu cei prezenţi, că doar îi cunoştea pe
- George Coşbuc.
toţi. Îl cunoştea mai ales pe unul, pe Mircică, fiincă acesta nu scăpa prilejul să-l
- Şî ti duşi la înmormântari?
înţepe cu vorba de câte ori îl întâlnea.
- Bine-nţeles că merg.
- Măi, zice Mircică, tu mi-ai spus că la voi în sat la toată casa îi câte un
- La şi oră pleşi, că vreu sî merg şî ieu?
tractor? Mă mir că mai aveţi pădure! Că de arat ce să araţi? Valea, pe firul apei?
- Pe la 12.
- Ba, io nu ţi-am zis aşa, da’ iar vrei tu să faci mişto! Şi află, dacă vrei să
- Sî mî aştiepţ, că viu niegreşit.
ştii, că la noi în sat nu este casă care să nu aibă măcar un intelectual!...
E de precizat aici că „tuovarăşu’ C” fusese „ales”, pe la începuturile
- Măi Gheorghie, zice altul, mucalit şi el, când ai făcut recensământul inoraşului Ştei ca prim-secretar al UTM pe oraş.
telectualilor nu cumva ai numărat şi parii în care agăţaţi voi vasele să se usuce?!...
Din această postură, el având pe atunci 4 clase, şi-a continuat „studiile”
până când a terminat liceul! La academia de la coada leului din Cotroceni nu
l-au mai trimis, că prea era „bun” şi pentru această prea distinsă instituţie!
Prof. Mircea Miheş

COVRIGUL.. CEL DE TOATE ZILELE
În Ardeal , îl cumpărai de la magazinul de pâine.
Asta, de regulă, dacă te aprovizionai la prima oră şi îl găseai etalat pe raft,
cald şi cu spuma de sare care-ţi deschidea apetitul.
Dar nu era, nici pe departe, un produs cu specific local foarte căutat.
În Bucureşti, în schimb, unde influenţele balcanice sunt numeroase şi mult
mai evidente, câteva covrigării cu tradiţie erau apreciate şi căutate frecvent de
bucureşteni.
Studentă fiind, acolo am mâncat pentru prima oară şi altfel de covrigi,
decât cei cu sare: covrigi fierţi şi apoi copţi pe vatră, cu gust dulceag, covrigi cu
mac sau cu susan. Şi se poate spune că, alături de extraordinarele patiserii, acestea dădeau culoare locală capitalei.
Vremurile s-au schimbat şi iată că acest produs asociat, de regulă, cu
sărăcia, în loc să rămână doar o varietate de patiserie consumată din când, în
când, ca un capriciu tinde să devină un produs cu specific naţional. Ceea ce nu e
rău dacă ar exista alternative culinare similare ca preţ. Altfel spus, covrigul tinde
să devină singurul produs accesibil oricui şi care satură.
În ultimul an, zona centrală, strada pietonală a municipiului Oradea este
asaltată de covrigării. În timp ce unele, aduse aici, de prin alte zone, şi-au afişat
pe firma de unde şi de când îşi revendică tradiţia şi şi-au divesificat sortimentele,

altele apar ca ciupercile după ploaie, din neant în spaţii care, până mai ieri aveau
cu totul alte destinaţii.
Dar au oferte irezistibile. Concurenţa e acerbă, produsul e bun, ieftin şi
se vinde.
În faţa unora dintre covrigării, chiar se formează cozi. Probabil că e
genul de afacere, cât de cât, rentabil pe un asemenea timp de criză. Fenomenul
ia amploare şi nu e rău.
Dacă nu ar fi simptomatic. Pentru o tară spoliată, sărăcită de indivizi
iresponsabili, avizi de bani, condusă de politicieni pe care nu-i interesează, de
regulă, decât propriul buzunar.
Pentru o populaţie din ce în ce mai săracă, pentru care, iată, covrigul
nu mai este doar un capriciu culinar, pe care ţi-l cumperi, în trecere, îmbiat de
arome apetisante, ci pentru mulţi a ajuns să fie, produsul care satură.
Adică cel care înlocuieşte nevoile culinare curente, pe care nu şi le mai
pot permite. Şi asta mi se pare grav.
Maria Vesa Aursulesei
Jurnalist

Mircea Vac

GOLGOTĂ CU FII

FOAMEA PROLETARĂ

POETULUI IOAN MOLDOVAN

Fugare gânduri din vremuri nepătrunse
Mă-ncearcă și acuma-n amiezile târzii,
Și doare-mă rostirea cu vorbele nespuse
In clipele febrile la ceasul cel dintâi.

O nesăbuită șleahtă , rău încorsetară țara
Habotnici și flămânzi precum fiarele pădurii,
Iară bieții noșt’i bătrâni abia își freacă țigara
Scuipându-și tăcuți în sân ... pe cine să mai înjuri?

Fie Slăvit numele tău Ioane...
Ioan cel purtător de adevăr - lumină
Slăvit în evaghelii și-n icoane
La care triști românii se închină

Cămășile durerii înfiorate-n maci
Îmi dau astăzi ca ieri, simțirile-n Învierii
Iar glasurile zglobii răstignite-n copaci
Ermetic se-nchid sub pumnul tăcerii.

Grea și amarnică viață, duc astăzi fii tăi, Țară!
E vreo soartă neîmpăcată, ori a Cerului urgie
Ce-ți coboară fruntea - ca pe-o tainică povară
Și te aduc din nou în lacrimi , în durere și sclavie.

Ai fost tu torța vie purtată în istorii
Și purtătorul slavei în lupte pe redute,
Renumele tău sfânt Ion cel plin de glorii,
Deschizător de slovă, în vremile trecute

Regimuri trecute, cu Sfinți spânzurați,
Și „criști” răstigniți în umbra durerii
Ne-ndeamnă și azi democrați spoliați
În lacrimi să lingem sandala puterii.

Mame triste-și poartă pruncii, din triumf la poarta țării
Să cerșească un colț de pâine cu privirea-n pământ;
Să-și adoarmă disperarea , dusă-n urmele tăcerii:
Știind că patria e-n Ceruri – bunătatea-i în mormânt.

Iar azi, același blând Ioan...
Trecând șasizecimea vieții împlinite
S-ajungi și să te bucuri an de an,
De darurile vieții - atât de mult dorite

Sunt Sfintele Paști, a Învierii cea Sfinte
Când bietul popor răstignit’e napoi...
Dar nu-i bucurie nici mers nainte,
Când gloata flămândă mocnește-n nevoi.

Cei ce ieri zideau uzine , cu a lor brațe vânjoase
Azi cerșesc un loc de muncă la-mbuibații mari ai zilei
Tinerii nedați în pârgă – visează castele , case
Umiliți fără de seamăn de rândașii proști ai pilei.

În lacrimi plâng poeții darul lunii
Iar slova zavistită urcă-n univers
Ioan ține și azi pieptul furtunii
Și lacrămă durerea țării-n a lui vers.

E vremea iertării aproapelui tău...
Cum scrie-n scripturi și-n vechile danii
Vezi cum ești tu, azi românule rău
Și nu-ți poți ierta frații trecuți în litanii.

Astăzi trist, mi-aduc aminte, de trecutu-ți Românie
Când prin sfânta ta mărire, străluciai semeț în lume
Iară fii-ți în credință îți jurau pe-un snop de glie
În suflare românească, credință și sfânt renume.

Fățarnic privești cu zâmbet macabru
Când treci languros prin morții cei vii,
Iar biata prostime, e azi un cadavru,
Ce-o ții răstignită-n „Golgotă cu fii”.
Ne iartă Prea Sfinte Împărate Ceresc
De ceasul cel greu, de gândul curat
Să pot fi creștin și eu să rostesc
În sfânta Ta zi: Hristos a Înviat!

Simt în inime deșertu, plin de-o neagră amăgire
Unde-s marii tăi bărbați? Demni de neamul românesc
Unde-s faptele de arme, prinse-n sânge cu mărire?
Românie , scumpă țară, cu tristețe mă amăgesc.
Simt un cârd de corbi corupți stând cu cașcavalu-n gură
Cum s-așază-n Parlament să dea legea Belagină
Tot ce cu mâna cuprind se transformă-n jaf și ură
Ei mândria , faima țării? Ei sunt nația română...?
Cei cu școli, ce au în inimi, bravul sânge strămoșesc
Simt un dor năuc de ducă, toți vor să plece afară,
Iară proștii se-mbuibară – lângă-un aisberg de „esc”
Ei se cred urmași de drept ce vândură sfânta țară.

VÂRSTA
Fier, argint, metale rare
brâu de aur ne-nconjoarăț
trăinicia prin frunzare
de-om ajunge iarnă - vară.
maci aprinşi - petale sparte
picurate-n stropi de rouă
anii ninşi de vremi uitate
numărând sămânţa nouă,
aştri vechi cu ochi în ape
adunând poveri de floare
peste-un vis ce nu mă-ncape
rana florilor mă doare.

Melania Cuc

RUGUL A RUGINIT UNTDELEMN
Umbra umblă goală pe sub rochia de bumbac.
-Nu-i niciun pericol!
Insişti tu,
Încerci să mă convingi
Să mergem mai departe prin grotă,Două şopârle din smalţuri mimetice.
Pe deasupra noastră zboară oameni
Şi sângele strugurilor sălbatici
Se maturizează ca un puber
În palestra grecească.
Soarele-i tot mai albastru la ochi,Tenor fără voce şi cu vena tăiată.
Insistent hujuie vântul de dimineaţă,
Jilav şi sfânt ca ţâţa lupoaicei
Care va naşte schimbarea la faţă.
Un peisajul de neînţeles
Pentru negustorul de vinuri din Galileea
Şi rugul a ruginit untdelemn.
-Iubeşte-mă! Îţi zic
În timp ce tu treci serios ca un mort şi
Cu un mănunchi de imortele
Arzând în dreapta fără mănuşă.
ÎN PLANUL SECUND
Întrebările neştiuţilor se aud vuind
Dinspre şi către turnul de fildeş.
Încă un stol de pasări de insomniace
Umblă pe strada cu becurile stinse de vânt.
Îmi privesc îndoielile
În luciul vitrinei din care
Manechinul de lux aruncă ocheade
Spre domnii din planul secund.
Imagini nechibzuite fac paşi de dans lasciv
Spre buza prăpastiei.
Noi suntem sus !
Privilegiaţi şi siguri pe acul fibulei care-i…
Scrum.
Cu bârna de cruce pe umeri,
Trece Iisus!
Apostolii s-au întors şi-I mărturisesc
Tot ce n-au făcut.
.
sursa: www.melaniacuc.ro

Simona Pop

George Roca

CRĂIASA FLORILOR

PAŞTE

Ochii tăi tainic univers,
Ca două flori de albastrele,
Obrajii proaspeţi – doi bujori,
În păr ţi-am împletit viorele.

E noaptea împătimiţilor ce tac,
E noaptea învierilor divine,
Iar ochii mugurilor de copac
Revarsă-se-n puzderie de zâne.

Pe la urechi am atârnat
Buchete mici de lăcrămioare
Şi maci pe buze eu ţi-am pus,
Eterna dulce sărutare.

Plâng chiar izvoarele sub munte
Şi spală haina pietrei tânguite,
Iar florile sub arşiţi ofilite
Răsfrângu-se în zori printre petite.

Pe sâni-ţi proaspeţi de fecioară
Am pus doi crini, sub braţ zorele,
Pe pântece inimi din frezii
Însăgetate cu lalele.

Bat clopotele noii învieri
Şi viaţa izvorăşte din mormânt,
Plâng mieii-njughiaţi - umbra tăcerii
Sub lacrima de flori purtată-n vânt.

Mai jos întins-am o garoafă
Iar pe genunchi, pusu-ţi-am roze,
La glezne albe flori de nufăr,
Şi între degete, mimoze!
Pe alba pernă pus-am cale
Şi mândre flori de paradis…
Păreai o zână minunată
Parcă venită dintr-un vis.
Aşa impodobită-n flori,
Eşti cea mai splendidă mireasă
Privindu-te eu te ador
Iubito, dulcea mea crăiasă!

ACUARELĂ
Plâng căpiţele de fân
Printre brazi de primăvară,
Iară eu ascund în sân,
Dulce-a inimii povară
Lacrimi limpezi de cristal
Curg din ceru-ntunecat,
Iar şiroaie de pe deal
Spal-al lumii trist păcat.
Dulci aromele de brad
Se coboară peste sat
Şi-n biserici tămâi ard
În lăcaş de închinat.
Blânde fetele fecioare
Murmură sub bolţi un cânt,
Roua florilor mă doare
Răstignită-n cer: Domn Sfânt.

