
 

 

                

 

 

Apare la fiecare început de lună. 

Cuprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea Vulcana-Băi. 

Urmăreşte să culeagă şi să împrăştie cam tot ce interesează. 

Mulţumeşte cititorilor săi, asigurându-le apolitismul declarat. 
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SĂRBĂTORILE VIN! 

 

 

 

Vin cu zâmbete, cu dragoste și suflete care tresaltă de fericire! Și prima mare sărbătoare 

începe, evident cu ZIUA ROMÂNIEI. La 104 ani de când suntem un tot, întreaga națiune freamătă 

într-un singur suflet – sufletul românesc. LA MULȚI ANI, PATRIEI NOASTRE DRAGI! 

 Și ce dacă a mai trecut un an peste noi? 

Suntem aceeași și, cu certitudine, mai înțelepți. Am 

traversat perioade grele, dar am ieșit cu fruntea sus. Se 

spune că pe noi, românii nu ne poate doborî niciun 

cataclism. Suntem făcuți să stăm drepți în orice 

situație ne-am afla. Deci, dacă mai „îngropăm” un an 

să-l facem ca strămoșii noștri: cu strigăte de bucurie și 

cu multă veselie, și nu în ultimul rând, cu speranța 

într-un an mai bun și mai roditor. 

Când eram copil adoram iarna; abia o așteptam… Dar care copil nu o iubește? Locuiam și 

încă locuiesc la țară (recunosc că sunt o țărancă nostalgică!), aveam o curte mare la dispoziția mea. 

Când se așternea zăpada și, la vremea aceea, era din belșug, abia așteptam să ies, să mă tăvălesc prin 

ea, să mă dau cu sania, să fac oameni de zăpadă. Greu reușeau părinții să ne determine  să intrăm 

seara în casă. Eram siderată de omătul proaspăt și nu mi-aș fi imaginat iarna fără zăpadă, fără foc în 

sobă, lemne trosnind, vânt care șuieră în geam, ferestre înghețate, flori de gheață, sau viscole 

năprasnice care să țină zile în șir. Seara stăteam cu nasul lipit de geam și număram fulgii veniți șuvoi 

din cer. Îmi amintesc că într-un an era zăpada cât gardul din curtea părinților mei. Ne-am făcut 

tuneluri pe sub zăpadă și acolo ne zbenguiam cât era ziua de lungă. Regret acum că băieții mei nu 

mai au parte de astfel de amintiri. Din păcate, cerul e mai zgârcit în a ne mai oferi zăpezile de 

altădată… Decât atunci când îi ducem la munte mai simt frenezia săniușului, ori a schiatului, sau, cel 

mai simplu, cu celofanul sub ei! 

„O vorbă bună poate încălzi trei luni de 
iarnă.” 

(proverb japonez) 



 

 

Cred că fiecare lucru, fiecare persoană, fiecare întâmplare și, implicit, fiecare sezon al anului 

are părțile ei frumoasă. Depinde doar de noi să o descoperim și să învățăm să o apreciem. 

Ca o concluzie aș spune că, cel puțin calendaristic, iarna a sosit.  Orice poate fi de poveste, 

dacă noi îl facem să fie de poveste. 

De sărbători de vis să aveți parte și îmi doresc ca și la anul să ne vedem cu bine, să ne aducă 

tuturor noul an numai pace, fericire, sănătate, liniște și gânduri bune! 

SĂ AVEM ANUL CE TOCMAI NE BATE LA UȘĂ MAI BUN! 

 

 

        Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINEA DE ZI A ŞEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN LUNA NOIEMBRIE 

 2022

 

 

 

 

Anexa nr. 1  

 la DISPOZIȚIA PRIMARULUI nr. 530 din 22 noiembrie 2022 

 

 

 

P R O P U N E R I L E  

privind ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 28 noiembrie 2022 

 

 

 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare; 

 

2. 1 Decembrie – Ziua Națională a României; 

Expunere prezentată de domnul învățător, Vasile IORDACHE, consilier local; 

 

3. Acordarea scrisorii de mulțumire publică adresată familiilor care au găzduit cetățeni străini 

aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina; 

 

4. Prelungirea Contractului de închiriere nr. 8.357 din 6 noiembrie 2012 dintre Comuna 

Vulcana-Băi și Societatea Farmacia Kogălniceanu S.R.L.; 

 

           5. Aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de 

muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2023; 

 

6. Validarea unor dispoziției ale primarului comunei privind rectificarea bugetului local pe 

anul 2022, emise prin autorizarea dată de Consiliul Local cu Hotărârea nr. 7 din 31 ianuarie 2022 

privind aprobarea bugetului local al comunei Vulcana-Băi, pe anul 2022; 

„Florile primăverii sunt visele iernii, 
povestite dimineaţa la micul dejun al 

îngerilor.” 
(Khalil GIBRAN) 

 



 

 

 

7. Aprobarea protocolului de colaborare între comuna Vulcana-Băi și Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale, în cadrul proiectului „HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 

130963. 

 

Inițiatorul proiectului de la pct. 4-7: Emil DRĂGHICI – primarul comunei. 

 

8. Probleme curente ale administrației publice locale; 

 

9. Alegerea președintelui și a potențialului-președinte de ședință pentru durata ședinței  

următoare. 

 

 

 

 Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIE PENTRU MONITORIZAREA 

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFÂNTUL IERARH DOSOFTEI, MITROPOLITUL MOLDOVEI – 13 DECEMBRIE  

 

 

 

 

 

În fiecare an, pe 13 decembrie, Biserica Ortodoxă Română 

îl pomenește pe Sfântul Ierarh Dosoftei, mitropolitul Moldovei.  

Sfântul Ierarh Dosoftei, mitropolitul Moldovei, este 

cunoscut în istoria Bisericii Ortodoxe Române pentru determinarea 

cu care a luptat pentru tălmăcirea cărților de cult în limba română, 

astfel încât cuvântul de învățătură să fie înțeles de fiecare în parte. 

Numele său rămâne însemnat cu majuscule în istoria 

noastră, fiind unul dintre cei mai importanți cărturari români și 

primul versificator al psaltirii în toată Ortodoxia răsăriteană. De 

asemenea, este cunoscut ca fiind autorul primelor traduceri din 

literatura universală în românește, primul traducător din Moldova 

al cărților de slujbă în românește, primul cărturar român care a 

copiat documente și inscripții, precum și unul dintre cunoscătorii și 

traducătorii din literatura patristică. Întreaga sa activitate pe tărâm 

literar și liturgic îl situează printre cei care au contribuit substanțial la formarea limbii române 

literare. 

„Dând piept cu iarna orice floare moare, 
Dar vii rămân miresmele-n cleştare.” 

(William SHAKESPEARE) 

 



 

 

Pentru viața sa duhovnicească deosebită, pentru eforturile sale neobosite de a lumina poporul 

întru păstrarea dreptei credințe, precum și pentru reușita sa de a introduce limba română în cultul 

bisericesc, pe 14 octombrie 2005, de sărbătoarea Sfintei Parascheva, în Catedrala mitropolitană de la 

Iași a avut loc proclamarea canonizării sale.  

Sinodul BOR a stabilit ca zi de pomenire a Sfântului Ierarh Dosoftei data de 13 decembrie, 

cea în care mitropolitul moldav, în anul 1693, trecea la cele veșnice. 

Născut pe 26 octombrie 1624, în familia Barilă din ținutul Sucevei, ierarhul de mai târziu 

avea să primească la naștere numele de Dimitrie. Și-a început studiile la Iași, la Colegiul de la 

Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi”, desăvârșindu-și apoi educația la Școala Frăției ortodoxe 

„Adormirea Maicii Domnului” din Lvov (Ucraina), unde a studiat limbile greacă, latină, slavona 

bisericească, polona, Sfânta Scriptură și învățăturile Părinților Bisericii, dar și retorica și poezia. 

După încheierea studiilor s-a întors în Moldova, la Mănăstirea Probota, unde, în 1649, a fost 

tuns în monahism sub numele de Dosoftei. De altfel, în această mănăstire începe prolifica sa 

activitate cărturărească. Aici, în anul 1650 traduce pentru prima oară în românește Istoriile lui 

Herodot. Grație virtuților sale de cărturar, precum și a vieții sale duhovnicești, a urcat treptat în 

ierarhia bisericească, fiind hirotonit episcop de Huși (1658-1660), episcop de Roman (1660-1671), 

pentru ca apoi să devină mitropolit al Moldovei (1671-1674 și 1675-1686). 

Activitatea sa arhierească nu l-a împiedicat să-și dedice munca și să depună eforturi uriașe 

pentru a aduce mai aproape de înțelegerea poporului cărțile de învățătură, dar în mod special cele 

utilizate în biserici, până atunci limba folosită în oficierea slujbelor fiind slavona. O limbă greoaie și 

prea puțin accesibilă celor mulți. Tocmai de aceea, munca imensă depusă de vrednicul mitropolit 

Dosoftei a contribuit, de fapt, la introducerea limbii române în cultul bisericesc și la modernizarea și 

transformarea limbii române literare. 

