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S c r ie o r i

< 3 aom ocm m m eâm
Ştiu că v-aţi săturat de Eminescu! Sau, dacă nu aţi 

făcut-o încă, veţi gvea timp să vă săturaţi de el până 
la sfârşitul liceului. Şi eu m-am săturat! Cum s-ar 
putea altfel, când oriunde te întorci dai peste el: la 
fiecare manual şcolar, pe pereţii oricărei instituţii, 
pe pancarte care nu te lasă să uiţi că este anul 
Eminescu, în manifestări zgomotoase unde toţi 
se simt obligaţi să verse câte o lacrimă de croc
odil, ca să se vadă cât de mult îl iubesc, până 
şi pe bancnota de 1000 de lei! Gata cu el!

Vă voi dezvălui însă un mare secret: acest 
Eminescu de care ne-am săturat cu toţii, nu este 
ce! adevărat, ci este doar monumentul lui de car
ton, monumentul lui Eminescu ridicat de nişte 
manuale prăfuite, de nişte profesori plictisiţi, de 
nişte oameni care îşi ascund goliciunea minţii după

As\ n am on i
-«— * -•  —

vreme, cu faţa căzută şi cu un început de chelie, cu mus
taţa neîngrijită şi cu ochii atinşi de lucirile nebuniei. Veţi 

afla cum a murit în ospiciu, cum că era un bărbat mai 
degrabă scund şi bine făcut, chiar bondoc, care umbla 
adesea neglijent, puturos, năpădit de ploşniţe, dar 
care ştia şi să poarte fracul sau redingota la întâlniri 
oficiale, să râdă în hohote sau să facă „bancuri" de 
salon la seratele din casele prietenilor lui înstăriţi, 
că înjura de „neamul nevoii".

Aşa că vă veţi putea întoarce la şcoală ştiind Marele 
Secret. Iar când cineva (mai în vârstă decât voi, mai 
autoritar şi cu voce mai puternică) vă va spune despre 
poetul naţional" şi despre „luceafărul poeziei româneşti", 

voi veţi putea zâmbi discret în dosul palmei pentru că veţi 
şti că acestea, spuse singure, nu sunt decât nişte formule 

goale, care, fiind folosite prea des, nu mai spun nimic şi sună 
na n limbă de lemn. Când vă va spune că tot ceea ce a scris

în absenţa unor clişee care să sune ca nişte clopote sparte 
(„cuvinte goale, ce din coadă au să sune", spunea poetul) nu au 
nimic personal de spus.

Dacă vreţi să-l descoperiţi pe Eminescu-cel-adevărat, trebuie să 
jucaţi un joc foarte simplu: aruncaţi cât mai departe manualele 
şcolare (într-un loc de unde să le puteţi totuşi recupera a doua zi, 
când profesorul de română vă va cere socoteală). Apoi luaţi un 
volum cât mai gros din poezia lui (sau din proză, sau din teatru, sau 
din publicistică -  pentru că Eminescu a scris şi aşa ceva). Aşezaţi- 
vă cât mai comod, lângă o farfurie cu fursecuri şi un suc (decorul 
este opţional). începeţi să răsfoiţi cartea din orice direcţie doriţi voi, 
opnţi-vă la titlurile despre care nu aţi mai auzit niciodată sau la poezi
ile din care manualele „rup" câte o bucată, nu întotdeauna cea mai 
grozavă. Când vă plictisiţi, puneţi cartea deoparte şi reluaţi exerciţi
ul în altă zi, până când veţi simţi că aţi început să pricepeţi ceva din 
realitatea lui Eminescu (lucru care se va întâmpla, vă asigur, destul 
de curând, şi pentru care nu vă trebuie nici o diplomă academică).

Dacă vreţi să-l cunoaşteţi pe Eminescu-omul, luaţi Viaţa lui 
Eminescu, scrisă de G.Călinescu, sau orice volum de mărturii 
ale oamenilor apropiaţi lui, care l-au cunoscut în mod direct şi 
citiţi-le ca pe un roman. Veţi afla lucruri uimitoare: veţi afla, de 
exemplu, că portretul poetului pe care îl cunoşteam cu toţii este 
portretul unui tânăr de 16<ani, care abia publicase două-trei 
poezii, şi că portretul lui Eminescu la treizeci de ani (după ce ne- 
a dat Luceafărul, Scrisorile. Oda (în metru antic), Povestea mag
ului călător in stele) înfăţişând un om îmbătrânit înainte de
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un artist, din orice epocă şi din orice ţară ar fi el, nu a reuşit vreodată 
să fie genial in toate, fără să dea rateuri (de altfel, multe dintre cele mai 
cunoscute poezii ale lui Eminescu sunt poeziile lui cele mai proaste din 
punct de vedere estetic: Ce-ţi doresc eu ţie. dulce Românie, Doină, Pe 
lângă plopii fără soţ etc., fără ca asta să facă din el un poet mai puţin 
valoros). Când veţi auzi că este un filosof de talia lui Schopenhauer sau 
Hegel, că a anticipat teona einsteiniană a relativităţii, că a fost lingvist, 
antropolog, gânditor politic, veţi şti câ acela care vă vorbeşte cu atâta 
convingere confundă cultura unui om bine instruit cu creaţia originală 
(care lui Eminescu îi lipseşte în aceste domenii).

Acesta este Eminescu de care ne putem îndrăgosti din nou: 
un mare poet care a scris şi proză bună, care a încercat (fără să- 
i reuşească prea bine) să scrie teatru, care a avut o cultură impre
sionantă (ca orice mare artist european din vremea lui) şi care s- 
a preocupat de mersul ţării (deşi textele lui publicistice sunt pline 
de accente de xenofobie, naţionalism şi antisemitism -  uitaţi-vă în 
dicţionar ce înseamnă toate aceste cuvinte şi ţineţi-le minte, pen
tru că veţi mai avea nevoie de ele în lumea în care trăim). Un 
artist viu şi adevărat (la care nu putem ajunge decât pe cont pro
priu, printr-o lectură mereu şi mereu înnoită a operei lui concrete, 
şi nu a comentariilor de fnanual), un om întreg, de care noi şi cul
tura noastră nu n£ putem lipsi şi de care nu ne vom plictisi nicio
dată, pentru că praful istoriei nu se aşază pe oamenii încă vii.

MIHAELA URSA

Un fel de scrisori (3)

Scrieoare pentru ACASĂ

Mulţumesc pentru grija dumneavoastră de a mă pune în legătură cu viaţa din ţinuturile llvelor şi-ale Someşului de Sus. M-am 
născut la ţară şi acolo mă regăsesc în toată fiinţa pe care o port. Când ajung în satul meu dintre dealuri (pe Valea Râmnicului 
Sărat) emoţiile mă poartă către anii pantalonilor scurţi când alergam cu sufletul la gură să prind cu mâinile mele orizontul. Acele 
locuri mă cunosc, mă strigă pe nume şi acolo mi-am clădit casa eternităţii, unde voi fi alături de cuibul visurilor copilăriei. Acele 
locuri m-au hrănit cel dintâi şi icoana de pe peretele casei părinteşti atârnă şi astăzi arătând răsăritul. Primele imagini văzute au 
fost chipul mamei şi ochiul lui Dumnezeu de pe iconiţă.

Merg destul de des ACASĂ -  casa mea o consider acolo unde m-am născut. Din păcate puţini au rămas... din oamenii care 
m-au sprijinit spre a mă ţine pe picioare şi a face primii paşi. Bătrânul nuc din curtea casei s-a pleşuvit, dar încă dă rod. De câte 
ori ajung acasă îl cuprind în braţe, crengile vibrează uşor în semn că mă recunoaşte şi apoi îi povestesc toate bucuriile şi 
necazurile trăite. Nu rareori atingând obrazul de scoarţa sa aspră simt ceva umed. Şi nu ştiu cine plânge -  eu sau el? Când plec 
de acasă mă uit în urmă pentru a-mi întipări profund două chipuri dragi: mama şi nucul. Când nu vor mai fi nici ele, vor rămâne 
doar amintirile. Totul este trecător. Acolo -  ACASĂ -  sunt rădăcinile mele şi oriunde ajung, cât aş fi de departe, într-o clipă pe 
calea iluziilor mă refugiez în cuibul copilăriei. Anii au trecut şi dacă privesc în urmă nu ştiu dacă am făcut îndeajuns pentru şcoală 
şi satul meu. Parcă ieri a fost ziua când am părăsit prima oară templul sfânt al şcolii cu o traistă după gât, desculţ şi cu o batistă 
curată împăturită de mama. Colegii mei de şcoală primară mi-au rămas apropiaţi. învăţătorii au plecat în lumea de dincolo de nori. 
Şcoala a îmbătrânit şi ea, cum de altfel îmbătrâneşte totul. Cireşul de lângă fântâna din curte a murit şi el. îmi aduc aminte că 
primele cireşe, de pe când era copăcel, au fost înfăşurate de mama într-o bucată de ziar „Scânteia” şi trim ise la laşi -  feciorului. 
Tot aurul din lume nu putea valora cât cireşele trimise de mama.

De ce v-am destăinuit aceste trăiri?! Poate pentru faptul că vă simt aproape şi mă bucur că am asemenea prieteni.
O îmbrăţişare caldă,

Prof.univ.dr. ION IORDACHE

Vă spun din nou un „Bine v-am găsit!” , iar asta după o 
pauză de aproape o jumătate de an. în ultima scrisoare am 
încercat să ne ocupăm de unele aspecte ale felului în care 
România (mai exact, Transilvania) este percepută în spaţi
ul german, aceste observaţii bazate fiind pe informaţia pe 
care un om obişnuit o dobândeşte simplu (fără a o căuta în 
mod deosebit) prin intermediul presei audio-vizuale de aici.

între timp, pe plan subiectiv, am trăit în luna august 
emoţia revederii lui „acasă”, unde am încercat să regăsesc 
ceea ce a mai rămas din frumosul de până acum 10 ani, dar 
şi să descopăr haina noului, pe care, în ciuda conservatoris
mului de la sat, o îmbracă tot mai pronunţat, chiar dacă şi de- 
o manieră tot mai pestriţă, prezentul. Am trăit momente mar
cate de stări oarecum contradictorii: pe de o parte frumosul 
de neclintit al dealurilor ori al zilelor fierbinţi de vară, pe de 
altă parte, grijile pe care omul de rând şi le făcea vis-a-vis de 
stadiul nivelului de trai din zonă şi din ţară în general. Nici prin 
gând nu-mi trece să fac eu aici politică; un aspect însă mi-a 
atras atenţia (poate precum atâtor altora dintre D-voastră): 
up fel de D as iv ita te^te rm ina ţă jjjobab il de un sentiment al 
zădărniciei incuiDarn in o ouna pane u n u  uci uaic am 
stat de vorbă. Din fericire există şi o categorie care, înainte 
de toate, este activă, iar munca nu le rămâne nerăsplătită. 
Exclud aici activitatea de „chioşc". Ştiu, poate am alunecat 
cumva într-o pantă a „dădăcitului” de care suntem cu toţii 
atât de sătui, aşa că să trecem la altceva.

Cum ar fi de pildă plecările din ţară. O să încerc să fiu 
doar constatativ, nu vreau să dau prilej şuşotelilor de genul, 
„cine şi-a găsit să vorbească?’. Un lucru este însă cert: se 
pleacă (ori „se fuge") într-un mod îngrijorător. Motivele -  e 
clar -  sunt de natură economică, altfel nu mi-aş explica cum 
îşi lasă bărbatul soţia şi copilul (ori copiii) şi pleacă la lucru în 
America, în Spania, în Italia, in Franţa etc., iar asta pentru ani 
de zile. Desigur, sunt cazuri, şi se pare nu puţine, în care 
pleacă familii, de la mic la mare (în Canada, de pildă). Toate 
bune şi frumoase, până aici suntem încă în limitele normalu
lui, ţinând cont de situaţia în care socialul şi politicul de la noi 
se găsesc. Dar când aud, prin intermediul prietenilor care 
lucrează în învăţământul liceal, că prima grijă a posesorului 
diplomei de bacalaureat este aceea de a găsi o modalitate de 
a părăsi ţara şi de a-şi găsi de lucru (de cele mai multe ori 
sub nivelul calificării lor) în străinătate, desigur că fenomenul 
este îngrijorător. Cel puţin dacă s-ar face în acest sens o 
pregătire, o „punere în gardă", a celor care intenţionează să 
plece, în sensul de a le forma în prealabil o imagine, fie ea şi 
lacunară, despre lumea în care intenţionează să-şi încerce 
norocul. Asta la un nivel instituţionalizat, prin intermediul 
Şcolii populare de artă, de-o mai fi existând, şcoală care 
funcţionează şi în Germania („Volkshochschule”) oferind cur
suri de calificare de limbă şi civilizaţie franceză, engleză etc. 
De bună seamă, s-ar putea să fiu greşit înţeles, şi anume să 
mi se spună că aceasta ar putea însemna o încurajare a 
fenomenului sus-amintit. De acord, este una dintre inter
pretările posibile, dar gândiţi-vă cât de prăpăstioasâ poate fi 
căderea interioară pe care, cel netrecut printr-un proces al 
„punerii în gardă" (cum o numeam mai sus), va trebui apoi să 
o surmonteze!...

Spre exemplificare aş vrea să vă relatez o întâmplare prin 
care am trecut eu însumi: venind cu maşina, în urmă cu doi- 
trei ani, de la Rodna la Maieru, am luat cu mine un măiere
an, trecut binişor de prima tinereţe, reprezentant, prin ţinuta 
vestimentară, al omului de rând din zonă, cel care până mai 
ieri era preocupat de treaba câmpului, de mersul vremii (în 
relaţia ei cu „pologul”), generaţie care, în mod evident, pierde 
din pondere. Din una în alta, omul îmi spune că tare ar vrea 
el -  şi ar da oricât pentru asta -  să plece în străinătate şi să 
se întoarcă de acolo, după câteva luni de muncă, cu o sumă 
importantă de bani. O intenţie cât se poate de legitimă; în 
mine însă răsuna întrebarea: bine dar în ce măsură este 
omul acesta pregătit pentru o astfel de încercare?

Promiţând că voi reveni, de-mi va fi îngăduit, şi cu 
scrisori mai puţin didacticiste, vă las acum cu urarea de „Să 
auzim de (mai) bine"!