BEIUȘUL
MICUL BLAJ DE ALTĂ DATĂ
[ urmare din numărul anterior ]
Urmărind, chiar şi fugitiv, câteva aspecte
din istoria acestei şcoli, avem argumente destule
pentru afirmaţia noastră cu privire la rolul şi
însemnătatea acesteia. De pildă, nu mult după începerea cursurilor(tot într-un noiembrie ca şi la Blaj,
dar cu 74 de ani mai târziu) episcopul Samuil Vulcan
trimite în anul 1832 o „carte de dojană” preoţilor
şi credincioşilor de pe domeniul episcopal, pentru
a-i îndemna să-şi trimită copiii la şcoala din Beiuş,
având în vedere că, în primul an de funcţionare, din
cei 25 de elevi din clasa a II-a, doar 10 erau elevi
români.
Din mulţimea argumentelor istorice, cu
destulă greutate, putem alege pe cele mai semnificative deoarece majoritatea au aceaşi cotă valorică. De
pildă în 1844, când limba maghiară este introdusă
în 44 de gimnazii, un număr de 17 gimnazii, printre
care şi Beiuşul sunt „învoite” cu predarea în limba
latină. În 1853 „Consiliul şcolastic” al şcolii trimite
un memoriu către curtea împărătească de la Viena,
semnat de episcopul Ioan Erdeli, în următorii termeni: „deoarece Gimnaziul acesta este naţional
românesc şi amăsurat intenţiunei înalte, limba
instituţiei trebuie să fie cea românească”. Lupta de
rezistenţă, împotriva introducerii obligativităţii
predării în limba germană (decretul din 16 aprilie
1856), apoi în limba maghiară(1860), a continuat,
ajungându-se la situaţii disperate (1888-1889) când
contele Csaky Albin, ministrul cultelor, încearcă
să desfiinţeze liceul. Anul 1918, anul marii uniri a
fost pentru elevii şi profesorii din Beiuş prilej de
afirmare deschisă a năzuinţelor naţionale. Dascălii
acestor vremuri, foşti elevi au participat activ la realizarea unirii, pe plan local şi naţional, participând
la Marea Adunare de la Alba Iulia.
Beiuşul râvnitor la îndeplinirea clauzelor
testamentare ale Blajului, în şcolile sale, a cultivat în
lumea dascălilor dorinţa, voinţă şi putinţa urcuşului
spre corifeism. Panteonul şcoli din Blaj, având
la temelie pe corifeii Şcolii Ardelene:(Inochenţie
Micu Clain, Petru Pavel Aron, Micu, Şimcai, P.
Maior, Bărnuţiu şi Cipariu, „populat” de dascăli de
mare valoare culturală, morală şi pedagogică: Al.
Ciura(profesor şi scriitor); Al. Lupeanu Melin ,(profesor şi scriitor), Ioan Micu Moldovan , Pavel Dan
(profesor şi scriitor); Iacob Mureşanu ,Sigismund
Toduţă (profesori şi compozitori) a fost reclădit,
într-o replică onorantă, la Beiuş, în secolul XIX şi
începutul sec. XX. Panteonul Şcolii din Beiuş va
rămâne împodobit în istoria învăţământului românesc, cu efigiile unor dascăli valoroşi cu preocupări
contextuale, dincolo de preocupările de catedră, de
strictă practică didactică. Vulcaniştii, tuturor vremurilor, vor „săruta dreapta” marilor şi totalilor
dascăli: Vasile Dumbravă (1859-1911) (traducător
şi autor de manuale); Victor Borlan(1862-1931)
(traducător şi autor de manuale); Ioan Buteanu(1848-1914);
Ioan Buşiţia (1875-1953) (profesor de desen şi
muzică, pictor, compozitor, folclorist); C-tin Pavel
(profesor şi autor a unor studii de istorie); Francisc
Hubic, (profesor şi compozitor).
		
Generaţii de elevi, conduse de
dascălii Blajului şi ai Beiuşului până în „pragul
înţelepciunii lumii”, au păşit spre mirajul zărilor,
cu mari speranţe şi şanse, de cele mai multe ori
împlinite în existenţa lor social-profesională. Pornind de la culmile reuşitelor: academicienii Blajului (22) şi cei ai Beiuşului (13), nu coborâm, ci
mergem cu evocările, către armatele de dascăli,
din învăţământul universitar şi preuniversitar,
care au aprins lumina învăţăturii peste tot pe harta

României.
Ne îndreptăm către oamenii de ştiinţă artişti, poeţi,
prozatori ca să ajungem „necoborâtori”, la baza piramidei la truditorii existenţiali plecaţi cândva din
şcolile Blajului şi ale Beiuşului.
		
Absolvenţii şcolilor din Blaj şi Beiuş,
aşezaţi la nivele diferite în piramida trebuinţelor şi
reuşitelor umane, rămân oarecum egali valoric, iar
noi evocatorii suntem necoborâtori, pentru că există
un numitor comun pentru însetaţii „fântânilor
darurilor”. Acesta este educaţia în spiritul demnităţii
creştine şi naţionale la un nivel cultural superior.
5. Cărţile Blajului şi Cărţile Beiuşului
„Cărţile Blajului”, titlul unui scurt capitol
din cartea doamnei Gabriela Linul:
„AŞA AU FOST ÎMPĂRŢIŢI ÎN VÂNT” (Ed.
Napoca Ster, Cluj 2009) are puterea să ne trimită
încă odată spre îngăduita asemănare între Blajul şi
Beiuşul secolelor trecute.
„Cărţile Blajului” un titlu – scânteie ce
aprinde flacăra aducerilor aminte, despre „Cărţile
Beiuşului”, un alt posibil titlu , la fel de incitant
şi interesant. Între cele două titluri şi contextul
lor, există atâta asemănare de nivel valoric, încât
graniţele spaţiale şi cronologice se şterg, contopite
în puterea adevărului major care grăieşte peste veacuri – în pofida tăcerilor mârşave sau retractărilor
duşmănoase – despre rolul Bisericii Române Unite
cu Roma, Greco-Catolică în evoluţia poporului şi
naţiunii Române.
În cele ce urmează vom încerca să parcurgem câteva căi ale adevărului istoric, cultural şi
ştiinţific, pentru a ne întâlni mulţumiţi şi mândri cu
argumentele acestei binecuvântate asemănări.
O primă cale se referă la modul de
achiziţionare a cărţilor. La Blaj donaţiile de cărţi încep se pare în anul 1773, când Grigore Maior a fost
înălţat la Viena , în rangul de episcop. Întrebat de
împăratul Iosif al II-lea ce-şi doreşte pentru poporul său, acesta a vrut „cărţi şi numai cărţi”. Răspunsul
a fost acelaşi şi la întrebarea despre ce îşi doreşte
pentru sine. Donaţia a fost extrem de generoasă,
oferindu-se, prin ordin imperial, dublurile cărţilor
din Biblioteca Imperială precum şi câte un exemplar din „tot ce se tipărea în tipografia imperială”.
Această donaţie a constituit nucleul Biblioteci Blajului , un adevărat tezaur , multe dintre aceste cărţi
fiind ediţii rare, din „pergament alb presat”, cărţi legate în piele ori într-o prezentare tipografică deosebit
de frumoasă. Această primă donaţie a fost urmată
de zeci şi sute de donaţii, pe parcursul timpului, rezultând o bibliotecă de mare valoare bibliografică şi
culturală.
La Beiuş, începuturile bibliotecii Gimnaziului Greco-Catolic (probabil 1828), îşi au
punctul de pornire , urmat de temeinicia creşterii,
tot în DONAŢIE, acest act public de generoasă şi
dezinteresată dăruire a unui „avantaj” din partea unei părţi, unei alte părţi, „fără a primii ceva
în schimb”. „Avantajul” despre care vorbeşte
„Dicţionarul de neologisme”(1960) este cartea, hrana spirituală a „înfometaţilor” de cultură,
a vremurilor trecute, iar „părţile” erau oameni
împătimiţi de cultură. Cine erau aceşti oameni? Pe
de-o parte moşierii latifundiilor culturale, ierarhi,
preoţi, dascăli, care dăruiesc cartea şi elevii ori tinerii dascăli ai Gimnaziului, de cealaltă parte, care
primeau cartea întru instruire şi educaţie. Urmând
învăţătura biblică , „dăruind vei dobândi”, donatorii
de carte dobândeau recunoştinţa cititorilor, precum
şi mândria ctitorială, participând la întemeierea
unei biblioteci vestite. Dăruiţii, deveneau la rândul

lor dăruitori , elevi şi profesori făcând permanent
donaţii de carte, mergând pe linia românescului
proverb „dar din dar se face”.
Din şirul de donaţii, evidenţiate în listele
de inventar a bibliotecii Gimnaziului (primele în
1835 şi ultimele în 1947/1948), extragem câteva
exemplificări edificatoare.
Ioan Munteanu, preot greco-catolic, luptător
paşoptist, scriitor, profesor la Gimnaziul din Beiuş
(1857/1858) donează în anul 1861 bibliotecii, un
număr de 1282 de titluri în 1344 volume şi 24 mape.
Profesorul de matematică şi fizică Teodor
Roşiu (1865-1889) a donat multe cărţi valoroase,
care au fost catalogate împreună cu cele 5000 de exemplare existente în 1888.
Unul dintre cei mai însemnaţi donatori de
carte a fost directorul revistei Familia din Oradea,
Iosif Vulcan, donaţia sa ajungând în 1908 la 2.165
volume.
Precum la Blaj, aşa şi la Beiuş ierarhii Bisericii erau şi ei donatori de carte. Episcopul Samuil Vulcan de pildă, prin testamentul întocmit în
1828/1830, a făcut o donaţie deosebit de mare şi
însemnată. Din păcate această donaţie nu a ajuns la
destinatarul testamentar.
Pentru a ne face o viziune de ansamblu
a fenomenului de donaţie de carte, redăm, întro înşiruire selectivă, anexa nr. 59 (Anul şcolar
1914/1915 din Inventarele biblioteci Gimnaziului
Greco-Catolic de băieţi din Beiuş, 1835/1918, după
C-tin Mălinaş şi Iudita Căluşer).
Pentru „Biblioteca profesorală” – Ministerul
de culte a trimis……..Academia maghiară din Budapesta a trimis…….Universitatea regală din Cluj
a trimis…….. Academia Română din Bucureşti a
trimis…..”
A doua cale de abordare a similitudinilor,
din domeniul acesta, între Blaj şi Beiuş ar putea fi,
desigur valoarea bibliofilă a cărţilor. Acest subiect,
captivant pentru o cercetare extinsă a unor bibliofili,
este dificil de tratat, prin reducerea la câteva fraze argumentative. Recurgem la metoda exemplificărilor
edificatoare.
Rătăcind imaginar, printre rafturile Biblioteci Blajului de altă dată, găsim cărţi şi manuscrise
de o importanţă covârşitoare. Pe una dintre poliţele
amintirilor românilor de pretutindeni se află şi se va
afla mereu, nemuritoarea Biblie de la Blaj, traducere
realizată de Samuil Micu, editată în anul 1795,
reeditată apoi la 1856-1858 de către Andrei Şaguna,
după cum se demonstrează astăzi de către aparatul
critic al ediţiei din anul 2000.(Şcoala Biblică a Blajului – Ioan Kindriş, Niculina Iacob). Pe aceaşi
„poliţă” , lângă această sfântă carte, vom mai găsi
încă patru Biblii, în manuscris, cea mai veche fiind
cea realizată de Petru Pavel Aron (1760/1761).
Evocând „experienţa a cinci Biblii într-un veac şi
jumătate” nu ne gândim că acestea au existat, fizic pe un raft de lemn al Bibliotecii blăjene. Ele fac
parte din Biblioteca înţeleasă, ca spaţiu de creaţie a
cărturarilor Bisericii Române Unite cu Roma.
Pentru a ne întări convingerea privitoare
la valoarea bibliofilă, culturală a „cărţilor Blajului”,
amintim că până în 1850 aici se găseau cărţi rare:
incunabule, vechi tipărituri româneşti , manuscrise româneşti, latineşti, greceşti, ungureşti, arabe,
turceşti.
Să amintim de asemenea că inventarul întocmit după înfiinţarea institutului teologic de rang
universitar (1830), cuprindea 14 teme mari, într-un
număr impresionant de titluri şi volume.
Călătorim, într-un pelerinaj cultural imaginar, prin vremuri apuse, de la un secol la altul, că
să căutăm valoarea bibliofilă , istorică şi culturală a