Psaltirea în versuri, prima operă poetică de mare întindere din literatura română 

Printre primele cărți care au văzut lumina tiparului în românește se numără Psaltirea în 

versuri și Acatistul Născătoarei de Dumnezeu (tradus din slavonă), ambele lucrări fiind tipărite la 

Uniev, Polonia, în 1673. Psaltirea în versuri rămâne în istoria literaturii o autentică premieră, fiind 

prima operă poetică de dimensiuni considerabile – 8.643 de versuri, în peste 500 de pagini.  

Activitatea sa cărturărească a continuat cu noi cărți de slujbă și de învățătură în limba 

română. Dumnezăiasca Liturghie a apărut în 1679, fiind a doua traducere românească, din greacă, a 

Sfintelor Liturghii, după aceea a diaconului Coresi, din 1570. Lucrarea, retipărită într-o ediție 

îmbogățită în 1683, este prima traducere care cuprinde toate cele trei liturghii și prima tradusă de un 

ierarh. O carte de căpătâi, pe care Dosoftei o socotește ca fiind un dar pentru cei mulți: „Din cât S-au 

îndurat Dumnedzău de ne-au dăruit mila Sa, dăruim și noi acmu deodată acest dar limbii românești, 

svânta Liturghie, scoasă pre limba rumânească de pre elinească, de lauda lui Dumnedzău să-nțăleagă 

toț carii nu-nțăleg sârbește sau elinește. Carea primind ca un odor cel mai scump ceresc, pre 

Dumnedzău să lăudaț, și pre noi la svânta rugă nu uitareț, și fiți sănătoș”. 

În 1680 a văzut lumina tiparului Psaltirea de-nțăles, cu text bilingv slavo-român, iar un an 

mai târziu Molitvălnic de-nțăles (1681). În 1683 apare și lucrarea Parimiile de preste an. 

Timp de 25 de ani (1682-1686) a muncit asiduu la traduceri după izvoare grecești și slavone, 

tipărind în limba română Viața și petrecerea sfinților, în patru volume. Această lucrare, ca și Psaltirea 

în versuri, a circulat, așa cum apreciază istoricii, în toate cele trei țări române, contribuind la 

cultivarea îndeletnicirii de a citi, a evlaviei în rândul poporului, la întărirea conștiinței naționale, dar 

și la îmbogățirea vocabularului limbii române, prin împrumutarea unor termeni din greacă și latină. 

Fragment din Tomosul sinodal al Bisericii Ortodoxe Române autocefale privind canonizarea 

Sfântului Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei 

„Având în vedere viața pilduitoare a învățatului Ierarh Dosoftei, evlavia sa călugărească și 

înțelepciunea sa sfântă, în tâlcuirea cuvântului lui Dumnezeu, pentru luminarea slujitorilor sfintelor 

altare și a poporului credincios, precum și păstrarea dreptei credințe, urmând obiceiul sinodal și 

chemând în ajutorul nostru puterea lui Dumnezeu, Celui închinat și preamărit, Hotărâm: Ca de acum 

înainte și în veci Ierarhul Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, să fie numărat între Sfinții Bisericii și să 

fie pomenit și cinstit cu cântări de laudă în ziua de treisprezece a lunii decembrie. Poruncim, de 

asemenea, în Duhul Sfânt, ca viața, slujba și icoana Sfântului să fie primite cu evlavie de preoții, 

monahii și credincioșii ortodocși. 

Spre deplina statornicire a celor pe care le-am hotărât în chip sinodal și canonic, întărim cu 

semnăturile noastre acest Tomos sinodal de canonizare a Sfântului Ierarh Dosoftei, Mitropolitul 



 

 

Moldovei, aducându-l la cunoștința clerului și a tuturor dreptcredincioșilor din cuprinsul Patriarhiei 

Române.  Dat în București,anul mântuirii 2005,luna iulie, ziua a cincea’. 

Sfântul Mitropolit Dosoftei a fost un ierarh pilduitor, legat de tradiție, un apărător al 

Ortodoxiei, un mare om de cultură și un deschizător de drumuri. 

Mitropolitul Dosoftei a fost în cultura românească și în special în Biserică un pionier în multe 

domenii. Sfântul Mitropolit Dosoftei este considerat primul mare poet român, un pionier în arta 

versificării, pentru că el a versificat Psaltirea, și a fost unul dintre cei care au deschis drumul tipăririi 

Liturghierului în limba română. După cunoștințele mele, el a fost primul ierarh care a tipărit o 

versiune completă a Liturghierului în limba română, la Iași, în 1679, fiind urmat de alte ediții care au 

marcat fundamental istoria devenirii limbii române: Liturghierele editate de Sfântul Mitropolit Antim 

Ivireanul (Târgoviște, 1713), de mitropolitul Iacov Putneanul (Iași, 1759) sau de mitropolitul 

Veniamin Costachi (Iași, 1818), care au constituit modele și baze pentru toate edițiile de după ele. 

Dar pentru că atunci, în vremea mitropolitului Dosoftei, nu se putea publica o carte de cult, mai ales 

un Liturghier fără aprobarea unui mare patriarh, și în condițiile în care mitropolitul Moldovei n-a 

primit aprobare în acest sens de la patriarhul Constantinopolului, el s-a adresat patriarhului de 

Alexandria, care i-a dat binecuvântarea pentru tipărirea în limba română. 

Pe mitropolitul Dosoftei îl putem considera un biograf al sfinților deoarece în Viața și 

petrecerea sfinților i-a pomenit, pe lângă sfinții cunoscuți ai întregii Ortodoxii, pe sfinții autohtoni, 

din Moldova. A scris despre Sfinții Partenie și Rafael de la Agapia Veche, despre sfinții de la Tazlău, 

de la Bisericani sau din alte zone, ale căror sfinte moaște le-a văzut cu ochii lui. Unele dintre acestea, 

povestește mitropolitul Dosoftei, erau adăpostite în sicrie săpate în trunchiuri de brad, în fața cărora 

oamenii se închinau cu multă evlavie. În canonizarea acestor sfinți de către Biserica Ortodoxă 

Română, un rol fundamental l-au avut descrierile făcute de mitropolitul Dosoftei. De asemenea, 

Sfântul Dosoftei este unul dintre primii ierarhi români care au vorbit despre Sfânta Parascheva și 

căreia i-a închinat câteva pagini în această lucrare a sa, Viața și petrecerea sfinților, la puțini ani după 

ce sfintele sale moaște au fost aduse în Moldova, în anul 1641. Așadar, mitropolitul Dosoftei este 

autorul unei importante opere de pionierat în domeniul versificării, în tipărirea textelor religioase în 

limba română, precum și a vieții sfinților. 

Mitropolitul Dosoftei a fost un ierarh pilduitor, un om legat de tradiție și un apărător al 

Ortodoxiei. A fost, de asemenea, prin opera sa de pionierat, un deschizător de drumuri pentru 

numeroșii oameni de cultură din ținutul Fălticenilor: Creangă, care s-a legat de Fălticeni, Sadoveanu, 

Labiș, familia Lovineștilor, atâția și atâția oameni de cultură din acest ținut, aflat totuși într-o 

oarecare izolare, departe de capitala Moldovei și, ulterior, de capitala României, dar un loc pe care el 

l-a binecuvântat cu șederea sa la Mănăstirea Probota, unde s-a născut duhovnicește. 

De asemenea, a fost un ierarh mărturisitor. A murit departe de țară, fiind înmormântat în 

Biserica ‘Nașterea Domnului’ din Jolkiew, astăzi în Ucraina. A trecut la Domnul pe 13 decembrie 

1693, la puțin timp după ce a slujit Sfânta Liturghie, în biserica în care i se acordase un loc, de către 

regele de atunci al Poloniei, spunând ucenicilor săi: „Iată unde am ajuns noi a muri…”  S-a întins pe 

o laviță, a închis ochii și în câteva clipe și-a dat sufletul lui Dumnezeu. 

 
 

 
 
 
 

Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                 PAROHIA VULCANA DE SUS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IOAN ALEXANDRU – 81  ani de la nașterea poetului, eseistului și omului politic român 

(25 decembrie 1941) 

 

 

 

 

S-a născut în noaptea de 25 

Decembrie 1941 (Crăciun) în localitatea Topa Mică, 

județul Cluj. Din anul 2016, localitatea Topa 

Mică este sat aparținător comunei Sânpaul, împreună 

cu Mihăiești, Berindu, Șardu, Sumurducu. 

„Întâmplarea a fost să fie în noaptea de 

Crăciun. Mama, ostenită de pregătirea sărbătorilor, a 

trebuit să se despovăreze și nu m-a trecut în acte ca 

să nu mă îmbătrânească cu un an de cinci zile. Așa 

că apar în acte la 1 ianuarie.“ („Satul transilvan, cu 

toată austeritatea lui, este o permanență a scrisului 

meu“ – Dialog, loan Alexandru, (în) ..Convorbiri 

literare”, Iași, 1987, nr. 3, martie, p. 3). 

