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S
ÃRBÃTORILE

PAªTELUI

Paºtele este cea mai
impor tan tã  sã rbã t oare
creºtinã, este o sãrbãtoare
religioasã, întâlnitã cu
semnif ica þ i i  difer ite în
creºtinism ºi iudaism.

Unele obiceiuri de
Paºti se regãsesc, cu
semnificaþii deosebite, în
Ant ichi tatea anter ioarã
religiilor biblice, pãstrându-ºi
pânã în prezent farmecul ºi
semnificaþia, fiind un moment de
liniºte sufleteascã ºi de
apropiere de familie.

Farmecul deosebit este
dat, atât de semnificaþia
religioasã, cât ºi de tradiþii: oul

pictat, Iepuraºul, masa cu
mâncãruri tradiþionale de Paste
(cozonaci, pascã, miel), slujba
de Înviere cu luarea luminii.

P e n t r u  a c e a s t ã
sãrbãtoare ne pregãtim pentru a
întampina cum se cuvine
Învierea Domnului Iisus Hristos,

Fiul lui Dumnezeu ºi al Fecioarei
Maria. Toata lumea se bucurã
de sãrbãtoarea Învierii lui Iisus
Hristos, de la copii pana la
bãtrâni.

Lãsând la o parte, în

aceste zi le,  necazur i le,
supãrãrile ºi amãrãciunile trebuie
sã mergem la bisericã, sã
gustãm din plin bucuria Învierii
Domnului Iisus Hristos.

Iubiþi creºtini ºi stimati
consãteni, rog sã încercam ca în
zilele acestea sã fim mai buni,

mai inþelegãtori ºi iertãtori cu
semenii nostri.

Învierea Mantuitorului,
un prilej de mare înãlþare
spiritualã, sã ne gãseascã
sãnãtoºi, cu inima curatã,
pentru a putea sã ne
bucurãm deplin de minunãþia
acestei sfinte sãrbãtori.

E momentul sã uitãm
de griji ºi de supãrãri, sã
iertãm, sã iubim ºi sã ne

amintim cã nu suntem niciodatã
singuri.

 Iancu PANDURU
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SÃRBÃTORILE
PREPASCALE

Calendarul creºtin este
concentrat în jurul a trei cicluri
de sãrbãtori religioase:
N a º t e r e a  D o m n u l u i
(Crãciunul), Învierea Domnului
(Paºti) ºi Pogorârea Sf. Duh.
Între acestea, sãrbãtorirea Sf.
Paºti este cea mai mare
sãrbãtoare a creºtinãtãþii.

Sfintele Paºti au astãzi
o conotaþie comemorativã a
Învierii Domnului Iisus. Este
cea mai mare sãrbãtoare a
intregii creºtinãtãþi (,,praznicul
praznicilor” sau ,,sãrbãtoarea
sãrbãtorilor”).

Sãrbãtorirea Paºtelui iºi
are originea în Paºtele
evreiesc, cunoascând mai
multe etape. Într-o primã
etapã, ea simboliza ziua
echinocþiului de primãvarã,
apoi triumful luminii asupra
întunericului sau Sãrbãtoarea
azimelor, cu miel jertfit pentru
eliberarea evreilor din robia
egipteanã.

Primii creºtini au numit
Paºti Cina cea de Tainã ºi
apoi comemorarea morþii ºi
învierii lui Iisus Hristos. Pentru
ei, Paºtile însemnau trei
momente capitale din viaþa
Mântuitorului; Cina, Patimile,
Invierea. Peste ani, Paºtile s-a 
restrâns la un singur
eveniment: sãrbã toarea
Învierii.

Sãrbãtorile pascale sunt
precedate de un lung ritual de
s ã r b ã t o r i  a n c e s t r a l e
precreºtine cu elemente
creºtine.

MUCENICII- marcheazã
începutul sezonului de
primãvarã. Ritul creºtin se
suprapune cu unele practici
„pãgâne”. Oamenii trebuie sã

bea 40 de pahare de rachiu,
câte unul pentru fiecare
mucenic ars pe rug. În gradini
se aprind focuri.

BUNA VESTIRE sau
Blagovestenia este ziua în care
Arhanghelul Gavril îi vestise
Fecioarei Maria cã îl va naºte

pe Iisus. 
Acum se acordã

dezlegarea la peºte, peºtele
fiind emblema primilor creºtini.

În calendarul popular,
Blagoveºtenia se suprapune cu
ancestralele celebrãri ale
primãverii. Se credea cã
pãsãrile care se reîntorc la noi
poarta sufletele morþilor. Între
ele, cucul este pãsãrea simbol,
de sex feminin, care  iºi strigã
mereu soþul pierdut, pânã în
nopþile de „Sânziene”. Numele
cucului este rostit ºi de copiii
care rup un colac pe sub vite,
pentru ca acestea sa aibã lapte
tot anul, þãranii stropesc pomii
cu apa sfinþitã la Boboteazã.

SFÂNTUL GHEORGHE,
sfântul militar, din armata
împãratului Diocleþian. El a
trecut la creºtinism, fiind supus
unor chinuri cumplite de
împãratul roman.

Poporul român îi acordã
Sfântului Gheorghe o înaltã
preþuire prin hramul multor
biserici ºi mânãstiri, numele
unor localitãþi sau nume de
persoane.

FLORIILE - în tradiþia
popularã este ziua înfloririi
pomilor. De o atenþie deosebitã

se bucurã salcia, de care sunt
legate mai multe legende. În
ziua de Florii ramuri de salcie
sunt aºezate peste tot ca un
talisman, la ferestre ºi la uºi.
R a m u r i l e  d e  s a l c i e
simbolizeazã biruinþa lui
Hristos asupra morþii ºi a
pãgânãtãþii. Este ºi o preluare
a simbolului frunzei de laur la
romani, care îi rãsplãteau pe
învingãtori cu frunze de laur,
asemãnãtoare cu frunzele de
salcie.

JOIA PATIMILOR este
ziua în care creºtinii merg în
cimitir, aprind lumânãri la
mormintele strãmoºilor, se
împart colaci ºi ouã roºii la
copii.

Prof. Mihai Cornian
________________________

P
aº te le reprezintã

sãrbãtoarea Învierii lui
Iisus Hristos. Începutul

acestei sãrbãtori e vãzut chiar în Cina
cea de Tainã, pâinea ºi vinul
simbolizând sacrificiul trupului ºi al
sângelui, ca preþ al rãscumpãrãrii.

În tradiþia ortodoxã, începutul
sãrbãtorii e marcat o datã cu postul
de ºapte sãptãmâni.

O semnificaþie foarte
importantã o are Joia Mare din
Sãptãmâna Patimilor. Din aceastã zi,
þãranii înceteazã lucrul la câmp ºi se
concentreazã asupra casei, a curþii,
pentru ca totul sã fie curat. 

continuare în pag. 3 .

Obiceiuri
româneºti de

Paºte
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Tot în Joia Mare, femeile
încep sã pregãteascã pasca ºi sã
vopseascã ouale. Potrivit tradiþiei, la
miezul nopþii dintre sâmbãta ºi
duminicã, oamenii se trezesc din
somn în bãtaia clopotelor. Se spalã
cu apã curatã, iºi pun straie noi, iau
câte o lumânare ºi pornesc cãtre
bisericã. Acasã le e îngãduit sã 
ramânã doar celor foarte bolnavi.

La bisericã, preotul - cu
Sfânta Evanghelie ºi crucea în mânã,
urmat de alaiul de credincioºi - iese
cu lumânarea aprinsã (Lumina) ºi
inconjoarã biserica de trei ori.
Serviciul divin se desfãºoarã afarã,
iar când preotul va rosti „Hristos a
înviat!”, rãspunsul e recunoaºterea
tainei Învierii, iar aceasta va fi formula
de salut timp de 40 de zile, pânã la
Înãlþarea Domnului.

Cu lumânarea aprinsã,
fiecare se întoarce acasã ºi face o
cruce micã pe peretele dinspre
rãsãrit, afumându-l cu lumânarea, pe
care o va pãstra tot restul anului.

Oamenilor le este permis sã
mãnânce bucatele (pasca/pâinea,
ouãle roºii, carnea de miel, sarea ºi
vinul) abia dupã ce acestea se
sfinþesc ºi dupã ce fiecare persoanã
participã la Liturghie.

Se spune cã acei care
ciocnesc ouã roºii în ziua de Paºte
se vor întâlni ºi pe lumea cealaltã.

Prima zi de Paºte trebuie sã
fie petrecutã liniºtit, fiind interzisã
orice activitate distractivã. În aceastã
zi, e interzis ºi somnul.

Luni, a doua zi de Paºte,
oamenii dau de pomanã pentru cei
morþi, mergând, în cele mai multe
cazuri, la cimitir. O credinþã
rãspânditã printre români e ca, timp
de o sãptãmânã de la Înviere, porþile
Raiului sunt deschise larg. Tocmai de
aceea se spune cã sufletele celor
care mor în Sãptãmâna Luminatã
ajung direct în Rai.

În funcþie de zonele þãrii,
existã obiceiuri ºi obiceiuri.