Al D-voastră
KORRESPONDENT



CUIBUL VISURILOR Anul VI, nr.1 (45-49), ianuarie 2001 Pag. 2

Lirica-

ALEXANDRU DĂRĂBAN
S-a născut în 17 

octom brie 1960 în 
Sângeorz-Băi Este 
absolvent al Liceului din 
Sângeorz-Băi, promoţia 
1979. Actualmente IDM 
CFR în Staţia CFR 
Jucu, absolvent al cur
sului de şef de staţie 
CFR în anul 1998.

Publică articole, 
eseuri în: „Actualitatea 
de Bistriţa", „Monitorul 

de Cluj", eseul intitulat „Teama de a fi iertaţi" fiind 
premiat. C iteşte poezie în cadrul em isiunii 
radioului clujean „Rotonda literară” , emisiune 
patronată de Dora Pavel, redactor al revistei 
„Apostro f.

Participă la concursuri literare în cadrul 
aceluiaşi post de radio, participarea fiind încu
nunată cu premiul III în anul 1999 şi premiul II în 
anul 2000, concurs dedicat „Anului Eminescu". Tot 
în cadrul aceluiaşi concurs este premiat cu premi
ul revistei „Poesis” din Saîu Mare.

Publică poezie creştină în publicaţia creştin 
ortodoxă „lisus biruitorul" de la Sibiu.

ICU CRĂCIUN

LUI EMINESCU
în Eden,
oamenii au în comun cu îngerii 
sfinţenia şi nemurirea, 
îngerii,
chiar de la prima întemeiere a fiinţei, 
de la prima plămădire a lor 
au avut sădită în ei 
sfinţenia.
EMINESCU: NEMURIREA 
Globul pământesc
poartă în adâncurile lui un miez de foc 
de aceeaşi natură cu flacăra soarelui, 
EMINESCU-I O INIMĂ 
ÎNRUDITĂ CU DUMNEZEIREA 
CARE-I SANCTUARUL IUBIRII 
Preotul curăţă văzduhul întinat 
cu candela
ca arvonă a euharistiei,
EMINESCU-I 
VĂZDUH TĂMÂIAT.

PLÂNS
Cugetul mă mustră 
faţa mi se ruşinează în inima mea 
osândit de mine însumi 
aştept judecata Ta.
Fără întrerupere, în noroi mă tăvălesc 
de-a pururi cu gânduri desfrânate mă 

pângăresc.
şi Tu, Doamne,
Cel ce firesc ai îndelungă răbdare 
să nu mă părăseşti!
Să nu te grăbeşti a mă secera din viaţă 
crud şi fără de vreme 
Să nu mă ridici pe mine 
mai înainte de a-mi aprinde 
Candela!
Să nu mă iei pe mine 
neavând îmbrăcăminte de nuntă.

Povăţuieşte-mă, pe mine, la frica Ta! 
dă-mi lacrimi de umilinţă 
că la mila Ta năzuiesc eu, 
rătăcitul.

ALEXANDRU DĂRĂBAN

Cartea

Zestrea materială şi spirituală a Districtului grăniceresc năsăudean
Cele aproape nouă decenii de fiinţare a Districtului Grăniceresc 

Năsăudean (1762-1851) au suscitat interesul a foarte mulţi cercetă
tori români şi străini. Şirul acestora începe cu acel căpitan Antonio 
Cosimelli (Poem ation de secunda leg ione  valachia, 1764-1767) 
care ne dă primele informaţii despre Regimentul al ll-lea 
Grăniceresc Transilvan, la câţiva ani de la înfiinţarea lui, continuă 
cu zecile de nume, specialişti sau amatori, care au abordat acest 
subiect pe parcursul secolului al XlX-lea şi în prima parte a secolu
lui a! XX-lea (dintre care se distinge pleiada 
entuziaştilor de la „Arhiva Someşană": Virgii Şotropa,
Vasile Bichigean, Iulian Marţian, Fiorian Porcius,
Nicolae Drăganu ş a.), ajungând până în perioada 
postbelică, în care se înscriu cu contribuţii valoroase, 
pe lângă oameni ai locului (de la „Arhiva Someşană”
-  serie nouă sau de ia revista bistriţeană „File de isto
rie", dar şi cu volume personale: Valeriu Şotropa 
Teodor Tanco, Lazar Ureche ş.a.). şi universitari de 
prestigiu din Cluj-Napoca, laşi. Târgu-Mureş etc.

Cea mai recentă apariţie editorială pe această 
temă (Mircea Mureşianu, D is tr ic tu l G răn iceresc 
Năsăudean, S tud iu  de Geografie Istorică, Editura 
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000) are 
meritul de a aduce o inedită perspectivă de cerc
etare. Dacă predecesorii sau s-au limitat la studiul 
strict specializat al unor aspecte militare, juridice sau 
istorice ale instituţiei grănicereşti, autorul în cauză tratează dome
niul cercetat din perspectiva geografico-istorică, ca o aplicaţie a 
preceptului că „istoria este o geografie în mişcare". El îşi propune 
şi reuşeşte să abordeze realitatea cercetată la modul complex, ca 
entitate politică, militară, socială, administrativă, economică, reli
gioasă, culturală şi comportamentală.

Dl. prof. dr. Mircea Mureşianu este un fiu al acestor locuri, măr- 
turisindu-şi cu satisfacţie „mândria de a descinde din înaintaşi 
grăniceri" (străbunicul tatălui său, Ştefan Moroşan, a fost, conform 
„protocolului Bisericii Rocnei Vechi", cătană de tabere” în oastea 
imperială). Domnia sa este în prezent titular a! catedrei de 
geografie de la Şcoala Generală Rodna şi profesor asociat la 
Colegiul Universitar din Bistriţa, instituţie aparţinătoare Universităţii 
„Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca.

Tomul de peste 250 de pagini, ilustrat cu un consistent şi sug
estiv material fotografic, statistic, grafic şi cartografic, este rodul 
unui efort de mai mulţi ani. La multele ceasuri petrecute în arhive 
şi în biblioteci din Năsăud, Bistriţa, Sibiu etc., se adaugă parcurg
erea cu pasul a tuturor celor 44 de aşezări grănicereşti: Şanţ, 
Rodna, M aieru , S ângeorz, ilva  M ică, F e ld ru , Nepos, 
Rebrişoara, Năsăud, Salva, M itite i şi M ocod, de pe axa 
Someşului Mare; Rebra şi Parva, de pe Valea Rebrei; Hordou, 
B ich ig iu , Telc iu , Rom uli, de pe Valea Sălăuţei; R uncul Salvei, 
de pe Valea Idieciului (a Runcului); Zagra, P o ien ile  Zagrei, 
Supla i, G ăureni (A lun işu l), de pe Văile Ţibleşului (Zagrei) şi
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Alunişului (Găurenilor); Ilva Mare, Măgura Ilvei, Poiana Ilvei, Leşu, 
de pe Văile Ilvei şi Leşului, Rusu Bârgăului, Josen ii Bârgăului, 
M ijlocen ii Bârgăului, Susenii Bârgăului, Prundu Bârgăului, 
B is triţa  Bârgăului, Tiha Bârgăului . M ureşenii Bârgăului . de pe
Valea Bârgăului; Ragla şi Budacu de Sus, de pe Valea Budacului. 
Nuşfalău (Mărişelu), Sîntioana, Şieuţ, de pe Valea Şieului; Monor, 
Gledin, de pe Vaiea Luţului; Ruşii Munţi şi Morăreni, de pe axa 
Mureşului. Peste tot, autorul a vizitat principalele instituţii ale local

ităţilor (primăria, şcoala, biserica), a stat de vorbă cu 
urmaşii grănicerilor, valorificând chestionarele comple
tate de ei, punând astfel în evidenţă zestrea lăsată, 
prin vremi, până astăzi, de instituţia grănicerească din 
a doua jumătate a sec. al XlX-lea şi prima jumătate a 
sec. al XX-lea. Pentru fiecare localitate, autorul dâ 
prima atestare documentară, explică toponimul 
respectiv, notează variantele oicommice. surprinde 
dinamica vetrei satului în timp şi evoluţia vieţii eco- 
nomico-sociale a locuitorilor.

Dacă în viziunea iniţiatorilor lui Districtul 
Grăniceresc Năsăudean trebuia să fie un instrument 
de apărare a acestui colţ al Imperiului Habsburgic 
împotriva potenţialelor pericole interne şi externe, în 
fapt el s-a manifestat printr-un statut plurivalent, con
ducând la o evidentă emancipare economică, 
socială, culturală, confesională, politică şt, cu deose

bire, naţională pentru toţi cei cuprinşi în instituţia militară a graniţei 
şi pentru urmaşii lor, până azi. Interesele geopolitice şi geostrategice 
ale Curţii de Habsburg au impus îmbinarea militarizăm Văii Rodnei şi 
a zonelor limitrofe cu promovarea unor norme specifice adminis
traţiei civile, urmărind riguros respectarea lor, instituţia a asigurat un 
statut social rezonabil pentru grănicerii chemaţi să susţină o activitate 
militară şi administrativ-gospodărească eficientă; economia zonei 
militarizate a fost urnită energic din primitivismul feudal anterior 
graniţei; şcoala şi biserica au fost determinate să joace un rol decisiv 
în culturalizarea şi civilizarea populaţiei, în special a celei româneşti
-  toate acestea au condus la mutaţii profunde în mentalitatea şi în 
comportamentul oamenilor, contribuind hotărâtor la modernizarea 
mai accelerată a districtului în toate compartimentele vieţii locuitorilor 
săi.

Scrisă cu vervă patriotică, dar şi cu acribie ştiinţifică, într-un stil 
accesibil şi atractiv, cartea profesorului rodnean demonstrează 
deci convingător faptul că, pornind din interese proprii imperialilor 
austrieci, instituţia graniţei militare s-a transformat în timp într-o 
izbândă evidentă a populaţiei româneşti majoritare de pe 
meleagurile noastre. Zestrea materială şi spirituală lăsată nouă de 
această instituţie a secolelor trecute va incita, în mod sigur, la noi 
abordări, în măsură să pună în lumină învăţăminte utile pentru 
contemporaneitate.

EMIL BĂLAI

Rebreniana  ___________________________________________________

Liviu Rebreanu şi Alexandru Davila (6)
Dar, atunci, ‘‘scandalul” din 1906 invocat de Liviu Rebreanu în articolul Afacerea Manasse, provocat întru apărarea limbii şi 

literaturii româneşti, a fost inutil? De fapt piesa “Manasse" a lui Ronetti Roman, foarte apreciată de Alexandru Davila, a intrat şi 
ea acum în repertoriul Teatrului Naţional din Bucureşti, alături de alte piese româneşti, ca ‘‘Hagi Tudose” de B.Şt.Delavrancea 
“Cocoşul negru" de Victor Eftimiu, “Păianjenul" de A, de Herz, “Poezia depărtării" de Duiliu Zamfirescu, iar pentru popularizarea 
pieselor lui Vasile Aiecsandri, Alexandru Davila organizase spectacolele “de marţi” , sau din dramaturgia universală, precum 
“Andromaca” de Jean Racirje, “Marşul nupţial” de Henry Bataille, “Un duşman al poporului" de Henrik Ibsen, “Eu" de Eugene 
Labiche, “Egreta" de Dario Nicodemi, evident nelipsind “Hamlet” de William Shakespeare, cu a suta reprezentaţie ia 3 februarie 
1913, avându-i ca protagonişti pe Constantin I.Nottara (Hamlet) şi Agepsina Macri-Eftimiu (Ofelia). Mai mult, făcând cronica pie
sei “Fântâna Blanduziei” de Vasile Aiecsandri. Liviu Rebreanu aprecia că “D-l Davila a avut o idee fericită când a hotărât să rez
erve, în fiecare săptămână, câte două seri teatrului clasic sau, cel puţin, cosacrat. (...) Căci numai prin cultivarea teatrului clasic 
poate un teatru naţional să exercite o influenţă artistică, culturală, educativă şi moralizatoare asupra marelui public. Iar menirea 
unui teatru naţional mai cu seamă aceasta trebuie să fie” (Liviu Rebreanu, "Fântâna Blanduziei” . Piesă în trei acte şi în versuri 
de V.Aiecsandri, “Rampa”, An II, Nr. 312/3 noiembrie 1912, pag. 2).

Autorul cronicii dramei “Manasse" lua atitudine fermă împotriva şovinismului şi urii de rasă ale unei “minorităţi infime” , 
apărând creaţia artistică, întrebându-se mai mult sau mai puţin retoric: “Unde ar fi arta, al cărei scop este reprezentarea vieţii aşa 
cum este?" Această concepţie despre opera de artă a lui Liviu Rebreanu ne duce cu gândul la poetul executat în Revoluţia 
franceză del a 1789-1794, Andre de Chenier, a cărui idee este semnificativ “tradusă" mai târziu (1914) de Zaharia Bârsan: “Cine 
vrea să facă artă face o greşeală să se depărteze de viaţă; dar şi să ia viaţa aşa cum e, face o greşeală şi mai mare" (Apud 
Zaharia Bârsan, Scrisori, Antologie şi prefaţă de C. Simionescu, Edit. pentru Literatură, Bucureşti 1969, pag. 10), partea a doua 
fiind formulată de romancier prin crezul: “(...) arta înseamnă creaţie de oameni şi de viaţă", dar “(...) artistul nu copiază realitatea 
niciodată" (Liviu Rebreanu, Amalgam, Ed. îngrijită de Mircea Muthu, Edit. Dacia, Cluj-Napoca 1076, pag. 31; 57).