Într-adevăr, în „Registrul de nașteri al comunei Mihăiești“ (în 1941, localitatea Topa 

Mică aparținea de comuna Mihăiești) la poziția nr. 1 din anul 1942 este consemnată data nașterii lui 

Ioan Alexandru (Ion [Janos] Șandor): 1 ianuarie 1942. Data înregistrării: 2 ianuarie 1942. Părinții - 

tata: Șandor loan [Sándor Janos], 30 de ani, agricultor [foldmüves]; mama: Valeria (n. Kozar), 22 de 

ani, Topa Mică [Pusztatopa]. Toate datele din registru sunt în limba maghiară (până în 1944), 

inclusiv numele sunt maghiarizate. Această parte din Transilvania a fost smulsă din teritoriul țării 

prin Dictatul de la Viena. 

Își petrece copilăria în satul natal (dar și la Berind, unde era „mama bătrână Todosia”), despre 

care va nota mai târziu destul de multe amintiri, reflecții, meditații etc. „Pot să spun că întreaga mea 

copilărie este legănată de tradiția teribilă a Transivaniei, a unui sat, aș putea spune ancestral, de 

dealuri ce premerg Munții Apuseni, cu oameni viguroși, păstrători de tradiție și rânduieli. [...] Satul 

transilvan, cu toată austeritatea și sacralitatea lui, este o permanență în scrisul meu. Când am plecat 

de acolo am avut sentimentul că am plecat din rai și așa a fost. Până când am înjghebat familia în 

care am regăsit acel rai, într-o altă formă, satul a rămas nucleul existenței mele.” („Satul transilvan, 

cu toată austeritatea lui, este o permanență a scrisului meu“ – Dialog, Ioan Alexandru). 

„Am copilărit într-o perioadă mai zbuciumată din istoria noastră, dar trăiam în natură. 

Călăream caii de mic și codrul era la doi pași de sat, turmele și izvoarele și cerul uriaș revărsat peste 

noi. Dormeam în fân vara și înainte de ivirea zorilor eram pe câmp cu caii și bivolii la păscut. Iarna 

cu oile. Știu de mic toată rânduiala naturii...” (Ioan Alexandru, „A fi poet înseamnă a lua în grija ta 

totul, tot ce ființează într-o patrie”, interviu de Aurel Sasu, (în) „Tribuna”, Cluj, anul XIX, 1975, nr.5 

(945), 30 ianuarie, p. 5) 

În 1958, după școala făcută în satul natal (unde l-a avut profesor de română pe Ilie Butoi, pe 

care-l menționează ca apropiindu-l de literatură, în special de Eminescu), devine elev la Școala 

Medie „G. Barițiu” din Cluj. Încă din perioada studiilor liceale este cunoscut în mediile literare 

clujene și citește la cenaclurile literare de aici. Este perioada în care îl va cunoaște pe Lucian Blaga: 

„Atunci când zăpada se aşterne peste 
pământ, îmi pot închipui că păşesc peste 

nori.” 
 (Takayuki IKKAKU) 
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„Mi-l amintesc pe liceanul de la „G. Barițiu” de prin 1959 citind cu vocea gravă și avântată în 

fața câtorva redactori entuziasmați ai revistei „Steaua”. Îmi rămâne foarte vie în minte și ziua de 

primăvară în care am sunat pur și simplu, alături de Liviu Petrescu și Ion Papuc, la ușa lui Lucian 

Blaga, care ne-a întâmpinat cu ochii lui de pe vremuri din Istoria lui G. Călinescu, poftindu-ne, cu 

simplitate, să-i trecem pragul (au urmat apoi, în câmpul pe-atunci apropiat de casa poetului, lecturile 

noastre emoționante din poemele ediției definitive din 1942). Și nu voi uita vreodată vizita pe care i-

am făcut-o, imediat după timidul meu debut din 1966, în satul natal, Topa Mică, într-o zi de foarte 

însorit septembrie; plecase, mi-au spus părinții săi, la o mătușă din Florești, am străbătut pădurea de 

la câțiva kilometri ca să-l găsesc așezat în strana bisericii din sat, la o liturghie cum n-am mai auzit 

niciodată: o oficia, în odăjdii aurii, un foarte bătrân preot, Cosma, coborât parcă dintre apostolii și 

dascălii lui Goga; în casa parohială a acestuia am petrecut noaptea, întorși la Topa, între sfeșnice și 

stele mari. Au fost însă și minunatele seri de cenaclu de la Facultate, șezătorile literare ale acelor ani, 

[...], atâtea și atâtea întâlniri și convorbiri prietenești, dintre care una, notată după mutarea la 

București, a apărut în revista Echinox. Ani de-a rândul i-am simțit apoi mâna fraternă pusă cald pe 

umăr și i-am auzit adresarea «Frate Ioane», cu care obișnuia să mă întâmpine.[...] Pentru istoria mai 

nouă a poeziei românești, Ioan Alexandru cel «blond, cârn și cu urechi barbare», «răzvrătitul 

presupus» despre care vorbea un Portret din Viața deocamdată, adică poetul unui «loc și timp 

anume», neliniștit și tragic, va rămâne, oricum, cu mult mai viu decât Ioan, definitiv înseninatul său 

frate imnic. Sub numele celui dintâi a trăit și a scris poate ultimul mare poet al Transilvaniei.” (Ion 

Pop, Ultimul rapsod al Transilvaniei, (în) „Grai”, Bistrița, 2002, nr. 1). 

În 1960 debutează cu poezia Floarea mea în revista „Tribuna” din Cluj (anul IV, nr 14, 7 

aprilie, p. 6). Poezia este semnată: Ioan Alexandru, elev. 

În iunie-iulie 1962 termină studiile liceale și susține examenul de maturitate (Diploma de 

maturitate nr. 32/1962, eliberată de Școala Medie „Gh. Barițiu” din Cluj). 

În decembrie se transferă de la Institutul Pedagogic de 3 ani din Cluj la Facultatea de 

Filologie a Universității din Cluj („Cererea aprobată de tov. Rector C. Daicoviciu...”). Cu numele 

Șandor I. Ioan este înmatriculat la secția Limba și literatura română (numărul matricol: 2634). 

Spirit liber, fire ușor boemă, la vârsta iubirilor furtunoase și a prieteniilor sincere, în timpul 

când poezia tortura sufletul și zdruncina mintea trebuind să fie scrisă, cu o anume notorietate literară 

dat fiind că publicase deja poezii în presa literară, cu o personalitate deja puternic conturată, tânărul 

poet suporta mai greu rigoarea unui program fixat în ore exacte, între cursuri, seminarii, colocvii și 

examene. Așa se face că la sfârșitul anului I (1962/1963) este „Exmatriculat de Rectorat” 

pentru neîndeplinirea sarcinilor de studiu (Decizia nr. 9013 din 25.X.1963), dar este reprimit în anul 

universitar următor (1963/1964) tot „pe baza deciziei Rectoratului Universității nr. 4187 din 30 

aprilie 1964”. 

În 1964 promovează anul I la Facultatea de Filologie a Universității din Cluj și se transferă 

apoi la Universitatea din București. În documentele existente la Universitatea din Cluj se 

menționează: „Transferat la Facultatea De Filosofie a Universității din București, la 25.IX.1964”. 

Debutează editorial cu volumul „Cum să vă spun“, semnat Ion Alexandru; prefață de Mihai 

Beniuc, prezentare grafică: Mihu Vulcănescu, Editura pentru Literatură, București, 74 p. Cronicile 

literare apărute în majoritatea revistelor literare consemnează apariția unui nou poet. „La Mihai 

Beniuc m-am dus cu manuscrisul primei mele cărți întâi pentru că este un mare poet transilvan și 

simțeam acest lucru, apoi pentru că era președintele Uniunii Scriitorilor și eu eram un necunoscut nu 

tocmai bine văzut în Clujul din care a trebuit să plec și știam cuvântul lui are greutate, cum a și avut, 

în sensul că m-am putut statornici într-un loc să-mi văd de carte și scris. Beniuc m-a ajutat să reintru 

la Facultate și mi-a scris prefața cărții fără să mă cunoască.” (loan Alexandru, „A fi poet înseamnă a 

lua în grija ta totul, tot ce ființează într-o patrie”). 

În același an devine membru al Uniunii Scriitorilor și se căsătorește cu Spitz Ulvine-Grete 

(act de căsătorie nr. 6 din 1964, Sfatul Popular al comunei Sâncraiul Almașului, județul Sălaj). 

Tot în 1964 citește la Cenaclul „Nicolae Labiș” un amplu ciclu de poeme (în ședința din 13 

octombrie), publicat, apoi, în revista „Luceafărul” (nr. 22 din 23 octombrie). 

În 1965, la Editura Tineretului din București îi apare volumul „Viața deocamdată“. 