Iată-ne în anul 1835, consultând cele două
liste de inventar ale bibliotecii gimnaziului din Beiuş
(„Biblioteca Gimnaziului Greco-Catolic de băieţi
din Beiuş ( 1928 – 1918)” C-tin Mălănaş, Iudita
Căluşer, Ed. Lugos 94 Oradea 2006). Găsim 80 de titluri în 141 volume. Cea mai veche carte (1543) este
Reformaţio Ecclesiae Coronensis, care este disertaţia
lui Honterus.
Apoi Praxis Episcopalis (1665). Îi vom găsi în
această listă pe Cicero (cu 3 titluri), Ovidius, Sallustius, Virgilius, tot felul de gramatici şi dicţionare, dar
şi pe Kant cu Phylossophische Werke, Graeci(1795)
în 12 volume. Alături de diferite manuale ne atrage
atenţia „Gramatica Daco – Romane Sine Valachia
(Viena 1826) de Ion Alexi, ori „Ortografia latinovalachică, Claudiopoli” (1806 – Ştefan Crişan).
Inventarul de la 1841, aşa cum aflăm din
cartea suscitată, cuprinde 126 titluri în 244 volume.
Dintre cele 21 de cărţi vechi româneşti am putea
menţiona Lessiconul de la Buda, (Dicţionarum Daco-Romanum Plurium Lingvarium) din 1825, dar şi
multe alte cărţi cu autori valoroşi (Petru Maior apare
cu 4 titluri).
Pe parcursul timpului fondul de carte a Bibliotecii Gimnaziului creşte considerabil atât valoric,
cât şi numeric, prin donaţii de la persoane fizice ori
instituţii. Să amintim de pildă că începând din anul
şcolar 1889/1890, Academia Română din Bucureşti
va face donaţii anuale cu toate lucrările editate de
Academie. Biblioteca elevilor avea în anul 1918, un
număr de 2950 de titluri în 3.220 de volume, iar biblioteca profesorală 5.020 titluri în 11.454 volume, la
care se mai adaugă 80 de seriale în 4.000 de fascicole
(numere). Dacă la acestea se adaugă şi cărţile celorlalte instituţii de cultură şi învăţământul din Beiuş,
putem concluziona că beiuşenii aveau în anul 1918
la dispoziţie în jur de 20.000 de cărţi şi 4000 de numere din 80 de ziare şi reviste.
A treia cale pe care o urmăm în periplul similitudinilor este pe departe, cea mai tristă şi mai
dezonorantă, un drum al iadului, pavat, nu cu
intenţii bune, ci ,cu o ruşinoasă slugărnicie şi laşitate
bolsevico-comunistă.
După instalarea în România a regimului de
sorginte stalinistă, prigoana deslănţuită asupra valorilor culturale în Europa de est, aflată sub talpa cotropitoare a cizmei sovietice, a ajuns şi în bibliotecile
Blajului şi ale Beiuşului. Similitudinile, în acest domeniu, sunt de o neagră elocvenţă.
La Blaj cărţile în care era înscrisă „istoria
omului”, au fost aruncate în apele Târnavei, ori au
fost arse. O mare parte din cele 80.000 de volume,
existente în 1948, au dispărut pentru totdeauna.
La Beiuş, în curtea Liceului Samuil Vulcan
flăcările (se zice) supravegheate şi întreţinute de directorul de ruşinoasă şi dureroasă amintire, Salvan
(atenţie: profesor de istorie), „au mistuit o parte din
lumina lumii”, în speranţa instituirii întunericului
obedienţei, faţă de tot ce venea de la „eliberatorii
noştri” sovietici. Se pare că apele Crişului Negru
au scăpat de povara înecării „istoriei omului”, deoarece la Beiuş metoda piromană, a fost aleasă, în
desăvârşirea „holocausului cărţilor”, şi apoi transportarea miilor de cărţi rămase la renumitul D.C.A.,
luând drumul reconversiei.
O cutremurătoare, malefică supoziţie ar
putea conduce la ideia că unele au devenit broşuri de
propagandă bolşevico-comunistă. Mai blândă, mai
calmă, supoziţia conversiei „cărţilor topite”, în hârtie
pentru manualele şcolare, are şansa de a reduce puţin
din temperatura revoltei. Dar numai pentru o clipă
deoarece memoria colectivă a generaţiilor 19501965 ştie ce cuprindeau aceste manuale, în care toate
marile descoperiri erau făcute de „savanţii” sovietici
de tip Lîsenco iar Mendel, Morgan şi Weisman erau
un fel de duşmani ai poporului.
O minimă decentă umană ne îndeamnă
către întrebări, mai multe sau mai puţin retorice,
către încercări de reconstituiri şi reconstrucţii.
O primă întrebare: eticheta „Holocaust informaţional” este conformă şi suficientă?
Da, pentru că a fost exterminată cu barbarie
informaţia ştiinţifică, literară, lingvistică, istorică şi

artistică. Au pierit în fumul incinerării, Ovidiu, Cicero, Virgilius, Kant, dar şi corifeii Şcolii Ardelene,
marii şi iluminatii noştri episcopi cărturari GrecoCatolici Petru Pavel Aron, Inocenţie Micu Klain,
Samuil Vulcan şi câţi alţii.
A fost nu numai un
„holocaust”dar şi un Jaft, deoarece generaţii de tineri, au
rămas deposedaţi de moştenirea
testamentară a strămoşilor.
Trista experienţă a genocidelor şi holocausturilor din
istoria omenirii, ne arată că întotdeauna în asemenea situaţii
au existat şi oameni de bine, fie
luptători care s-au opus, fie salvatori. Cea de a doua întrebare:
în cazul cărţilor Blajului şi ale
Beiuşului au existat asemenea
situaţii?
Răspunsul, din fericire,
nu poate fi decât unul afirmativ.
Cărţile Blajului, câte au rămas,
împreună cu manuscrisele salvate, au fost transferate de prof.
David Prodan, prin anii 1950,
în Biblioteca Academiei Filiala
Cluj.
La Beiuş, se pare că nu a
existat o salvare de un asemenea
nivel. Şi totuşi o serie de cărţi au
fost şi aici salvate de la pierire.
În acele momente de barbarie
culturală, au fost profesori şi elevi (a căror nume nu se cunoaşte
întotdeauna) care au ascuns
cărţi, mape, statuete în podul liceului, ori prin diferite unghere
ascunse, la care nu au ajuns jefuitorii.
Unele persoane adulte au avut curajul să
salveze câteva cărţi, sustrângându-le prin metode
mai mult sau mai puţin oculte. Acesta este cazul lui
Tomiţă Macavei care era un fel de om al partidului,
fiind responsabil cu cărţile de muncă.
Avea o origine sănătoasă, provenind dintr-o
familie săracă dar şi o cultură temeinică, câştigată
în anii de studii la Liceul Samuil Vulcan, în bună
vecinătate cu educaţia morală primită, tot în această
şcoală. „Istoria” locală nu ne spune cum acesta a
reuşit să „pună mâna” pe cărţi valoroase, manuscrise
şi alte documente vechi.
Cert este că ele au dăinuit peste vremelnicia
păcătoasă a perioadei, reîntorcându-se, sub o formă
sau alta, în circuitul cultural.
Mai există o situaţie de salvare a unor cărţi,
dacă nu demnă, cel puţin interesantă, de amintit.
Prin anii 1956-1957, băieţii unei clase de elevi au
fost solicitaţi să încarce cărţi, în remorca unui tractor pentru a le transporta la D.C.A. Cărţile erau depozitate grămadă, într-o sală mai dosnică, precum
fânul într-un „podei” de grajd.
În timpul transportului, câţiva băieţi, printre
care şi autorul acestor rânduri ,împinşi, nu de setea
cunoaşterii, ci mai ales de frumuseţea coperţilor
îmbrăcate în pânză, hârtie lucioasă sau chiar piele,
au sustras câteva cărţi care au ajuns, prin „iuţeală de
mână” şi neatenţia supraveghetorilor, sub cămăşi şi
de acolo acasă.
Doi dintre băieţi, mai îndrăzneţi, cu mai
multă independenţă familiară, s-au reîntors noaptea
şi captura a fost pe măsură, pentru că au avut timp
să citească titlurile şi să selecteze cărţile. Şi încă o
situaţie .
Cercetătorul în biblioteconomie C-tin
Mălinaş a afirmat că acel director Salvan,ar fi trimis
la Braşov, de unde se pare că se „trăgea”, câteva lăzi
cu cărţi, în scopul comercializării lor.
Cea de a treia întrebare vine oarecum firesc:
cum s-ar putea realiza o campanie de reconstrucţie,
de readucere a cărţilor în biblioteca de astăzi, a celor două şcoli? Singura soluţie se găseşte în cuvântul
„donaţie” cu prefixul „re”. Redonaţia cărţilor care au
aparţinut acestor biblioteci.

La Beiuş s-a întâmplat, începutul redonaţiilor,
când cartea „Glossariu – Vorbele d-in Limba Română
de A.T. Laureanu şi J.G. Massimu”(1871) sustrasă în
urmă cu peste 50 de ani de fostul băieţel-încărcător,

a fost redonată bibliotecii liceului de actualul profesor pensionar.
Istoria umanităţii ne dovedeşte că societăţile
umane, de-a lungul vremurilor, au fost conştiente
de cele mai multe ori, de necesitatea descoperirii,
demascării şi pedepsirii autorilor holocausturilor.
Iată deci şi a patra întrebare: noi cei de astăzi avem
responsabilitatea aceasta în cazurile descrise mai
sus? Răspunsul este uşor de dat. Da, avem această
responsabilitate .
Dar cum să o facem? Creştineşte, fără resentimente, condamnând situaţia şi nu autorii, care
astăzi au trecut în lumea umbrelor,aşteptând iertarea
lui Dumnezeu , nu a noastră.
Trecerea cu vederea sau chiar lauda acestor
situaţii şi acestor indivizi, este însă mai dăunătoare
şi mai păcătoasă decât prima alternativă. Şi totuşi se
întâmplă asemenea situaţii.
În anul 2008 la împlinirea a 180 de existenţă
a Colegiului Naţional Samuil Vulcan, Consiliul Local al oraşului Beiuş, într-o atmosferă festivistă, fără
o discernere şi selectare necesară, a „decretat” ca
toţi directorii acestei şcoli să primească distincţia
de cetăţean de onoare a Beiuşului, la o propunere
pripită şi ignorantă. Astfel cel care a ars o parte din
cărţile Beiuşului, directorul Salvan, (gurile rele spun
că înteţea focul cu o furcă de fier) este acum cetăţean
de onoare a Municipiului Beiuş.
Speranţa redobândirii demnităţii şi a reconstituirii adevărului istoric, ne face să credem, să
sperăm în înţelepciunea actualului Consiliu Local al
Beiuşului, pentru a revoca această hotărâre pripită şi
neavenită.
Niciodată, cele două biblioteci, nu vor putea
fi reconstituite în întregime, dar cercetări de biblioteconomie, vor reda generaţiilor viitoare istoria acestora, întru neuitare şi restabilire a adevărului istoric
cu privire la rolul Bisericii Române Unite cu Roma
în evoluţia istorică a României.
[continuare în numărul următor]
Prof. Ioan Dărăbăneanu

POETUL STELELOR FIXE
Bihorean din ţinutul Beiuşului, asemenea
lui Gheorghe Pituţ - poetul „Stelelor fixe” se naşte la
Sălişte de Beiuş (1940), iar Balaci, la Şebiş de Beiuş,
cu şaisprezece ani mai tîrziu (1956) Paşcu Balaci
păstrează în întreaga-i înfăţişare semnele semeţiei
acelor locuri.
În ciuda unui comportament vestimentar ostentativ parcă, o combinaţie elegantă între clasic şi
modem, semn, poate, al emancipării şi al dobîndirii unui anume statut social - este nu numai scriitor
şi publicist, ci şi avocat, şi încă unul foarte apreciat, trecut prin prestigioasa şcoală clujeană de drept
(1981) - Paşcu Balaci lasă deliberat la vedere originea
sa de om al unui pămînt agheazmat, contaminînduşi, astfel, cu sfioasă sacralitate şi poezia. înregistrează
o bogată experienţă publicistică, făcîndu-şi ucenicia
în epocă la „Flacăra”, revista bucureşteană atît de
rîvnită de unii, dar citită de mult mai mulţi, condusă
de Adrian Păunescu.
Îşi continuă periplul la cotidianul „Crişana”
din Oradea, după care devine redactorul uneia dintre cele mai frumoase reviste bihorene de literatură
şi artă, „Al cincilea anotimp”, acolo unde şi-a găsit
sălaş şi poezia multora dintre noi.
Poet, publicist şi dramaturg, cu volume de
poezie, dar şi de reportaje şi teatru bine primite de
critică, şi prezent cu piese radiofonice la posturi
naţionale, se pare că Paşcu Balaci este unul dintre

scriitorii noi, iviţi de după negura decembroasă
a revolutului nostru înlăcrimat, care-au reuşit să
străbată piaţa înmărmurită a literaturii, penetrînd-o
cu o virilitate eliberată de complexe.
Ba mai mult, traduse în limba germană de
către Johann Jozsef Soltesz, poemele sale pe teme
religioase, „Epistolele unui român ortodox către
bătrîna Europă”, ajung în mîinile Papei loan Paul
al II-lea, care le apreciază, acest fapt fiind semnalat
atunci şi ca o veritabilă recunoaştere a valorii întregii
poezii române milenariste.
Aşadar, din generaţia postdecembristă, a autorilor care şi-au întors poezia cu faţa spre Dumnezeu, el debutează editorial tot în spaţiul clujean, la
Editura Dacia (cea sfirtecată acum de afacerişti grobieni şi neaveniţi), cu volumul „50 de sonete” (1994).
Considerată drept neotradiţionalistă, poezia sa
revalorizează semantic deruta în faţa schimbărilor,
pledînd pentru neînstrăinare şi rămînerea în
rădăcina genealogică pentru a nu rătăci, tema fiului risipitor revenind ca un laitmotiv al presimţirilor
destinale ale unei lumi în degringoladă.
Lutnică şi celestă deopotrivă, polemică şi
cordială, doldora de semnificaţii, de o blîndeţe
neliniştitoare, ironică şi plînsă, poezia lui Paşcu
Balaci se desfăşoară pe largispaţii ale imaginarului
poetic, însoţită însă de fremătătoarea şi răcoroasa
muzică a veghei.

ÎN CĂLIMARA PONTICĂ, ALBASTRĂ

Rugăciune
Tatăl nostru ce ne păzeşti din Ceruri,
Numele Tău sfinţească-se în lume,
Că-mpărăţia ta în veci n-apune
Şi pîinea noastră coace-ne-o şi-n geruri,
A tale Scripte-n piatră-s giuvaeruri
Ce ne tămăduiesc de frici nebune;
Tu izbăveşte-ne de spurcăciune,
Şi dă-ne cele zece adevăruri.
In orice clipă iartă-ne greşale
Şi-ajută-ne să ne iubim duşmanii,
Să ocolim ale ispitei poale,
Pogoară mila Ta peste profanii
Ce au uitat să umble pe-a Ta cale
Si-ndură-Te în veci de noi, sărmanii.
Dumitru Cerna
Foia Transilvania Dec. 2008

OVIDIU CRONICAR AL GETILOR

Sub piatra asta zace un poet:
Publius Ovidius; astazi ma cheama,
Ca un patrician si om de seama,
Si-mi porunceste ca sa scriu… sonet!

Exil nedrept, dar chin mântuitor:
Aproape haituit ca si Hristos,
S-a- nnobilat la Pont, oricât de jos
La pus Augustus cel neîndurator.

Vechi amintiri întind pe sevalet
Sa zugravesc a Marii panorama..
„Carmen et error”, ’nabusit exclamaInima lui e-al dragostei sipet.

Dobrogei, ´nalt herald a fost, izvor,
Din care ma adap si azi, sfios,
De n-ar fi fost taxat „ireverentios”
N-ar mai fi scris de Geti, lamuritor.