Poate cel mai de notorietate e
unul din zona Transilvaniei, cunoscut
sub numele de „stropit”. Potrivit
acestui obicei – preluat de la maghiari
– bãieþii merg în familiile în care existã
o fatã sau mai multe, pe care le
stropesc cu parfum, „ca sã nu se
vestejeascã”. „Stropitul” este pãstrat ºi
azi ºi reprezintã un bun prilej pentru o
reîntâlnire cu prietenii, ºi, în fond, de
distracþie.

Preot Gabriel Bãbuþ

fffffff

Î
nvierea Domnului, printre

multe alte semnificaþii, are ºi
pe aceea de a aduce
bucurie în sufletele tuturor
creºtinilor. Dar aceastã

bucurie se împlineºte prin modul cum
o simþim fiecare ºi cum o împãrtãºim

celor din jur. De aceea, ca bucuria
Sfintei Învieri sã aducã roade trebuie
sã fie reînnoitã mereu ºi împãrtãºitã
de cât mai mulþi, pentru cã, in timp ce
pãcatul ºi rãul se înmulþesc cu
uºurinþã pãgubitoare, virtutea,
frumuseþea sporesc cu efortul ºi
participarea noastrã, a tuturora.
Aceasta este „taina dreptei credinþe”
descrisã de Sfântul Apostol Pavel,

aceasta se adunã în miez de noapte
la Sfintele biserici. Aceasta este taina
lui Hristos, taina credinþei noastre
strãmoºeºti, taina vieþii ºi a sufletului
nostru, de unde venim ºi unde ne
ducem, drumul trecerii de la pãcat la
virtute, pe care nu-l cunoaºtem
îndeajuns, aºa cum nu ne cunoaºtem
unii pe alþii. Dar ne apropiem de
lumina Învierii ºi o primim cu evlavie,
strãduindu-ne sã fim ºi noi o luminã,
sã o vestim ºi sã o rãspândim la
rândul nostru în lume. ºi câtã
trebuinþã are lumea astãzi de Lumina
lui Hristos! Cu aceastã luminã a
Învierii noi putem pãtrunde ºi înþelege
taina mântuirii noastre, tainele vieþii
noastre, a vieþii celei adevãrate
dãruitã de Mântuitorul Hristos prin
Jertfa ºi  Învierea Sa. El a biruit
moartea ºi  a zdrobit încuietorile
iadului cu moartea Sa proprie, pentru
ca ºi  noi sã dobândim, prin Bisericã,
nemurirea.

Creºtinãtatea ortodoxã de

pretutindeni sãrbatoreºte astãzi cu
bucurie ºi  nãdejde „Sãrbãtoarea
Sãrbãtorilor”, Crucea fiind altarul de
jertfã al lui Hristos, iar Învierea a adus
mântuire în toatã lumea. Rãstignirea
Domnului, jertfa Sa de pe cruce „a
împãcat cerul cu pamântul”
(Col.1,20), iar cu slãvita Sa înviere, 

continuare în pag. 5 .

C R U C E   ª I   Î N V I E R E
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SFÂNTUL
GHEORGHE

    Biserica Ortodoxã face amintirea unui
„Sfânt militar” ºi anume Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe, purtãtorul de
biruinþã. Ca ºi alþi câþiva mucenici, el
fãcea parte din rândurile ostaºilor
armatei române. Se ºtie cã primul român
încreºtinat a fost un ofiþer, sutasul
Cornelui (cf. „Fapte”, cap.1o.). Cu toate
acestea, timp de trei veacuri armata
românã a rãmas pãgânã, iar puþini ofiþeri
ºi soldaþi care se declarau creºtini erau
prigoniþi ºi, de multe ori, uciºi din
dispoziþia autoritãþilor civile sau militare.
Aproape trei veacuri, de la Nero la
Diocleþian, aproximativ zece împãraþi
romani au prigonit Biserica lui Hristos,
pentru cã vedeau în ea, ºi mai cu seamã
în învaþãtura ei, un pericol pentru însãºi
existenþa statului roman. Ultimul mare
împãrat persecutor a fost Diocleþian care
a domnit între anii 284-305. El a fost
instigat la dezlãnþuirea prigoanelor
anticreºtine, îndeosebi de Galariu, initian
„cezar”, un fel de ajutor al împãratului,
apoi devenit succesor al lui Diocleþian.
La îndemnul lui Galeriu, împãratul
Diocleþian a dat patru edicte sau decrete
împotriva creºtinilor care prevedeau:
dãrâmarea lãcaºurilor de cult,
interzicerea adunãrilor creºtine, uciderea
preoþilor ºi, în final, prin al patrulea edict,
din 304, hotãrârea sã fie uciºi toþi
creºtinii-preoþi sau mireni-care nu
acceptau sã aducã jertfe  zeilor pãgâni.
Au îndurat atunci moarte martiricã mii de
creºtini bãrbaþi ºi femei, tineri ºi bãtrâni,

episcopi ºi preoþi, înalþi funcþionari de stat,
ofiþeri ºi soldaþi, þãrani ºi negustori, din
toate pãrþile întinsului Imperiu Roman,
care nu aveau altã vinã decât aceea cã se
mãrturiseau „ucenici” ai lui Iisus Hristos.

În acele vremuri cumplite pentru
bisericã, a trãit ºi tânãrul ostaº Gheorghe.
Dupã ºtirile pe care le avem, el este
originar din Capodocia, o provincie a
Imperiului Roman, din Asia Micã (pe
teritoriul Turciei de azi), nãscut în familia
unor creºtini ºi bucurându-se de o
educaþie aleasã. La vremea cuvenitã a
îmbraþiºat cariera militarã, ajungând
conducator de oaste chiar în garda
împãratului Diocleþian, marele prigonitor al
creºtinilor.

În anul 303, însuºi împãratul a
convocat o seamã de demnitari de stat ºi
ofiþeri superiori la o consfãtuire în oraºul
Nicomidia, tot în Asia Micã, pentru ca sã
discute mãsurile ce vor fi luate împotriva
creºtinilor din Imperiu. Între cei convocaþi
se numara ºi tânãrul ofiþer Gheorghe din
garda imperialã, care a avut curajul sã ia
atitudine împotriva planurilor împãratului
ºi ale sfetnicilor sãi pãgâni de a extermina
pe creºtini, declarând în faþa tuturor cã el
însuºi este creºtin, deci un ostaº al lui
Hristos. Uimit de atitudinea lui, împãratul
a încercat, mai întâi printr-un demnitar al
sãu, apoi el insusi, sã-l îndepãrteze pe
ofiþerul sãu de credinþã creºtinã ºi sã-l
determine sã aducã jertfa zeilor. Dar
Gheorghe a rãmas neclintit în convingerile
sale creºtine, refuzând toate propunerile
ºi promisiunile împãratului. Drept urmare,
acesta a poruncit sã fie întemniþat ºi
supus la chinuri. Mãrturii contemporane
spun cã i s-ar fi aºezat o piatrã mare pe
piept, a fost aruncat într-o groapã cu var,
legat de o roatã ºi aruncat într-o râpã, silit
sã alerge având cuie bãtute în
încãlþãminte, bãtut cu o vânã de de bou ºi
altfel. Toate aceste încercãri nu ºi-au
atins scopul, cãci prin puterea lui
Dumnezeu trupul i-a rãmas nevãtãmat, iar
sufletul curat, aºa cum se cãdea unui
vrednic ostaº al lui Hristos.

În faþa acestei statornicii în
dreapta credinþa, dar mai cu seama în
faþa minunilor dumnezeieºti la care au
asistat cu toþii, împãratul Diocleþian, în ura

lui împotriva ucenicilor lui Hristos, a dat
ordin ca ofiþerului sãu Gherghe sã i se
aplice pedeapsa capitalã, prin tãierea
capului. ºi astfel, ostaºul împãratului,
pãgân devine mucenic al lui Hristos ºi al
Bisericii Sale. Mucenicia lui a avut loc în
ziua de 23 aprilie din anul 303, zi în care
Biserica creºtinã face pomenirea acestui
neînfricat mãrturisitor al lui Hristos.

Sfântul  Mare Mucenic
Gheorghe trebuie sã fie un model pentru
ostaºii þãrii noastre. Ei sunt primii
chemaþi sã se jertfeascã pentru neam ºi
pentru þarã, aºa cum au fãcut atâþia eroi
înaintea lor.

Pentru restul creºtinilor, Sfântul
Gheorghe trebuie sã fie un exemplu de
bãrbãþie, cãci el a fost o adevaratã
întruchipare a bãrbãþiei în faþa
prigonitorilor.

Se ºtie cã între virtuþile morale
care cãlãuzesc viaþa creºtinului, în raport
cu sine insuºi ºi cu semenii sãi, se
numãra înþelepciunea, dreptatea,
cumpãtarea ºi bãrbãþia. Prin bãrbãþie
sau curaj înþelegem „insuº irea
sufleteascã a creºtinului de a-ºi îndeplini
cu statornicie îndatoririle sale ºi de a
înfrunta cu hotãrâre toate greutãþile ºi
primejdiile vieþii. Ea se aratã cu tarie
sufleteascã în a împlini cuvântul Sfintei
Evanghelii în viaþã” („Învãþãtura de
credinþã ortodoxã”, Bucureºti 1992, pag.
349).