Face parte din grupul de tineri scriitori care, în perioada 8-13 mai, a participat la întâlniri 

literare în Dobrogea. Din acest grup mai făceau parte Marin Sorescu, Adrian Păunescu, Ion 

Gheorghe, Violeta Zamfirescu, Ileana Mălăncioiu și Florența Albu. 

În ianuarie 1966 apare la București revista „Amfiteatru” (Revistă literar-artistică editată de 

Uniunea Asociațiilor Studenților din R.S.R; an I, nr. 1, ianuarie). Ion Alexandru face parte din 
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Colegiul de redacție, de la primul număr, alături de Ion Băieșu (redactor șef), Ana Blandiana, Ion 

Chirie, Dumitru Constantin, Vasile Crețu, Adi Cusin, Kikeli Pali, Taskai Adriana, Nicolae 

Manolescu, Costin Miereanu, Adrian Păunescu, conf. univ. Al. Piru, Andrei Șerban, Ioana Vlasiu, 

conf. univ. Mircea Zaciu. 

Colaborează la revistă de la primul număr, susținând rubrica „Am citit în această lună“. în 

primul număr publică articolul: „Doi copii ai secolului nostru“ (Lucian Blaga, Hronicul, Jean Paul 

Sartre, Cuvintele). Începând cu nr. 6 (iunie, 1966) inaugurează rubrica „Jurnal de poet“, cu articolul 

„Condițiile poeziei“. 

La 28 februarie citește la Cenaclul „Nicolae Labiș” împreună cu Nichita Stănescu, Adrian 

Păunescu, Marin Sorescu, Ileana Mălăneioiu, Gheorghe Pituț, Grigore Hagiu, Ion Gheorgbe, Petru 

Popescu, Victoria Raicev iar la 23 octombrie citește în prima ședință a Cenaclului „Junimea”, în 

Amfiteatrul „Odobescu” al Facultății de limbă și Literatură Română – Universitatea din București, 

alături de Gheorghe Pituț, Adrian Păunescu, Gheorghe Alboi, Dumitru M. Ion și Ioana Diaconescu. 

În decembrie 1966 își va schimba numele din Șandor Ioan în Alexandru Ioan (Decizia nr. 

219747/834 din 28 decembrie 1966). 

Este anul în care, călătorind spre mănăstirile din Moldova, împreună cu George Bălan, Putna, 

Sihăstria („unde vrem să-l vedem pe părintele Cleopa”) se oprește și la Mănăstirea Rohia, loc de care 

va rămâne permanent legat. Îl cunoaște pe Justinian Chira, starețul Mănăstirii Rohia, de care va 

rămâne apropiat și cu care va întreține o bogată corespondență (publicată în volum la Baia Mare în 

anul 2001). 

În 1967 i-a apărut, la Editura Tineretului, volumul „Vina“, cu poezii antologate din plachetele 

de versuri „Cum să vă spun“, „Viața deocamdată“ și „Infernul discutabil“. 

Traduce și publică în revista „Amfiteatru” (nr. 20, august, p. 328) poezii de Charles 

Baudelaire: Dans macabru, Apusul soarelui romantic, Madrigal trist. Au apărut sub genericul: 100 de 

ani de la moartea poetului Charles Baudelaire. 

Vizitează, din nou, Rohia, de data aceasta împreună cu I. Negoițescu. 

Prin intermediul și cu ajutorul lui Paul Miron, călătorește în Germania, împreună cu Nicolae 

Manolescu si Marin Sorescu. 

În septembrie 1967 va face prima vizită la Martin Heidegger. 

În 1968 termină studiile universitare la Universitatea din București, fiind reținut asistent, la 

Catedra Eminescu. Modalitatea de lucru nu era comună pentru activitatea de seminar din 

universitățile românești, tânărul asistent introducând un stil în care lucrul pe text era esențial. „Facem 

o strofă, două pe seminar, cu încetinitorul. Încercăm toate implicațiile pe care Eminescu le-a închis 

în versurile sale. Deci o lectură pe text la modul cel mai științific posibil. Facem două - trei poezii pe 

an. Mergem foarte încet întrucât trebuie ca studenții să-și însușească o metodă de a lucra pe text, 

acordându-i dreptul suveran pe care acesta și-l proclamă. Textele sunt grele de înțelesuri și trebuie să 

venim cu mare răbdare și smerenie spre ele pentru a le pune în lumină sensurile. Vremea de a vorbi 

global cred că a cam trecut. Pe plan mondial lumea începe să acorde textului mai mare importanță. 

Să lăsăm textul să vorbească. Cred că o mare problemă în lumea științifică de azi este aceea de a lăsa 

firea lucrurilor să spună, creația poetică fiind ea însăși un fruct natural al firii omului.”(,,Patria, 

Poetul, Eminescu, Blaga“, interviu de C. Coroiu, (în) „Convorbiri literare”, Iași, 1974, nr. 12, p. 3) 

În paralel (aproape în clandestinitate, „în podul Universității”) făcea cu studenții, care doreau 

acest lucru, interpretări din Biblie, studii ebraice etc. Și-a perfecționat cunoașterea limbii ebraice la 

Ierusalim. 

Reîncepe să publice, intermitent, „Jurnal de poet“ în revista „Luceafărul”, cu precizarea: „Din 

volumul în pregătire Noli me tangere”. 

Este bursier la Universitatea din Freiburg, unde audiază cursurile lui Martin Heidegger și este 

interesat de filosofie. 

În 1969 îi apare la Editura Tineretului din București volumul „Vămile Pustiei“, cu dedicația: 

„Mamei“. 

La Freiburg adâncește studiul filosofiei. „De jumătate de an sunt aici în casa asta în Pădurea 

Neagră, într-o singurătate minunată, înconjurat de cărți alese, tot ce-i esențial din cultura filosofică și 

poetică a lumii până azi. Când trebuie să ies pentru 2-3 ore până la Universitate îmi vine foarte 

greu.[...] Lectură din Nietzsche până după miezul nopții.[...] Singur în sihăstria mea am dat de firul 

gândirii lui Nietzsche prin Heidegger.[...] Am citit pe nerăsuflate Monadologia lui Leibniz scrisă la 

Paris între 1672-76.” ( Sihăstria – jurnal de poet). 



 

 

La Universitatea din Freiburg audiază și cursurile lui Hugo Friederich. „Der Grosse 

Friederich, cum îi spun studenții, Marele Friederich așadar, își ține prelegerile în fiecare luni între 10 

și 12 în auditorium maximum care încape vreo mie de persoane și e mereu aproape plin.” (Jurnal de 

poet). 

Aprofundează opera lui Hölderlin, este tot mai mult interesat de cultura vechii Elade și 

imnografia orientală. „Hölderlin m-a însoțit în drumul meu spre Elada și pilda lui a fost fecundă 

pentru mine. Experiența cărturărească, întâlnirea cu Elada și Orientul, pe care le-am străbătut în ceea 

ce socot necesar mie, egalează întrucâtva experiența copilăriei mele sănătoase și minunate din sat.” 

(loan Alexandru, „A fi poet înseamnă a lua în grija ta totul, tot ce ființează într-o patrie“). 

Profită de faptul că se află la studii în Germania și vizitează marile orașe ale Europei. În luna 

februarie vizitează Parisul (Louvru, Mormântul lui Pascal etc.). În septembrie se află la Roma 

(Capela Sixtină, Basilica Sfântului Pavel, Vaticanul – „Astăzi voi face o vizită a Vaticanului însoțit 

de un ardelean care tocmai lucrează acolo precum Petru Maior pe vremuri” – Scrisoare către 

Justinian Chira, datată, 10 septembrie 1969, Roma). În luna noiembrie se află la Amsterdam. 

Participă la Colocviul critic: „E ușor a scrie versuri...“ organizat de revista „Luceafărul”, 

alături de Nicolae Manolescu, Gheorghe Pituț, Marin Sorescu. Textele intervențiilor sunt publicate în 

„Luceafărul”. 

Se află la studii la Universitatea din Aachen – Philosophisches Institut. De aici face mai 

multe călătorii (Paris, Basel etc.). În martie călătorește la Constantinopol și vizitează Biserica Sfânta 

Sofia. Este de remarcat apetitul deosebit pentru călătorii al poetului, ca semn al unei neistovite 

dorințe de cunoaștere. 

Sub titlul „Poeme“ se publică o antologie din creația lui loan Alexandru. Pe exemplarul aflat 

în Biblioteca Episcopului Justinian Chira Maramureșanul, de la Mănăstirea Rohia, există următoarea 

precizare, scrisă de mână și semnată loan Alexandru: „Rog ca greșelile de tipar să fie corijate cu 

blândețe căci această carte a apărut fără știrea mea când eram plecat din țară.” În același volum, pe 

pagina unde este citatul din Hölderlin (p. 177), care deschide Vămile Pustiei, loan Alexandru a notat: 

„Adăugat acest citat după ce am scris Imnul Ascensiune.” Probabil că și alte volume au apărut fără 

ca poetul să poată face ultima corectură, așa explicându-se și repetarea unor poezii în același volum. 