În pontica si trista-i calimara
Eu ma scufund ca dupa zacamânt,
În metru antic pescarusii zboara,

La Istrul înghetat, modest si cult,
Ambasador al Romii-n Orient,
A povestit de-al Scitilor tumult…

Tesând statuii sale alt vesmânt:
Ma-ntorc spre tarmu-ncins ca spre o moara
Sa-mi macine o mierta de cuvânt.

Acum învat sa fiu ca el – clement;
Statuia azi i-o strâng în brate mult:
Cu cât el tace, e mai elocvent!

GÂNDITORUL DE LA HAMANGIA
Carte postala de filosofie,
O versta de pustiu între doi sfinti,
Semnul heraldic stramosestii ginti ,
Lut levitând fara a fi stafie,
Flamânzilor de sens, neagra lipie,
Necunoscutul genitor de printi
E Gânditorul cel fara de – arginti O palma la ubicua prostie.
Un pumn de lut strapuns de o Idee,
Transmisa spre galactici si noi nimbi,
Contemporana noastra Odissee
C-un altfel de Ulise –n mute limbi,
Miere uitata-n antice stiubeie,
Stea autohtona, fixa, de neschimb.

CINGĂTOAREA DE AUR A MĂRII NEGRE

ANIVERSARE

fiului meu Theodor Balaci

Din pânza albă - a cânepii de-acasă,
Noi ţi-am croit cândva, demult un scutec,
Pe când erai micuţ la mama-n pântec
Şi te-amăgeam cu vorbă drăgostoasă
Să vii pe lume într-o zi frumoasă
Şi te-ai ivit la IDE ca un cântec
Un Mărţişor târziu, tivit cu scâncet,
Un dar într-o duminică ploioasă.
Azi împlinit la 20 de ani,
Cu foarfeca-ţi croim togă virilă,
Să te înalţi spre munţi ca un vultan
Şi creştete s-aprinzi ca pe feştilă:
Când n-om mai fi, pe-ai tăi părinţi sărmani
Să-i pomeneşti în ruga ta umilă...

Cum blana deasa-a oii strânge fire
De aur din montane aluviuni,
Tot astfel, steampuri pontice-n furtuni,
Au strecurat comori ca la nuntire:
Eterna râului Riomi scotocire,
Cu Ariesul, scos dintre genuni,
Toti afluentii – auriferi, nocturni
Continua – agatârsa tescuire.
Mai vechi ca Troia, artefacte de-aur
Din ale proto-tracilor morminte
Fost-au gasite-n al Dabenei plaur:
Coroana, masca, un pumnal cu tinte,
Margele si inele în tezaur
Si –o Closca veche, puii sa -i alinte.
Pașcu Balaci

Membru a Uniunii Scriitorilor din România

PATRIOTISMUL ROMÂNESC ÎNTRE VORBE ŞI FAPTE MĂREŢE
Ce înseamnă a fi patriot al mileniului III?
În accepţiunea cea mai largă a termenului, prin patriotism înţelegem sentimentul de dragoste faţă de
ţară, de ataşament faţă de glia străbună, dar şi capacitatea extraordinară a unor oameni adevăraţi de a
lupta şi de a-şi da viaţa pentru binele co-naţionalilor.
În acest zbuciumat mileniu III, patriotismul
trebuie să fie unul constructiv, nu doar laudativ.
El trebuie susţinut de fapte, de acţiuni
care să demonstreze grija şi respectul pe care le
arătăm celor din jur. A fi patriot român înseamnă
să trăieşti şi să acţionezi în aşa fel încât patria noastră să cunoască o dezvoltare durabilă,
având grijă faţă de mediul înconjurător şi mai
ales faţă de resurse, pornind de la ideea că acestea nu sunt personale şi discreţionare, ci epuizabile, afectând oamenii de pe întreaga planetă.
A fi patriot adevărat înseamnă a te simţi
demn şi a nu avea complexe de inferioritate faţă
de aparţinătorii altor naţiuni. Demnitatea şi patriotismul se nasc mai ales în sufletul oamenilor
care trăiesc sentimentul datoriei împlinite şi al respectului faţă de cei din jur şi faţă de sine. Raportat la naţionalism, faţă de care se află pe o treată
superioară, patriotismul nu e nici exclamativ, nici
narcisist şi nici egocentric.
Nu-i intolerant faţă de cei din jur, şi nu
dă vina pe ceilalţi pentru propriile nerealizări.
Adevăratul patriot român acordă atenţie cuvenită
nevoilor şi cerinţelor semenilor săi, dar nu este
opac nici la problemele şi preocupările apărule la
nivel global. Este un locuitor al planetei care nu
poate să rămână indiferent faţă de realitatea şi
problematica actualului mileniu.
Şi nu în ultimul rând, patriotism adevărat
înseamnă a-ţi pune energia şi competenţele în slujba şi la dispoziţia semenilor tăi.
Patriotismul în sufletul şi mintea elevilor
de gimnaziu
În cinstea celui mai important eveniment
din istoria românilor, Unirea de la 1 Decembrie,
elevii Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 16 Oradea au
derulat un eveniment de înaltă ţinută culturală şi
patriotică în şapte secvenţe, sub directa îndrumare
a profesorilor lor.
Activităţile omagiale au cuprins discursuri
despre semnificaţia evenimentului, poezii, scenete

şi cântece patriotice care au avut rolul de a electriza asistenţa şi de a da naştere unor sentimente
de mândrie patriotică.
Chiar dacă veacuri de-a rândul stăpâniri
străine i-au despărţit, românii tot s-au simţit fraţi
şi s-au întâlnit pe cărările Carpaţilor, pe văile
râurilor, în târgurile ţării şi în luptele duse împotriva cotropitorilor străini. Revoluţionarii de
la 1848 au năzuit să înfăptuiască şi Unirea Ţărilor
Romne.
Dar n-a fost posibil atunci. În anii următori,
poporul întreg a luptat pentru Unire, socotind-o
scopul cel mai înalt al vieţii. În 1859, Moldova s-a
unit cu Ţara Românească sub măreaţa domnie a
lui Alexandru Ioan Cuza. Dar visul românilor tot
nu s-a împlinit întru totul. Mai rămăsese Ardealul.
Abia în 1918, la 1 Decembrie, visul de veacuri al
tuturor românilor a devenit realitate.
Frumoasa veste a străbătut ca fulgerul
satele şi oraşele româneşti. Se anunţase Adunarea
Naţională de la Alba-Iulia unde s-a hotărât unirea
Transilvaniei cu România. Pentru visul de veacuri
al poporului român sosise clipa împlinirii: trupul
ţării se întregea şi cu Transilvania.
Stăpânirea străină asupra pământului

străbun era în sfârşit alungată.
În dimineaţa zilei de 1 Decembrie 1918, ca
la un semnal, românimea a purces cu mic, cu mare
spre Alba-Iulia, locul adunării. Era o dimineaţă
rece. Pe o parte a drumurilor se duceau oameni în
pâlcuri spre locul Marii Uniri, iar pe cealaltă parte
se retrăgea armata germană izgonită din ţară, tun
după tun.
La Alba-Iulia nu a fost chip să pătrundă
cineva în sala Adunării. Poporul care se adunase
din toate meleagurile româneşti să audă şi să
primească vestea unirii, se strânsese pe câmpia
întinsă din faţă.
Era o roire de necrezut! Cum pe vremea
aceea nu existau microfoane, cei ce vorbeau oamenilor, se mutau de la o tribună la alta.
Seara, în timp ce oamenii se înapoiau la
casele lor, treceau cu feţele îmbujorate vorbind
despre Unire, despre cei ce luptaseră pentru
înfăptuirea ei şi nu avuseseră prilejul să trăiască
această zi măreaţă.
Prof. Limba română Flori Creţiu
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 16 Oradea

TV-GRIPA PUILOR . . .

(Fals tratatat de teveologie )
Sunt un telespectator model. Am învăţat
asta de pe când eram redactor la singura instituţie
de trimis imagini în spaţiu , în secolul trecut .
Mă uit astăzi la emisiunile altora precum
mă uitam atunci la ale mele înainte de a le preda
la viză , la capetele limpezi şi la alţi tovarăşi şi Naş
Floreo cum se mai chemau .
Mă uit deci , cu atenţie . Şi ce văd ?
		
„ Trezirea la apel ! ” cine-o striga
apelul , ce Moş Teacă ?
„ Leomania .” O fi o dragoste excesivă pentru lei ? Sau o prostie a tizului ...
„ Europa ne priveşte .” Şi ce să vază ?
„ Happy hour .” O fi , fericită pentru el când
ia paraua .
„ Neatza , cu Răzvan şi Dani ! ” Neşi şi
ăştia !
„ În gura presei .” Ce s-o mai găsi pe acolo?
Dinţi , carii sau ocări grele ?

„ Acces –sau abces – direct .” Gestionat de
poliţist sau dentist ?
„ Cireaşa de pe tort .” Poate bomboana de
pe colivă .
„ Agentul VIP ” , adică vărul Ionel potlogarul .
„ Schimb de mame .” De mame , de dame ...
Pe urmele taţilor plecaţi .
„ Pastila Vouă .” Greşit ! Pastila voastră :
împotriva lipsei de talent .
Mă întreb ce caută şi ce speră să găsească
unul mai ras şi mai vorbăreţ „ în puii mei ? ” De
fapt ai lui . Gripă aviară ? Pentru că dacă ar investiga „ realitatea zilei ” n-ar găsi decât ceea ce „ se
întâmplă acum ” , adică „ baronii ” , „ Cuscrele ”
, „ Factorii X ” adică necunoscuţi , toate aruncate
pe sticlă aşa , ca într-un „ show păcătos ” că totuşi
„ românii au (saunu) talent ” , fie ei „ buni , da răi
”.

Şi în fine , dacă tot mă plasez „ împotriva
tuturor ” , voi aborda un „ stil masculin ” stând „ la
şuetă cu Bahmu ” ca să înţeleg şi eu în sfârşit că „
fără sâni nu există paradis ” şi deşi mie mi se pare că
televiziunile de astăzi din Românica copiază de pe
unde pot un mod „ decadent,opulent,extravagant
” de producţie , eu tot o să le „ prezint părinţilor ”
ce este mai frumos , mai special , mai arhaic , mai
clasic în SRC . Nu ştiţi ce este SRC ?
Păi nu vă uitaţi destul la televizor : este „ Serviciul
Român de Comedie .”
Oare de ce se întâmplă totul aşa şi se mai întâmplă
să nu-mi prea placă nimic ?
Oare sunt eu mizantrop , sau prea exigent , sau e
prea ... prea de tot !?
Cronicarul de serviciu ,
Prof. Univ. Dr. Mihai Miron

FINLANDEZII VIZITEAZĂ BIBLIOTECILE MAI MULT
DECÂT ORICARE ALTĂ NAŢIUNE DIN LUME

Interviu cu SOFI OKSANEN, scriitoare
proeminentă din Finlanda

Sofi Oksanen, născută în 1977 în Finlanda,
este considerată cea mai importantă nuvelistă, în
viaţă, din Finlanda. Cărţile ei au fost traduse în 38
de limbi. A studiat dramaturgia la Academia de
Teatru din Helsinki şi literatura la universitatea
din oraşul natal, Jyväskylä.
Prima ei carte, „Vacile lui Stalin” a scris-o
în 2003, nuvelă care a propulsat-o pe scena literară
a Finlandei. De asemenea a scris romanul „Purificare”, pentru a fi pus în scenă de către Teatrul
Naţional Finlandez.
Un an mai târziu a dezvoltat această lucrare, devenită bestseller în Europa. Înzestrată
cu abilitatea nativă de-a povesti, Sofi a avut amabilitatea să-mi răspundă, în mod degajat, la câteva
întrebări:
În momentul de faţă eşti în topul mai multor liste de bestseller din ţările nordice ale Europei,
iar cărţile tale au fost remarcate de mass-media
internaţională.
Ai dobândit mai multe premii de anvergură,
cum ar fi „The Finlandia Award” şi „Premiul Comitetului de Literatură” din ţările nordice, în 2012.
În acelaşi timp, eşti cel mai tânăr autor care obţine
astfel de premii. Care este cheia acestui succes?
Scrisul.
- Ce limbă se vorbea în familia ta, tatăl tău
fiind finlandez, iar mama estonă? Apropo, câte
limbi cunoşti?
- Finlandeza şi estona. Vorbesc limba
engleză, de asemenea, puţină franceză şi suedeză
şi pot să citesc ziarul în limba germană. Engleza,
franceza şi germana le-am învăţat la şcoală. De
asemenea, şi suedeza, care este obligatorie.

- Mi-a luat
doi ani să o scriu.
Cartea este despre
emigraţie în Finlanda, dubla identitate, a doua generaţie
de emigranţi. De
asemenea, este o
nuvelă „post Gulag”.
- Prin ce se
diferenţiază
ţările
scandinave de celelalte ţări din Europa?
- Ţările din
Europa de Vest sunt
diferite de cele din
Europa de Est, aşa
că se poate face o
comparaţie
între
Scandinavia şi ţările
est-europene şi Scandinavia şi ţările vesteuropene.
- În Scandinaa fost, când eram copil.
via, noi avem mare libertate de exprimare, nivel
Nu am vizitat Arizona, încă. Am vizitat
de corupţie scăzut, conştientizare a nevoii de
New York City, Pittsburgh, Buffalo, Washington
protecţie a mediului înconjurător, iar nivelul de
D. C. şi alte câteva oraşe.
„egalitate” este mai mare decât în multe alte ţări.
- Te rog acum să-mi spui câteva similitudini şi diferenţe între ţările scandinave.
- Suedia, Norvegia şi Danemarca aparţin
aceluiaşi grup lingvistic. Finlanda este ca o fiică
vitregă a ţărilor nordice. Finlandeza este o limbă
foarte diferită şi nu e o limbă oficială în Consiliul
Nordic (spre deosebire de suedeză, norvegiană şi
daneză). Cu toate acestea, împărtăşim aceleaşi valori, cum ar fi: nivel înalt de libertate de exprimare,
egalitate etc.