Cât despre Vaicu-Vodă, Liviu Rebreanu va mai vorbi şi peste ani, în a doua sa perioadă de directorat la Teatrul Naţional din 
Bucureşti (1940-1944; prima fiind 1928-1930) cu prilejul stabilirii repertoriului în prima parte a anului 1941, de data aceasta la 
microfonul Societăţii Române de Radiodifuziune (înfiinţată la 22 decembrie 1927 sub conducerea fizicianului Dragomir 
Hurmuzescu), aici romancierul aducându-şi un preţios aport la dezvoltarea ei şi la alcătuirea programelor literar-artistice, în cal
itate de membrui în Consiliul de Administraţiee (1932-1933) şi ca vicepreşedinte timp îndelungat (1933-1938). Tot in noua insti
tuţie de cultură, în urma unui concurs din 1934, va lucra în funcţia de crainică şi Puia-Florica Rebreanu, de asemenea soţui ei 
(din 1931), Radu Vasilescu, după demisia sa din armată, care-şi înscrisese numele printre pionierii comentariilor sportive (Cf. 
Liviu Rebreanu, La lumina lămpii, Ed. îngrijită de Puia-Florica Rebreanu şi Niculae Gheran, Edit. Minerva, Bucureşti 1981, pag. 
263). Militând pentru un teatru bogat şi variat, în care piesele clasice şi cele noi româneşti să alterneze cu cele clasice şi noi uni
versale, respecându-se criteriul etic-estetic, menite să contribuie la înălţarea sentimentului moral-social-naţional, directorul afir
ma: "Pornind de la acest criteriu, am ajuns să fac ordinea spectacolelor cam în felul următor. Ar fi prima, deschiderea stagiunii. 
Vasăzică o avem mâine seară, sâmbătă: Vlaicu-Vodă. Despre Vlaicu-Vodă n-am ce să adaug, ştie toată lumea despre ce este 
vorba, atâta vreau să spun că e montat în decoruri şi costume cu desăvârşire noi şi distribuţia rolurilor este aproape complet 
nouă, afară de rolul titular. Aşa cred că spectacolul Vlaicu-Vodă -  care e o piesă destul de văzută -  va interesa un public cât

(continuare în pag, 7) 
Prof.univ.dr, IERONIM MARŢIAN.
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MAIERU -  file de monografie <2i>
Este potrivit să reluăm firul întrerupt al seri

alului nostru cu un episod de mare interes pen
tru localnici: istoricul Bisericii Sfânta 
Parascheva din Maieru, locaş de 
curând resfinţit.

Aşezată pe vârful unei coline,
Bisericuţa din Deal, cum i se mai 
spune în tradiţia orală a măierenilor, 
tronează, m aiestuoasă, peisajul 
acestei aşezări străvechi dintre 
măguri. Locul a fost bine ales, cu 
vedere din orice colţ al satului, după 
o veche strategie a construcţiilor 
monahale.

Acest sfânt locaş de rugăciune, 
purtând hramul Sfintei Cuvioase 
Parascheva, a fost zidit în anii 1817- 
1818 pe cheltuiala credincioşilor din 
parohie, în plină epocă grnicerească, 
după cum reiese din lucrările mono
grafice întocmite de juristul şi gazetarul Emil 
Boşca-Mălin şi veneratul paroh Iuliu Pop (vezi 
lucrările menţionate în episodul anterior).

Lucrarea a fost executată de maestrul 
Krauss din Bistriţa, ajutat de credincioşii satu
lui, cu muncă benevolă. De un deosebit interes 
se bucură catapeteasma lucrată de către un 
meşter din Maieru, al cărui nume nu se 
cunoaşte încă. ,

in acei ani ai construcţiei, spun bătrânii şi 
documentele că a fost foarte foamete mare. Se 
mânca pâine de ovăz amestecat cu hamei sau 
chiar coţobr'ele (porumbe) fierte în lapte... De 
aceea i se mai zice în popor „biserica foamei’1, 
iar măierenilor „coţobrei”, după numele fructului 
amintit... Un alt fapt semnificativ: a fost zidită 
chiar la un secol după ultima şi pustiiîoarea 
năvălire a tătarilor din 1717, rămasă în memoria 
satului ca cea mai neagră pagină din istoria sa.

Este construită în întregime din piatră şi are 
formă de corabie. în jurul ei dăinuie unul dintre 
cel mai vechi cimitire din comună. Clădirea s-a 
reparat în anii 1912 şi 1965. Din iniţiativa vred
nicilor preoţi locali: regretatul Găvrilă Foşlui. 
apoi a mai tinerilor Emil Coman şi Ioan Lăpuşte, 
în anul 2000, i s-au făcut reparaţii generale.

Icoanele pe lemn şi pe sticlă prezintă o mare 
importanţă artistică şi documentară. Inscripţii 
nu se găsesc nici pe ziduri, nici pe iconostas. 
Culoarea zugrăvelii, păstrată şi în prezent, alb- 
albăstruie. îi menţine simplitatea înfăţişării.

In patrimoniul acestei Sfinte Biserici se

păstrează aşadar relicve de valoare, în parte, 
salvate de la vechea mănăstire din 
Drogomana, din marginea nordică a satului, 

care, în cumplitul an 1717, a 
fost incendiată de tătari. 
Parte din iconostas, unele 
icoane patinate de trecerea 
vremii, medalioane pe lemn 
ale sfinţilor proroci, datând 
aproxim ativ din anii 1700- 
1750, impresionează pe ori
care vizitator.

în iconostas, la loc central- 
dreapta, poate fi admirată o 
icoană unică în bisericile tran
silvănene, înfăţişând supliciul 
frângerii cu roata, care, după 
părerea specialiştilor şi a tui 
Liviu Rebreanu însuşi, 
aminteşte de martiriul frân

gerii cu roata a lui Horea sau Tănase Tudoran 
pe platoul Mocirla de la Salva.

Prin toate ale ei, Biserica aceasta sim
bolizează. prin urmare, adevărul potrivit căruia 
credincioşii localnici păstrează cu admirabilă 
pietate memoria strămoşilor care, în acele vre
muri vitrege au reuşit să o înalţe, fuior de 
flacără, întru perpetuarea credinţei şi a nestin
sei conştiinţe de neam.

Din anul 1978, Bisericuţa din Deal a fost 
declarată monument istoric şi este vizitată de 
numeroşi creştini, turişti români şi străini.

X
Eveniment memorabil: acest sfânt locaş a 

fost resfinţit în ziua de 22 octombrie 2000 de 
către P.S. Episcop vicar dr. IRINEU POP 
BISTRIŢEANUL, protopop fiind P.C. Pr. Ioan 
Dâmbu, alături de preoţii noştri parohi Emil 
Coman şi Ioan Lăpuşte şi restul soborului slu
jitor de 17 preoţi.

La această festivitate de neuitat au luat 
parte o mare mulţime de credincioşi din Maieru 
şi din localităţile: Năsăud, Bistriţa, Poiana şi 
Măgura llvei, Rodna, Şanţ, Sângeorz-Băi, 
Feldru şi altele. Printre oaspeţii de onoare 
amintim pe Dl. Andrei Marga, fost ministru al 
Educaţiei Naţionale, Dl. Petre Roman, fost 
ministru de Externe şi numeroşi reprezentanţi 
ai autorităţilor judeţene, ziarişti, fii ai satului 
răspândiţi în diverse colţuri ale ţării.

(va urma)
SEVER URSA

Eminesciana

CODRUL, în CALIN (File din poveste!
de MIHAl EMINESCU

Dacă George Călinescu afirmă că poporul român are patru mituri fundamentale: 
mitul originii poporului român (legenda lui Traian şi a Dochiei), mitul jertfei zidirii 
(Monastirea Argeşului), mitul mioritic, al existenţei pastorale a poporului român 
(Mioriţa) şi mitul erotic (al zburătorului) credem că putem adăuga şi pe cel al codrului, 
al pădurii, motivul acesta rodind bogat în literatura populară şi cultă românească. 
Poporul român a fost plămădit în luminişurile codrilor de pe versanţii Carpaţilor fiind 
deci un „popor al codrilor". în viziunea populară românească preluată şi de literatura 
cultă codrul este o fiinţă mitică; „mumă şi tată” , „frate bun” care alină, „casă 
românească" care oferă adăpost.

Codrul e crai şi împărat, căruia ne adresăm cu Măria Ta în semn de cinstire şi 
preţuire. Lui, codrului, neamul românesc îi datorează însăşi existenţa şi continuitatea 
sa pe aceste meleaguri.

în creaţia eminesciană codrul are sensul de centru imaginar al lumii, unde omul 
capătă prin intermediul fanteziei puteri magice. Eminescu şi-a organizat întotdeauna 
spaţiul poetic în funcţie de această obsesie a centrului. Codrul uriaş şi de nepătruns e 
cosmosul în care trăim. Veşnic, renăscând în fiecare an, el reprezintă principiul etern 
al vieţii în antiteză cu omul care e trecător.

Dincolo de codrii de aramă, în mijlocul „pădurii de argint" se află un luminiş, spaţiu 
privilegiat, iar în mijlocul luminişului este lacul născut din şipotui izvoarelor. Izvorul e 
chiar izvorul vieţii din basme, simbolizând renaşterea neîntreruptă a naturii. El e situat 
în locul unde iarba „pare de omăt”. Albul de omăt şi argintiul constituie culoarea 
purităţii, a lumii netulburate de trecerea timpului.

Senzaţia de „văzduh tămâiet” e dată de faptul că în poeziile lui Eminescu apare ade
sea teiul înflorit.

în toate miturile lumii un copac aşezat lângă un izvor constituie o imagine a par
adisului.

Ne aflăm aşadar nu numai în centrul simbolic al lumii (codrul), ci şi la începutul ei 
(izvorul). Tabloul pădurii de argint se deschide şi se remarcă prin perspectiva sa 
vizuală, „vezi albind", „vezi izvoare zdruncinate” ... marcând succesiunea elementelor 
pe care le dezvăluie intrarea în interiorul codrului; albul sclipitor ai pădurii, izvoarele, 
masa nupţială.

De asemenea, codrul este perceput auditiv „mândra glăsuire" şi olfactiv „văzduhul 
tămâiet” .

Au existat încercări de localizare a spaţiului din Călin (File d in  poveste), a codrilor 
de aramă şi a pădurii de argint. Ele sunt însă creaţii ale imaginaţiei poetului şi se găs
esc localizate, sedimentate în sufletul acestuia încă de când „Fiind băiat păduri 
cutreieram ” şi ajungând la „Codrule cu râuri line ”, „Ş i codrul aproape”, a p o i.,împărat 
slăvit e codrul/Neamuri mii îl cresc sub poale/Toate izvorând din mila/Codrului, Măriei 
Sale” şi „Vino-n codru la izvorul..

Ca şi-n creaţia populară, sufletul poetului şi codrul sunt una. Codrul meditează 
asupra propriei sale muzici „Adormind de armonia/Codrului bătut de gânduri..."şl 
asupra zodiei şi fericirii umane.

IERONIM URECHE 
llva Mare

înaintaşii n o p tr i --------------------------------------------------------------------------------------------

ION BARNA - etnograf si folclorist (i)
în deceniul al patrulea al secolului trecut figura reprezen

tativă a folcloristicii româneşti poate fi considerată Ion Muşlea, 
în primul rând, prin impulsul dat culegerii datelor şi obiceiurilor 
populare, dar şi prin studiile ela.borate în domeniul folcloristicii 
şi etnografiei, iar în al doilea rând, prin realizarea Arhivei de 
Folclor din Cluj, condusă de la început de Ion Muşlea.

Arhiva de Folclor din Cluj,şi-a propus de la început: „orga
nizarea unor culegeri sistematice pe întreg teritoriul ţării, prin 
răspunsuri la chestionare şi prin culegeri făcute de specialişti pe 
teren; explorarea cu deosebire a zonelor mai puţin cercetate! 1

Pentru realizarea acestui deziderat. Arhiva de Folclor, prin 
directorul ei, Ion Muşlea, va lansa între 1930-1942 un număr de 
14 chestionare trimise intelectualilor satului românesc. Paralel 
cu aceste chestionare, cu o tematică foarte largă cuprinzând în 
general aspecte etnografice: calendarul poporului pe lunile ian- 
uarie-februarie, obiceiuri de primăvară, obiceiuri de vară. 
naştere, nuntă, înmormântare etc. 2 :"Arhiva a lansat un număr 
de cinci circulare ce urmăreau adunarea de materiale referi
toare la o temă strict limitată, un text literar (snoava despre 
femeia necredincioasă, „Mioriţa”), un obicei (legatul viilor, pove
stiri în legătură cu focurile), definirea unor termeni (vrăji, 
farmece, boscoane, descântece)"3, adică acele laturi ale vieţii 
spirituale, a căror cercetare până atunci fusese neglijată.

Acestor chestionare şi circulare le-a răspuns intelectuali
tatea satelor: învăţători, preoţi, studenţi şi chiar elevi, adică 
aceia care trăind în însăşi mediul de manifestare al obiceiurilor, 
le puteau u rm ăr, sau de cele mai multe ori erau participanţi 
direcţi la actul folcloric sau etnografic, iar descrierea acestora 
se făcea în „mediul său social”, cum cerea Ion Muşlea în primul 
Anuar al Arhivei de Folclor, din 1932.

Remarcabilă este promptitudinea cu care au răspuns int
electualitatea satelor din Transilvania şi Banat, căci dintr-un 
total de 875 de răspunsuri primite, 416 erau din aceste două 
provincii. Acest fapt se datorează interesului pentru folclor ce s- 
a creat aici prin ziarele şi revistele transilvănene şi, totodată, 
datorită tradiţiei existentă în aceste regiuni pentru culegerea

folclorului.
Printre cei ce răspund chestionarelor şi circularelor lansate 

de Ion Muşlea, se numără Ion Barna, cel care între 1901-1936 
a fost învăţător şi d irectora l Şcolii din Maieru, localitate care a 
păstrat cu acurateţe folclorul şi obiceiurile locale româneşti. 4 în 
autobiografia scrisă în 1952, vorbind despre culegerea folcloru
lui, el va arăta: „îndeosebi m-am preocupat cu culegerea de fol
clor, poveşti, descântece, bocete, obiceiuri de iarnă şi primă
vară, credinţe şi povestiri despre duhuri şi fiinţe supranaturale 
din comuna mea natală, Maieru. întreaga colecţie am predat-o 
Academiei Române, Filiala Cluj, Institutul de Lingvistică, pe 
adresa d-lui profesor universitar Muşlea. în vederea cercetării 
acestui material ce a fost depus în Arhiva Academiei, după cum 
urmează: „Obiceiuri de vară", caiet de 11 pagini, înregistrat sub 
nr. 315; „Obiceiuri de iarnă", caiet de 92 pagini, înregistrat sub 
nr. 346; „Obiceiuri de primăvară şi credinţe şi povestiri despre 
duhuri şi fiinţe supranaturale", caiet de 64 de pagini, înregistrat 
sub nr. 406". 5

Cele trei manuscrise trimise de Ion Barna nu cuprind 
răspunsuri la toate chestionarele şi circularele lansate de Ion 
Muşlea. Studierea celor trei manuscrise ne arată că Ion Barna 
a răspuns numai la câteva chestionare, respectiv la urmă
toarele chestionare: „Chestionarul nr. 1. Calendarul poporului 
pe lunile ianuarie-februarie" (Ms. 346), „Chestionarul nr. 2. 
Obiceiuri de vară” (Ms. 315); „Chestionarul nr. 4. Obiceiuri de 
primăvară” (Ms. 406); „Chestionarul nr. 5. Credinţe şi povestiri 
despre duhuri şi fiinţe supranaturale" (Ms. 406) şi „Chestionarul 
nr. 11. Obiceiuri de nuntă” (Ms. 346). Dintre circulare, Ion Barna 
a răspuns numai ia primele două: despre femeia necredin
cioasă şi despre balada „Mioriţa".