Este preocupat de scrierea imnelor; având deja un plan clar al primului volum, după cum 

reiese dintr-o scrisoare către Justinian Chira, trimisă în luna septembrie din Paris. „Am un plan de 

viitor deja făcut care cuprinde 307 titluri de Imnuri lirice. Un titlu este Rohia. Dacă voi trăi să le pot 

împlini aceste trei sute de imnuri datoria vieții mele va fi încheiată. Imnuri lungi în care să fie 

redeșteptate toate frumusețile Cosmosului în lumina Învierii, neamul și graiul și părinții, așa cum au 

făcut marii poeți ai altor neamuri, Dante, ori Roman Melodul, ori Eminescu, Coșbuc și Blaga la noi.” 

Revista „Tribuna” din Cluj (nr.21, 21 mai) deschide cu Ioan Alexandru un proiect de 

prezentare a scriitorilor contemporani. O întreagă pagină de revistă cuprinde poeme de Ioan 

Alexandru; de asemenea, sunt texte despre poet semnate de D.R. Popescu, Nicoale Manolescu, 

Adrian Păunescu, Teohar Mihadaș, Ion Cocora, N. Prelipceanu, Viorel Cacoveanu. 

În ancheta revistei „Argeș” (nr. 12) – Cărțile deceniului – volumele „Vina“ și „Infernul 

discutabil“ sunt considerate cărți ale deceniului de către Nicolae Balotă, Mircea lorgulescu, Dan 

Cristea, Eugen Barbu, Al. Ivasiuc, Radu Boureanu, Gh. Tomozei. 

În septembrie 1971 va face o călătorie la Ierusalim. 

Într-o scrisoare adresată revistei „Tribuna” din Cluj — datată, 11 ianuar 1971, Aix-la 

Chapelle -, răspunde celor care „mi-au adus unele obiecții în ce privește truda mea în căutarea 

Izvoarelor adevărate din care se cuvine a se hrăni poetul...” și își reafirmă atitudinea față de poezie, 

de responsabilitate a scrisului. 

În 1972 apare, în traducere, „Cântarea Cântărilor“, la Editura Științifică și Enciclopedică din 

București, colecția „Biblioteca Orientalis”; traducere din limba ebraică, note și comentarii de Ioan 

Alexandru; studiu introductiv de Zoe Dumitrescu-Bușulenga. 

În 1973 obține Doctoratul în Filologie cu teza „Patria la Pindar și Eminescu“, susținută la 

Universitatea din București; conducător științific: Zoe Dumitrescu-Bușulenga. 

Îi apare volumul „Imnele Bucuriei“ la Editura Cartea Românească. 

Traduce și publică, la Editura „Univers“, „Odele pindarice“ – Olimpianice –; în românește de 

Ioan Alexandru; îngrijire de ediție, introducere și note de Mihail Nasta. 

În perioada mai-iunie 1974 călătorește în fosta Uniune Sovietică și vizitează Moscova, 

„Leningrad” (Sankt Petersburg), bisericile din nordul Rusiei etc. 



 

 

În 1975 la Editura Univers îi apare volumul II din „Ode“ de Pindar – Pythianice – în 

traducerea lui Ioan Alexandru. 

Sub egida Facultății de Limbi Romanice, Clasice și Orientale de la Universitatea din 

București publică „Gramatica limbii ebraice vechi“. Este menționat și titlul academic: Doctor în 

Filologie. 

Nu de puține ori amintește de „Rohia sfântă locul cel mai luminos pe lângă satul meu din 

această culme de lut dată de Domnul pentru trudă și mormânt.” 

Este hotărât să-și construiască o casă la Rohia, loc de reculegere și de creație, și amintește de 

dorința de a aduce aici manuscrise și cărți și, atunci când va veni momentul, de a fi înmormântat aici. 

În luna august se află la Rohia. Împreună cu familia vizitează localități din Maramureș: 

Budești, Sârbi, Călinești, Cornești, Fetești. Este inclus în „Lexicon der Weltliteratur“ (Vol. I, 

Stuttgart), redactat de Gero von Wilpert. 

În 1976 i se publică volumul „Imnele Transilvaniei“, la Editura „Cartea Românească“ (Bun 

de tipar 31.03.1976; tiraj 6500 exemplare broșate). Volumul are dedicația: „Părinților mei Ioan și 

Valeria”. 

La Editura „Albatros“, apare o selecție din poezia sa tradusă în limba maghiară, „Legszebb 

versei“, Forditotta, az utoszöt es a jagyzeteket irta Jancsik Pal. Sunt antologate poezii din volumele 

„Cum să vă spun“, „Viața deocamdată“, „Infernul discutabil“, „Vămile Pustiei“, „Imnele Bucuriei“, 

„Imnele Transilvaniei“. 

Virgil Nemoianu publică în „Times Literary Supplement” (30 ianuarie) un articol despre 

poezia lui Ioan Alexandru. 

Din acest an, poetul este tot mai insistent în acțiunea de a se construi casa de la Rohia. 

Epistolarul Ioan Alexandru – Justinian Chira oferă cele mai multe și mai exacte date despre o 

anumită etapă a procesului de construcție, nu și despre finalizare, care rămâne învăluită în mister și a 

generat legende. 

În 1977 la Editura „Albatros“ a apărut volumul antologic „Imne“, cu un cuvânt înainte de Zoe 

Dumitrescu-Bușulenga. Antologia cuprinde selecții din volumele „Cum să vă spun“, „Viața 

deocamdată“, „Infernul discutabil“, „Vămile Pustiei“, „Imnele Bucuriei“, „Imnele Transilvaniei“. 

La Editura „Facla“ din Timișoara a apărut volumul „Scrisori către un tânăr poet“ de Rainer 

Maria Rilke (traducere de Ulvine și Ioan Alexandru; prefață de Ioan Alexandru). 

Volumul al III-lea din „Odele pindarice“, în traducerea lui Ioan Alexandru, apare la Editura 

„Univers“. Volumul cuprinde „Nemeene“, „Isthmianice“ și fragmente. 

În 1978 la Editura „Dacia“, din Cluj-Napoca, a apărut volumul „Iubirea de patrie. Jurnal de 

poet“. 

La Editura „Cartea Românească“ apare volumul „Imnele Transilvaniei“, fără a se preciza 

dacă este o nouă ediție, dacă este o ediție revizuită și adăugită sau dacă este o extindere de tiraj, deși 

tirajul diferă de cel al volumului din 1976. (Bun de tipar 25.02.78; tiraj 6300 ex. broșate). Față de 

volumul apărut în 1976 are câteva modificări. Poezia „Iobagii“ are titlul „Țăranii“, iar poezia 

„Secetă“ apare cu titlul „Durere“. În acest volum apar trei poezii noi: „Ascensiune“, „Cântec“, 

„Autoportret“ (Rohia, 1977). 

Publică la Editura „Meridiane“ albumul „Luchian“, care cuprinde studiul „Luchian, 

Zugravul“ o cronologie și șaizeci și șapte de reproduceri ale picturilor lui Luchian. 

În 1980 la Editura „Albatros“ i se publică volumul „Imnele Moldovei“ iar în 1981 volumul 

„Imnele Țării Românești“ a apărut la Editura „Cartea Românească“. 

La Editura „Eminescu“ publică volumul „Poezii“ – ediție bilingvă româno – italiană; 

traducere din limba română de George Lăzărescu, prefață de Zoe Dumitrescu Bușulenga. 

În 1982 la Editura „Minerva“, în colecția „Biblioteca pentru toți”, (nr.1124) a apărut volumul 

antologic „Pământ transfigurat“, cu o prefață de Zoe Dumitrescu Bușulenga și o notă 

biobibliografică de Ulvine Alexandru. 

În 1983 îi apare volumul „Imnele Iubirii“, la Editura „Cartea Românească“ din București iar 

în 1984, în luna aprilie, s-a aflat la întâlnirea literară internațională de la Mazara del Vallo (Sicilia) – 

„Incontro fra i Popoli del Mediterráneo”. 

La Editura „Cartea Românească“ publică ediția a II-a, revăzută și adăugită, a volumului 

„Imnele Iubirii“. Sunt adăugate poeziile „Ieremia de Valahia“, „Viața“, „Adam“. 

Susține recitaluri poetice în Timișoara și Arad. 



 

 

În 1985 îi apare volumul „Imnele Putnei“, la Editura „Cartea Românească“. În toamna 

aceluiași an se află la Heidelberg, ca bursier Humboldt, „străduitor în biblioteca Universității, ce 

împlinește 6 veacuri, pe malul Neckar-ului cântat de poet în cunoscutul său imn”. („Jurnal de poet“). 

În traducerea lui Kanyadi Sandor a apărut, la Editura „Kriterion“, o selecție de versuri 

(„Szeplötelen szerelem”, Versek). 

La Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române din București, a 

apărut, în traducerea lui Ioan Alexandru, cartea lui Wilhelm Nyssen, „Frescele Bisericii ortodoxe 

Sfântul Ioan Botezătorul – Ferentari din București“. 