- Recent, ai vizitat România. A fost prima
ta vizită în această ţară? Cu ce impresii ai rămas
despre români?

- Românii sunt oameni ca toţi oamenii din
lume. Îmi dă de gândit însă situaţia politică din
România, o ţară marcată de corupţie şi cu tradiţie
de corupţie.
Lumea politică este coruptă „la greu”.
Oamenii nu votează, pentru că găsesc că e inutil să
voteze. Votul nu are nicio însemnătate.
Doar 20% din populaţie a votat la alegerile
- Ce anume este unic în Finlanda şi la finprezidenţiale şi acel 20% este mult spus.
landezi? Ce locuri merită văzute în ţara ta?

- Am citit câteva statistici care dezvăluiau
- Îmi place Helsinki, capitala ţării. Turiştii,
faptul că Finlanda are una dintre cele mai joase de obicei aleg Lapland. De asemenea, unii turişti
rate de emigrare din lume. Cum a fost să creşti se bucură de faptul că avem patru anotimpuri.
într-o familie mixtă în Finlanda?
- Ce fel de cărţi citeşte de obicei omul de
- Atitudinea faţă de emigranţi diferă în di- rând din Finlanda?
verse părţi ale ţării şi în diferite cercuri. Avem şi
oameni toleranţi. Şi este total diferit să locuieşti în
- Cel mai mult romane. Multe romane pe
Helsinki, unde sunt mai mulţi emigranţi decât în teme istorice, mai mult de ficţiune decât nonalte părţi ale ţării. Findandezii nu sunt obişnuiţi fiction, şi mai mult scrise de autori indigeni decât
cu finlandeza stâlcită, aşa că orice accent atrage de autori traduşi. Finlandezii citesc. Finlandezii
atenţia.
vizitează bibliotecile mai mult decât orice altă
naţionalitate din lume.
- Care este atitudinea finlandezilor faţă de
- Ce anume presupune să devii un scriitor
educaţie?
de succes?
- Dacă nu provine de la şcolile finlandeze,
- Nu există nicio „cărare” pentru aceasta.
nu este apreciată, în general. Prin urmare, pentru Toţi autorii sunt diferiţi.
un emigrant este destul de dificil să obţină un job
mai bun, chiar dacă vine din Statele Unite, Anglia
- Ce state ai vizitat în Statele Unite? Ai
sau alte ţări vest-europene.
vizitat Statul Marelui Canion? Ce anume îţi vine
în minte când te gândeşti la Arizona?
- Am aflat recent că romanele tale au fost
traduse în 38 de limbi. Spune-mi, te rog, ceva de- Arizona este un loc pe tabla de joc a copispre prima ta carte, „Vacile lui Stalin”. Cât timp ţi-a ilor . Este foarte popular în Finlanda sau cel puţin
luat să o scrii?

Interesul Sofiei Oksanen pentru ţările
postcomuniste din Europa a început cu mulţi ani
în urmă. Fiind jumătate finlandeză şi jumătate
estonă, ea s-a situat undeva la graniţa dintre Vest
şi Est.
În anul 2009 a fost declarată „Persoana anului” în Estonia.
Sofi Oksanen este, probabil, singura scriitoare din Vestul Europei care accentuează faptul
că Europa de Vest nu înţelege istoria Europei de
Est pentru că nu a experimentat anii de guvernare
totalitară.
Evidenţe incredibile despre acele timpuri odioase sunt descrise de către scriitoarea
scandinavă în romanul ei de succes „Purificare”,
care a apărut în aproape 40 de ţări.
Octavian D. Curpaş
Phoenix, Arizona

SUOMALAISET KÄYVÄT KIRJASTOISSA ENEMMÄN KUIN
MITÄÄN MUUTA KANSALAISUUTTA MAAILMASSA

kesti kirjoittaa sen?

- Kesti kaksi vuotta kirjoittaa. Kirja kertoo maahanmuutto
Suomessa, kaksin, toisen polven maahanmuuttajista. Se on myös
tarina “post Gulag”.
- Mikä tekee muihin Pohjoismaihin Euroopassa?
- Länsi-Euroopan maissa ovat erilaiset kuin Itä-Euroopassa, jotta
he voivat verrata Skandinavian ja Itä-Euroopan maissa ja Pohjoismaissa ja läntisessä Euroopassa.
Skandinaviassa meillä on enemmän sananvapautta, vähäinen korruptio, tietoisuus ympäristöasioista huolehtiminen ja taso “tasa-arvo” on suurempi kuin monissa muissa maissa.
- Nyt kerro minulle joitakin eroja ja yhtäläisyyksiä Pohjoismaissa. Ruotsi, Norja ja Tanska kuuluvat samaan kieliryhmään. Suomi
on pohjoismainen tytärpuoli. Suomi on kieli hyvin erilainen ja Pohjoismaiden neuvosto on virallinen kieli (toisin kuin Ruotsi, Norja
ja Tanska). Kuitenkin jaamme samat arvot, kuten korkea sananvapauden, tasa jne..
- Mikä on ainutlaatuinen Suomessa ja suomalaisille? Missä paikoissa kannattaa nähdä omassa maassa?

Haastattelussa Sofia Oksanen näkyvä kirjailija Suomessa
Sofi Oksanen, syntynyt vuonna 1977 Suomessa, pidetään tärkeimpänä
kirjailija, asuu Suomessa. Hänen kirjojaan on käännetty 38 kielelle. Hän opiskeli
draamaa Teatterikorkeakoulussa ja kirjallisuutta yliopistossa kotimaassaan kaupunki, Jyväskylä.
Hänen ensimmäinen kirjansa “Stalinin lehmät”, hän kirjoitti vuonna
2003, romaani liikkeelle kirjallisuuden näyttämöllä Suomessa. Hän myös kirjoitti romaanin “puhdistettu”, jotka järjestäisivät Suomen Kansallisteatteri.
Vuotta myöhemmin hän kehitti tämän työn, tuli bestseller Euroopassa. Jolla on
kyky alkuperäisten tarinoita, Sofi ystävällisesti vastata minulle rento, muutama
kysymys:
Tällä hetkellä sinulla on päällä bestseller-listojen useissa Pohjoismaissa
ja Euroopassa, ja teokset ovat todenneet kansainvälisessä mediassa.
Saaneet useita merkittäviä palkintoja, kuten “Finlandia-palkinto” ja “Kirjallisuus
Award komitea” Pohjoismaissa vuonna 2012. Samaan aikaan, ovat nuorimman
tekijän saamiseen palkinnot. Mikä on avain tähän menestykseen?

- Pidän Helsinki, pääkaupunki. Turistit yleensä valita Lapissa.
Myös jotkut turistit nauttivat siitä, että meillä on neljä vuodenaikaa.
- Millaisia kirjoja yleensä luetaan tavallinen ihminen Suomessa?
- Useimmat romaaneja. Monet Rooman historiallinen teema enemmän
fiktiota kuin ei-fiktion, ja kirjoittanut alkuperäiskansojen kirjailijoiden kuin
käännetty. Suomalaiset lukea. Suomalaiset käyvät kirjastoissa enemmän kuin
mitään muuta kansalaisuutta maailmassa.
Mitä on tarkoitus tulla menestyksekäs kirjailija?
- Ei ole mitään “tie”, tätä. Kaikki kirjoittajat ovat erilaisia.
Mitkä maat ovat käyneet Yhdysvalloissa? Oletko käydä Grand Canyon
valtion?- Mitä tulee mieleen kun ajattelee Arizona?

- Arizona on paikka hallituksessa lapsia. Se on hyvin suosittu Suomessa
tai ainakin oli lapsi. Kävin Arizona vielä. Kävin New York City, Pittsburgh, Buffalo, Washington DC ja useita muita kaupunkeja.

Kirjoittaminen.

- Viime aikoina olet käynyt Romaniassa. Se oli ensimmäinen kerta tässä
- Mitä kieliä puhutaan perheesi, isä on suomalainen ja virolainen äiti? maassa? Mitä näyttökerrat ovat pysyneet noin romania?
Muuten, kuinka monta kieltä puhut?
- Romanialaiset ovat ihmisiä kuten kaikki maailman. Uskon kuitenkin
- Suomen ja Viron. Puhu Englanti, myös joitakin Ranskan ja Ruotsin antanut poliittinen tilanne Romaniassa, maa leimaavat korruptio ja korruptoitusekä lukea Saksalainen sanomalehti. Englanti, ranska ja saksa olen oppinut kou- nut perinne. Politiikka on korruptoitunut “huonompaan”. Ihmiset eivät äänestä
koska minusta on turha äänestää. Äänestys ei ole merkitystä. Vain 20% väestöstä
lussa. Myös, ja Ruotsin, joka on pakollinen.
äänesti presidentinvaaleissa ja sanoi, että 20% enemmän.
- Olen lukenut joitakin tilastoja, jotka osoittivat, että Suomi on yksi
vähiten maastamuutto verokantojen maailmassa. Millaista oli varttuvat perheen
hanke Suomessa?

Sofia kiinnostusta Oksanen Euroopan kommunismista maat alkoivat
vuosia - sitten. Koska puoliksi suomalainen ja puoliksi virolainen, se sijaitsee
jossakin rajalla idän ja lännen välillä.
Vuonna 2009 julistettiin “Person of the Year” Virossa.
- Asenteet maahanmuuttajia kohtaan vaihtelevat eri puolilla maata ja eri
Sofi Oksanen on luultavasti ainoa kirjailija Länsi-Euroopassa huomautpiireissä. Me ja suvaitsevaisia ihmisiä. Ja on täysin eri asua Helsingissä, jossa
taa, että Länsi-Eurooppa ei ymmärrä historiaa Itä-Euroopassa, joka on kokenut
on enemmän maahanmuuttajia kuin muissa osissa maata. Findandezii ei tunne
vuosien totalitaarisen hallinnon.
Suomea niin täydellinen, joten kaikki on kiinnitetty huomiota.
Todisteet uskomatonta aikoihin kuvataan kirjoittajan vastenmielinen
Skandinavian menestyksen romaanissaan “puhdistettu”, joka ilmestyi lähes 40
- Mikä asenne suomalaisia kohtaan koulutusta?
maassa.

- Jos ei Suomen kouluissa ei ole arvostettu yleensä. Siksi maahanmuuttaja on hyvin vaikeaa saada paremman työpaikan, vaikka tulevat Yhdysvalloissa,
Britanniassa ja muissa Länsi-Euroopan maissa.
- Olen viime aikoina oppinut, että romaaneja on käännetty 38 kielelle.
Kerro ota jotain ensimmäinen kirjansa “Stalinin lehmät”. Kuinka kauan sinulla

Octavian D. Curpaş
Phoenix, Arizona
Traducere de G. T.

LUNA IDENTITĂŢII ÎN MUNICIPIUL ORADEA
Cetăţenii municipiului Oradea care nu şi-au
schimbat la timp actul de identitate şi constată că el
a expirat, sunt pasibili a plăti amenzi contraventionale, încălcând prevederile regimului actelor de identitate.
Începând de anul trecut, de când consilierii
locali au aprobat o derogare pentru acei “uituci”, în
luna martie a fiecărui an, orădenii sunt “sancţionaţi”
doar cu un simplu avertisment verbal, dacă nu şiau preschimbat documentele, mulţumită Campaniei
Lunii Identităţii. Aceasta are menirea îmbunătăţirii
relaţiei dintre administraţia locală şi cetăţean.
propunându-şi să-i determine pe orădeni să verifice
valabilitatea actelor de identitate şi să respecte prevederile legale.
Luna Identităţii s-a bucurat de un succes notabil în anul 2011, pentru că aproape 2800 de cetăţeni,
în doar 30 de zile, au fost puşi în legalitate, fără a fi
penalizaţi, fiind singura de acest fel din România. În
urma rezultatelor campaniei, municipalitatea a decis
să repete aceste acţiuni în fiecare an, cel puţin cinci
ani de acum înainte, până când toţi orădenii vor avea
acte de identitate valabile.
Pentru a înţelege mai bine rolul pe care îl are
Luna Indentităţii să definim mai întâi ce reprezintă
actul de indentitate al cetăţeanului. Este documentul care se eliberează românilor şi face dovada
cetăţeniei, adresei de domiciliu şi după caz a adresei de reşedinţă a titularului. Cartea de identitate se
eliberează prima dată, la vârsta de 14 ani, iar mai apoi
la intervale diferite de timp, de-alungul vieţii individului, ea trebuind schimbată, datorită modificării
numelui în urma căsătoriei, expirării, pierderii sau
deteriorării.
Primăria orădeană a ajuns la performanţa
prin care poate elibera acte de identitate de la o zi
la alta, cu condiţia ca documentele prezentate să fie
“în bună regulă” (valabile). În regim de urgenţă, timpul de aşteptare pentru un nou act de identitate este
redus şi mult mai atractiv pentru public. Actul de

identitate se eliberează de regulă în 2 zile, persoanelor care prezintă documente pentru care nu este
necesară aplicarea unor proceduri speciale.
De exemplu, persoanele care depun luni cererea la ghişeu, pot să-şi ridice actul de identitate,
miercuri. Mai există şi cazuri în care unii orădeni
au plecat de mult timp în străinătate, unde au solicitat şi primit cetăţenia ţării respective dar au omis
să anunţe autorităţile româneşti despre modificarea
situaţiei lor, fapt pentru care sunt necesare măsuri
suplimentare.
Potrivit bazei de date a Biroului de Evidenţă
a Persoanelor Oradea, în municipiul de pe Crişul