întregul material trimis de ion Barna lui Ion Muşlea este 
scris între martie 1932, aşa cum reiese din finalul manuscrisu
lui nr. 346”. în referire la adresa On. Dvs. nr. 195 din 22 martie 
1932, cu onoare vă înaintez caietul prezent, care conţine mate
rial folcloric adunat de mine în comuna Maieru, judeţul 
Năsăud... Primiţi, Dle Director, asigurarea stimei ce Vă păstrez

şi sincere urări de sărbători, ion Barna. inv.dir. Maieru, 26 
aprilie 1932" 6 şi iuna noiembrie a aceluiaşi an. „Fine. Maieru, 
la 14 nomvrie 1932, Ion Barna” 7, ceea ce înseamnă că acesta 
a depus un efort considerabil pentru a răspunde solicitărilor de 
la Cluj.

Chiar dacă nu a răspuns la toate chestionarele şi circu
larele lansate de Ion Muşlea, studierea materialelor trimise de 
Ion Barna ne oferâ o imagine de ansamblu asupra vieţii fol
clorice a localităţii la un moment dat, dar şi o privire retrospec
tivă a tuturor fenomenelor folclorice care s-au mai păstrat în 
mintea informatorilor săi. El nu culege numai folclorul activ al 
acelui moment sau datinile şi credinţele care se oficiau atunci, 
ci el reuşeşte, prin alegerea unor informatori cu o vârstă înain
tată (Isip Mişca, 78 ani, Matroana Rebrişorean, 68 ani, Varvara 
Avram , 68 ani), să redescopere piese folclorice sau obiceiuri 
pe cale de dispariţie, sau chiar dispărute,

Analizând comparativ chestionarele la care răspuns cu 
cele la care n-a răspuns, vom vedea că Ion Barna nu a răspuns 
la acesle chestionare care cuprindeau laturi spirituale cu o ane 
de desfăşurare mai redusă, o latură mai puţin spectaculară din 
viaţa colectivităţii româneşti dinaintea celui de-al doilea război 
mondial.

Primul material pe care-l trimite Arhivei de Folclor este cel 
trimis la 26 aprilie 1932 şi intitulat: „Material folcloric, cules de 
Ion Barna, înv. director în comuna Maieru, jud. Năsăud pentru 
Arhiva de Folkclor a Academiei Române-Cluj", înregistrat cu nr. 
346. Manuscrisul este format dintr-un caiet cu linii, pag. 1-64, 
iar pag. 65-91 dintr-un caiet fără linii cuprinzând răspunsurile la 
chestionarul nr. 1 şi cele două circulare, iar de la pag. 46 la 88 
este descrisă nunta aşa cum notează la sfârşit chiar : „Am 
răspuns după debilele mele cunoştinţe, ambelor circulari şi la 
Chestionarul I, iar ia urmă am descris şi adunat obiceiurile de la 
nunţi".

Răspunzând la circulara nr. 2 „cu privire la „Mioriţa", Ion 

(continuare în pag. 7) L IV IU  PĂ IU Ş
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Lista plantelor medicinale 
din zona 

MAIERU-ANIEŞ
Afin -  Myrtille - Vaccinius myrtillus
Brustur - Grande bardane - Arctium lappa
Bănuţei- Paquerette-Bellis perennis
Brba capre i- Reine des pres - Filipendula ulmaria +
Captalan-Petasite - Petasites hybridus
Capu'călugărului - Anthyllide vulenraire - Anthyllis vulneraria +
Cătina albă - Argousier - Hippophae hamnoides
Cătuşnica- Herbe-aux-chats -  Nepeta cataria +
Cerenţel -  Benoite -  Geum urbanus 
Chimen -  Carvi -  Carum carvi +
Cicoare -  Chicoree sauvage -  Cichorim intybus 
Cimbrişor -  Thym -  Thymus vulgaris +
Ciuboţica cucului -  Primevere (Coucou) -  Primula veris + 
Coada calului -  Prele des champs -  Equisetum arvense + 
Coada racului -  Potentille anserine -  Potentilla anserina 1/+ 
Coada şoricelului -  Millefeuille -  Achillea millefoulius + 
Creţişoară -  Alchemille -  Achemilla vulgaris 
Feriguţa -  Polypode -  Polypodium vulgare 
Frag -  Fraisier des bois -  Fregaria vesca +
Ghinţura -  Gentiane jaune -  Gentiana lutea
Hamei -  Houblon -  Humulus lupulus
Iarba mare -  Aunee officinale -  Inula helenium +
Leurda (Aiu' ursului) -  Ais des ours -  Allium ursinum 
Limba mielului -  Bourrache -  Borage officinalis +
Lumânărica pământului -  Gentiane a files d ’asclepiade -  
Gentiana asclepi
Lumânărica mare -  Molene bouillon blanc -  Verbascum thap- 
sus +
Lumânărica subţire -  Aigremoine -  Agrimonia eupatoria + 
Lânariţa -  Linaire -  Linaria vulgaris +
Macriş -  Oseille -  Rumex acetosa
Menta de câmp -  Menthe des champs -  Mentha arvensis + 
Menta piperată -  Menthe poivree -  Mentha piperita +
Merişor -  Airelle -  Vaccinium vitis-idaea 
Muşchi de piatră -  Cetraria islandica 
Muşeţel -  Camomille -  Matricaria camomilla +
Nalba mică -  Petite mauve -  Malva neglecta +
Năprasnic -  Geranium herbe a Robert -  Geranium robertianus 
Mur -  Ronce -  Rubus fructicosus 
Odolean (valeriana) -  Valeriane -  Valeriana officinalis 
Păpădia -  Pissenlit -  Taraxacum officinale +
Pătlagina -  Grand plantain -  Plantago major +
Pătlagina cu frunze înguste -  Plantain lanceole -  Plantago 
lanceolata
Pedicuţa (brădişorul)
Pir -  Chiendent commun -  Agropyron repens +
Plămânărica -  Pulmonaire officinale -  Pulmonaria officinalis 
Pliscu' cocorului -  Bec-de-grue -  Erodium circutarium 
Po dbal -  Tussilage -  Tussilago farfara +
Răchitan -  Salicaire -  Lythrum saiicaria 
Rostopasca -  Chelidoine -  Chelidoine majus +
Rotunjoara -  Lierre terrestre -  Glechoma hederacea +
Salvia -  Sauge des pres -  Salvia pratensis +
Sclipeti -  Potentille tormentille -  Potentilla erecta
Silur (ocheiariţa) -  casse-lunettes -  Euphrasia officinalis +
Sunătoare -  Millepertuis -  Hypericum perforatum +
Şovârv -  Origan -  Origanum vulgare +
Talpa gâştii -  Agripaume cardiaca +
Tătăneasa -  Grande consoude -  Symphytum officinales + 
Traista ciobanului -  Bourse a pasteur -  Capsella bursa-pas- 
toris
Trei fraţi pătaţi -  Pensee sauvege -  Viola tricolor +
Troscot -  Renouee -  Polygonum aviculare 
Turiţa -  Grateron -  Gallium aparine +
Ţintaura roşie -  Petite centauree -  Centaurium erythraea 
Unguraş -  Marrube blanc -  Marrubium vulgare 
Urzica vie -  Grande ortie -  Urtica dioica +
Urzica moartă aibă -  Ortie blanche -  Lamium album +
Urzica moartă galbenă Lamier galeobdolon -  Lamium gaie- 
obdolon +
Urzica moartă roşie -  Lamier pourpre -  Lamium purpureum + 
Vărguţa -  Verge d'or -  Solidago virgaurea +
Vindecea -  Betoine -  Betonica officinalis 
Vineţica -  Bugle -  Ajuga reptans 
Volbura -  Liseron -  Convolvulus arvensis 
Zmeur -  Framboisier -  Rubus idaeus +

Plante tox ice
Brânduşa de toamnă (Colchicum automnale)
Ciumăfaia (Datura stramonium)
Mătrăguna (Atropa belladona)
Omagul (Aconitum napellus)
Stirigoaia (Veratrum album)
Zâma (Solanum nigrum)

N.B. Plantele însemnate cu semnul (+) se află depozitate în 
„Farmacia Scatiilor".

ILIE HOZA

Nort-eur-Erdre - Maieru__________________

v e  a c a ^ A
Faptul că prietenia nu are graniţe şi uneşte 

oamenii prin spaţiu şi timp îşi dovedeşte încă o 
dată valabilitatea, datorită vizitei colegilor francezi, 
în perioada 23-28 octombrie 2000. Pentru că 
acum Maieru, Anieş, Nort-sur-Erdre nu sunt doar 
nume pe hartă, ele au o inimă care le uneşte, un 
suflet vibrând identic aici şi acolo, într-o limbă pe 
care ar trebui să o înţeleagă toţi oamenii: prietenia.

Cadrele didactice de la şcoala Anieş au găzduit 
de la fiecare nivel de învăţământ câte un slujitor al 
limbii lui Baudelaire: d-na Dealbouquerwue Mărie 
Christine, prof. de spaniolă a fost primită de d-na 
Ureche Ana Maria, d-na Franţoise Grimaud, prof. 
de istorie-geografie, de dl. Iacob Guşă, d-l Jadeau 
Christian, institutor, de dl. Ilie Hoza, d-na Ouvard 
Maryvonne, educatoare, fiind găzduită de d-na 
Dumitru Mihaela. Programul schimbului de expe
rienţă a fost minuţios realizat: asistenţă la ore, 
drumeţii, vizite la monumentele valoroase din 
zonă, la biserică unde ne-am simţit cu toţii mai aproape de Dumnezeu asistând la o slujbă religioasă ortodoxă, la ruinele cat
edralei în stil romanic din sec. ai XIM-lea de la Rodna etc.

La ciclurile preprimar şi primar educatoarele şi învăţătorii au dat dovadă de măiestrie profesională, concretizată de fapt în 
succesele obţinute de-a lungul anilor. Putem aminti şi felicita pe toţi învăţătorii: Cărbune Măriuţa, responsabila comisiei 
metodice a învăţătorilor, Cărbune Maria, Gyoorgy Ileana, Ureche Ana Maria, Scridonesi Victoria, Lorinţiu Lenuţa, Hoza Ilie, 
care prin dăruire profesională, pricepere şi pasiune au reuşit să-ţi îndeplinească obiectivele propuse.

La ciclul gimnazial atenţia colegilor francezi a fost atrasă de nivelul ridicat de cunoştinţe al elevilor, de cooperarea lor în 
cadrul lecţiei, de disciplina şi receptivitatea, de puternica personalitate a profesorilor. Precizăm că acestea au fost cuvintele 
lor, rostite la întâlnirea-bilanţ, la finele acestui schimb de experienţă. Dintre colegii asistaţi amintim: prof. Somkereki losif, prof. 
Monica Vălean, ambii având masterate în geografie, respectiv, istorie, prof. Titus Cărbune, gr.l, matematică, director al şcolii, 
profesorii Deac Adela, Zegrean Valentin, Anghelina Berendea, Dorina Mureşan, Iacob Guşă. „Nu voi ar trebui să luaţi exem
plu nostru ci noi pe al dumneavoastră’’, spunea, în urma asistentelor, m-me prof. Franţoise Grimaud, asigurându-mâ că o 
spune cu toată sinceritatea.

Dincolo însă de nume şi de programe, rămân elementele la fel de importante pe care amicii francezi au ţinut să ni le sub
linieze: atmosfera caldă, armonia din şcoala Anieş, dintre colegi, dintre elevi, ospitalitatea şi entuziasmul, profesionalismui şi 
dăruirea, acea lumină care nu fumegă dar străbate prin zbuciumul neîmplinirilor materiale, prin norii deşi, mereu schimbători 
ai vremii de acum. Surpriza a venit tot de ia ei printr-un set de scrisori de mulţumire: una era în limba română, a d-nei Mărie 
Christine. „Eu am avut impresia că sunt acasă. Pentru aceasta vă mulţumesc."

lată limba română, învăţată din dragoste pentru cei care o vorbesc şi pentru frumuseţea ei cosmică. Câtă vreme pe toate 
acestea le avem, nimic nu e zadarnic.

înv. MÂRIUŢA CĂRBUNE 
Prof. IACOB GUŞĂ

Rebreniana---------------------------------------

Liviu Rebreanu la nunta de la llva-Mare
„Unul dintre cele mai emoţionante momente din această 

călătorie a fost invitaţia la o nuntă în llva-Mare, localitate unde 
poposim câteva zile la Letiţia dr. Miron, fiica protopopului 
Slăvoacă, una dintre cele mai dragi şi neuitate ale tinereţii lui 
Liviu Rebreanu ...Liviu mă privea necontenit ...Aeoio la 
nunta aceea, m-a prins Liviu în jocul atât de minunat descris 
în „Ion" ...Călătoria aceasta mi-a dăruit clipe care nu se întâl
nesc decât arareori în viaţa omului...

(Fanny Rebreanu -  „Cu satul meu", Bucureşti, 1963) 
Popasurile lui Liviu Rebreanu prin llva-Mare au fost fericite 

ocazii pentru a cunoaşte în profunzime viaţa ţăranilor, lumea 
satului cu sumedenia de izvoare literare care vor constitui ele
mente de temelie pentru opera romancierului. în ţăranul 
român a văzut autorut'„izvorul românismului pur şi etern’ 
(„Lauda ţăranului român"), De aceea, pe meleagurile ilvene îl 
atrăgeau pe marele romancier nu numai locurile pitoreşti ci şi 
aceşti oameni primitori, sfătoşi, care i-ai oferit clipe de răgaz 
şi odihnă, atât în anii de răscruce, cât şi în cei de maturitate.

Liviu Rebreanu a revenit la llva-Mare şi cu ocazia unor 
evenimente deoşebite, De pildă, la nunta Sabinei Miron, fiică 
a Letiţiei Slăvoacă, cu Virgil Petri din Năsăud, care a avut loc 
la 7 iunie 1936.