În 1987, la Tokio, primește „Medalia de aur”, conferită unui mare poet creștin. 

Scrie un cuvânt înainte, „Rolando Certa“, la volumul de poezii „Surâsul Korei“ de Rolando 

Certa, apărut la Editura „Facla“ din Timișoara (traducere de Ștefan Damian; postfață de Eugen 

Dorcescu). 

În 1988 i se publică volumul „Imnele Maramureșului“, la Editura Cartea Românească 

În 1989, pe 21 Decembrie, participă la manifestațiile revoluționare din București. „Socot că 

lupta pe care am dus-o ca poet să-mi scot cărțile creștine într-o perioadă atee, a fost tot o luptă! Însă 

nu a fost așa de deschisă și nu s-a putut manifesta în sfera politicului, dar, după, Revoluție, dreptul 

de-a fi atât de deschis în Parlament mi l-am obținut în noaptea de 21 Decembrie '89, când mi-am luat 

rămas bun de la soție și copii – a venit și soția mea cu mine la manifestație, a stat o vreme, a plâns că 

o las singură cu cinci copii, întrucât se trăgea! Deci m-am despărțit de soție, care mi-a spus: „dacă 

așa îți este soarta, Dumnezeu să fie cu tine, eu merg acasă la copii!” Eu am rămas acolo în stradă. 

Fără să îmi dau seama a fost o noapte hotărâtoare, care a schimbat soarta României! Sunt fericit în 

vecii-vecilor că în noaptea de 21 Decembrie '89, când s-a hotărât soarta – și încă erau la putere 

dictatorii, pentru că abia pe data de 22 Decembrie (după vreo 30 și ceva de ore) au plecat – am luat 

parte la manifestația din Piața Universității și am fost martor la evenimentele de acolo, cu o cruce în 

mână, cu Sfânta Scriptură și cu Icoana Mântuitorului. Le țineam predici soldaților să nu omoare! Nu 

era nici un preot din păcate acolo! Sau cel puțin eu nu am văzut. Și m-au întrebat – lângă trupurile cu 

sânge vărsat pe caldarâm, lângă Universitate – „Ești popă?”, pentru că făceam rugăciune! Zic, „Da, 

sunt popă!”, „Hai, domnule părinte!”. Atunci se lăsau jos, iar eu făceam slujbe noaptea, acolo pe 

sângele vărsat. A doua zi s-a schimbat soarta României! După ce a fugit Ceaușescu, am ajuns la 

Televiziune, apoi m-am întors acasă. În seara aceea s-a înființat, în casa mea, Partidul Național 

Creștin Țărănesc.” (Emil Șimăndan, „Dialoguri cu Ioan Alexandru“, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 

2001). 

Pe 8 aprilie 1990, seara, a vorbit în Catedrala mitropolitană din Timișoara, numind Timișoara 

„Ierusalimul neamului românesc”. A participat și Mitropolitul Nicolae Corneanu. 

Este ales deputat de Hunedoara în Parlamentul României. 

În 1991 publică volumul „Bat clopotele în Ardeal“, Editura Făt-Frumos, București, o 

fascinantă carte despre sat și copilărie. 

În 1992 este ales senator de Arad în Parlamentul României. 

Se publică volumul „Poeme“ de Karol Wojtyla, traducere și postfață de Nicolae Mareș, S.C. 

„Diacon Coresi” — S.R.L., București. Prefața – „Adorație și doxologie“ – este scrisă de Ioan 

Alexandru. 

În 1993 participă la Washington la „Micul Dejun cu Rugăciune“ al Președintelui Statelor 

Unite ale Americii. 

La fel în 1994. S-a întâlnit cu președintele S.U.A., Bill Clinton și cu vicepreședintele Al. 

Gore. Vizitează orașele cu comunități românești, în fața cărora susține conferințe și recitaluri de 

poezie. „Sunt unul dintre puținii români – nu am vrut eu, dar așa m-a pus situația și vremurile – care 

i-a văzut cam pe toți frații, de la Pacific până în Siberia! Practic pot să spun că neamul meu este 

împrăștiat pe toată suprafața pământului.” 

Publică volumul „Căderea Zidurilor Ierihonului sau Adevărul despre Revoluție“, la Editura 

„Valea Plopilor” din Vălenii de Munte. Cartea începe cu o prezentare a participării sale la Revoluție, 

dar, în cea mai mare parte, cuprinde meditații asupra întâmplărilor din timpul ulterior, axate în mod 

esențial pe textul biblic. 

În același an, la București, publică broșura „Cu Biblia în America“ și inițiază, împreună cu 

Fundația „Hanns Seidl”, Seminarul internațional cu tema „Stat, Națiune, Biserică – în viziunea 

creștin-democratică“, ținut la Castelul Regal din Săvârșin (19-21 iulie). Nu a putut participa la 

lucrări, fiind la München cu o delegație parlamentară română, dar a transmis un mesaj video. 



 

 

La 13 iunie 1994 a participat la Arad (în Sala de Cultură a Sindicatelor) la o adunare populară 

cu caracter religios/ecumenic împreună cu cosmonautul Charles M. Duke jr. (membru al echipajului 

Apolo 16). În timpul discursului pe care l-a ținut aici a suferit un accident cerebral. Și-a încheiat 

cuvântarea cu următoarele cuvinte: „Să dea Dumnezeu ca în România să se schimbe de astăzi înainte 

mai mult și să avem martori să mărturisim pe Isus Hristos fiecare acolo unde suntem! Dumnezeu să 

Binecuvânteze America, care ne trimite asemenea oameni aici. Dumnezeu să Binecuvânteze 

România, care are credincioși ca dumneavoastră și care știe să primească pe acești trimiși de a lui 

Dumnezeu de către frații noștri din America.“ (Dialoguri cu loan Alexandru, p. 76) 

A fost dus de urgență, în comă, la Spitalul Județean Arad, iar a doua zi, cu elicopterul, la 

Spitalul Universitar din Szeged. După o oarecare stabilizare a fost transferat la o clinică de 

recuperare din Karlsruhe. După externare a locuit la Bonn, unde s-a stabilit cu familia. 

În 1995 îi apare antologia „Imnele Iubirii“ cu ilustrații de Paul Gherasim (Editura Ioana, 

București). 

Pe 16 septembrie 2000, poetul se stinge din viață la Bonn (act nr. 5342 înregistrat la Primăria 

Sectorului 5 din București). 

Este adus în țară cu un avion militar, datorită interesului manifestat de Președintele țării. Dar 

nici Uniunea Scriitorilor (deși Ioan Alexandru era membru al Uniunii Scriitorilor și a fost și în 

conducerea Uniunii), nici Parlamentul României (deși a fost parlamentar) nu s-au ocupat de 

înmormântarea poetului. N-a fost depus la Uniunea Scriitorilor, n-a fost depus la Palatul 

Parlamentului, n-a putut fi depus la Patriarhie... A poposit un timp la Biserica Sfântul Gheorghe Nou 

din București, dar n-a putut să-și doarmă somnul de veci nici aici. 

Prin grija lui Bartolomeu Anania a fost dus și înmormântat la Mănăstirea Nicula. A plecat din 

Capitală și a străbătut țara într-o ultimă călătorie, prin plaiurile pe care le-a cântat în Imne, spre inima 

Transilvaniei, cu un popas mai lung de reculegere în Catedrala din Alba Iulia. 

În 2001, la Baia Mare, a fost publicat volumul „Scrisori, loan Alexandru – Justinian Chira“ și 

sub titlul „Poezii“ a apărut o antologie din poezia lui loan Alexandru (ediție îngrijită de Cristian 

Moisescu, Arad, Editura Nigredo; coperta și supracoperta: Onisim Colta). 

În anul 2002, la Bistrița, a apărut primul număr al revistei „Grai“, – revistă de literatură și artă 

– număr dedicat lui loan Alexandru. În revistă semnează Ion Pop, Eugen Simion, Nicolae Breban, 

Ion Cocora, Constantin Cubleșan, Justinian Chira, Paul Miron, Nicolae Manolescu, loan Pintea, Paul 

Gherasim, Gheorghe Grigurcu, Adrian Popescu, Aurel Rău, Andrei Marga, Alex. Ștefănescu, Ion 

Buzași ș.a. 

În 2003, la Editura „Palimpsest“ din București a apărut volumul „Amintirea poetului“, ediție 

sentimentală alcătuită de Ion Cocora, cu o prefață de Aurel Rău („Un portret loan Alexandru“). 

Volumul cuprinde o selecție din volumele de tinerețe ale poetului: „Cum să vă spun“, „Viața 

deocamdată“, „Infernul discutabil“, „Vămile Pustiei“. 