Repede şi cele 14 comune arondate, sunt peste
11.000 de cetăţeni restanţieri, care în luna identităţii
nu deţineau deloc acte de identitate. Dintre aceştia
au intrat în legalitate în anul 2012, încă 3000 de locuitori, după cum ne-a declarat şeful Evidenţei Persoanelor Oradea, Cristian Popescu.
Salutară idee a Biroului de Evidenţă a Persoanei a Municipiului Oradea, care trebuie să fie
preluată şi aplicată în toată ţara.
Bogdan Popa
Student la Facultatea de Jurnalism
Universitatea Oradea

GRECO-ORTODOCŞII ÎN EUROPA
De o mie de ani se străduiesc occidentalii să-i salveze pe ortodocşi de
primejdia turco-musulmană. Cruciaţii au fost primii, a urmat unirea creştinilor
la Conciliul de la Florenţa, dar Constantinopolul cade şi ei ajung sclavi ai Sultanului până când naţionalismul din vest permite expulzarea turcilor în Asia şi
emanciparea popoarelor din Balcani.
Acum, fără să mai aştepte refacerea unităţii creştine, occidentalii refac Imperiul Roman (UE, NATO) şi integrează şi Balcanii. La scurt timp apar
însă surprize. Greco-ortodocşii nu sunt în stare să asigure graniţele Europei, nu
reuşesc să trateze corect refugiaţii, nu pot asigura un buget echilibrat, sărăcia,
corupţia şi datoria externă e mereu în creştere.
Chiar şi 100 miliarde euro făcute cadou Greciei nu sunt de bun augur.
Aceasta situaţie, nefericirea de a fi grec, l-a facut pe Nico Dimou să scrie o carte
cu acest titlul. Ortodoxul nu cunoaşte decât raiul şi iadul, aşa că el este ori fericit,
ori nefericit, şi face orice ca să rămână în afara realităţii.
Autocunoaşterea şi autocritica sunt astfel excluse.
Noi suntem altfel, constată Dimou, noi încercăm disperaţi să aparţinem
de cineva. De ce oare percepem specificul nostru ca pe un defect? De ce ne e
ruşine de el?
Din cauză că nu suntem suficient de numeroşi sau de puternici pentru a
ne folosi de specificul nostru ca de un mândru drapel, pe care să-l urmăm?
Sau poate pentru că nu sunem siguri pe noi? (Lipsa de siguranţă de sine
şi nu micimea ne face să dorim pe cineva care să ne apere. Şi alte popoare sunt
mici, dar nu acceptă să fie dependente.)
Cine sunt greco-ortodocşii? Europenii din orient sau orientalii Europei?
Ei se străduiesc să demonstreze cu îndârjire continuitatea glorioasă, greacă şi
română.
Dar chiar şi limba este discutabilă, română sau modovenească? Şi pentru
că e greu să te uiţi într-o oglindă, când nu vrei să vezi adevărul, greco-ortodocşii
au învăţat să joace diferite roluri: când sunt urmaşi ai antichităţii, când europeni
moderni.

Cum poate un popor fără identitate să nu aibă complexe de inferioritate
... poporului nu i se permite să fie ceea ce este, ci mai tot timpul se confruntă cu
o măsură străină. Acuma măsura e UE.
Cât de europeni suntem? Multe ne separă de Europa, şi, probabil, mai
multe decât ne uneşte. Curentele culturale, care formează civilizaţia europeană,
n-au ajuns la ortodocşi decât ca ecou (nu mă refer aici la bonjuristi!). Nici scolastica medievală, nici renaşterea, nici secolul luminilor, nici revoluţia industrială
n-au ajuns în lumea greco-ortodoxă.
Dictatura de dezvoltare a forţat o modernizare şi industrilizare a
României, dar acum se renunţă la ele.
Ortodocşii se simt mai apropape de Rusia pravoslavnică şi de slavofili,
decât de Europa raţionalismului. Acad. Florin Constantiniu constată, pe bună
drepatate, că azi, situaţia din România este mai lipsită de perspective decât sub
Stalin. Orice s-ar spune, greco-ortodocşii nu se simt europeni.
Ei sunt eternii jucători de pe banca de rezervă, toleraţi pe stadion. Şi ceea
ce este mai grav, asta-i deranjează şi revoltă.
Cine-i vinovat? Aici apare complexul de superioritate al grecoortodocşilor.
Ei sunt aleşii lui Dumnezu, superiori fata de roboţeii primitivi din occident. Responsabilitatea eşecului lor o poartă alţii - UE, CIA, NATO -, şi pe plan
personal, la fel.
Cine n-a luat un examen, n-a promovat în carieră, înseamnă că n-a avut
relaţii, bani. Desigur că sunt influenţe străine şi relaţii, dar poate că există şi o
responsabilitate personală.
Când Karl Marx s-a referit la religie ca opium pentru popor, s-a inspirat,
probabil, din istoria greco-ortodocşilor.
Prof. Dr. Viorel ROMAN

CASA DE AJUTOR RECIPROC AL PENSIONARILOR DIN ORADEA (CARPO)
ÎMPLINEŞTE VÂRSTA PENSIONĂRII

La nivelul judeţului Bihor funcţionează ca
membre ale Federaţiei Naţionale ale Caselor de Ajutor Reciproc din România, 4 case de ajutor al pensionarilor, între care cea mai mare se află la Oradea
având 12000 de membri, apoi la Marghita cu 3300
de membri, la Aleşd şi Beiuş, fiecare având câte peste
3000 de membri. Organizaţia din Salonta, neafiliată
la federaţie, are un număr mai mic de membri decât
Aleşdul, ea făcând opinie separată.
CARPO, ca asociaţie de întrajutorare a pensionarilor orădeni, aniversează în luna mai 2012,
frumoasa vârstă de 60 de ani de existenţă.
Cu 18 primăveri mai multe adunate în buchetul anilor, decât vârsta organizaţiei, domnul Emil
Vereş este cel de-al nouălea preşedinte al CARPO de
la constituire, din mai 1952 şi i-a avut ca înaintaşi
pe domnii Traian Duda, Iuliu Hederland, Iosif
Boilă, Ioan Olah, Iuliu Andrassy, Petru Oniţa, Alex.
Mânecuţă, Florin Mălăeş.
Îndeplinind condiţiile Decretului nr.
60/1990, Emil Vereş s-a pensionat la vârsta de 56 de
ani, după o activitate neîntreruptă în muncă, de 38
de ani la CFR. Domnia sa a activat ca agent social
(încasator de cotizaţii la domiciliul membrilor) începând din 1994, cu dorinţa sinceră de a-i ajuta pe
membri CARPO să-şi plătească la timp obligaţiile
faţă de casa de ajutor reciproc, în special pe cei care
nu se puteau deplasa şi pentru evitarea aglomeraţiei
la sediu.
- Domnule Emil Vereş, Preşedinte al Casei
de Ajutor Reciproc al Pensionarilor din Oradea,
v-am solicitat un interviu, în exclusivitate pentru publicaţia noastră, în care vă invit să vă referiţi
la contribuţia dvs. activă dar şi la funcţionarea
asociaţiei, pe care o coordonaţi cu competenţă de
mai mult de un deceniu, acum la ceas aniversar.
- Am activat la CARPO din momentul
pensionării, dar abia după trei ani am devenit agent
social, fiind permanent pe teren conectat la grijile şi
lipsurile membrilor. Cel mai dificil lucru este să lucrezi cu omul. Am multă aplecare pentru a mă face
bine-înţeles în relaţiile cu colegii pensionari, pentru a-i determina să respecte legislaţia, regulile şi
Statutul CARPO. Am dus o susţinută campanie de
lămurire a vârstnicilor şi sunt mulţumit de rezultate.
Sprijinul reciproc a început să se înţeleagă pe deplin abia după cunoaşterea în detaliu a regulilor care
guvernează asociaţia noastră. Mai sunt şi persoane
care încearcă să boicoteze activitatea noastră, doar
din necunoaştere, din fericire destul de puţine. Dacă
membrii nu doresc să continue activitatea în care
s-au încadrat pe toată durata vieţii, atunci se întrerupe lanţul sprijinului reciproc, pierd unele drepturi
sociale, adică ajutorul de deces.
- Cine poate deveni membru al CARPO?
- Orice persoană care are statutul de pensionar pentru limită de vârstă sau de boală, care a
lucrat în instituţii civile de stat, private, persoane
autorizate, cooperaţie (de consum, meşteşugărească,
CAP), ori militare, respectă Statutul şi regulile de
funcţionare, plăteşte cotizaţia şi contribuţiile sociale.
Avem printre membrii noştri persoane longevive, cu vârste care au depăşit 90 de ani de viaţă.
Anul anterior au trecut în veşnicie persoanele cele
mai vârstnice din Oradea, o doamnă care împlinise 105 ani şi un domn în etate de 102 ani. Când au
împlinit centenarul de viaţă noi i-am onorat cu mici
atenţii, potrivit tradiţiei.
- Cum poate omul să beneficieze de serviciile sociale ale CARPO?
- Prin telefon, pe Internet accesând e-mailul, ori site-ul sau direct la sediul nostru pe strada
Dunării, în fiecare zi lucrătoare. Primim la sediu
zilnic între 150-200 de vârstnici, dintre care 50-60
au credite sau se interesează de bilete de tratament
în diverse staţiuni. Lunar fiecărui membru îi reţinem
cotizaţia care reprezintă 1% din valoarea pensiei la
care se adaugă o contribuţie socială de 2,50 lei, adică
2 lei pentru ajutorul de deces şi 50 de bani se regăsesc
în sprijin suplimentar constând în tichete cadou, de
masă, de Paşti sau de Crăciun persoanelor nevoiaşe,

un sprijin suplimentar dacă merg în staţiuni sau în
spitale, în funcţie de vechimea ca membru cotizant.
Anual suma se ridică la aproximativ 120000 lei.
Urmărim în mod deosebit să-I ajutăm pe
vârstnicii cu nevoi speciale, care au o pensie mică
şi multe lipsuri existenţiale, o situaţie materială
precară, dacă ne gândim că sunt membrii noştri şi
acei pensionari de la CAP, cu pensia de 350 lei lunar, de altfel cei mai săraci, cărora le facilităm accesul cu prioritate, la serviciile sociale.
Colaborăm foarte bine cu Casa Judeţeană de Pensii
Bihor, de la care membrii noştri obţin bilete, potrivit
recomandării medicilor, în staţiunile balneo-climaterice din întreaga ţară sau pe litoralul românesc.
- Din cine este alcătuit stafful CARPO şi care
este structura organizaţională?
- Suntem bine organizaţi şi avem un grup
restrâns, dar valoros de salariaţi, care activează şi
vegheză la respectarea legalităţii oricărei acţiuni,
cu maximă solicitudine pentru oricine. În ierarhie
ca importanţă, se află preşedintele, urmat de doamnele contabilă şefă, Daniela Soloci, secretară, Viorica
Ţarenco, care este şi cea mai veche angajată a noastră,
contabilă principală, Monica Ţarenko şi patru contabile de centre. Consiliul de conducere este organul
executiv, cel care aplică hotărârile Adunării Generale, supervizate de o comisie de trei cenzori.
- Vă invit să vă referiţi în continuare la activitatea CARPO şi la conlucrarea cu administraţiile
locală şi judeţeană, în interesul pensionarilor
orădeni.
- Până în anul 1990, Casa de Ajutor Reciproc
al Pensionarilor Oradea a avut o activitate intensă,
lucrativă şi culturală, existând sprijin din partea
administraţiei şi fondurile necesare. Exista o altfel de
înţelegere faţă de cerinţele vârstnicilor, prin sprijinul
primit de la sindicate. Amintesc celor care nu ştiu că
la nivelul României casele de ajutor reciproc făceau
parte din structura sindicatelor. A fost o bună conlucrare cu toate casele de ajutor reciproc din judeţ, ori
din ţară, inclusiv cu cele ale salariaţilor din diverse
ramuri de activitate.
După 1990, au devenit membrii CARPO şi pensionarii din structurile militare sau din
administraţie. Din acel an s-a făcut simţită lipsa banilor şi activităţile de socializare ale vârstnicilor s-au
redus drastic. Datorită lipsei de condescendenţă
manifestată de conducătorii primăriei, ni s-au luat
brutal clubul, spaţiile pe care le închiriaserăm încă
dinainte de Revoluţie, pentru activităţi lucrative sau
culturale. Actualul primar, domnul Ilie Bolojan, evită
sistematic invitaţia noastră la dialog şi negociere,
refutând să ofere soluţii alternative. Ba mai mult nu
ni s-a oferit nici azi răspuns scris la multe petiţii pe
care le-am depus instituţiei. Potrivit legii, chiriaşii
aveau prioritate la cumpărarea spaţiilor aflate în administrarea primăriei. Am fost deposedaţi de acest
drept, cu puţin înainte de apariţia legii, prevederi de
care au beneficiat tot felul de persoane şi societăţi,
protejatele Primăriei Oradea, pe care aplicarea legii
le-au găsit intrate în fostele noastre spaţii. Dacă legea care s-a emis cu privire la dreptul de a cumpăra
spaţiile aflate în proprietatea primăriei ne găsea în
acel moment chiriaş de facto, nu evacuat în mare
grabă, CARPO putea fi azi proprietara mai multor
spaţii.
În acest fel menţineam în funcţiune o multitudine de ateliere meşteşugăreşti, pentru prestări de
servicii, şi reparaţii de orice fel (instalatori electrici şi
sanitari, cizmărie, tâmplărie, lăcătuşerie, electronice,
electro-casnice, umbrele, biciclete, ceaprazerie, croitorie, lenjerie, ţesătorie, frizerie-coafură-manichiură,
prelucrări mecanice), în care ar fi lucrat meseriaşi
ultra-calificaţi, pensionari cu mare experienţă şi ar
fi funcţionat diverse magazine necesare populaţiei,
în care s-ar fi vândut mărfuri mult mai bune calitativ
şi la preţuri care sfidau concurenţa. Din acest motiv în Oradea nu mai găseşti unde să repari nici un
obiect casnic sau de folosinţă îndelungată. Tot patrimoniu a fost jefuit chiar de acei care trebuiau să
vegheze la protecţia şi folosirea judicioasă. Din acele