Deşi au trecut peste 50 de ani de atunci, am avut norocul 
de-a mai prinde în viaţă pe Sabina Miron Petri, numită la llva- 
Mare „Pupa" care ne-a mărturisit următoarele: „A fost o nuntă 
ca-n poveşti. Naşul şi naşa mi-au arătat tot trusoul de 
mireasă, de la pantofi până la mănuşi. Nunta mea a fost ca 
toate nunţile de la llva numai că au fost foarte mulţi intelectu
ali. Ei au venit, de la casa noastră spre biserică, cu maşinile, 
iar a naşului era „decapotabilă". Eu am venit de la Orlat, cu o 
zi înainte, cu naşul şi naşa. Avea şofer pentru a se putea 
petrece, iar naşul era parcă el mirele aşa de frumos arăta. în 
drum spre casă ne-a apucat o ploaie grozavă. Ne-a făcut 
leoarcă pe toţi. Naşul a trebuit să se schimbe de îndată ce a 
ajuns acasă fiindcă şi-a udat costumul şi spunea că-i sensibil 
şi tuşeşte dacă nu face aceasta”.

Am mai întrebat-o pe Pupa ce oaspeţi „aleşi” mai reţine şi 
mi-a spus doar de bunică-sa, Ana Slăvoacă, soţia preotului 
Ieronim Slăvoacă, ia care au stat mulţi invitaţi, mai ales domni 
din comunele vecine şi de la oraş.

De asemenea, reţinea perfect Sabina că naşul a primul 
care a luat-o la „jocul miresei în bani”, răscumpărând-o de 
mai multe ori cu sume importante, adunaţi de staroste „între 
talgere" formând „zestrea" miresei.

îşi mai amintea că naşul a jucat toată noaptea, mai cu

seamă (dansuri) jocuri populare la care se pricepea, fiind 
foarte vesel, prietenos cu toată lumea, parcă a presimţit că nu 
va mai veni ia llva.

Vecinul de peste drum de casa nunţii, Arsente Moldovan, 
prin 1936, fecioraş de 18 ani, îşi amintea bine că „în llva se 
vorbea de nunta Pupei ca de un eveniment deosebit. La casa 
popii Slăvoacă s-au făcut mari pregătiri în acest scop,, ca 
pentru un ospăţ cum nu s-a mai văzut printre localnici."

Nu ştia Arsente prea multe despre Liviu Rebreanu, dar 
vuia satul că va fi naşul Pupei, scriitor de la oraş. La casa 
preotului era forfotă mare. în preziua nunţii a sosit doctorul 
Pavel Gălan de la Cluj, familia Petri de ia Năsăud, Octavian 
Popescu, notar public, locotenent-coionel Tiberiu Ştefan cu 
Vietoriţa, sora Sabinei (miresei).

Alte informaţii cu privire la această nuntă am obţinut de la 
Catirina Gălan, a iui Vasile, nepoată a preotesei Slăvoacă, 
vară primară cu Letiţia, decedată în ianuarie 2000, la vârsta 
de 95 de ani.

îşi aminteşte că Liviu Rebreanu era „un bărbat înalt, frumos, 
blond. Stătea în odaia cu domnii şi venea să joace în camera de 
joc, fiind admirat de toţi nuntaşii cum da partenera pe după spate, 
pocnea din degete, bătea din palme sau tropotea uşor aşa cum 
joacă cei de pe valea Someşului, din Maieru.

Cam acelaşi lucru mi-a povestit şi Reghina, născută 
Gălan, sora Catirinei, de vreo 12 ani pe atunci. Ea mi-a spus 
că era pe vremea aceea un muzicant în llva-Mare pe nume 
Giametaşu ce cânta din clarinet de răsuna llva. El stătea 
(locuia) în „Deal de ţigani", lângă Sâvesteanu Sucilă. Acesta 
a participat la nunta Pupei mai mult la dorinţa lui Liviu 
Rebreanu, naşul, fiind cunoscuţi dinainte, poate chiar de la 
debut, din 1908-1909, când, fiind ajutor de notar la Măgura 
Ilvei, făcea dese vizite la llva-Mare, la „Casina de lectură" sau 
familiei preotului Ieronim Slăvoacă. l-a cântat naşului după 
preferinţă întrucât cunoştea multe cântece de petrecere şi de 
pe Someş.

Am reînnoit câteva amintiri din viaţa marelui romancier, Liviu 
Rebreanu, care şi-a purtat paşii pe aceste meleaguri ilvene.

De altfel, scriitorul nota atât de clar în „Mărturisiri": 
„Scriitorul trebuie să ştie că viaţa lui întreagă nu poate avea 
ascunzişuri, nici taine, nic: menajamente. Mai curând sau mai 
târziu toate se vor da pe faţă, toate secretele. Prin hârtiile lui 
vor scotoci oameni diferiţi, indiscreţi. Discreţia scriitorului în 
viaţă e inutilă:"

Prof. ANA BERENGEA 
Şc.Gen. „Ion Creangă”, llva-Mare
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Date despre Centru de Informare si Documentare a Personalului Didactic 
din cadrul Grupului Şcolar Maieru

CENTRUL A  LUAT FIINŢĂ CA URMARE A  INITIATIVEI D-LUI MINISTRU AL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ANDREI MARGA

I. STRUCTURA CENTRULUI
Centru de Informare şi Documentare a Personalului Didactic 

din cadrul G rupului Şcolar „Liviu Rebreanu” Maieru 
funcţionează în vechea clădire a şcolii şi are în componenţă trei 
încăperi:

- o sală de informatică, unde sunt instalate echipamentele 
de calcul:

- o sală cu echipamente audio-video şi de multiplicare;
o sală amenajată pentru informare şi documentare (bib

liotecă), dar care are foarte puţine materiale.
Structura de personal angajat: un inginer de sistem -  anal

ist programator, care este şi responsabilul de centru.
II. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE PÂNĂ ÎN PREZENT
Centrul şi-a început activitatea în luna ianuarie anul curent,

când a fost fina lizată amenajarea spaţiului în care îşi 
desfăşoară activitatea şi, totodată, când s-au primit echipa
mentele din dotare.

în cadrul centrului de Informare şi Documentare s-au 
desfăşurat următoarele activităţi:

- familiarizarea personalului didactic din zonă cu echipa
mentele de calcul, audio-video şi de multiplicare, prin organi
zarea unor activităţi de iniţiere în domeniu;

iniţierea în domeniul informaticii, prin organizarea unor cur
suri de operare calcultoare, desfăşurate pe grupe de lucru: 
educatori, învăţători şi profesori;

- activităţi de perfecţionare, în procesul de învăţământ, a 
cadrelor didactice prin organizarea unro lecţii demonstrative pe 
calculator;,

- sensibilizarea comunităţii locale, privind necesitatea 
implicării ei în procurarea de materiale şi echipamente pentru 
şcoală, pentru ca şi elevii să poată beneficia de calculatoare, şi 
astfel să aibă acces la mai multe informaţii,

III. DATE DESPRE RESPONSABILUL DE CENTRU
Responsabilul de centru este dl. inginer de sistem Dumitru

Vaier, care este şi singurul angajat al Centrului. Absolvent al 
Liceului de Informatică Cluj Napoca în anul 1984 şi al 
Universităţii Tehnice Cluj Napoca în anul 1994, fost angajat al 
S.C. Regna Forest S.A. în funcţia de analist programator din 
cadrul Biroului de Informatizare, şi-a desfăşurat activitatea la 
Grupul Şcolar Silvic Năsăud, în funcţia de analist programator, 
până în ianuarie 2000, când este angajat al Centrului de 
Informare şi Documentare din cadrul Şcolii Generale Maieru. în 
prezent urmează şi cursurile postuniversitare ale Universităţii 
Tehnice Cluj Napoca în domeniul Tehnicii de calcul.

Colaboratorii Centrului:
- prof. Larion Cărbune -  directorul Grupului Şcolar „Liviu 

Rebreanu" Maieru;
- prof. Titus Cărbune -  directorul Şcolii Generale Anieş
- Ioan Cărbune -  primarul localităţii Maieru;
- prof. Constantin T o t ir -  inspector şcolar general din cadrul 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prof. Octavian Biriş -  inspector formare şi perfecţionare 

cadre didactice din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Bistriţa-Năsăud;

- prof. Stela Creţeanu -  director Casa Corpului Didactic 
Bistriţa-Năsăud;

- prof. drd. Ovidiu Ursa -  Centrul de Limbi Străine „Acces” 
Cluj-Napoca;

- prof. Sever Ursa, directorul muzeului „Cuibul visurilor" 
Maieru

IV. MATERIALE Şl ECHIPAMENTE PRIMITE
1. Tehnică de calcul
- Calculator HP Pentium III - 7 buc,
- Server Dell Pentium III - i buc.
- Imprimantă HP laser alb negru - 1 buc.
- Modem - 2 buc.
2. Tehnică audio-video
- Televizor Philips - 1 buc.
- Videorecorder Philips -1  buc.
- Cameră Video JVC -1 buc.
- Dublu casetofon - 1 buc.
- Reportofon - 1 buc.
3. Tehnică de multiplicare şi proiecţie 

Multiplicator (Xerox) Tochiba - 1 buc.
'- Retroproiector - 1 buc.
- FlipChârtl - 1 buc.
- Tablă de scris aibă - 1 buc.
Menţionăm că nu am' primit nici un fel de materiale didactice

(CD-uri cu programe sau enciclopedii, casete audio-video, cărţi 
şi documentaţii din domeniul informaticii, reviste sau publicaţii 
din domeniul reformei învăţământului etc.) sau cărţi necesare 
pentru funcţionarea bibliotecii din cadrul centrului.

V. MODUL DE UTILIZARE A MATERIALELOR Şl ECHIPA 
MENTELOR

Tehnica de calcul (calculatoare, imprimantă) a fost folosită 
pentru iniţierea cadrelor didactice din zonă în domeniul infor
maticii, precum şi pentru popularizarea noilor tehnologii, utile în 
obţinerea şi prelucrarea rapidă a informaţiilor. De asemenea,

cu ajutorul calculatoarelor s-au editat materiale didactice nece
sare în modernizarea procesului de învăţământ. Din lipsa legă
turii la reţeaua INTERNET nu s-a putut lua legătura şi cu alte 
instituţii similare, din ţară şi străinătate, pentru obţinerea de noi 
informaţii.

Tehnica audio-video s-a folosit mai puţin din cauza lipsei 
materialelor necesare (casete audio-video cu documentare 
etc.), realizându-se câteva înregistrări interesante.

Xeroxul s-a utilizat pentru multiplicarea diverselor materiale, 
privind reforma în învăţământ, a noilor programe şcolare, a 
modalităţilor de susţinere a examenului de capacitate etc. De 
asemenea, s-a folosit pentru multiplicarea fişelor de lucru pen
tru elevi şi a diferitelor teste de verificare a cunoştinţelor. S-a 
mai folosit şi pentru multiplicarea diverselor acte şi documente, 
fiind unul dintre puţinele multiplicatoare din zonă.

VI. COLABORAREA CENTRULUI CU ALTE INSITUTŢII
A existat o colaborare strânsă cu unităţile şcolare din zonă 

pentru popularizarea tehnicii de calcul în rândul cadrelor didac
tice, s-a început colaborarea cu comunitatea locală (primărie, 
unităţi sanitare). Din lipsa echipamentului de comunicare (fax, 
reţeaua INTERNET) nu s-a reuşii iniţierea şi menţinerea unor 
legături permanente cu alte instituţii de profil, din ţară şi străină
tate.

Se încearcă o colaborare cu comunitatea franceză din Nort- 
sur-Erdre, localitate care este înfrăţită cu localitatea Maieru.

De asemenea, s-a început colaborarea cu Centrul Cultural 
Francez în vederea dotării cu documentaţie şi cărţi, şcoala 
noastră fiind una din centrele pilot.

VI. PLANIFICAREA ACŢIUNILOR URMĂTOARE
în viitor se încearcă cooptarea tuturor cadrelor didactice din 

zonă într-un program de perfecţionare, prin organizarea unor 
cursuri de informatică, care se vor desfăşura după o nouă 
metodologie, folosindu-se calculatoarele din dotare, precum şi 
echipamentele de proiecţie.

De asemenea, se are în vedere organizarea unor aseme
nea cursuri şi pentru persoanelor care nu fac parte din unităţile 
de învăţământ, demararea unui proiect de educaţie a adulţilor 
şi a unor cursuri de recalificare a şomerilor.

Se încearcă demararea unor proiecte de schimburi inter
naţionale cu tema „Impactul noilor tehnologii asupra procesului 
de învăţământ", proiect ce îşi propune să popularizeze modul în 
care afectează tehnica de calcul procesul de învăţământ.

mg DUMITRU VALER

Revista VATRA, organul Asociaţiei învăţătorilor MARIANA
Aceleaşi fulguiri cu 

frunze ruginii şi ace
leaşi triste înserări de 
toamnă; acelaşi vânt
cu aceleaşi frunze smulse-ncet câte una, pe acelaşi drum..."

Aşa îşi încheie Lazăr Zavaschi articolul legat de Sandu 
Manoliu.

La 29 august 1996 s-au împlinit 100 de arji de la naşterea 
fostului meu director, Sandu Manoliu, la laşi.

în semn de recunoştinţă, reproduc mai jos copia a două 
scrisori ce mi le-a adresat în anul 1930 pe când eram înv.dir. 
la 7 clase în cătunul Valea Vinului (Rodna).

„D-lui Dumitru Vranău,<înv. dir. com. Valea Vinului, of. 
Rodna Veche, jud. Năsăud, Exp. Sandu Manoliu, Năsăud.

Năsăud, 3 ian. 1930.
Dragă Vranău,
Mă ierţi că la slova ta, abia acum ama vut răgazul să aştern 

răspunsul aşteptat! Anuarul -  care trebuie să apară luna 
aceasta -  mi-a răpit tot timpul, chiar şi acela pentru prieteni...

Căd că ai mult de lucru -  7 clase nu-i puţin lucru -, dar ştiu 
că eşti om de rândui.ilă şi de ispravă cu rost. Am încredere, 
cu atât mai mult cu cât mi se pare că antecesorul a fost cam 
neglijent.

Nu uita de bibliotecă pentru copii. Şi apoi de şezători. Poate 
metodic poţi face ceva şi pentru muncitori, indiferent de naţion
alitate. întâi omenia. Ş-apoi cu omenia câştigi şi la naţionalism 
chiar pe cei mai refractari.