În anul 2004 se publică antologia „Lumină lină, Imne“, cu o prefață de Justinian Chira 

(Editura „Palimpsest“, București) iar în anul 2015, la Editura „Renașterea“ din Cluj-Napoca a fost 

reeditat volumul „Imnele Transilvaniei“. Volumul are un cuvânt înainte de Mitropolitul Andrei – 

„Satul transilvan, căsuță de pământ“ – și, în final, un interviu cu loan Alexandru realizat de loan 

Pintea. 
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 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

 

CĂRBUNELE ȘI DIAMANTUL 

de Ionel GOLOGAN 

 

 

Un diamant 

Impozant, 

Măsurând în greutate, 

Nu mai știu câte carate, 

Zise mândru spre cărbune: 

- Spune! 

Oare cine-o fi de vină 

Că suntem într-o vitrină 

Împreună așezați? 

Crezi cumva că suntem frați? 

Iar Huilă, cam sfios, 

I-a răspuns politicos: 

- De ce, printre minerale, 

Stau alături de metale? 

Suntem amândoi carbon!... 

- Ba pardon, 

Tu ești negru și urât 

Si mai mult decât atât 

Văd că nu-ți dai seama bine: 

Negriciosule, cu mine, 

Chiar de-am fi la fel de tari, 

Cum cutezi să te compari? 

Nu vezi ce structură fină, 

E-n făptura-mi cristalină? 

Spune mândrul diamant 

Pe un ton cam arogant. 

Iar cărbunele, lezat, 

Pe moment i-a replicat: 

- Bine-ar fi să-ți amintești: 

Pe când tu, doar strălucești, 

Eu, prin flacăra mea vie, 

Lumii-i dărui energie! 

 

 

Drept e că nu doar splendoarea 

Poate garanta valoarea... 

 

„Iarna este modul naturii de a spune 
”Înalţă-ţi spiritul!”” 

(Robert BYRNE) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ȘTIAȚI CĂ… 

 

 

 

 …cea mai scăzută temperatură a fost de -89,2 grade Celsius și a fost înregistrată în 1983, în 

Vostok Station din Antarctica? 

 …zăpada pare albă, dar nu este? Zăpada pare albă pentru că este formată din cristale de 

gheață care, așezate unul lângă celălalt, reflectă și refractă lumina soarelui, iar „culoarea” albă este 

provocată de lumina refractată în cristale. Albul nu este nimic mai mult decât combinația tuturor 

nuanțelor vizibile de pe spectru. În realitate însă, fiecare cristal de gheață este translucid. 

 …cel mai mare fulg a măsurat 38 cm.? Se știe că fulgii de zăpadă există în diverse mărimi. 

Însă, cel mai mare fulg de nea care a căzut vreodată pe pământ a măsurat, potrivit Guinnes World 

Records, 38 cm în lățime și 20 cm în grosime. Acesta a căzut în 28 ianuarie, 1887, în Fort Keogh, 

Montana din Statele Unite ale Americii. 

 …chinofobie, teama de zăpadă? Teama de zăpadă sau, mai degrabă, teama patologică de a fi 

prins de zăpadă se numește chionofobie. 

 …un fulg cade cu 5km/h. Un fulg de nea cade în mod normal cu o viteză de aproape 5 km pe 

oră? 

 …zăpada conține mai mult aer decât apă? Spre deosebire de precipitații, un banc de zăpadă 

pufoasă conține mult aer. De aceea, un centimetru de ploaie este egal cu aproximativ 10 centimetri 

de zăpadă. 

 …iarna, Pământul este cel mai aproape de Soare? În fiecare Ianuarie (începutul sezonului de 

iarnă în emisfera nordică) Pământul atinge punctul cel mai apropiat de Soare. În ciuda unor concepții 

greșite, scăderea temperaturii nu are nicio legătură cu distanța planetei noastre față de Soare, ci cu 

direcția în care se înclină axa Pământului. 

 …24,75 m – cel mai mare strat de zăpadă? Cea mai mare cantitate de zăpadă într-o singură 

ninsoare a fost depusă la Thompson Pass, Alaska – 24,75 metri de zăpadă, în iarna anului 1952-

1953. Și în țara noastră au existat astfel de ninsori abundente. În iarna anului 1954, în București, 

zăpada a atins 5 metri înălțime. 

 …zăpada este un bun izolator termic? Zăpada proaspătă, compactă, este compusă în proporție 

de 90%-95% din aer izolat (ceea ce înseamnă că nu poate transfera căldura în exterior). Acest 

fenomen explică de ce temperatura din interiorul unui iglu este totuși ridicată – căldura emanată de 

corpul uman rămâne între pereții de zăpadă care acționează ca foarte buni izolatori. Numeroase 

animale, precum urșii, sapă gropi adânci în zăpadă pentru a hiberna pe parcursul iernii. 

 …cel mai mare om de zăpadă din lume a măsurat 37,21 metri? A fost ridicat în anul 2008 în 

orașul american Bethel, iar în loc de „crenguțe” puse pe post de mâini, oamenii au folosit doi brazi 

întregi. 

 …în emisfera sudică, iarna este mai blândă, datorită faptului că există mai mult larg maritim 

și mai puțin pământ decât în emisfera nordică. 

 …florile de prun simbolizează perseverență, speranță, puritate și frumusețe în China? Asta 

pentru că se află printre singurele plante care înfloresc și a căror aromă se simte pe timp de iarnă.  
 

 

                                      Culese de: 

 Prof.  Mihai MICULESCU 

 

„Când nu mă va mai încânta  prima 
zăpadă a iernii voi şti că am îmbătrânit.” 

(Lady Bird JOHNSON) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 DIN CREAȚIILE COPIILOR

 

 

EUROPA 

 

 

Europa e un vis, o încântare, 

Europa este familia cea mare 

Și clădită sub același soare 

Din trei familii de popoare. 

 

Popoarele germanice ce-au dat 

Inventatori chiar din trecutu-ndepărtat, 

Muzicieni și oameni de cultură, 

Ce-au desfătat o lume cu-a lor strună. 

 

Popoarele latine – istorie bogată 

Și cu legende din lumi de altădată, 

Cu poeți mari ce puseră-n lumină 

A lor grăire dulce și blajină. 

 

Popoarele de-origini slave ce au dat 

Mulți cărturari și scriitori de rang înalt, 

Cu oameni harnici, plini de voie bună, 

Cercetători ce au ajuns primii pe lună. 

 

Dacă om fi francezi, bulgari ori altă rasă, 

Vom sta cu toții la aceeași masă. 

Și chiar de-avem și proprii năzuințe, 

Doar împreună vom avea mari biruințe. 

 

Că suntem din Austria, Finlanda ori Suedia Regală, 

Bătrânul continent neîncetat ne cheamă, 

Iar azi simțim că suntem între noi legați 

Cum leagă Dunărea Pădurea Neagră de Carpați. 

 

Dacă-n trecu-ndepărtat ne-am războit, 

Am învățat c-a fost ceva greșit. 

De aceea nu-nțeleg cum, iată-n răsărit 

Un nou și primitiv conflict a izbucnit. 

 

Și plâng când văd copiii alungați de-acasă, 

Și plâng când văd că n-au nici pat, nici masă, 

Și plâng din nou când un popor e schilodit 

De nebunia unui individ nechibzuit. 

 

Căci văd copii orfani și mamele plângând, 

Tot îngropând pe cei pieriți pe câmp și-n crâng 

Și mă întreb mereu – că sunt miloasă: 

De ce e Europa mea neputincioasă? 

„Copilăria este un fluture de zăpadă.” 
(Camelia OPRIŢA) 

 



 

 

 

Iar Uniunea ce cu greu s-a-nfăptuit, 

Se pare că nu poate face mai nimic. 

Cu toți sperăm ca Ea să fie un model, 

Însă prin neputința-i m-a-ntristat nițel. 

 

Pe 9 mai – când este ziua Ta, 

Aș vrea să-ți cânt, să-ți pot ura… 

Și chiar nu vreau defel să cred, nu-mi stă în fire, 

Că Uniunea ar putea fi numai o dezamăgire… 

 

 (Această poezie a primit Premiul I la Concursul „DIVERSITATE CULTURALĂ ÎN 

SPAȚIUL GEOGRAFIC EUROPEAN” desfășurat în perioada martie-iunie 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Delia OPRESCU 

Elev clasa a V-a la Școala Gimnazială „Mihai VITEAZUL” Pucioasa 
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SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI 

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA DECEMBRIE 

 

 

 

1 decembrie 

Margareta-Vioreta STÂNGACIU 

Gheorghe VIŞAN 

Gheorghe MITRESCU 

Elena ŢÎRGHEŞ 

Florina ENE 

Ionela-Valentina ZEGHERU 

Emil-Florin VIŞAN 

Valentin-Nicolas NECŞOIU 

Giulia-Ioana FĂȘIE 

 

2 decembrie 

Dorin-Ionuţ STOICA 

Ionuţ ŞERBAN 

Andreea-Cerasela SARU 

Mihail-Cristian FĂŞIE 

Nicolas-Ovidiu PIOARU 

Natalia LOPOTARU 

 

„Iarna ne aminteşte că avem cu toţii nevoie 
de linişte şi odihnă.” 