Bãrbãþia sau curajul trebuie sã
constituie trãsãtura dominantã a fiecãrui
creºtin. Avem nevoie de curaj pentru a
ne apãra de toate primejdiile vieþii pentru
a-L marturisi în orice împrejurare pe
Hristos, pentru a învinge orice obstacole,
inclusiv pornirile pãcãtoase dinlãuntrul
nostru care ne împiedicã de la
sãvârºirea binelui. Bãrbãþia, ca ºi
celelalte virtuþi morale menþionate trebuie
sã însoþeascã, în permanenþã, cele trei
„virtuþi teologice”: credinþa, nãdejdea ºi
dragostea. Toate vor contura profilul
moral al unui creºtin autentic. Numai
împodobiþi cu acestea vom fi ºi noi
„ostaºi” ai lui Hristos, plini de har ºi de
luminã.

Preot Gabriel Bãbuþ
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Mântuitorul Hristos a restaurat
chipul sãu de om ºi în creaþie. În
lumina Învierii lui Hristos, crucea
º i  su f e r in þa  dobândesc
dimensiuni noi, mântuitoare în
viaþa creºtinã. Crucea devine
mijloc de rãscumparare ºi  de
împãcare a oamenilor cu
Dumnezeu ºi al apropierii între ei.

Aceastã  comuniune
sfântã o trãim prin Sfintele Taine,
prin pãstrarea neºtirbitã a
credin þe i  or todoxe,  pr in
împodobirea vieþii noastre cu
fapte bune, cele de ajutorare a
sãracilor, orfanilor ºi, în general,
a aproapelui nostru. În acest caz,
în ciuda tuturor greutãþilor, se
regãseºte în fratele sãu, în sora
sa, în el suferind ºi nedreptãþit, se
regãseº te ca pãr taº  la
satisfacerea lipsurilor lor.

Soluþiile  pentru 
rezolvarea crizei economice,
sociale ºi  politice, oricât de
atrãgãtor ar fi prezentate, dacã
acestea nu vor þine cont de
însãnãtoºirea crizei morale prin
actualizarea credin þei în
Dumnezeu, vor fi inutile. Farã
acest fir de legãturã cu Sfânta
Treime, fãrã aceastã luminã a
Învierii lui Hristos, rezultatele
rãmân îndoielnice. Când ceastã
luminã se va întrupa în viaþa
fiecaruia dintre noi, în faptele
credinþei noastre ortodoxe atunci
vom deveni „creatura nouã” în
stare sã-l recunoaºtem pe
Hristos.

Ortodoxia ºi, în general,
credinþa, nu este numai teorie,
numai învãþãturi profunde foarte
importante, ci este trãirea în
comunitatea sfântã a adevãrurilor
de viaþã mãrturisite prin datorie ºi
jertfã, în iubirea lui Dumnezeu ºi  a
aproapelui, dupã pilda sfinþilor
noºtri înaintaºi.

C o m u n i t a t e a  e s t e ,
a º a d a r , º i  p a r t i c i p a r e a
credincioºilor  la viaþa Bisericii, la
împlinirea misiunii sociale în lume.
Ortodoxia a pãstrat principiul
iconomiei ºi  sobornicitãþii încã de
la Sfintele Sinoade Ecumenice ºi 
locale. În Biserica Ortodoxã
prezenþa ºi participarea poporului
credincios valoreazã foarte mult.

Un alt rod, tot atât de
valoros ºi actual al Învierii
Domnului, este acela cã prin
ajutorul harului dumnezeiesc noi
putem sã biruim infernul pãcatului,
hãrãziþi fiind sã înviem împreunã
cu  Hr i s t o s  l a  o  v ia þ ã
duhovniceascã, de urcuº din
treaptã în treaptã spre împãraþia
lui Dumnezeu. Luând chipul ºi
firea noastrã are calea deschisã
spre desãvârºire ºi îndumnezeire,
prin participarea noastrã la lumina
energiilor divine nesecate.

Ortodoxia ne învaþã cã
rostul omului este de a deveni,
prin credinþã ºi fapte bune, pãrtaº
la dumnezeiasca fire. Ea hrãneºte
p e r s o n a l i t a t e a  o m u l u i ,
deschizându-i-se cu iubire, îl
înnobileaza ºi îl ajutã sã urce spre
sfinþenie, spre îndumnezeire,
asemenea sfinþilor prin primele
veacuri creºtine. În cultura
noastrã, cuvântul „trup” s-a fãcut
în exprimare latinã, sãdind, dintru
începuturi, adevarul Învierii în
spiritualitatea româneascã ,
modelând fiinþa neamului nostru
spre comuniune ºi participare spre
bine ºi adevãr, spre înþelegere ºi
pace cu celelalte neamuri.

Ca fii ai luminii Învierii
Domnului, sã o pãstrãm în inima ºi
fapta noastrã, ca aceasta sã
biruiasca întunericul pãcatului, sã
rodeascã în familie ºi în rosturile
pe care le împlinim în societate.

Hristos, cel ce a înviat a

treia zi, sã ne fie ajutor, împreunã
cu Tatãl ºi Duhul Sfânt!

Preot Gabriel Bãbuþ

______________

OUÃLE ROªII –
SIMBOL AL
PAªTELUI

A
stãzi, pentru cei mai

mulþi dintre noi,

ouãle roºii sunt

simbolul jertfei supreme a

Mântuitorului care marcheazã

celebrarea celei mai mari

sãrbãtori a lumii creºtine :

Paºtele. Mãrturie a sângelui

vãrsat de Iisus rãstignit ºi

batjocorit pe cruce, ouãle roºii

exprimã însã, prin semantica

cromaticii lor, bucuria Învierii

Domnului, prefigurând astfele

acest incredibil miracol.

Nenumãrate legende

româneºti consemneazã

aceastã  ult imã minune

înfãptuitã de Iisus, pe când se

mai afla încã printre oameni. În

câteva dintre aceste creaþii

folclorice, înregistrate de

Simion Florea Marian ºi Artur

Gorovei , se povesteºte cã, în

sâmbãta Paºtelui, Maica

Domnului  s-a dus cu un coº 

continuare în pag. 6 .
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de ouã sã-l dea dea soldaþilor

care pãzeau trupul Fiului sãu ,

pentru a-i îngãdui sã-l ia. Când

Maria a pus coºul jos, lângã

cruce, o picãturã de sânge a

cãzut din mâinile Mântuitorului

peste ouã ºi, deodatã, toate s-

au înroºit. Surprinºi, soldaþii au

venit ºi fiecare a luat

un ou roºu  ca semn 

despre aceastã ultimã

minune a lui Hristos.

De atunci se crede cã

oamenii roºesc ouã de

Paºte.

O altã legendã

vorbeºte despre o fatã care

tocmai în ziua Învierii plecase

la târg cu niºte ouã . Pe drum

ea aflã cã Iisus a înviat ºi

aleargã înapoi spre casã sã

ducã vestea cea bunã. Ea

întâlneºte pe drum niºte iudei

, cãrora le spune: "Hristos a

înviat!". Aceºtia râd de fatã ºi

îi rãspund batjocoritor. Hristos

va învia atunci când s-or roºi

ouãle din coºul tãu! Fata a

privit ouãle din coº ºi a vãzut

cã sunt roºii. 

Tot din izvoarele

folclorice aflãm cã ouãle roºii

mai au ºi alte puteri : acelea

de a proteja casele de spiritele

malefice. Se spune cã Dracul 

întreba mereu dacã pe Pãmânt

" se mai scriu ouã ºi se mai

cântã colindele " deoarece ,

când  acestea nu se vor mai

þine, Pãmântul se va scufunda

ºi el va pune stãpânire pe lume.

Din perspectiva acestor

relatãri constatãm cã tradiþia

bisericii creºtine face din ouãle

roºii simbolul definitoriu al

m i r a c o l u l u i  Î n v i e r i i

Mântuitorului, ele având

capacitatea de a exprima prin

cromaticã triumful noii credinþe,

iar prin intermediul ei,

renaºterea spiritualã a omenirii.

Pentru epocile de

început ale civilizaþiei, oul

monocromatic, colorat cel mai

adesea în roºu - avea însã

rosturi mai mult complexe, fiind

considerat emblemã a 

universului, care închide în

sine energii latente ºi neînvinsa

forþã a vieþii.

Simbol primordial al

cosmosului la indieni ºi chinezi

, oul era principiu al creaþiei

, iar perºii credeau cã din haos

a apãrut mai întâi oul , din el

nãscându-se apoi Soarele ºi

Luna; din gãlbenuº Soarele ºi

din albuº Luna. În antichitatea

greacã ºi latinã , aceste

convingeri sunt încã viabile,

oul îndeplinind

aceleaºi  funcþii

cosmogonice; din

el au apãrut toate

cele existente pe

Pãmânt,(la fel

c r e d e a u  º i

popoarele slave). 