Cu toate urările gândului bun. Fostul tău profesor, Sandu 
Manoliu.”

Urmează a doua scrisoare.
„Năsăud, 22 martie 1930.
Dragă Vranău,
îndrăgit de-o gripă am căzut bolnav la pat, de mai bine de

o lună. CU vrerea lui Dumnezeu şi tăria sufletului am biruit 
trupul şi necazul şi-acum sunt în convalescenţă.

Slovele tale mi-au făcut bucurie. Zilnic aproape primesc 
semne de la voi şi despre rânduiala voastră... şi aceasta e cea 
mai mare satisfacţie a fostului vostru profesor; adeverirea 
încrederii ce-a avut-o în puterile voastre.

din judeţul Bistriţa-Năsăud (3)
Acolo sus la munte văd că tu ai devenit sihastru. La viaţă şi 

la gânduri!
în cazul acesta „dă4e" cu ardoare cititului, căci cartea şi 

natura ne sunt tovarăşii cei mai de aproape, mai delicaţi şi mai 
buni.

E drept că pentru puterile tale s-ar fi cuvenit la un loc cu o 
operă românească pozitivă. E mai de preţ să te lupţi şi să te 
sfarmi ca să ridici propriul tău neam la lumină şi bună stare, 
decât să atragi şi să transformi un popor care -  afară de câte
va cazuri -  omenia biruie -  veşnic se va uita cu ochi de pasăre 
de stepă la noi!

Dar dacă treci de pojghiţa destul de groasă şi de refractară 
a rasei, poţi să d'ai şi de om enia, care e ca Cheia fermecată a 
lui Aladin; deschide toate uşile.

Nu cultiva dar ura şi duşmănia naţională.
Dacă citeşti pagini memoriale din revoluţiile de la 1848, 

când ura dintre Români şi Unguri era la paroxism, te minunezi 
cum în unele sate preoţii români au salvat de furia mulţimii pe 
atâţia Unguri şi invers. Sunt dar fapte sufleteşti care pot fi une
ori mai adânci şi mai puternice decât chiar naţionalitatea!

Dat tu -  din vechea gardă -  îţi ştii menirea ta. Lasă poarta 
trecutului şi deschide-o pe-a viitorului.

Cu drag, Sandu Manoliu
P.S. Mă surprinde că de mai bine de o jumătate de an, nu 

mai ştiu nimic de Zavaschi.....S.M."
în rev. „Vatra", anul 1, Nr. 1, am scris un medalion intitulat 

„Lui Sandu Manoliu” , care a apărut în întregime în rev. „Arhiva 
Someşană” , voi. IV (1976-1977), cu care îşi termină ilustrul 
profesor Al. Husar, articolul intitulat „Sandu Manoliu în 
conştiinţa contemporanilor” . Acolo apare şi fotografia blându
lui şi înţeleptului moldovean, Sandu Manoliu.

Anii au trecut şi anul 1939 era să fie şi penultimul an de 
existenţă al rev. „Vatra” , copilul drag al celor 4 foşti elevi ai lui 
Sandu Manoliu (Petre Pop, Lazăr Zavaschi, Silvan Dumitru şi 
Dumitru Vranău, singurul supravieţu itor) care formau

Comitetul de iniţia
tivă, şi Gherasim 
Ludoşan, absolvent 
de Cluj, s-au risipit

în cele 4 vânturi! Mulţi dintre noi ne aflam sub arme de ani de 
zile, mobilizaţi. Revista nu mai poate apărea lunar ci la 6 luni, 
deci 2 numere în anul 1939.

Ultimul număr. Anul VI, lan.-Mai 1940, Nr. 1-5
Presihnţirila.,unui colaborator al nostru, Emil Sîngeoruan din 

Feldru, s-au împlinit. El scria astfel în rev. „Vatra", nr, 2/1935. 
„O barcă nouă s-a desprins de la ţărm, plecând sprintenă şi 
voioasă pe apele necunoscutului, spre alte zări... Câte furtuni 
şi vijelii va întâlni în drum şi până unde va merge? Cine ştie...? 
(Cluj, mai 1935, Emil Sîngeorzan).

Furtuna a venii! Anul 1940! Războiul începuse!
Abia a apucat să iasă de sub tipar ultimul număr a! rev. 

„Vatra”, (an. VI. nr. 1-5), de la care erau absenţi cei ce i-au dat 
viaţă, aflându-se undeva „pe zonă" la apus de frontiera 
Ardealului!

Urmează cedarea Ardealului de Nord prin Dictatul de la 
Viena. Noi, Comitetul de iniţiativă ne-am risipit în ţara rămasă 
liberă, unde am plecat 5 ani, unii înfruntând zilele grele ale 
războiului. Silvan Dumitru a căzut pe front! Ceilalţi ne-am 
regăsit în 1945 la vechile locuri de muncă.

Am cerut aprobarea pentru reapariţia rev. „Vatra". Nu am 
primit-o! Trăiam doar cu nostalgia vremurilor când eram tineri, 
ca Dvs. astăzi, cei de la rev. „Cuibul visurilor”. Am înfruntat vre
muri mai mult decât grele, fiind generaţie de sacrificiu! După 
Silvan Dumitru, care a murit pe front, închid ochii pe rând, Lazăr 
Zavaschi în 1985 ia Oradea, Petre Pop în 1989 la Bistriţa. 
Ludoşan Gherasim în 1995 la Rebrişoara! Am rămas singur!

Tinereţea, elanul şi sănătatea de atunci, ne-au făcut să 
biruim greutăţile!

în Nr. 1/1935, în Cuvânt înainte, scriam că „Cei mai harnici 
dintre noi, vor fi purtătorii steagului pe care li-l vom încredinţa!"

Dvs. de la rev. „Cuibul visurilor” veţi fi purtătorii steagului pe 
care vi-l încredinţăm!

Prof, pens. DUMITRU VRANĂU
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- etnograf si folclorist (V
înaintaşii n o ş tr i ----------------------------------

ION BARNA
(u rm are  d in  p ag . 3)

Barna culege numai o singură variantă a tipului, „Fata de 
maior”, şi ne surprinde faptul că la data culegerii nu se 
cunoştea in această comună balada „Mioriţei" în varianta „Ce s- 
aude-n sat la noi", variantă pe care o descoperise, înaintea lui 
în comuna învecinată Rodna, Ovid Desusianu şi care-l va 
impresiona: „întâmplarea a făcut însă să aud, în vara aceasta 
(1922.n.n.) „Cântecul mioarei" de la un cioban din Rodna- 
Veche, şi într-o formă care a păstrat ceva din frumuseţea prim
itivă; varianta părându-mi mai superioară tuturor celor tipărite 
mai în urmă, i-am dat loc alături de alte balade" 10, Trimiţându-
i varianta „Fata de maior” el va remarca că aceasta „pare a 
semăna puţin cu balada „Mioriţa” în formă' de colindă. 11.

Tipul „Fata de maior" este un tip reprezentativ pentru unele 
zone din nordul Ardealului, dar care are centrul de iradiere zona 
Jibou, de unde s-a răspândit în părţile Someşului: „despre zona 
Jiboului se poate afirma cu certitudine că este locul unde pare 
a se fi născut formula de tip „Fata de maior",,, prelungirile tipu
lui de-a lungul Someşului până către Năsăud şi în părţile 
Huedinului, arată numai forţa sa de penetraţie" 12

Că acest tip nu este reprezentativ pentru Valea 
Someşului, tipul întâlnindu-se şi astăzi sub formă de colindă, 
dar numai în comuna Maieru, o arată însuşi Ion Barna: „Acest 
cântec e cunoscut de toţi aproape, sub titlul de „Colinda păcu
rarului”. îl cunosc şi cei bătrâni, dar nu în întregime, ci numai 
fragmentar. Posibil a fost adus de vreun cioban străin din altă 
parte, tot aşa cred că e i mportată şi melodia, de vreme ce 
bătrânii o cântă pe melodia altei colinde, vechi cunoscută." 13) 

în continuare, ,lon Barna răspunde circularei nr. 1 privi
toare la „snoava femeii necredincioase" arătând că: „o astfel de 
snoavă în comuna noastră nu se cunoaşte” .14) La acea dată 
era însă culeasă o baladă pe această temă: „Nevasta fugită" de 
Iustin Ilieşiu în 1930. Rămasă în manuscris până în 1967, piesa 
nu a fost cunoscută de Ion Barna. 15) Tot ca răspuns la 
această circulară el mai trimite patru colinde: „Scoală, gazdă, 
de pe vatră", „Acolo-n jos pe şesurele”, „Mă luai, luai" şi „înain
tea ăstor curţi” , care sunt variante ale colindelor publicate de 
fiul său în 1944.

Remarcăm faptul că piesa folclorică „Mă luai, luai" era la 
acea dată colindă, chiar dacă astăzi nu se mai colindă.

Această colindă a fost publicată de fiul său, Olimpiu Barna 
(cu un vers mai puţin), în culegerea sa publicată în 1944. 16) 
Deşi autorul arată că „mai sunt câteva colinzi care au fost 
adunate de dl. profesor de limba română, Ion Tomuţa, de la 
Liceul Grăniceresc „George Coşbuc” de la Năsăud şi cred că 
sunt publicate” 17), realitatea faptelor este alta. 18)

Repertoriul colindelor din această comună este mult mai 
bogat, dovadă stă însemnarea lui Iustin Ilieşiu, care a cules cel

mai mult material folcloric din această comună: „Colindele, (n 
colecţia mea am peste 100 de colinde. S-ai selecţionat (în 
culegerea pe care o publică „Folclor din Transilvania”, voi.III) 
însă alegându-se numai zece, care au un conţinut profan”. 19)

începând prezentarea „calendarului poporului pe lunile 
ianuarie-februarie”, Ion Barna surprinde sărbătorirea Sf. Vasile 
în ajunul Anului Nou, în care el prezintă multe obiceiuri, astăzi 
dispărute din această zonă, cum ar fi: „în ajun, începând de la 
vecernie (ora 15), copiii, până la etatea de 14 ani, suflă în buci
um pe colinele ce împrejmuiesc comuna; după ce înserează, 
din răspântiile uliţelor”. 20)

Spre deosebire de copii, vânătorii „îndată ce se 
înnoptează se duc pe la prietenii cu numele Vasile, unde trag 
câteva puşcături goale (fără glonţ) în aer. Le urează viaţă lungă 
şi fericită, apoi petrec până noaptea târziu. Urările cu descăr
cări de armă, făcute în curte, se consideră de mare cinste şi se 
remunerează cu mâncări şi băuturi, tutun”. 21)

Să remarcăm, în continuare, obiceiul „Turcii” care estre 
descris cu multe amănunte privitoare la personaje şi rolul lor, 
descrierea „turcii” ca obicei. Ne miră faptul că nu este înregis
trat textul recitat, deoarece acest text este prezent, ca şi obi
ceiul, în toată Valea Someşului, ulterior fiind înregistrat chiar în 
Maieru. 22)

Obiceiul este prezent, pe lângă alte obiceiuri, în seara 
Anului Nou, fiind descris de Ion Barna astfel: „în seara Anului 
Nou umblă şi cu turca, copii de la 10-15 ani. Turca este făcută 
din două bucăţi de fag, una reprezintă falca de sus a unei capre 
în ceea ce priveşte forma şi mărimea, iar una falca de jos, 
ambele sunt dăltuite la partea dinapoi în care se bagă un bas
ton de tufă de 1,20 m, care reprezintă şira spinării; falca dea
supra este cusută cu un cui de baston, deci e fixă, iar cea 
dedesubt este flexibilă şi cu o sfoară se poate mişca, după 
voinţă. Pe falca deasupra se fixează două coarne veritabile de 
capră (ori ţap), apoi ambele se îmbracă cu piele de capră, iar 
ochii îi suplinesc doi bumbi (nasturi) de pe vestele ţărăneşti, 
galbeni, sclipicioşi; la falca de jos, chiar dedesubt, un zurgălău 
exact ca aceia folosiţi de „Căluşeri” , la opinci. Turca astfel 
pregătită seamănă -  mai ales din depărtare -  cu un adevărat 
cap de capră veritabil. Un copil mai dezgheţat ţine „turca” de 
baston în mână, îşi acoperă capul cu un ţol (pătură) în aşa fel 
plecându-se de mâini, încât seamănă cu o capră vie mai ales 
aceia, care cu ajutorul unui fir de sârmă de care e legată o 
codiţă la sfârşitul corpului pe ţol, pe care o mişcă când vor.

NOTE:

1) Ion Taloş: “Ion Mjşlea, organizator al culegerii şi prelucrării 
folclorului românesc", în "Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei

pe anii 1965-1967, Cluj, 1969, pag. 357.
2) A se vedea o descriere mai amplă la Ion Taloş, studiul citat, 

pag.359, precum şi Iordan Datcu, S.C.Stroescu: “Dicţionarul 
folcloriştilor”, Ed.Şt. şi Ecicl., Bucureşti, 1979, pag.295.

3) Ion Taloş: op.cit. pag.359.
4) Despre Ion Barna:
- Teodor Tanco “învăţătorul Ion Barna folclorist", în “Virtus 

Romana Rediviva”, voi.IV, Bistriţa, 1981, pag.261-264.
- Teodor Tanco: “Dicţionar literar 1639-1977 al judeţului Năsăud”. 

Ed. Virtus Romana Rediviva, Cluj-Napoca, 1998, pag.62-63.
- Clemente Plăianu: “Ion Barna" în "Buletin intern" (xeroxat), 

1983, nr. 5, pag. 139 al Cenaclului “Plaiuri bistriţene şi năsăudene” din 
Cluj-Napoca.

5) Apud: Teodor Tanco: "Virtus Romana Rediviva", voi.IV. 
Bistriţa, 1981, pag.263-264.