spaţii închiriate de noi, din care am fost evacuaţi, au
apărut “ca ciupercile după ploaie” tot felul de birturi
şi “bombe” care mai de care mai neprimitoare, unde
oamenii pot să se turmenteze, fiindu-le distrasă
atenţia de la lipsurile cotidiene.
Susţin şi azi că nu au existat prevederi legale pentru ca spaţiile de care aminteam, să ni le ia
primăria cu forţa. Prin abuz am fost deposedaţi pentru totdeauna de ele.
A trebuit să cumpărăm din banii CARPO
cele două clădiri în care avem actualul sediul, pe
strada Victor Babeş şi cabinetele medicale (de medicina muncii şi stomatologie) pe strada Dunării.
Conducătorii primăriei, de altfel vremelnic
în funcţii, să nu uite că vor fi şi ei pensionari. Aş fi
curios să văd cum va recţiona Primarul Ilie Bolojan
după ce va ieşi la pensie. Va fi poate cel mai “vocal”
opozant al atitudinii generaţiei de politicieni care-i
va lua locul, dacă şi tânărul nou-primar se va comporta dictatorial ca şi el.
Ca o concluzie a relaţiei administraţiei locale
cu noi, afirm cu convingere că, a fost rea, dominată
de sfidare, lipsă de respect, necooperantă cu vârstnicii, bugetarii dispreţuindu-ne. Cât priveşte relaţia
noastră cu Consiliul Judeţean Bihor, a fost bună.
- Ce-i nemulţumeşte în prezent pe membrii
CARPO?
- Lipsurile, neajunsurile, tăierile nejustificate de pensii, oricum mici, atentatul la proprietatea
individului, medicamentele scumpe, tot mai puţincompensate, asigurările de sănătate şi coplata, lipsa
perspectivei de mai bine. Niciodată până vom trăi
noi cei din “generaţia de sacrificiu a democraţiei” nu
vom vedea nivelul pensiilor comparabil cu ale colegilor noştri din ţările europene.
- Ce aţi învăţat dvs. de la vârstnici în această
perioadă de când conduceţi CARPO, precum şi ce
i-aţi învăţat dvs. pe pensionari?
- Să fiu blând, echidistant, tolerant, răbdător,
să ascult cu calm neliniştile, greutăţile semenilor mei
dar şi bucuriile, e drept tot mai puţine, să cuget îndelung asupra problemelor existenţiale, să cumpănesc
la rece luarea unor decizii în cazuri speciale. Lecţia
despre toleranţă am învăţat-o abia după pensionare,
de când am început să activez la CARPO. Ca salariat, la locul de muncă acţionam energic, cu dârzenie,
luam mai uşor măsuri disciplinare împotriva subalternilor care greşeau, pe când la CARPO am constatat că trebuie să adopt o altfel de abordare faţă de
semenii mei.
Pe oameni trebuie să-i faci să te simtă
că ai bună-voinţă, faţă de toţi, atenţia pe care le-o
acord să fie nepărtinitoare, indiferent de poziţia lor
socială. Din dialogurile cu pensionarii am constatat
că aceştia îi ajută pe cei tineri din familiile lor (elevi
ori studenţi) căror le contractează credite. Spuneam
că am devenit tolerant şi mai înţelept, după cum se
poate constata în doza mare de înţelegere faţă de
cei care nu pot să restituie la timp sumele datorate,
amânând cât mai mult momentul executării silite.
În final, în interesul bunului-mers al asociaţiei, nu
puteam să renunţ la a nu recupera sumele restante,
aşa încât în puţine situaţii am apelat la instanţă.
Colegii pensionari au învăţat de la mine corectitudine şi respect faţă de legi şi regulamente.
- Cum vedeţi activitatea CARPO în perspectivă?
- Avem multe idei bune dar până există
sărăcia aceasta e greu să le punem în practică.
Vrem să înfiinţăm o cantină pentru membrii noştri,
cu preţuri pe măsura pensiilor diminuate, cu un
prânz accesibil. Sunt convins că ar exista abonaţi
permanenţi.
Suntem optimişti că-ntr-o zi va fi mai bine şi
pentru populaţia României.
DINICU BRAGHINĂ,
Jurnalist Radio România Cluj

ROMÂNI ÎN DIASPORA
De vânzare: Mariana, 15 ani. In mlaștina prostituției silite cu minore
AUTOARE ROMÂNCĂ DESPRE P
ROSTITUȚIA JUVENILĂ SILITĂ

Scopul urmărit era de coordonare a colaborării și fluxului informațional
între politiile din treisprezece țări ale Europei de sud-est.
În acțiune, a fost implicat și FBI-u scrie Iana Matei, despre primul proPe lângă sechestrare, satisfacerea zilnică a zecilor de clienți, cu pretenții ces transfrontalier, în care o victimă româncă a traficului sexual cu minore a
depus mărturie în Macedonia.
care de care mai deșucheate, fețele sunt bătute, drogate, vândute că vițele. Sunt
De atunci, au avut loc multe procese în care victimele au depus mărturii
trimise pe stradă cu boli sau cu burtă la gură. Indiferent de anotimp. Unora li
peste
granițele
patriei lor. Germania este singură țara europeană care acceptă
se scot dinții, pentru a practică mai bine sexul oral. Altele sunt arse cu țigările
sau devin țintă de tir. Li se da foc sau sunt omorâte și ciopârțite în bucăți. Nu le mărturia scrisă și semnată de victime, fără a cere acestora în mod expres deplasarea la tribunal.
mai caută nimeni, de plâns nici atât. Sărăcie, credulitate, nevoia unei afecțiuni
E o practică ce ușurează demersul, deoarece victimele confruntate direfuzate în propria familie. Sunt câteva dintre motivele pentru care minorele
rect
sau
indirect cu proxenetii, în proces, sunt cel mai adesea speriate și tac, sau
cad în ghearele rețelelor de proxeneti.
Corpurile lor tinere sunt puse la vânzare, silit, de oameni fără scrupule, mărturia lor se clătina.
care practică sclavia umană în secolul 21. Cu banii storsi de la victime, aceștia
CASA DE PE COLINĂ
își cumpără case, mașini și bunuri de lux. Își mai cumpără polițiști, procurori și
judecători, care să îi scoată la procese basma curată.
Cartea Ianei Matei se citește, în parte, că un român de acțiune. Încercând
Mlaștina prostituției e adâncă. Sunt însă oameni care au curajul să dea cu
bată în lac și să tulbure niște ape oricum tulburi. Unul dintre aceștia este româncă să o scoată din mâinile proxenetilor pe adolescentă de 15 ani, Mariana, autoarea
Iana Matei, care depune o cutremurătoare mărturie despre experiențele ei legate trece printr-o urmărire că-n filme.
Apoi începe luptă cu polițiști corupți, războaiele interminabile cu
de prostituția juvenilă silită.
Cartea Zu verkaufen: Mariana, 15 Jahre (n.a. De vânzare: Mariana, birocrația românească și internațională, pentru a găsi fonduri pentru proiectul
15 ani) a apărut în Germania, la finele anului trecut. Cu subtitlul Luptă mea ei de reintegrare socială a minorelor, foste victime ale sclavagismului sexual.
Casă de pe colină este o casă construită și întreținută de Iana Matei, din
împotrivă traficului de fețe, ediția în limbă germană a apărut la editură Basteifonduri
proprii, de la sponsori și instituții străine.
LA¼bbe în noiembrie 2011 și reprezintă traducerea variantei inițiale din limbă
Prin acest refugiu, între timp, au trecut zeci de fețe recuperate de pe
franceză, apărute tot anul trecut, la Editions XO din Paris. O variantă românească
stradă sau din detenții la proxeneti.
a cărții pare să nu existe.
Deoarece Iana Matei nu este de acord că datele personale și informațiile
Nu vreau să fiu în niciun caz prost înțeleasă, scrie autoarea. Eu nu lupt
date
de
protejatele sale să fie transcrise într-o bază guvernamentală de date, de
împotrivă prostituției voluntare, făcută prin propria deliberare, ci împotrivă
comerțului cu ființe umane. Vorbesc despre fețe cărora li se impune această unde ar putea transpiră relativ ușor, bani de la guvernul României nu primește. A
treabă în mod silit, care sunt adesea minore și vândute că o bucată de carne primit însă bani fără aceste condiții, de la americani, de la nemți, de la UNICEF.
Pasul sau următor este să construiască un hotel în Carpați, care să-i
fețe dezrădăcinate, chinuite și traumatizate psihic, bătute și violate, nevoite să se
ofere
o
bază
de finanțare a priectelor sale sociale și perspectivă unei profesii în
ofere sexual. Pur și simplu e vorba de un viol de proporții, care are loc în Europa
hotelărie și gastronomie, fețelor scoase din gheară prostituției. Însă pentru acest
secolului XXI!
proiect mai lipsesc destul de mulți bani. Este acțiunea susținută a Ianei Matei o
INTINDE MANA
picătură într-un ocean?
Poate că da. Estimările prezente arată că cifrele victimelor exploatării
Autoarea Iana Matei s-a născut în 1960 la Orăștie, a trăit la Pitești,
Câmpulung și București. După împrăștierea cu forță a protestatarilor din Piață sociale, în special femei și copii, au crescut razant în ultimii ani.
Universității din București, în iunie 1990, ea a fugit peste graniță, la sârbi. La Conform unui studiu făcut de ONG-ul TAMTEP și citat de autoare, România ar
scurt timp a primit azilul politic, iar apoi a emigrat împreună cu fiul ei în Aus- fi cap de afiș între țările care furnizează prostituate în țările europene, depășind
tralia. Și-a făcut studiile în psihologie la Perth, unde a inițiat o serie de acțiuni chiar și Rusia.
Din experiențele personale ale Ianei Matei, în cadrul proiectelor sale sosociale pentru oamenii fără adăpost și copiii străzii. Prima data, ea s-a reîntors
ciale, 80% dintre traficanții români de oameni sunt de etnie romă. E un fapt
în țara în 1994.
Patru ani mai târziu, cu experiență de ONG caritativ dobândită în Aus- constatat de autoare pe fapte și nu o considerație de ordin discriminator, după
tralia, s-a gândit să pună pe roate unul și la București. Astfel a luat ființă Reach- cum precizează această.
Fețele pe care le iau la mine în Casă de Femei au fost aproape întotdeauing ouț (n.a. Întinde mână) în variantă românească. Însă Capitală avea destule
ONG-uri. Alte zone din țara erau complet neacoperite. Iana Matei se mută la na vândute de romă altor romă. Sunt familii sau rețele lărgi, care se întind peste
mai multe țări ale Europei.
Pitești, primele sale inițiative sunt legate tot de copiii străzii.
Lucrez de 12 ani cu victimele traficului sexual și va asigur că fețele de
Până când, în martie 1999, poliția locală apelează la ea în legătură cu trei
prostituate minore reținute la comisariat. Intrând în vorba cu acestea, iar apoi cu etnie romă pe care le-am luat la mine pot fi numărate pe degetele unei singure
altele că ele, autoarea începe să-și dea seamă de teroarea și amploarea sclavagis- mâini. Romii se află în principal pe partea traficanților, scrie Iana Matei.
Cu trei dintre protejatele sale, Iana Matei s-a dus la procesul de la Sibiu,
mului sexual cu minore, practicat în rețele care nu cunosc granițe.
care
a
durat
trei ani, deschis lui Ioan Clamparu, poreclit Cap de porc
Cartea Ianei Matei nu este un român de ficțiune. Întâmplările sunt reale,
Și azi, zice autoarea, Guardia Civil din Spania îl consideră pe Clamparu
iar această realitate cutremură. Tinere, adolescențe sau chiar copile de 12-13 ani
unul dintre cei mai mari traficanți de carne vie, din lume.
sunt vândute sau exploatate de familie sau de iubiții lor.
În februarie anul trecut, el a fost condamnat în România la 13 ani de
De multe ori, o prietenă mai isteață sau alte persoane apropiate le atrag
detenție.
În septembrie 2011 Clamparu a fost arestat în Spania, iar în februarie
în cursă, promițându-le o muncă peste hotare și bani. Chiar dacă nu toate sunt
în întregime nevinovate, la infernul de umilință și teroare la care va fi ulterior 2012 prima instanță, din Madrid, l-a condamnat la 30 de ani de închisoare și
plată de despăgubiri victimelor.
supusă, nu se gândește niciuna.
În destructurarea unor rețele criminale europene, sunt primii păși semProstituția cu minore a luat amploare din 1990, în toate țările fostului
nificativi.
În recuperarea psihologică și socială a victimelor minore ale sexului
Bloc de Est. Prin fostă Jugoslavie se facilita trecerea româncelor și moldovencelor peste granițe, înspre țările din vestul Europei, unde marfă era vândută pe silit, pașii sunt mici și izolați. Prin cartea să difuzată în străinătate, Iana Matei
trage un semnal de alarmă asupra unui capitol infracțional la care, din păcate,
mult mai mulți bani.
Într-un deceniu, țările din Balcani s-au transformat într-o placă turnantă România stă bine.
a traficului sexual, care se putea sprijini pe rețele din ce în ce mai bine organi17.03.2012
zate, cu legături internaționale - scrie autoarea.
Dani Rockhoff, Germania
La începutul deceniului trecut, UE abia începea să se ocupe de fenomenul care prinsese între timp rădăcini.
Abia în 25 februarie 2002 a fost semnat protocolul de colaborare și
schimb de informații între Interpol, guvernul României și Inițiativă de cooperare sud-est europeană SECI.