Alãturi de accepþia

cosmogonicã, oul îndeplinea

în epocile precreºtine ºi funcþia

de simbol protector împotriva

f o r þe lo r  ma le f i c e .  L a

capodocieni culoarea roºie a

ouãlor exprima focul capabil

sã îndepãrteze orice spirit ostil

vieþii ºi renaºterii cosmice. Din

aceste considerente, egiptenii

aduceau ca jertfã zeilor

vegetaþiei, la echinocþiul de

primavarã, ouã roºii. Tot ouã

roºii jertfeau romanii în cadrul

ceremonialurilor dedicate

z e i l o r  c a re  p a t r o n a u

echinocþiul de primãvarã.

continuare în pag. 7 .



VESTEA de Mehadia 7

urmare din pag. 6 .

Cu aceste multiple

semnificaþii , ouãle roºii strãbat

veacurile, aducând pânã în

timpurile moderne credinþa în

forþa, bucuria ºi lumina pe care

o sintetizeazã acest complex

însemn de spiritualitate

strãveche. Expresie vizualã a

renaºterii naturii, a fertilitãþii ºi

fecunditãþii , a forþei invicibile

în lupta cu spiritele malefice,

ouãle roºii, mai reprezentau în

credinþele popoarelor strãvechi

ºi semnul afecþiunii dintre

oameni. Ele se dãruiau celor

dragi în timpul sãrbãtorilor de

Anul Nou ( celebrate la

echinocþiul de primavarã, dupã

ca lendaru l  p recreº t in ) .

Culoarea roºie a ouãlor era în

acest context expresia vieþii

pulsânde, a vitalitãþii maxime,

sugerate prin " roºul ca

sângele".

Multe dintre strãvechile 

acepþii semantice acordate de

popoarele vechi ouãlor roºii se

regãsesc în datinile, credinþele

ºi obiceiurile tradiþionale

româneºti care marcheazã

trecerea peste pragul timpului

sau al vieþii omului. 

Î n  o b i c e i u r i l e

calendaristice ºi în cele cu

funcþie premaritalã , constatãm

folosirea oãlor roºii ca simbol al

fertilitãþii ºi fecunditãþii, al

renaºterii bio- vegetale, dar ºi

al afecþiunii reciproce dintre

tineri. 

Î n  baza  a ces to r

convingeri , fetele oferã

feciorilor, în cadrul horei din

duminica Paºtelui, ouã roºii sau

împodobite cu diverse motive

decorative, ca semn al

afecþiunii ce le-o poartã. În 

sens de emblemã a fertilitãþii, în

Þinutul Pãdurenilor din judeþul

Hunedoara, ouãle roºii se pun

în " pomul" de cinste al

nuntaºilor pentru miri. În  scop

profilactic ºi apotropaic (

terapeutic ºi protector), în

satele bucovinene, ouãle roºii

se dau în mâncarea animalelor

bolnave, cu speranþa cã ele se

vor tãmãdui.

Asociat ºi înteþinut de

aceste strãvechi credinþe, ce au

funcþionat ºi mai funcþioneazã

încã  în ceremonialuri le

tradiþionale, meºteºugul vopsirii

ouãlor cu coloranþi vegetali ºi al

" împistririi " sau ” încondeierii "

oulelor de Paºte este la fel de

vechi ca ºi obiceiurile. Pe întreg

cuprinsul þãrii mesteºugul este

prezent, taina deprinderii sale

constituind ºi astãzi un centru

de interes pentru tânãra

generaþie.

Marea bogãþ ie º i

varietatea de creaþie existente

în acest domeniu pe teritoriul

românesc sunt surprinzãtoare

de la o zonã etnograficã la alta

ºi chiar de la un sat la celalalt,

caracterizându-se printr-o

infinitã diversitate plastico-

decorativã ºi compoziþional-

cromaticã a unui nucleu

strãvechi de motive simbolice.

Mâinile pricepute ºi talentate

ale þãrãncilor au fãurit ºi

fãuresc un rafinat arabesc

filigranat în Bucovina sau o

expresivã grafie în Oltenia ºi

Muntenia, punctatã cromatic

prin tonuri calde ºi echiplibrate

ce amintesc de fastul ºi

strãlucirea ceramicii bizantine

sau de tonurile pure, vibrânde

cromatic, ale miniaturilor

medievale.

Analizând bogatul

repertoriu ornamental al ouãlor

încondeiate, constatãm cã

motivistica lor se grupeazã în

jurul unor teme principale, al

cãror izor l-au constituit, pe de

o parte ,  st rãvech i le

semnificaþii precreºtine al

ouãlor roºii - semnul plastic al

Soarelui fertilizator ºi al

stelelor , completate ulterior de 

continuare în pag. 8 .
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Crucea Paºtelui, iar pe de altã 

parte, universul ocupaþional ºi

mediul de viaþã al sãtenilor

Edificatoare sunt în acest sens

motivele întãlnite pe ouãle

înconde ia te  în  sate le

Bucobinei  ºi numite sugestiv

Crucea, Stelele, Floarea

Paºtelui, Ciuboþica Cucului,

Bradul, Frunza Stejarului,

Ghiocelul, Mãghiranul, Ruja,

Sâmburul de Nucã, Spicul

Grâului etc. Desprinse din

realitatea mediului înconjurãtor

, aceste motive exprimã, într-o

manierã sinteticã, universul

cotidian al þãranilor. Surprinse

în  ipostaze p l ine  de

expresivi tatea art ist icã ,

motivele zoomorfe apar doar

pe ouãle încondeiate de pe

Valea Olteþului. Peºtele,

Cocoºul, Vulturul, Coada

Pãunului sunt redate într-o

manierã originalã , printr-o

grafie sugestivã,

fiind potenþate de

o  c r o m a t i c ã

bazatã pe tonuri

clare de roºu,

galben, ocru ºi

negru.

O grupare

o r n a m e n t a l ã

aparte o reprezintã motivele

inspirate din mediul ocupaþional

al sãtenilor ºi stilizate prin

intermediul unui desen sintetic.

Uneltele d in inventarul

agropastoral sau cele casnice

stârnesc interesul  pr in

expresivitatea lor artisticã pe

ouãle încondeiate în satele

Munteniei ,  Moldovei º i

Transilvaniei. Fierul Plugului,

Sapa, Hârleþul, Grebla ºi Furca

, Cârligul Ciobanului ºi Calea

Rãtãcitã sunt doar cãteva dintre

motivele ce vorbesc depre

activitãþi le cotidiene ale

agricultorilor ºi pãstorilor

români. Vârtelniþele ºi Furcile

de Tors ne evocã lumea satului

din perspectiva îndeletnicirilor

casnice ale mamelor ºi

bunicilor noastre.

Meºteºug ºi artã,

"scrierea", "pictarea" sau

"încondeierea" cu cearã firbinte

a ouãlelor de Paºte este o

activitate extrem de veche a

poporului nostru, care ne

încântã ºi astãzi prin realizãrile

sale de o inegalabilã valoare.

Ca ºi odinioarã în majoritatea

satelor din Bucovina, Botoºani,

Þara Vrancei, Prahova, Buzãu,

Muscel, Argeº, Gorj, Dolj - ºi

Mehedinþi, dar ºi din Bistriþa -

Nãsãud, Marginimea Sibiului,

Întorsura Buzãului ºi zona

Branului, femeile continuã sã

fãureascã aceste "bijuterii"

artistice pline de strãlucire ºi

rafinament estetic. 

Prin intermediul ouãlelor

roºii ºi al celor împodobite cu

diverse motive decorative,

sãrbã toarea creºtinã a

Paºtelui îºi îmbogãþeºte

semnificaþia religioasã ,

conexând dintre valorile eterne

al civilizaþiei un simbol

nepieritor - oul, chintesenþã a

vieþii veºnice ºi renaºterii

perpetue.



VESTEA de Mehadia 9

În data de 12 aprilie 2013, la sediul

Cooperat ivei  Mehadia s-au

desfãºurat lucrãrile Adunãrii

Generale ordinare a membrilor

cooperatori. În temeiul prevederilor

Legii nr.1/2005 ºi al Actului constitutiv

al Societãþii Cooperative de Consum,

adunarea a avut urmatoarea ordine

de zi:

1. Prezentarea, discutarea ºi

aprobarea Raportului Consilului de

Administraþie.

2. Prezentarea, discutarea ºi

aprobarea Raportului cenzorului.

3. Dezbaterea ºi adoptarea

situaþiilor financiare anuale ºi

stabilirea modului de repartizare a

profitului.

4. Descãrcarea de gestiune

administratorilor º i  alegerea

Consiliului de Administraþie.

5. Adoptarea bugetului de

venituri ºi cheltuieli ºi a programului

de activitate.

6. Analiza execu þ iei

contractului de administrare ºi

stabilire a criteriilor de performanþã

pentru anul aferent contractului de

administrare.

7. Stabilirea indemnizaþiei

pentru membrii Consiliului de

Administraþie ºi pentru cenzor, anual.

8 .  A p r o b a r e a

primirii/retragerii/excluderii de membri

cooperatori.