6) Ms. 346, pag. 90-91
7) Ms. 406, pag. 17.
8) Cele trei manuscrise existente la Arhiva de Folclor Cluj, sunt: 

a) Ms.315, având 11 pagini, cuprinde răspunsul la Chestionarul V. 
Obiceiuri de vară, pag.1-10. Pagina 11 cuprinde „Datini de nunţi” şi 
este înregistrată numai „Gogea": b) Ms.346, are 91 de pagini, 
cuprinde: Răspunsul la circulara nr. 2, cu privire la balada „Mioriţa", 
pag.1-4; Răspuns la circulara nr.1, pag.5 cu privire la snoava femeii 
necredincioase. în continuare, pe aceeaşi pagină şi până la pag.9 sunt 
notate colinde; Răspunsul la Chestionarul I cu privire la Calendarul 
poporului pe lunile ianuarie-februarie pag.10-15; Obiceiuri la nunţi, 
pag. 46-88; Paginile 89-91 cuprind scrisoarea adresată lui Ion Muşlea, 
datată „26 april 1932"; c) Ms,406 are 64 pagini, cuprinde: ăspunsul la 
Chestionarul IV, pag.1-17; paginile 18-19. Se revine asupra unor 
descântece. De asemenea dă numele şi vârsta informatorilor de la 
care a cules descântecele din acest manuscris; Răspunsul la 
Chestionarul V. Credinţe şi povestiri despre duhuri şi fiinţe supranatu
rale, pag.20-64.

9) Ms.346, pag.89
10) Ovid Densusianu: Viaţa păstorească în poezia noastră pop

ulară, Edit.pentru Literatură Buc. 1975, pag.99
11) Ms.346, pag.1
12) Adrian Fochi: Mioriţa. Tipologia. Circulaţie. Geneză. Texte. 

Editura Academiei RPR, Bucureşti, 1964, pag.537
13) Ms.346, pag.3-4
14) Ms.346, pag.5
15) Iustin Ilieşiu: Folclor din Transilvania, voi.III, Bucureşti. 1976
16) Olimpiu Barna: Veselie, dor şi jale. Folclor cules din comuna 

grănicerească Maieru, judeţul Năsăud, Rd.Robu, Sighişoara 1944. 
pag. 138

17) Ms.346. pag.9
18) Ion Tomuţa, Vasile Bichigean: Bocete şi descântece din ţin

utul Năsăudului, Bistriţa 1936; Vasile Bichigean: Colinde dintr-un colţ 
de graniţă, Bucureşti, 1942

19) Iustin Ilieşiu: op.cit.pag.11
20) Ms.346, pag. 10
21. Idem, pag.10
22) Dorina Domide: Monografia folclorică a comunei Maieru, jud 

Bistriţa-Nâsăud, ms.dim.1978

(va urma)
LIVIU PÂIUŞ

Rebreniana
(urmare din pag. 2) Liviu Rebreanu si Alexandru Davila (6)

mai larg şi mai ales privitorii de teatru. După această piesă 
românească va veni o reluare, o piesă nouă străină, 
Doamna Bovary a lui Gaston Batti, după incomparabilul 
roman al lui Flaubert” (Reprodus în “România literară", Nr. 
50/1971, pag. 15, sub titlul Liviu Rebreanu: Criteriul princi
pal). în acel interviu Liviu Rebreanu ma adaugă “Hamlet" de 
W. Shakespeare, “Patima roşie” de Mihail Sorbul, 
piesamodemă a lui Henry Bataille, “Marşul nupţial” , şi piesa 
ţărănească a lui Andrei Corteanu, “Copiii pământului", 
îndemnându-i pe scriitorii tineri să se apropie cu încredere 
de Teatrul Naţional cu piese originale româneşti. Astfel 
stăruia şi privind repertoriul din toamna aceluiaşi an în ofi
ciosul “Viaţa” (An I, Nr. 166/14 septembrie 1941, pag. 3; 5) 
pe care-l “patrona", însă ferindu-se “să participe direct la 
propaganda desfăşurată în paginile lui” : “Repet aştept pe 
autorii români cu piese bune, mai ales pe cei tineri. Ei aş 
dori să fie surpriza cea mare a stagiunii. Simpatia mea 
întreagă spre ei merge, căci creaţia românească este râvna 
mea cea mai dragă".

în sfârşit, Alexandru Davila şi Liviu Rebreanu se vor 
regăsi la 14 iunie 1929, ca laureaţi ai Premiului Naţional 
pentru literatură, în valoare de 100 000 lei, primul în pozie, 
al doilea în proză întrunind marea majoritate a voturilor 
exprimate de o comisie prezidată de ministrul Cultelor şi 
Artelor, Aurel Vlad.

Despre acest eveniment teatrologul Ioan Massoff va 
nota: “Nu mult înainte să moară, Davila a avut o ultimă sat
isfacţie. Din iniţiativa d-lui Scarlat Froda, susţinută călduros 
de d-l profesor N.Iorga, s-a oferit lui Davila premiul naţional 
de literatură. Eu i-am adus vestea şi Davila a plâns, de data 
aceasta de bucurie” (Ioan Massoff, Un om care a suferit 
mult, “Rampa” , An XVII, Nr. 5000/13 septembrie 1934, pag. 
1). Venea acest premiu după un altul, acordat în 1915 de 
Direcţiunea Generală a Teatrelor şi Teatrul Naţional, sub 
conducerea lui Alexandru Mavrodi, pentru travaliul deosebit 
depus în anii de directorat ai celor două mandate. Cu puţin 
timp înainte de decernarea acelui premiu, Alexandru Davila 
îşi divulga neliniştea sufletească de care a fost strivit ca 
urmare a soartei hărăzite unui director de teatru substituit

numai din motivul că a încercat modernizarea repertoriului. 
Era o scrisoare de consolare adresată lui Zaharia Bârsan la 
11 ianuarie 1929, care fusese nevoit să părăsească şi el 
funcţia de director al Teatrului Naţional din Cluj în anul 
1927: "Durerile tale morale (acestea sunt mai adânci decât 
cele fizice) sunt şi ale mele. Ele sunt ale tuturor veteranilor, 
vreodată învingători, care văd cum trecutul lor glorios e 
nesocotit (ba chiar călcat în picioare) de nişte recruţi” (Apud 
Zaharia Bârsan, Op.cit.,' pag. 28-29).

Liviu Rebreanu însă a avut atunci de concurat cu Gala 
Galaction, dar presa preîntâmpină alegerile şi canalizează 
preferinţele spre romancier, preşedinte încă al Societăţii 
Scriitorilor Români (1925-1930) şi deţinător al altor două 
premii: Marele premiu “Năsturel” al Academiei Române 
pentru "Ion" (12 iu'nie 1921), la propunerea lui I.AI.Brătescu- 
Voineşti, şi Marele premiu “C.A.Rosetti" al romanului (22 
februarie 1924) pentru “Pădurea spânzuraţilor”, atribuit de 
Societatea Scriitorilor Români sun preşedinţia lui Mihail 
Sadoveanu.

Au existat în literatura română autori destinaţi să scrie 
doar o poezie: Andrei Mureşanu -  “Deşteaptă-te, Române!” 
(Un răsunet), Alexe Mateevici -  “Limba noastră”, după cum 
destinul l-a chemat pe Alexandru Davila să scrie doar o 
piesă de teatru -  “Vlaicu-Vodă” , dar cât de rezistente tim
pului s-au dovedit a fi aceste singulare izbucniri de geniu!

O paralelă între dramaturg şi Liviu Rebreanu se poate 
face numai din perspectiva teatrului. Ambii şi-au ilustrat 
începuturile creaţiei prin a scrie şi cronică dramatică, ambii 
şi-au experimentat în laborator concepţiile privind arta 
scenică şi menirea educativă a teatrului ca directori, în câte 
două rânduri, ai Teatrului Naţional din Bucureşti. Deşi Liviu 
Rebreanu a scris teatru, comediile în trei acte “Cadrilul” 
(1919), “Plicul" (1923) şi “Apostolii” (1926), rămâne cre
atorul romanului realist românesc modern, dacă ar fi să-l 
amintim pe “ Ion” (1920), dar şi "Pădurea spânzuraţilor” 
(1922) şi “Răscoala" (1932). Alexandru Davila n-a scris 
roman, însă “Vlaicu-Vodă" rămâne printre cele mai de 
seamă realizări ale dramaturgiei istorice româneşti, cum 
tânărul Liviu Rebreanu îi prescrisese în cronica sa.

Tributar al limbii şi culturii franceze, căsi la Paris, în 
Colegiul “Saint-Louis", urmase cursurile liceale, iar şcoala 
“Comediei Franceze" îi luminase calea spre teatru, spre un 
teatru realist, promovat de actorul şi directorul de scenă 
Andre Antoine în al său “Theâtre libre” (1887), în care spec
tacolul să dea senzaţia de verosimil, Alexandrul Davila va 
scrie “Vlaicu-Vodă” sub influenţa dramelor istorice ale lui 
Victor Hugo şi a liricii lui Franşois Coppee, dar va fi închi
nată mamei sale, care i-a “sădit în suflet credinţa întru reîn
vierea neamului” . Liviu Rebreanu în schimb a fost un 
tenace autodidact încă din anii uceniciei literare...

Prof. univ. dr. IERONIM MARŢIAN

MULŢUMIRE
»

Organizaţia P.N.Ţ.C.D., prietenii şi 
sim patizanţii din comuna Maieru îi 
transm it Domnului ANDREI MARGA 
sincere felicitări pentru alegerea sa în 
fruntea partidului. Folosim acest prilej 
pentru a-i mulţumi încă o dată pentru 
contribuţia expresă pe care domnia sa a 
adus-o înzestrării şi modernizării şcolii 
şi muzeului din satul copilăriei lui Liviu 
Rebreanu.

Org. FIN y.C.D. Maieru 
jud. Bistriţa-Năsăud
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STATUTUL ASOCIAŢIEI CULTURALE „LIVIU REBREANU” MAIERU
(Proiect) (3)

COLEGIUL MANAGERIAL
Art. 46. -  Colegiul managerial este format din managerii de 

secţie, constituit potrivit regulamentului de funcţionare a asoci
aţiei -  la care se adaugă preşedintele sau vicepreşedintele 
asociaţiei.

Art. 47. - Colegiul managerial asigură conducerea operativă 
a asociaţiei.

Colegiul managerial se poate întruni ori de câte ori este 
nevoie, dar cel puţin odată pe lună.

Art. 48. -  Pentru valabilitatea hotărârilor este nevoie de 
prezenţa a cel puţin jumătate plus unul din membrii Colegiului 
managerial.

Deciziile se iau cu cel puţin jumătate plus unul din voturi.
Art. 49. -  Calitatea de membru în Colegiul managerial se 

dobândeşte sau se pierde odată cu numirea sau destituirea sa 
din funcţia de manager de secţie.

Art. 50. -  Toate deciziile luate în colegiul managerial devin 
valabile numai după aprobarea lor de către consiliul de admin
istraţie.

Art. 51. -  Colegiul managerial are în principal următoarele 
atribuţii:

a) Stabileşte direcţia de acţiune şi priorităţile imediate ale 
asociaţiei;

b) Urmăreşte realizarea planului de activitate;
c) Analizează activitatea membrilor şi nemembrilor din 

secţii.
d) De a propune consiliului de administraţie anularea sau 

modificarea unor prevederi din Regulamentul de funcţionare al 
asociaţiei;,

e) înfăptuieşte alte atribuţii şi sarcini stabilite de consiliul de

administraţie.
Art. 52. -  Membrii colegiului managerial pot activa ca volun

tari sau angajaţi, cu respectarea prevederilor legale şi statutare

Capitolul VIII. CONTROLUL ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIEI
COMISIA DE CENZORI
Art. 53. -  Comisia de cenzori este aleasă pe o perioadă de 

5 ani şi este compusă din trei persoane, alese din rândurile 
specialiştilor, membrii ai asociaţiei sau din afara ei.

în comisie se aleg membrii care n-au făcut parte din vechiul 
consiliu de administraţie.

Art. 54. -  Comisia de cenzori controlează şi verifică activi
tatea asociaţiei.

Cenzorii controlează gestiunea asociaţiei, verifică operaţiu
nile financiar contabile şi vor prezenta rapoartele lor consiliului 
de administraţie şi adunării generale.

Art. 55. -  Comisia de cenzori va verifica şi aviza bilanţul şi 
bugetul de cheltuieli şi venituri ale asociaţiei.

Capitolul IX, REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE AL 
ASOCIAŢIEI

Art. 56. -  Consiliul de administraţie are obligaţia de a elab
ora, în termen de 60 de zile de la adoptarea statutului, regula
mentul de funcţionare al asociaţiei pentru a detalia aşa- 
numitele norme de trimitere din statut sau pentru a stipula 
prevederi care nu sunt cuprinse în statut.

Art. 57. -  Regulamentul de funcţionare al asociaţiei nu poate 
veni în contradicţie cu prezentul sau cu actul normativ de înfi
inţare şi creare de asociaţii şi fundaţii.

Art. 58. -  Consiliul de administraţie are oricând dreptul şi

competenţa de a anula sau modifica regulamentul de 
funcţionare al asociaţiei la propunerea colegiului managerial.

Capitolul X, DIZOLVAREA Şl LICHIDAREA
Art. 59. -  Asociaţie se dizolvă în următoarele cazuri.
a) Când adunarea generală a hotărât acest lucru cu majori

tatea absolută a membrilor săi (două treimi din membrii);
b) Când numărul membrilor a scăzut sub limita legală.
Art. 60. -  După desfiinţare, asociaţia continuă să existe 

până la lichidarea patrimoniului.
Art. 61. -  Lichidarea patrimoniului asociaţiei se va face. 

potrivit procedurilor prevăzute de actul normativ de domeniu
Art. 62. -  Tot la lichidare, bunurile mobile şi imobile ale soci

etăţii se vor distribui în mod egal la bisericile funcţionale din 
Maieru la momentul respectiv.

Capitolul XI. DISPOZIŢII FINALE
Art. 63. -  Prevederile prezentului statut precum şi altele 

neprecizate, necesare desfăşurării activităţii, sunt valabile în 
măsura în care nu contravin actului normativ de constituire şi 
funcţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art. 64. -  Asociaţia are dreptul la siglă, emblemă şi firmă cu 
însemne de identitate.

Art. 65. -  Asociaţia are în viitor posibilitatea să se trans
forme în fundaţie cu acelaşi scop şi denumire ca şi prezenta 
asociaţie, dar cu un patrimoniu şi posibilităţi de realizare mult 
mai largi.