LICEENII ECONOMIŞTI DE AZI
ANTREPRENORII DE SUCCES DE MÂINE
Emoţii, bucurie, flori, totemuri, mărţişoare,
pixuri, material iconografic, păpuşi de pluş, ţinută
impecabilă furişate în valize sunt doar câteva ingrediente ale unei reţete de succes pe care au oferit-o
liceenii orădeni, economiştilor de talie mondială. Ei
s-au încumetat să se confrunte de la egal la egal cu
colegi din întreaga lume, având la bază multă ştiinţă
de carte, inteligenţă şi dorinţă de afirmare în domeniul în care s-au pregătit asiduu, ani de zile.
La sfârşitul lunii martie, metropola
americană New York, a găzduit o prestigioasă reuniune internaţională, denumită generic “Virtual Enterprises International Youth Business Summit”, un
program dedicat viitorilor tineri antreprenori din
întreaga lume. Summitul a inclus mai multe evenimente între care “Târgul Internaţional al Firmelor
de Exerciţiu NYC”, Competiţia Naţională a planurilor de afaceri “Business Plan”, precum şi Concursul
Internaţional de afaceri “Global Business Challenge”.

După succesul răsunător obţinut la “Lansarea
Firmelor de Exerciţiu” - ediţia 2012, echipa “firmei
virtuale” CARTA-LIBRE S.R.L, formată din elevii
clasei a XI-a A, reprezentantă a Colegiului Economic “Partenie Cosma” din Oradea, a zburat peste
ocean pentru a-şi încerca forţele în cel mai puternic concurs mondial, găzduit de cel mai mare centru de afaceri din lume, al cărui emblemă era până
nu demult, turnurile gemene. Participarea firmei
orădene amintite la Virtual Enterprises International Youth Business Summit s-a datorat prestaţiei
foarte bune, pe plan local, în cadrul “Lansării Firmelor de Exerciţiu” aceasta câştigând premii la toate
cele 5 categorii jurizate (Cel mai bun catalog, Cel

mai bun stand, Cea mai bună prezentare, Cele mai
bune materiale promoţionale, Cel mai bun interviu
în limba engleză), precum şi titlul de Cea mai bună
firmă.
“Târgul Internaţional al Firmelor de Exerciţiu
NYC” a reunit în jur de 150 de “firme virtuale” din
toate colţurile lumii: Statele Unite ale Americii, Austria, Canada, Belgia, Brazilia, Bulgaria, Finlanda, Indonezia, Spania, Suedia, Italia cât şi din România.
Evenimentul a presupus conceperea unui

stand reprezentativ pentru obiectul de activitate
al firmei, care să prezinte atât produsele vândute,
cât şi campaniile de promovare şi ideea de afacere.
Construirea unui stand original, dar şi atent lucrat,
precum şi interacţiunea activă cu potenţialii clienţi
au reprezentat obiectivele principale ale echipei
CARTA-LIBRE. Munca lor s-a dovedit productivă,
câştigând pentru standul creat, premiul “Outstanding Booth Design” (Proiectare Remarcabilă a
Standului).
Membrii firmelor de exerciţiu au avut ocazia să participe la “Global Business Challenge”,
competiţie bazată pe analizarea şi rezolvarea unui
caz din mediul economic real. Participanţii au fost
împărţiţi în echipe multinaţionale, a câte 6 elevi fiecare, şi au avut la dispoziţie 2:30 pentru a soluţiona
problemele ridicate de temă.

ÎN PRIMUL AN DE LA ÎNFIINŢARE,
VOLEIBALIŞTII ORĂDENI S-AU CLASAT PE
PRIMUL LOC ÎN SERIA DE VEST A DIVIZIEI A2

Echipa orădeană de volei masculin LPS Bihorul şi-a încheiat parcursul
din sezonul regulat al campionatului Diviziei A2 cu o victorie clară, pe care a
repurtat-o în 70 de minute de joc, pe teren propriu, în sala LPS, cu scorul de
3-0, în faţa dejenilor de la Centrul Naţional de Excelenţă.
Elevii antrenorului Rodian Achimescu nu le-au dat nici un moment
emoţii spectatorilor prezenţi la disputa din ultima etapă a campionatului. Astfel, după ce s-au impus cu 25-14 în primul set, pe următoarele şi le-au adjudecat la 17 şi 22, încheind en-fanfare sezonul regulat.
Astfel, voleibaliştii orădeni, în primul an de la înfiinţare, s-au clasat pe primul loc în seria de vest, a turneului play-off, având cea mai bună
poziţionare.

După scurgerea timpului, fiecare echipă a
prezentat şi expus rezolvarea sa, unui juriu format
din oameni de afaceri activi pe piaţa economică
reală şi a răspuns întrebărilor acestora.
La sfârşitul zilei au fost anunţate cele 6 echipe
finaliste, printre care s-a aflat şi formaţia liceenilor
economişti orădeni, alcătuită din Larisa Berghian şi Adrian Buzlea. Ei au participat în dimineaţa
următoare la un mic dejun VIP, unde au fost anunţaţi
câştigătorii, Adrian Buzlea obţinând premiul al IIIlea.
Elevii înscrişi la Global Business Challenge
au putut asista la Competiţia Naţională Business
Plan, observând, astfel, modul de lucru al colegilor
de peste ocean.
Orădenii au demonstrat încă o dată care le
sunt capacităţile şi nivelul deosebit al cunoştinţelor
de specialitate. Ei au rivalizat concurenţilor europeni şi americani, reuşind să câştige în faza finală,
aducându-şi contribuţia încă o dată, la sporirea
zestrei de premii ale colegiului lor.
Se cuvine să-i cunoaşteţi pe componenţii
echipei care au reprezentat România: elevii clasei a
XI-a A (Larisa Berghian, Andrada Arusoaei, Cristina
Pandrea, Denisa Bejan şi Adrian Buzlea) împreună
cu
profesorul-coordonator:
Marioara-Aurina
Vaşadi-Santău. Ei au fost însoţiţi de Prof. Dr. Răzvan
Vonea – Directorul Colegiului Economic Partenie
Cosma, de profesorii Maria Koteles – Consilier educativ, Teodor Jurcuţ - Coordonator de specialitate şi
de elevii din clasa a XII-a D (Eveline Lăzău, Paula
Lorincz şi Mădălina David).
Colegiul Economic “Partenie Cosma”
Oradea a oferit sansa participării la acest proiect
prin finanţarea standului şi acoperirea cheltuielilor a
doi dintre elevi, precum şi a profesorului coordonator. Tinerii orădeni au mai fost sustinuti de sponsori
generoşi precum societăţile comerciale: DAMORE
PROD S.R.L, LLOYD SHOES ROMANIA, PERIND S.A, BENVENUTI S.R.L, REPCON S.A, antreprenoarea Daniela Vaida şi bineînţeles de părinţi.
Larisa Berghian,
elevă la C. N. Partenie Cosma

În jocul cu dejenii, profesorul Rodian Achimescu a utilizat întreg
lotul de jucători, însă echipa trimisă pe teren de la început a fost formată din:
Achimescu, Lung (ctp.), Drăgan, Lelea, Tebieş, Drinceanu şi Fărcănea, ultimul
ocupând postul de libero.
“A fost un meci pe care l-am adjudecat fără probleme, jucătorii noştri
şi-au dovedit încă o dată talentul care i-a dus pe primul loc al seriei”, a declarat,
la final, antrenorul Rodian Achimescu.
Într-o altă partidă a ultimei etape din sezonul regulat, formaţia din
Câmpia Turzii a dispus pe teren propriu de UMF Cluj, cu scorul de 3-2, în
timp ce jocul de la Ţimleu, dintre gazdele de la Phoenix şi formaţia din Rm.
Vâlcea nu s-a disputat, datorită condiţiilor meteo nefavorabile.
Având în vedere că s-au situat pe primul loc în serie, în primul tur al
fazei play-off, jucătorii orădeni vor întâlni echipa de pe locul VIII, cea din Tg.
Mureş, bihorenii având prima şansă de calificare.
Florin Mihalca
Jurnalist

PENTRU PRIMA DATĂ
DUPĂ ANUL 1990

Oradea are două echipe de polo
calificate în play-off-ul Superligii
Naţionale

În ultimele etape ale turneului de la Arad,
ultimul din sezonul regulat, CSM Digi a învins la 5
goluri Dinamo, în derby-ul turneului, iar CS Crişul
a învins echipa Sportul Studenţesc cu 13-12.
Ultimele două etape ale turneului de la Arad
au adus rezultatele dorite de suporterii bihoreni, atât
campionii de la CSM Digi impunându-se în derbyul cu Dinamo, cât şi tinerii jucători de la CS Crişul
câştigând jocul cu Sportul Studenţesc, fapt care i-au
adus calificarea în play-off, de pe locul IV.
În penultima etapă a turneului de la Arad,
CSM Digi a administrat o corecţie severă formaţiei
gazdă, AMEFA Arad, pe care a învins-o cu scorul
de 30-6, marcând în primele trei sferturi câte opt
goluri. În acest joc, Diaconu şi Dunca au marcat câte
6 goluri.
Tot în această etapă, elevii lui Eugen
Băjenaru, jucătorii de la Crişul au primit replica
Sportului Studenţesc, într-o partidă care s-a dovedit a fi extrem de echilibrată, dar a fost adjudecată,
până la urmă, de orădeni, care s-au impus cu 1312, în special datorită bunei evoluţii de pe final. O
bună poftă de joc a dovedit-o în această confruntare,
Țifrea, autor a 5 goluri.
Ultima etapă a turneului de la bazinul „Delfinul”, a adus echipelor orădene adversari ceva mai
dificili. Astfel, dacă tinerii jucători ai Crişului au
primit replica Stelei, echipă de care au fost întrecuţi
cu 17-8, în derby-ul turneului, campionii de la CSM
Digi au întâlnit Dinamo, formaţie pe care au reuşit
s-o întreacă, în cele din urmă, destul de clar, la o
diferenţă de 5 goluri, cu 10-5.
Jucătorii CSM-ului s-au detaşat pe tabelă
încă de la început, conducând la finele primelor 8
minute cu 3-1, iar la jumătatea confruntării cu 6-2.

Astfel, cu un singur rezultat de egalitate şi în
rest victorii, CSM Digi încheie „en-fanfare” sezonul
regulat şi este foarte aproape de cel de-al şaselea titlu
consecutiv. În schimb, marea surpriză a campionatului a produs-o cealaltă echipă orădeană, CS Crișul
care a încheiat pe locul IV şi a intrat în play-off.

Marcatori: Vancsic (Amefa Arad) 2 goluri, respectiv
Nicolae Diaconu şi Gheorghe Dunca, de la CSM
Digi Oradea, ambii cu câte 6 goluri.
CS Poli Cluj – STEAUA București 2-19 (0:5, 0:4, 1:4,
1:6)
RAPID BucureŞti – Dinamo Bucureşti 5-14 (1-5,
2-2, 1-4, 1-3)
Rezultatele ultimelor două etape ale turneului de la Etapa a VII-a:
Arad:
Dinamo Bucureşti – CSM DiGi Oradea 5-10 (1:3,
1:3, 1:2, 2:2)
Etapa a VI-a:
Marcatori:
CRIȘUL Oradea – Sportul Stud. Bucureşti 13-12 Dinamo: Alex Matei 2 (1 pen), Teohari 1, Szilard
(2:4, 1:1, 5:5, 5:2)
Demeter 1, Ianc 1.
Cei mai buni marcatori în acest meci au fost Ţifrea CSM Digi Oradea: Dunca 2, Baidoc 2, Andrei Buşilă
de la Crişul cu 5 goluri, respectiv Orăşteanu de la 1, Kadar 2 (1 pen), Diaconu 1 (1 pen), Császár 1,
Sportul, tot cu 5 goluri.
Creţu 1.
AMEFA Arad – CSM DiGi Oradea 6-30 (2:8, 0:8, Sportul Stud. Bucureşti – CS Poli Cluj 9-11 (2:4, 3:2,
1:8, 3:6)
3:4, 1:1)
STEAUA Bucureşti – CRIŞUL Oradea 17 -8 ( 4:2,6:1,
3:1, 4:4)
RAPID Bucureşti – AMEFA Arad 8-11 (2:3, 2:5, 1:2,
3:1)
Clasament:
1 CSM DiGi Oradea 28 j - 82 p
2 Dinamo Bucureşti 28 j – 68 p
3 STEAUA Bucureşti 28 j - 64 p
4 CRIȘUL Oradea 28 j - 31 p
5 AMEFA Arad 28 j - 28 p
6 RAPID Bucureşti 28 j - 24 p
7 CS Poli Cluj 28 j - 19 p
8 Sportul Stud. Bucureşti 28 j – 14 p
În urma celor patru turnee ale sezonului
de toamnă, de la Bucureşti, Oradea, Cluj şi Arad,
respectiv CSM Digi, Dinamo, Steaua şi Crişul au
obţinut calificarea pentru faza play-off a competiţiei,
în timp ce AMEFA Arad, Rapid, Poli Cluj şi Sportul
Studenţesc vor participa în faza play-out.
Jurnalist Florin Mihalca
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