9. Alegerea delegaþiei pentru

Adunarea Generalã a Federal Coop

din data de 19.04.2013, la Oraviþa.

La lucrãrile adunãrii au participat

alãturi de membrii cooperatori cotizanþi

ºi membrii cooperanºi invitaºi.

Din prezentarea raportului de

activitate, prezentat de dl. Cârstoiu

Victor au ieºit în evidenþã principalele

aspecte ale desfã?urãrii activitãþii în

anul 2013.

De la apariþia Legii 1/2005

evoluþia pãrþilor sociale ale membrilor

cooperatori a fost urmãtoarea: la

28.04.2005-15.000000 de lei (1500

Ron) cu 43 de membri, iar la data de

12.04.2013-55.00 Ron cu 20 de

membri, cu o evoluþie în creºtere

valoricã de cu 53.500 lei ºi cu 23 de

membrii cooperatori mai puþin, în

prezent numãrul acestora fiind 20. S-a

propus mãrirea pãrþilor sociale la suma

de 1.000 de lei, începând cu anul

2013, faþã de 100 de lei cum s-a

stabilit în 2008.

La ora actualã patrimoniul

Cooperativei se compune din

urmãtoarele clãdiri:

- Complex Comercial Mehadia,

intabulat în CF;

-  Co mp le x

Comercial Topleþ,

intabulat în CF;

- 6 unitãþi

comerciale de la

parterul Bl. 30,

neintabulate;

- 6 unitãþi de la

parterul Bl. 24,

neintabulate;

-6 unitãþi de la parterul Bl. 67

Maier, neintabulate;

- Sediul Cooperativei Mehadia,

intabulat în CF;

- Moara si Brutaria Mehadia,

intabulat în CF;

- În litigiu clãdirile din Bãile

Herculane- Vila Cooperativei din str.

Domogled nr. 7.

Fost Complex Comercial

Specializat ºi Magazin Metalo-

Chimice din Bãile Herculane (spaþiu

unde se aflã ºomajul), câºtigat, dar

nefinalizat.

continuare în pag. 10.
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În cursul anilor 2005-2012 s-

au fãcut modernizãri la unitãþile

Cooperativei urmând ca în cursul

anilor 2013-2017 sã fie modernizate

toate unitãþile ºi sã fie gãsite soluþii

de intabulare în CF.

În ceea ce priveºte profitul în

anul 2012, acesta este mic faþã de

posibilitãþi, la un capital de 557.572

de lei, profitul a fost de 940 de lei.

Acest lucru se datoreazã faptului cã

investiþiile fãcute se trec la cheltuieli

ºi nu se mai poate mãri valoarea

mijloacelor fixe. O altã cauzã a fost

blocarea contului de cãtre Finanþele

Bãile-Herculane.  Ca urmare a

acestei mãsuri, Cooperativa a purtat,

timp de 4 ani proces cu OFP Bãile

Herculane, proces câºtigat, dar

neluat în seamã de Finanþe. Datoritã

acestui lucru nu s-a mai putut face

nici o activitate comercialã, unitãþile

comerciale fiind date în asociere.

Societatea nu are datorii la furnizori

ºi s-a încadrat în termenul legal de

platã faþã de stat ºi la diferiþi furnizori.

Din Raportul prezentat de dl.

Panduru Chirilã, preºedintele

Comisiei de Cenzori, reiese cã

Societatea Cooperativa Mehadia a

desfãºurat în anul 2012 activitãþi

comerciale în domeniul închirierii ºi

subînchirierii bunurilor imobiliare

proprii, a realizat încasãri ºi plãþi.

Rezultatul exerciþ iului

financiar încheiat la 31.01.2012 a fost

stabilit pe baza datelor din

contabilitate ºi reprezintã un profit în

sumã de 940 de lei.

Din bilanþul prezentat reiese

cã la 01.2012 a existat un sold de

556.632 de lei, iar la finalul anului

2012 a fost de 557.572 de lei, iar

contul de profituri ºi pierderi se

prezintã astfel: în anul 2011: profit

18.186; pierderi 0; din anul 2012:

profit: 940 de lei; pierderi: 0 lei.

În încheierea adunãrii s-a

aprobat Bilanþul contabil întocmit la 31

decembrie 2012 ºi s-a aprobat Contul

de profit ºi pierderi încheiat la 31

decembrie.

Domnul Victor Cârstoiu a fost

reales preºedinte al Consiliului de

Administraþie, iar componenþa

Consiliului de Administraþie este

urmatoarea:

Cârstoiu Victor preºedinte

Bardac Ion         membru

Dorin Iosif          membru

Ferescu Ion        membru

Paulescu Ion      membru

Gruia Cinghiþã

CORESPONDENÞÃ DIN SERBIA

Acte istorice sub ochii  noºtri

Se introduce limba românã în ºcolile din Timoc!?!?

Ceea ce mai pânã nu demult era un vis greu de împlinit, dacã
nu chiar imposibil iatã cã zilele acestea Consiliul Naþional Român cu
sediul la Novi Sad ºi cu sprijinul decisiv al autoritãþilor statului
realizeazã doleanþele multiseculare a românilor timoceni de a se
introduce limba românã în ºcolile generale din Timoc. Deocamdatã
limba românã va fi introdusã ca ºi obiect facultativ la libera alegere a
elevilor dar pentru primul pas este o realizare extraordinarã!

La întâlnirea de la Bor a lui Daniel Petrovici (preºedintele
C.N.R.) ºi Marcel Drãgan (secretarul C.N.R.) cu liderii românilor
timoceni: Boian Barbutici, preºedintele Iniþiativei Culturale Româneºti
(Brestovãþ), Zaviºa Jurj, preºedintele Asociaþiei „Ariadnae Fillum”
(Bor), Predrag Balaºevici, preºedintele Partidei Democrate a
Rumânilor din Sarbia (Bor), Dimitrie Crãciunovici, preºedintele
Miºcãrii Democrate a Românilor din Serbia (Zãiceri), dr. Draghiºa
Costadinovici, preºedintele Societãþii Culturale „Traian” (Vârbiþa
Micã) ºi Tihan Mãtãsarevici, preºedintele Asociaþiei „Dunãrea”
(Cladova) care a avut loc în data de 9 februarie s-a discutat ºi au fost
luate unele hotãrâri istorice privind introducerea limbii române în
ºcolile din Serbia de rãsãrit. Iar încã din martie 2013 vor începe
cursurile pregãtitoare atât pentru elevi cât ºi pentru adulþii doritori de
a învãþa limba mumii. Aceste cursuri vor fi organizate în încãperile
organizaþiilor culturale româneºti iar din toamna acestui an, odatã cu
startul noului an ºcolar limba românã va intra în ºcolile românilor
timoceni.

Vasile Barbu
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La împlinirea

celor ºase

decenii de viaþã

IOÞA BULIC SAU

TOATE-S VECHI ªI

NOUÃ TOATE 

Odatã, pe când în camãºile din

spate purtam pe cei douãzeci ºi ceva

ani, prietenul meu din copilãrie ºi de-o

viaþã întreagã Ioþa Bulic mi-a mãrturisit:

„Cauza proprie a relelor românului e

lipsa de adevãrata culturã”. ªi cum pe

atunci noi înºine ne-am autoales a fi

apãrãtorii românismului ºi eram atât de

convinºi cã tocmai de noi depinde soarta

naþiunii, am pornit împreunã pe calea

atât de bãtãtoritã dar ºi atât de nouã a

cunoaºterii de sine ºi a regãsirii pe sine

în ogorul culturii ºi spiritualitãþii

româneºti.

A m  r e þ i nu t  c uv i n te l e

cãlãuzitoare spuse de Ioþa Bulic cãutând

ºi gãsind cai ºi mijloace pentru ca ele sã

prindã contur ºi sã aibã viaþã ºtiind cã

sub cultura adevaratã o înþelegem pe

cea productivã. A umplut bunul

Dumnezeu lumea cu ce a putut. Dar a

mai fãcut ºi deosebiri. A creat prin

puterea sa oameni puºi în slujba

frumosului, a altruismului din om, puºi în

slujba culturii creatoare a românului, puºi

în slujba filonului uzdinean de a cerceta ºi

prezenta bunãtãþile sufletului ºi a minþii

truditorilor pãmântului ºi a visãtorilor. El,

Ioþa Bulic, de când ºtie de sine este un

suflet pastoral, un gazetar inteligent,

minte agerã de lucrãtor în arealul cultural

românesc, scriitor din a cãrui sclipiri

izvorãsc coordonate culturale ancestrale,

specifice – naþionale.

La Bulic în tot

ce a realizat în ogorul

f e r t i l  a l  c u l t u r i i ,

p u b l i c i s t i c i i  º i

spiritualitãþii naþionale,

genereazã sentimentul

naturaleþ i i, bucurie

culegeri i  roadelor,

c u l o r i l o r  v i n u l u i ,

b e l º u g u l ,  o d i h n a

revelatoare ºi – actul

cultural al implinirii

destinului. A unui destin

mereu pus în cãutarea unor repere privind

mecanismele cunoaºterii.