(Katrina MAYER) 

 



 

 

3 decembrie 

Emilia MILEA 

Gheorghe STOICA 

Nicolae-Alin DRAGOMIR 

Florentina-Alina CRĂCIUN 

 

4 decembrie 

Nicolae STOICA 

Elvira MILEA 

Gheorghe BURCĂ 

Nicolae-Arun STOICAN 

Georgian GRECU 

Alexia-Elena MIHAI 

Nicola-Ştefania STÎNGACIU 

Eric-Andrei ARON 

Simone-Gabriel STÎNGACIU 

Albert-Nicolas MIHAI 

Ilioara MITRESCU 

 

5 decembrie 

Elena SARU 

Emil POPESCU 

Nicolae POPESCU 

Georgian-Florin BURTOIU 

Octavian-Nicolae ŞETREANU 

Nicolae-Eduard MITRESCU 

Raluca-Nicoleta ILIE 

Nicoleta-Camelia FĂŞIE 

Valentin-Mihail AMBROZIE 

 

6 decembrie 

Maria BĂLAŞA 

Ion JOIŢA 

Avida OPREA 

Mihaela PIOARU 

Ion-Petre UŞURELU 

Dumitru-Răzvan PÂRVU 

Nicolae-Marian DUMITRU 

Nicolaus-Ciprian BOBLEACĂ 

 

7 decembrie 

Ion NEGULESCU 

Petrică SMARANDA 

Ștefan-Cristian MIU 

Maria-Adina CIOCĂU 

Răzvan-Matias DOBRESCU 

Patric-Nicolas ENESCU 

 

8 decembrie 

Dumitru ŞETREANU 

Vasile IOSIF 

Alexandru ŞERBAN 

Elena GRECU 

Elena-Gabriela PETRESCU 

Ion-Robert ENESCU 

Denisa-Anamaria ŞETREANU 

 

9 decembrie 

Gheorghe SMARANDA 

Gabriela ŞETREANU 

Elena-Sorina STANCA 

Mihaela-Sabina OPROIU 

Daniela BADEA 

Ștefan OLARU 

Alexandru-Ionuţ FĂŞIE 

Mihai-Alexandru STOIAN 

Denisa-Maria PUȘCAȘ 

 

10 decembrie 

Nicoleta ILIE 

Cornelia ARON 

Ilarion DOBRESCU 

Ioana GESQUIERE-MARINESCU 

Gheorghe-Ciprian BADEA 

Anisia-Ioana FĂȘIE 

 

11 decembrie 

Maria ILIE 

Ion MITRESCU 

Cristina COMAN 

Elena-Ionela RĂDULESCU 

Iulian-Danil BUCUROIU 

Vasile-Florin GRECU 

Ștefan-Irinel NUȚĂ 

 

12 decembrie 

Mircea-Nicolae IANCU 

Spiridon-Cristian OPREA 

 

13 decembrie 
Constantin NICOLĂESCU 

Ionuţ BĂLAȘA 

Alina-Mihaela FĂŞIE 

Mircea-Ionuţ BUCUROIU 

Ionuţ-Alin ILIE 

Ioana-Alexandra ANTOFIE 

 

14 decembrie 

Constantin SPÂNU 

Vasilica MIHAI 

Daniela SARU 

Mihaela JOIŢA 

Victor OPROIU 

Gabriel FĂŞIE 

Elena-Consuela PIOARU 

Ion-Adelaberto ŞETREANU 

Andreea-Stănica ILIE 

Andreea-Izabela SOARE 

Nicolae-Aurel BĂLAŞA 

Ionuț ŞERBAN 

Rareş-Ştefan STOICA 

Elena-Mihaela COJOCARU 



 

 

Carla MITRESCU 

Flavio BADEA 

 

15 decembrie 

Vioreta POPESCU 

Mihail OPROIU 

Preda LOPOTARU 

Maria IOSIF 

Gheorghe NEAGA 

Mihaela POPESCU 

Iuliana-Viorica UNGUREANU 

Emilia DOBRESCU 

Ioana-Alexia OANCEA 

 

16 decembrie 

Maria POPESCU 

Ion SPÎNU 

Nicolae IONAŞ 

Georgiana STOIAN 

George-Eusebiu SAVU 

Alexia-Maria MITRESCU 

 

17 decembrie 

Ionela-Cristina DINIŞOR 

Gabriela-Mihaela MILEA 

 

18 decembrie 

Filofteia ŢUŢUIANU 

Alfred-Florin BUCUROIU 

Gheorghe MOREANU 

Cosmin OACHEŞU 

Oana-Andreea BĂLAȘA 

Maria-Georgiana DOBRESCU 

Ioana-Alecia-Annemarie MITRESCU 

 

19 decembrie 

Emilian ENESCU 

Mihaela-Andreea ARON 

Ionuţ-Cristian TRONECI 

Georgian UȘURELU 

Andrei SAVU 

Sebastian-Andrei STÎNGACIU 

 

20 decembrie 

Vasile BĂLAŞA 

Victoria GHEORGHE 

Mihai IONAȘ 

Ştefan ION 

Mihaela-Roxana POPESCU 

 

21 decembrie 

Săndel ŞETREANU 

Vasile BOBLEACĂ 

Elena BADEA 

Mariana IACOB 

Ștefania MOREANU 

Petruţa-Simona BADEA 

Ștefan-Andrei BUCUROIU 

Andreea-Maria GHEORGHE 

Cristina-Rebecca DINU 

 

22 decembrie 

Ion CIOCAN 

Ion VASILE 

Ion FLOREA 

Ioana-Mariana STAN 

Cătălin-Georgian SAVU 

Georgiana SMARANDA 

Ştefania-Denisa GOGU 

Jessica-Ștefania OPREA 

 

23 decembrie 

Ion BADEA 

Magdalena STÎNGACIU 

Florin STĂNESCU 

Ion ŞERBAN 

Aurel GHEORGHE 

Cristina-Rebeca LĂCĂTUŞ 

 

24 decembrie 

Maria STOICA 

Corneliu DOBRESCU 

Iuliana PISICĂ 

Ionuț-Georgian POPESCU 

Cristian-Constantin ANTOFIE 

Ionuţ-Adrian UDROIU 

Elvis-Gabriel FĂŞIE 

 

25 decembrie 

Vasilica VASILE 

Robert-Marian PETRESCU 

Cristian-Emanuel FĂŞIE 

Mihai-Cristian NECȘOIU 

 

26 decembrie 

Otilia MIHAI 

Gheorghe STOICA 

Stelian NEGULESCU 

Lenuţa MARIN 

Miţa BURCĂ 

Adriana ZAMFIRESCU 

Mircea NEAGA 

Marian-Laurenţiu BOBLEACĂ 

 

27 decembrie 

Valeria FĂŞIE 

Ion BUCUROIU 

Mioara-Estera DOBRESCU 

Loredana POPESCU 

Marilena-Geanina STÎNGACIU 

Ionuţ-Daniel DINIŞOR 

 



 

 

28 decembrie 

Mircea BÎRLOG 

Andrei BOBLEACĂ 

Pompilia-Andreea GHEORGHE 

Lucas-Andrei-Eduard MIHĂLCESCU 

 

29 decembrie 

Cornelia DOBRESCU 

Vasilica MILEA 

Vasile GHEORGHE 

Alina-Daniela SARU 

Vasile-Christian TĂTAR 

David BÎRLIGEANU 

 

30 decembrie 

Vasilica GRECU 

Vasile NEAGA 

Aurel GRECU 

Corina STOIAN 

Romeo-Ionuţ MIHAI 

Sebastian-Ionuț NEAȚU 

Dumitru-Ciprian ŞTEFAN 

Maria-Cosmina DUMITRU 

Sebastian-Adrian-Vasile BĂLAŞA 

Paul-Cristian STOICA 

Isaac-Gabriel DOS SANTOS TRINDADE 

 

31 decembrie 

Ion FĂŞIE 

Valentin BÂRLIGEANU 

Nadejda MÎRZAC 

Ancuţa-Mihaela MIHAI 

Bogdan-Georgian BURCĂ 

Cristian-Ionuț BĂLAŞA 

Oryana-Georgiana NEAGA 
 



 

 

 
 

 ACTE ȘI FAPTE DE STARE CIVILĂ

 

DECESE: 

 
 

 

 

 

„Adevărata victorie este să reuşeşti să-ţi 
păstrezi inima caldă în timpul iernii.” 

(Marty RUBIN) 

 

COLECTIVUL DE REDACŢIE:   

Pompilia BĂJENARU – bibliotecar,   

Maria MOREANU – consilier juridic, 

Dionisie BURCĂ – secretar 

Eugen-Gabriel MILEA – inginer IT 

Constantin MILEA – preot, parohia 

Vulcana de Sus 

COLABORATORI PERMANENȚI 

Manuela-Victorița CIOCAN 

Petra MICULESCU 

Mihai MICULESCU 

Rebeca UȚA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