Paleta de valori realizate de

domnul Bulic o începem cu cea a

gazetãriei facutã la sãptãmânalul

„Libertatea”, unde a fost ºi redactor ºef ºi

mai apoi la „Bucuria copiilor”, unde e tot

redactor ºef, dar nicicum uitând

numeroase alte publicaþii pe care le-a

fondat ºi patronat printre ele nu putem sa

nu amintim „Tezaurul românesc”, prima

foaie a românilor din Panciova. Apoi ne

vom opri asupre acelei fiare salbatece

care este – proza scurtã ºi a

monumentalei ºi de suflet lipite carþi

„Peisaj uºor veneþian”, o carte a cãrþilor

despre Uzdinul purtat mereu în enigmele

sufletului. Nu ºtiu dacã aceastã carte a lui

Bulic e genialã, ieºitã din comun dar sunt

sigur cã este o operã de certã valoare,

cum noi uzdinenii n-am mai avut una

asemenea. Apoi, ajungem, pe calea

bajeniei la latura lui Bulic de minuþios

scormonitor ºi cercetãtor a valorilor de

netãgãduit a satului bãnãþean ºi câmpiei

sale de necuprins.

O amprentã deosebit de

valoroasã domnul Bulic ºi-a lãsat ºi în

activitatea Societãþii de Ecologie din

Uzdin unde în momentul de faþã deþine

funcþia de preºedinte dar ºi ca

organizator desãvârºit de manifestari

cultural-artistice pune în slujba pãstrãrii

ºi afirmãrii valorilor româneºti precum ºi

a satului bãnãþean. Ioþa Bulic este un

adevarat cronicar al vieþii pe care o

trãieºte pe traiectoria Panciova – Uzdin,

a vieþii predecesorilor sãi ºi a

actualitãþilor sufletului trudit al românului.

Activitatea culturalã domnul

Bulic ºi-o realizeazã ºi în cadrul SLA

„Tibiscus” fiind atât participant activ cât ºi

realizator de programe culturale.

Programe care contribuie din plin la

întãrirea iubirii de neam a românilor ºi a

bunelor relaþii de prietenie ºi duratã

trainicã între toþi oamenii de bunã

credinþã.

ª i  act iv itatea cultural-

scriitoriceascã a lui Ioþa Bulic este

deosebit de densã. Reuºind în tot ceea

ce a facut ºi realizat ºi realizeazã în

prezent sã pãstreze ideea centralã din

atmosfera de esenþã a pãstrãrii, afirmãrii

ºi valorificãrii magiei care ne-o oferã

marinimos, zi de zi, limba ºi cultura

româneascã al carui artizan este Ioþa

Bulic, acest neobosit lucrãtor în ogorul

românismului.

În final, vã las ca imaginaþia

Dvs. sã-l defineascã pe omul de culturã

ºi aleasã nobleþe sufleteascã Ioþa Bulic,

apropiatul nostru din a cãrui activitate

depusã aici la Uzdin am învãþat cã –

orice gest conteazã!  

Vasile Barbu
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ARJANA

Moº Pãsulã

Într-o zi de varã, împreunã cu
Pavel fiul meu, un împãtimit al muntelui,
am hotãrât sã parcurgem un traseu drag
mie pe care, cu ani în urmã, l-am
strãbãtut de multe ori. Am rugat un
prieten sã ne transporte cu maºina pânã
la podul Þãzna la aproximativ 14
kilometri în amonte pe va-lea Cernei. De
la înlþimea drumului forestier admirãm
panorama staþiunii Bãile-Herculane. Pe
clãdirile vechi cu o arhitecturã ce
aminteºte de alte vremuri, creºte
vegetaþie spontanã. Acoperiºurile sparte
nu reuºesc sã protejeze tencuiala lãsând
la vedere dreptunghurile roºii ale
cãrãmizilor dezgolite. Privatizare
postrevoluþionarã cu participarea
preponderentã a „ eºalonului ” doi, adicã
la vremuri noi tot noi. Drumul urcã panta
care-l duce deasupra barajului
hidrocentralei în spatele cã-ruia mai
multe Cerne leneºe, bãltind în strachinã,
au cariat pãdurea din jur ºi au îndoliat
peisajul cu o bandã maronie.

Am coborât în apropierea
podului ºi, cu rucsacurile în spinare, ne
îndreptãm spre Cerna. Construcþia de
lemn se sprijinã la maluri pe doi pereþi de
stâncã iar la mijloc pe un picior de piatrã

ce þâºneºte din apã pus acolo parcã
anume sã sprijine podul. Dupã ce am
trecut dincolo mã laud cã aici am prins
un pãstrãv cu undiþa.

- Când l-ai agãþat era cu capul
înspre amonte sau invers ? întreabã
Pavel.

- Ce importanþã are, de ce
întrebi ?

- Ca sã ºtiu cu care ochi nu
vedea.

- Era primãvarã, apa tulbure
altfel nu-i vedeam eu punctele roºii.
Oricât m-aº fi strãduit nu am reuºit sã
învãþ tehnica chiar ºi de la un profesor
ca moº Pãsulã. Era moº Pãsulã ãsta un
om înalt, uscãþiv, cu sprâncene stufoase
ºi cu nasul coroiat. Când îl vedeai
furiºându-se pe malul Cernei cu opincile
în picioare, ciorapi de lânã peste
pantalonii strânºi pe corp, cu o bluzã de
la gãrzile patriotice peste care lega

cureaua, cu clãbãþul negru în cap ziceai
cã e un partizan sârb din filmele cu Tito
care se furiºeazã sã spioneze inamicul.
Obiºnuia sã spunã la toþi cã „ lu t moºu
mei i-o plãcut pasuiu t ºi sã vorbeascã
mult. Ce spunea cu gura întarea cu.....sã
mã iertaþi.” L-am întrebat odatã dacã se
teme de cei de la ocolul silvic. „ Cine,
ocoliþii ? Apãi eu nu îi ocolesc pe ei, dar
nici ei pe mine. Mãnâncã ºi ei pãstrãv ºi
beau rãchie. Au ºefi ºi controale care
mãnâncã pãs-trãv ºi beau rãchie, cã
oameni ni-s. Vezi dumneta or fi ei domni,
o fi pãstrãvul cicã a lor, dar cine-l scoate
din Cerna ? Eu cu strâmba asta ºi cu
muºtele mele din coada cocoºului ”. Ochii
îi sticlesc, îºi aratã „ pasula ” rarã din
gurã, faþa-i radiazã de parcã ar povesti
fapte de arme. 

Spunea moº Pasulã cã într-o
varã o Volgã neagrã a oprit la malul
Cernei din care au co-borât trei domni
fiºcali cu cizme înalte de cauciuc,
pantaloni ºi laibãre cu multe buzunare ºi
pãlãrii mici,  verzi. ªoferul a scos din
portbagaj un braþ de beþe lucitoare, cu
maºinãrii la mânere. Aveau cutii întregi cu
cârlige colorate ºi sãcuie din sârmã în
care sã punã peºtele. Când se pregãteau
sã coboare la Cerna l-au vãzut pe moº
Pãsulã cu strâmba în mânã.

-Sã nu-l prinzi tot moºule ! 
- Ne laºi ºi nouã câþiva cã venim

tocmai de la Bucureºti.
-Apãi domnilor sãnãtoºi sã fim ºi

cum o da Dumnezãu cã numa el
hotãrãºte, rãspunde Pãsulã ridicându-ºi
clãbãþul.

Cei trei au coborât la Cerna înaintând
în susul râului iar moº Pãsulã la vale.
Dupã câteva ore domnii s-au întors
dezamãgiþi la maºinã. Numai unul avea o
puþulicã de lipan în plasa de sârmã. Moº
Pãsulã cu sãcuiul vãrgat doldora
povestea cu ºoferul. S-a uitat cu ironie,
blândeþe ºi înþele-gere la cei trei.

-Numa dumneavoastrã aþi pãcãlit
rãºpârþu, zice, arãtând sãcuiul de sârmã
al norocosului. Dacã tot aþi bãtut atâta
drum, haidaþ la mine acasã. Ne face baba
o coleºã mare, peºte avem destul zice,
plesnind cu palma peste trãistuþa plinã.
Rãºpârþul, dacã nu-l luaþi la Bucureºti l-
om da la mâþã.

-Mulþumim dar sântem cam
grãbiþi, rãspunde unul.

Îºi adunã sculele ºi se pregãtesc de
plecare când, cel care prinsese rãºpârþul

ºi care se pãrea cã e ºeful examina
curios strâmba moºului. Pare un bãþ
obiºnuit cu patru inele de sârmã legate
cu altã sârmã mai subþire, în loc de
mulinetã douã cuie bãtute la capãtul de
care o þine moºul, cuie pe care se
înfãºoarã nailonul. Curiosului i se citeºte
stupefacþia pe faþã. 

Se uitã la bãþul lui, se uitã la
strâmbã. „ Cu asta ? ” pare sã-i spunã
mutra.

-Eºti grozav tovarãºe !
Cochinescu zice ºi întinde mâna.

-Drãghicescu, da‘ toatã lumea
mã ºtie de Pãsulã ºi dupã o
pauzã…domnule. Citeºti pe faþa moºului
cã nu se simte tovarãº cu bucureºteanul.

-Vrei sã ne arãþi cum prinzi
dumneata pãstrãvul ?

-Da’ cum sã nu domnule. N-am
nici o grabã sã mã întorc acasã. Baba
mea îi muiere fainã ºi  vrenicã n-am ce
zice, da are o gurã.....

Lasã sãcuiul în grija ºoferului ºi
coboarã toþi la Cerna. Moºul pune
strâmba în iarbã ºi zvâcneºte cu mâna
dupã gâze. Bucureºtenii se privesc uimiþi
ºi cred cã a dat în altele.

-N-am nimic la cap. Le prind sã
vãd care joacã pe apã, cã pãstrãvul nu-i
prost. De lipan nu-mi pasã, treaba lui.
Lãmurit ce gângãnii roiesc deasupra
Cernei scoate din buzunar o cutie de
carton roasã la muchii, o deschide cu
grijã ºi asistenþa uimitã descoperã o
mulþime de cârlige împodobite de moº cu
firicele multicolore din panã de cocoº.
Alege câteva ce seamãnã cu cele prin-
se ºi le leagã la capãtul firelor. Coarda,
lungã de 5-6 metri are la capãt un dop
de la o sticlã de vin spumos ºi din loc în
loc fire înodate. Cel de lângã dop sã fi
avut o palmã, celelalte din ce în ce mai
mari, iar cel de lângã strâmbã cam cât
moº Pãsulã. Cu o miºcare scurtã,
dibace, învãþatã în timp aruncã dopul
aproape de malul opus ºi merge dupã el
la vale scuturând uºor bãþul. La capãtul
firelor suspendate cârligele multicolore
se miºcã deasupra apei ca un roi.

-Vedeþi dumneavoastrã, dacã
vrei sã prinzi pãstrãvul trebuie sã-i dai
ce-i place ºi sã ºti sã joci muºtele.

Un pãstrãv mãricel sare din apã
ºi rãmâne agãþat în cârlig. La scurt timp
se avântã ºi un lipan, care, ajuns la 

continuare în pag. 13.
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muscã se întoarce ºi, înainte de a
intra în apã, o loveºte cu coada. N-are
noroc. A nimerit cârligul care i se infige
în coadã aºa cã e scos la mal cu capul
în jos. Pãsulã desprine cu grijã pãstrãvul
din cârlig. Lipanul are parte de alt
tratament. Asistenþa uimitã întreabã de
ce.

-Avem noi un vecin, Iorgovan a
lui Coºchibentu. Numa la sãrbãtori nu-i
vezi culoarea izmenelor, dar cu
nasul….la vârul fagului. Aºa ºi ãsta. Pãi
cum ? Pãstrãvului domnule, spune
moºul cu respect, îi place musca mea ºi
ãsta dã cu coada în ea. Ãsta cu oase
multe ºi carne puþinã. Peºte pentru
mâþã, ºi-l aruncã în iarbã.

Dupã ce-ºi adunã sculele se
înorc cu toþii la ºosea. Moºul reânoieºte
învitaþia sã mãnânce peºte gãtit de
babã.

-Mulþumim, suntem cam grãbiþi,
trebuie sã ajungem la Orºova.

Pãsulã goleºte sãcuiul într-un
chipcel de lângã maºinã.

-Apãi sã-l mâncaþi sãnãtoºi.
Doamnele dumneavoastrã or ºti sã-l
gãteascã mai bine ca  baba mea. ªeful
scoate din portbagaj conserve, roþi mici
de caºcaval ºi o ciocolatã viu coloratã.
Altul vine cu o cutie nichelatã din care
oferã moºului cârlige cu muºte.

-Mulþam frumos ! Pe ãºtia le
primesc, dar muºtele ba. Dacã duc
acasã muºtele am val cu baba.

-Cum adicã val ?
-Sfadã. Fãrã supãrare dar cu

spãlãcitele ãstea n-aþi prins nimic. Dacã
le vede baba zice cã am destule ºi nu
mã lasã sã iau pene din coada
cocoºului. Toatã ziua îmi scoate ochii cã
numa al nostru nu are coadã.

Rãmas bun cu strângeri de
mânã ºi propuneri de partide de pescuit
împreunã.

-Îi spun babei cã le-am prins pe
Cerna zice ºugubãþ, ridicând plasa cu
cele primite.

                                         
Gheorghe Mirulescu

April

Într-o ramurã-nfloritã

E-agãþat un cuib, în tei.

Ramura e leganatã,

Legãnându-ºi cuibul ei.

Vântul murmurã prin floare,

Adormind-o cu descântul.

Pasãrea surâde-n aripi,

Cunoscând cã-i numai vântul.

Mi-a zburat de mult din floarea

Sufletului pasãrea,

Aripi ca-ntre fulgi cicoarea,

Verde-n piept ca zarzãrea.

O tot caut de atunci

Prin pãdure, prin copaci.

Pasãre cu aripi lungi,

Unde eºti ºi ce mai faci?

Tudor Arghezi

________________

Cântec de primãvarã

Vii sã-mi baþi iar în fereastrã,

Tânãr soare auriu,

ªi zãpada de pe coastã

Fuge ca argintul viu.

Saltã gureºe ºuvoaie.

Spumegate ºi zglobii.

Cântã cinteze-n zãvoaie

ªi-n vãzduhuri ciocârlii!

Ca zapada care piere

Dupã veacul iernii greu,

Piei ºi tu de-acum, durere,

Iarna sufletului meu!

Albe la fereastrã, douã

Crengi de mãr mi-au înflorit:

Vino, primãvarã nouã,

Vreau sã uit c-am suferit....

ªt. O. Iosif

________________

Primãvara

Bine-ai venit din nou la noi

Suratã primavarã,

Sã mai rãsune prin zãvoi

Teleanca turmelor de oi

ªi cucul pierde-varã.

Bine-ai venit cu pãrul prins

În mãrgãritãrele,

Cu trupul pe sub sân încins

În volburate într-adins

Rochiþi de rândunele.

Mireasã-n carul tãu de flori

Cu fluturi prin bulendre,

Aduci taraf de cântãtori,

Vioarele-n privighetori

Iar cobza-n mãcãlendre.

Dai lumii sufletul senin

ªi dor de poezie,

Dai chef de joc ºi de pelin

ªi poate, un pahar cu vin

Nuntaºului ce scrie. 

Duiliu Zamfirescu

ALE... PRIM{VERII  POEZII
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Încã de la începuturile

sale omul a fost vânãtor, aceasta

f iind una dintre primele

îndeletniciri ce l-au propulsat, în

evoluþia sa, ca specie dominantã

în cadrul regnului animal. Cu

trecerea timpului, concomitent cu

creºterea gradului  sãu de

civilizaþie, vânãtoarea a cãpãtat

diferite aspecte: de la scopul

primordial - asigurarea hranei

tribului, ca pricipal mijloc de

existenþã - în zilele noastre,

vanatoarea  ajunge sã fie

practicatã, în special în þãrile

civilizate, mai mult ca un sport.

Cu toate acestea, activitãþii

vânãtoreºti i se atribuie ºi un rol

important  în asigurarea

biodiversitãþii, a protejãrii ºi

menþinerii unui echilibru optim al

e f e c t i v e l o r  î n  c a d r u l

ecosistemelor. În România,

vânãtoarea respectã în general

aceleaºi linii, printr-o gestionare

raþionalã a fondurilor de

vânãtoare, intr-un un cadru legal

bine stabilit.  

În prezent tot mai multe

voci se ridicã împotriva vânãtorii

de orice fel, negând inclusiv

caracterul sportiv al acestei

activitãþi, asemãnând-o mai mult

cu un act de cruzime asupra

animalelor,  considerând-o ca

nedemnã pentru o fiinþã umanã

civilizatã. 

Din pãcate, la noi ea

pastreazã încã, în unele

mentalitãþ i,  caracteristicile

ancestrale ,,instinctive’’, acestea

manifestându-se prin acþiuni în

special individuale, desigur

desfãºurate în afara legalitãþii. Cu

toate cã legea pedepseºte destul

de aspru asemenea practici, în

România se descoperã anual sute

de cazuri de braconaj cinegetic.

Din pãcate, datoritã în special

mediului ºi modului în care se

desfãºoarã, cazurile respective

sunt foarte greu de descoperit ºi

sancþionat de cãtre organele 

abilitate pentru a urmãri

respectarea legilor în domeniul

cinegetic. 

A c e s t e  d i n  u r m ã

,,vânãtori’’, desfãºurate de cele

mai multe ori individual, fãrã a

exista martori care sã dea în

vileag ilegalitatea, prezintã, pe

lângã riscul de a fi descoperit de

cei ce pãzesc vânatul, ºi riscul ca

atunci când puºca nu ia foc,

vânãtorul sã fie ,,cel fãrã noroc’’,

transformându-se din vânãtor în

vânat. O asemenea  întâmplare,

ce am avut ºansa de a o avea

istorisitã chiar din gura celui ce a

trãit-o, doresc sa vi-o fac

cunoscutã în cele ce urmeazã.

Af lat la începuturile

activitãþii mele la ocolul silvic

Mehadia am avut ocazia de a afla

povestea ,,omului care s-a luptat

cu ursul’’, ca mai târziu sã-l ºi

cunosc în persoana lui Duicu

Nicolae, zis ,,Lae Fãnicã‘‘ din

Cornereva (Caraº-Severin).

Povestea lui este impresionantã,

atât prin cruzimea ce o conþine,

dar ºi prin aerul de mister ce

pluteºte asupra întregii poveºti,

dat de însãºi ,,autorul’’ ei, prin

evocarea trãirilor sale ulterioare.

Fac precizarea cã în momentul

aºternerii pe hârtie a acestei

istorioare, nea Lae nu mai este

printre noi, rãspunzând în urmã

cu doi ani chemãrii cãtre cele

veºnice - Dumnezeu sã-l

odihneascã în pace! Din motive

ce nu au legaturã cu voinþa mea-

una dintre acele necunoscute cãi

ale Domnului, ce ne sunt

pregãtite nouã muritorilor,

îndreptându-mã cãtre orizonturile

întunecate ale durerii ºi suferinþei,

ce m-au þinut o vreme departe de

scris-am amânat, spre regretul

meu, redactarea acestui material.

De aceea aº dori ca publicarea

lui acum sã fie ºi o aducere

aminte de cãtre cei ce l-au

cunoscut pe nea Lae, a fiinþei

sale pamânteºti, cu cele primite

de la Dumnezeu ºi cele dãruite

din puterea ºi voinþa sufletului

sãu în vremea ce a zãbovit

printre noi.                   

Înainte de a vã face

cunoscutã povestea doresc sã vã

infãþiºez câteva date despre cel

de-al doilea personaj al poveºtii

noastre – ursul, pentru o

înþelegere mai corectã a

motivaþiei mele privind adãugarea

unor comentarii vis-a-vis de

aspectul mistic al acestei inedite

înfruntãri, prin implicaþiile sale.

Pe departe cel mai fioros

animal al pãdurilor noastre, ursul

a constituit întotdeauna teama de

a pãtrunde în ungherele tainice

ale codrului, locul în care acest

animal iºi desfaºoarã, rareori

tulburat, viaþa sa de sãlbaticiune

singuraticã. Puternic, violent, 

continuare în pag. 15.

POVEªTILE PÃDURII: 

OMUL CARE S-A LUPTAT CU URSUL
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urmare din pag. 14 .

imprevizibil ºi uneori chiar

crud, ursul este un animal

venerat din cele mai vechi

timpuri, cercetãtorii confirmând

existenþa unui cult al acestuia,

încã din paleolitic. Se

constatã tendinþa omului

încã din aceleaºi vechi

timpuri de a personaliza,

mai ales în mitologii,

animalele, atribuindu-le, în

funcþie de caracteristicile lor

d o m i n a n t e ,  v a l e n þ e

comportamentale specifice

omului.  În mitologia

noas t rã  u r su l  es t e

asemãnat chiar cu omul,

atribuindu-i-se uneori ºi un

caracter divin.  Într-o legendã

biograficã, se spune cã se trage

dintr-un om care era morar sau

cioban într-un sat, iar dintr-una

din mitocredinþele poporului

român se distinge mitul

ursitoarelor, zânele ce la naºtere

sunt chemate pentru a stabili

soarta viitoare a copilului. Aceste

ursitoare par a-ºi trage numele

atât din Ursa Mare, cele ºapte

stele ale Poporului Getic, care

înconjoarã la rândul lor capul

Maicii Domnului în tradiþia

creºtinã, cât ºi din numele

zei þei  ursoaice Artemis.

Reprezentarea de zeiþe ursoaice

este foarte veche în cultura mai

multor popoare, iar prezenþa

divinizatã a ursului o gãsim la

multe popoare în basme,

sãrbatori-zile ale ursului, etc.  

Având în vedere toate

aceste date, presupunerea unei

înfruntãri între om ºi urs ne duce

cu gândul cãtre dezlãnþuirea

acelor misterioase forþe ale

Universului, ce au existat ºi în

conºtiinþa omului primitiv, de a

cãror teamã a creat toate aceste

mituri, teamã ce am motive sã

cred cã existã ºi astãzi în acele

unghere ale minþii noastre, în care

dãinuie încã tare ancestrale

instinctive, datorate necunoaºterii

logice ºi întemeiate a tuturor

lucrurilor ce ne inconjoarã.

Spre un sfarºit de varã a

anului 1985 ne indreaptã amintirile

lui nea Lae,  începându-ºi

istorisirea marcantului episod din

viaþa sa. 

O zi obiºnuitã de muncã,

împãrþitã între obligaþiile de

serviciu ºi cele familiale, la fel de

grele ºi unele ºi altele, fiindcã

viaþa la þarã pe cât este de

frumoasã pe atât este de grea, iar

când trãieºti într-un sat de munte,

aºa cum este Cornereva, truda-þi

este mult mai greu rãsplatitã - aici

pãmântul este sãrac dar muncit cu

pricepere, aºa cum o fac  aceºti

,,munteni” de generaþii, rodul lui

este bogat ºi curat.  Aºa cã a te

împãrþi între munca gospodãriei ºi

cea de serviciu - maistru de

exploatare în pãdure, la care se

adaugã în cazul lui nea Lae ºi o

pasiune de o viaþã, moºtenitã de

la pãrinþii sãi, cea de vânãtor, este

uneori mai greu. Pentru a le

împlini pe toate adesea eºti nevoit

a impleti o îndeletnicire cu alta.

Astfel, munca de maistru de

exploatare se putea împleti uºor

cu pasiunea  vânãtorii, ambele

având ca loc de desfãºurare

pãdurea. 

Ziua de varã, în care

povestea noastrã iºi aflã locul,

începe ca o zi oarecare pentru

nea Lae, datoria de serviciu fiind

cea dintâi ce trebuie ispravitã:

puºca nelipsitã de la spate ºi

drumul pãdurii cu grija

lemnului ce trebuie tãiat

de oamenii sãi pentru ca

parchetul sã fie lichidat

în termenele date de

cãtre Ocolul silvic, atunci

când i-a fost încredinþat. 

O trecere pe la

stâna fratelui sãu, aflatã

în drumul strãbãtut de

atâtea ori, îi aduce

vestea cã ursul tocmai furase în

acea noapte douã oi din turmã.

Zile grele pentru oieri în acel an,

îmi mãrturiseºte cu tristeþe nea

Lae, ursul mâncase în acea varã

30 de oi de la stânile sãtenilor.

Fratele lui nu avea decât 63 de

oi, însã cele douã furate de urs

însemnau destul de mult pentru o

familie mare ce trebuie

întreþinutã. Munca grea a

oieritului nu-þi oferã multe bucurii,

iar pierderile în efective constituie

un motiv de multã tristeþe ºi

îngrijorare pentru cel ce le

îngrijeºte cu trudã ºi sudoare,

aceleaºi fiind ºi sentimentele ce-l

încercau pe fratele sãu la

comunicarea neplãcutei veºti.

 Cu o parte din greutatea

tristeþii fratelui ªtefan,  nea Lae

pleacã mai departe chemat de

datorie, chemare care s-a dovedit

a fi, în acea zi, de fapt a

destinului sãu. 

(continuarea în numãrul

urmãtor)

Costel Vlaicu, Mehadia,

aprilie 2013
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Ion ºi Gheorghe merg

la vânat de pãsãri. Ion vede o

raþã. Trage în ea. Gheorghe

vede ºi el o raþã. Trage în ea.

Apoi, peste ei trece un

deltaplan. Ion: 

- Gheo, ºtii ce pasãre îi aia? 

- Nu, da eu o împuºc!... Pac! 

- ªi eu!... Pac! 

- Ei, Gheorghe, ºtii ce-a fost

aia? 

- Nu ºtiu, da' mãcar bine cã i-a

dat drumul bietului om!...

             p

Douã blonde stau de

vorbã: 

- Auzi, dragã, tu eºti cumva

bolnavã? 

- Nu! Da' de ce mã întrebi? 

- Pãi, am vãzut ieri ieºind

doctorul de la tine! 

- Ei, ºi ce?!? Dacã eu am vãzut

ieri ieºind trei soldaþi de la tine,

trebuia sã te-ntreb dacã a

început rãzboiul?!?...

             p

L a  t r i b u n a l ,

judecãtorul: 

- ªi vreþi sã susþineþi cã atunci

aþi crezut cã portofelul gãsit vã

aparþine? 

- Portofelul nu, dar bacnotele

îmi pãreau cunoscute...

            p

Doi proºti, gãsesc pe jos

o oglindã. Unul se apleacã ºi o

ridicã. Celãlalt îl întreabã: 

- Ce-ai gãsit, bã', acolo? 

- Bã', sã nu-þi vinã sã crezi!... O

pozã de a mea!... 

- Ei, na!... Ia sã vãd!... Aualeo!...

Mã', da ce urât mai eºti!...