Art. 66. -  Asociaţia se poate afilia, asocia, coopta sau uni, 
potrivit statutului, cu orice organizaţie naţională sau internaţion
ală, având obiect şi scop similare cu asociaţia noastră

m S m m £ c â b ă fo b ii

In luna aprilie
Vasilca lonuţ-Domide 
Hădărău lulia-Cosmina 
Hoha Alexandru-Viorel 
Truţiu lonela-Fiorina

în luna mai
Motofelea Claudia-Marinela 
Creţu Aurelia 
Scurtu Alexandru 
Pop Ana-Aurelia 
Creţiu Petrică-Ştefan

în luna iunie
Găluşcă Florina 
Borş Florica
Prisecaru Daniel-Lucian 
Motofelea Emanuel-Gabriel 
Candale lonuţ-Viorel

în luna iulie
Pîrlea Solovăstru Dumitru-lonuţ 
Dumitru Vasiie-Daniel 
Mureşan Virginia-Simina 
Jovanovic Lidia 
Berende Iulia 
Croitor Alexandra 
Lorinţiu lonuţ 
Varvari Maria-Andreea 
Moravetz Alexandru 
Negruşer Doris-Luminiţa 
Hodoroga Valer-Adrian 
Născuţi Augustin lonuţ 
Danq Viorel-lonuţ

în luna august 
Boşca Alexandra-Maria 
Vranău Viorel-Alin 
Hehea Daniel-Octavian 
Lorinţ Vasilică lonuţ 
Cioncan Vasilica 
Candale Gabriel-luiian 
Partene Lazăr-Danie!
Andronesi Vasile-lonuţ

In luna septembrie
Rauca Margareta-Nicoleta 
Dumitru Alina-Simona 
Candale Varvara-Reluţa 
Cîrceie lonuţ 
Clepşa Ovidiu-Bogdan 
Leonte Viorica Sănia 
Candale Dănuţ 
Mureşan Cristina-Augustma 
Avram Silviu-lonuţ 
Domide Corneli-Andreea 
Bolfă Pavel

în luna octombrie
Candale Elena 
Leonte Gabriela-Maria 
Hoza Iftinica-Crina 
Roman Maria-Paraschiva 
Hoza Ovidiu-Avram 
Motofelea Lenuţa-Daniela 
Moisil Silviu-Viorel 
Bîrta Cristina-Augustina 
Roman Cfistian-Ovidiu 
Mihăilă Lucreţia-Andreea 
Candale Vasile 
Candale Gheorghe Mihai

în luna noiembrie
Botcă Gabriel-Marcel 
Andronesi Angelica-Violeta 
Urs Alex-Daniel 
Ureche Viorel-Daniel 
Gagea lonuţ-Florin 
Berende Laura-lonela 
Lorinţiu Daniela-Bianca 
Varvari Cristian-Bogdan

în luna decembrie
Danci Simion-lonuţ 
Ureche lonuţ-Dorel 
Ciroaie Ioan
Hădărău Bianca-Ramona

SA CREASCA MARI Şl FRUMOŞI!

In luna aprilie şi mai
Roman Claudiu-Gelu cu Jarda Maria
Kîrdan Gavril-Viorel cu Ometiţă Viorica-Floarea
Ureche Dorel cu Cărbune llişca
Irini Gherasim cu Ureche llişca
Folfă Vasile cu Moisil Palagia-Elena
Bolfă Ion cu Sidor Silvia
Hodoroga Sandu cu Hoza Marioara-Ancuţa
Măgurean Dumitru cu Zăgrean Lucreţia
Lorinţiu Daniel-loan cu Cobzaş Ana-Maria

în luna iunie şi iulie
Moisil Dumitru cu Leonte Maria
Pop Sorin cu Varvari Ciţa
Mihali Adrian cu Dumitru Victoria
Buculei Vasile cu Andronesi Titiana-Dorina
Hădărău lacob cu Cioncan Aurelia
Truţiu Florin cu Mihăilă Florica
Barna Vasile cu Lorinţiu Ana
Tămaş Gheorghe-loan cu Avram Dorina
Cimuca Viluţ cu Hoza Maria-Violeta
Vărzari Viorel cu Sidor Victoria
Rauca Vasile Ciril cu Coruţiu Cristina
Luchi Florin cu Bîrta Z«mfira-Dochia
Boldea Teodor-Călin cu Berende llişca
Urs Silviu cu Deac Paraschiva
Ursa Gavrilă cu Pui Lenuţa-Maria
Ureche Ghiţă cu Sidor Ana-Maria
Deac lacob cu Hădărău llişca
Buia Alexandru-Dorel cu Pârlea Elisabeta
Pui lonuţ-Grigore cu Candale Veronica

în lunile august -  decembrie
Brotnei Aurel cu Leah Ana-Teodora 
Pop loan-Florin cu Moldovan Elena-Tecla 
Cărbune Ioan cu Sâdor Maria

Ometiţă Alexandru-Viorel cu Berchiş Mariana-Alina
Jarda Flore cu Vasilca Clementina
Iordan Ovidiu Vladimir cu Cărbune Cristina
Mureşan lacob cu Scridonesi Reghinuţa
Isip Simion cu Ureche Silvia
Rus Teodor Vasile cu Pui Lenuţa-Maria
Boca Lazăr cu Pui Anca-Oniţa
Chiso Ioan cu Flămând Ana
Timiş Dumitru cu Fontu Floarea
Scurtu Dumitru-Dorel cu Ureche Palagia
Vertic Lucian cu Bud Mariana-Delia
lugan Dumitru cu Boşca Ioana
Ureche Ioan cu Bizău Maria
Băieş Grigore cu Bolfa Aurelia-Daniela
Balotă Florin-Avram cu Ometiţă Victoria
Cimuca Alexandru cu Hădărău Claudia-Ramona
Nuţiu Câlin-loan cu Varga Mihaieia-Liliana
Ureche Vasile cu Chisăliţă Dorina
Ureche Avram cu Pui Aurelia
Terşanschi Cornel cu Ometiţă loana-Rodica
Pui Lazăr cu Hădărău Maria-Claudia
Spiandorello Giuseppe cu Raţiu Oana-Maria
Andronesi Mihai cu Scridonese Floarea
Mihăilă Vaier cu Pîrlea Ana-Floarea
Vaida Ioan cu Hehea Reghina
Nuţiu Marius cu Saulea Cătălina
Istrate Vasile cu Cărbune Oltiţa-Marinela
Cărbune Aurel cu Prădan Ana-loana
Hoha Petru cu Berendea Maria
Negruşer Vasile cu Motofelea Maria
Lorinţiu Toader cu Muraru Elena
Ureche Ioan cu Ursa Paraschiva
Cărbune Ionel cu Paneş Nicoleta-Delia
Flămând Alexandru cu Georgeş Ioana

CASĂ DE PIATRĂ !

în luna aprilie  şi mai
Hoza Grigore -  66 ani 
Leonte Ionel -  68 ani 
Istrate Reghina -  53 am 
Ureche Palahia -  80 am 
Rus Gavrilă -  65 ani 
Boşca Alexandru -  64 am 
Ureche losif -  68 ani

în luna iunie şi iulie
Leonte Şofronea -  95 ani 
Creţiu Ionel -  72 ar» 
Cioncan Ioan -  93 am 
Ometiţă Lucreţia -  87 am 
Sidor Viorel -  59 am 
Mureşan Lazăr -  90 ani 
Bazga Aurel -  69 am

în lunile
august-decem brie
Borş Ana -  33 ani 
Naroş lacob -  81 ani 
Motofelea Grigore -  49 am 
Candale Gavrilă -  94 ani 
Pui Ana -  82 ani 
Păţitu Vaier -  61 am 
Buia Nastasia -  71 ani 
Vertic Lucreţia -  76 am 
Andronesi Ioan -  87 am . 
Croitor Docea -  77 am 
Domide Vasile -  67 am 
Câmoan Lucreţia -  89 ani 
Rebrişorean Ioan -  21 ani

DUMNEZEU SĂ-I 
ODIHNEASCĂ !

Ofiţer de stare civilă ELENA CĂRBUNE

Dragi cititori, colaboratori şi susţinători,
La început de an şi de mileniu nou vă urmă numai de Bine...
Ne cerem scuze că, din motive obiective, am fost siliţi să întrerupem apariţia revistei noastre în ultimele luni 

ale anului 2000.
Reluăm apariţia, rugându-vâ să nu vă pierdeţi încrederea în dârzenia redacţiei noastre. Nu ne vom da bătuţi 

cu una cu două... Bineînţeles, numai cu ajutorul şi colaborarea Dumneavoastră, ca şi până acum.
REDACŢIA

Redactor-şef: ICU CRĂCIUN
Redactori: Login T.Berende, Ilie Hoza, Liviu Ursa, Macavei Al. Macavei

Corespondenţi externi: Damaschin Pop Buia (Germania), leronim Andronesi (SUA) 
Precizare: Responsabilitatea materialelor publicate aparţine în exclusivitate autorilor. 

Adresa redacţiei: Muzeul arih.il maunOcr Maieru, judeţul BISTRIŢA-NĂSĂUD 
Machetare: leu Crăciun 

Tehnoredactare computerizată şi tipar: IMPRES srl Bistrita 
str. N.Tltulescu, nr. 18, tel.223.201 ISSN 1224 - 643
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C.F.N. ___________________________________

Ierburi d<s Veac din 
farmacia scatiilor

i vechi proverb chinezesc spune că de-a lungul 
vieţi, omul descoperă virtuţile benefice ale 
'ihor după vârsta de 40 de ani. în cazul meu pică

tura de înţelepciune asiatică este confirmată pe deplin... la care aş adăuga 
(din orgoliu... naţional!) şi-un strop de cuget local: „Orice fir de iarbă şi orice 
buruiană are rostul lui şi-i de leac pentru vreo boală ori durere ”

Lista plantelor medicinale din bazinul superior al Someşului Mare şi 
bazinul hidrografic al Anieşului cuprinde peste 70 de specii, unele din ele 
fiind „clasate” drept buruieni: brusturul, păpădia, pirul, urzica, rotunjoara, 
troscotul, urizica moartă, rostopasca, volbura. Puţini ştiu însă că aceste 
plante ce sunt îndelung stârpite şi săpate cu hârleţul pot fi cea mai apropi
ată farmacie, ori pot servi drept adăpost şi hrană neamurilor de insecte 
ce ne vizitează grădina. N-am inclus aici florile, legumele şi alte plante de 
cultură cu potenţial medical: menta de grădină, busuiocul, cimbrul, hre- 
anul, filimica, coacăzul, ceapa şi usturoiul, pătrunjelul, morcovul, fasolea 
şi porumbul. La această listă se pot adăuga peste 20 de specii de arbori 
şi arbuşti cu „veleităţi" medicinale dintre care cei mai cunoscuţi sunt teiul, 
salcia (din coaja căreia se prepară aspirina!), socul porumbarul, păducel 
şi măceş, dar lângă care din spirit nedescriminatoriu aş adăuga: 
ienupărul, salcâmul, sorbul, frasinul, mesteacănul, vişinul, cireşul ş.a.

Nu trebuie să uităm că există plante ce ascund în sevă otrăvuri mor
tale: amica, drăcila, lăcrămioara, mătrăguna, omagul, stirigoaia, zârna, 
vâscul. lată de ce vă sfătuiesc să recoltaţi numail plantele pe care le 
puteţi identifica cu certitudine!

Fie că se ascund prin umile colţuri de grădină, pe sub haturi şi 
răzoare, fie că împlinesc cu arome şi culori pajiştile şi fâneţele ori culmile 
montane, ierburile tămăduitoare rămân leacurile benefice împrăştiate de 
Mâna Domnului pe toată faţa pământului.

ILIE HOZA

fermele de utilizare ale plantelor medicinale
Plantele medicinale pot fi folosite intern şi extern. Aplicarea externă se poate face sub forma cataplasmelor 

(prişniţe), a băilor cu plante medicinale sau sub formă de unguente care înglobează principiile active provenite din 
plantele medicinale.

Mai frecvent plantele medicinale se folosesc intern sub formă de infuzie, decoct, macerat (toate acestea cunos
cute sub numele generic de ceai), sau sub formă de tincturi sau extracte. Se mai cunoaşte forma de utilizare solidă, 
sub formă de pulberi, comprimate sau capsule.

Cum se prepară infuzia?
Infuzia se pretează în cazul părţilor de plantă care au o structură mai fină, cum sunt florile şi frunzele şi cele care 

conţin uleiuri volatile.
Infuzia se obţine procedând în felul următor: mai întâi părţile de plantă mărunţite se pun într-un vas şi se opăresc 

cu apă fierbinte. Se acoperă vasul imediat aşa circa 15-30 minute. După acest interval, lichidul se strecoară. Nu se 
păstrează mai mult de o zi.

Cum se prepară decoctul?
Decoctul se pretează pentru părţile de plantă mai tari, mai dure (cum ar fi scoarţele şi rădăcinile). Se procedează 

în felul următor: părţile de plantă fragmentate se pun la fiert. Din momentul începerii fierberii se menţin în clocot la 
foc domol circa 20-30 de minute. După expirarea timpului de fierbere se lasă sâ se răcească după care se filtrează 
şi se completează cu apă cantitatea care s-a evaporat în cursul fierberii. Ca şi infuzia, nici decoctul nu se păstrează 
mai mult de o zi.

Cum se prepară maceratul?
Se recurge la macerare în cazul plantelor care conţin substanţe active care se inactivează la căldură şi celor care 

tot datorită acţiunii căldurii s-ar coagula. Se înţelege deci că maceratele se obţin la rece (adică la temperatura 
camerei).

Pentru a obţine un macerat, plantele fragmentate se pun în volumul de apă prescris, într-un vas acoperit. Se lasă 
în contact 8-12 ore. în final, se filtrează şi se stoarce bine.

Cum se prepară fineturile?
Tincturile se pot obţine prin macerarea la rece în alcool sau, printr-o altă metodă mai rapidă, dar şi mai laborioasă 

numită percolare.
ILIE HOZA

Câteva plante medicinale şi utilizarea lor în diferite afecţiuni
Denumirea plantei şi forma de preparare Afecţiuni în care se recomandă Acţiune farmaco-dinamică

Afinul (ceai din frunze şi fructe)

Barba Caprei (ceai de flori şi frunze)

Capu’ călugărului (ceai de flori)
Cătuşnică (ceai din plantă)
Chimen (secărică) (ceai de seminţe)
Cimbrişor (ceai din plantă)

Ciuboţica cucului
(ceai din flori şi/sau frunze, decoct din rădăcină 
Coada racului (ceai din plată întreagă)

Coada şoricelului (ceai din plantă)

Creţişoară (ceai din plantă)

Frag (frăguţă) (ceai din plantă)

Iarbă mare (ceai, decoct din rădăcină)

Limba mielului (ceia din flori şi frunze)
Lumânărică (ceai din flori)

Măceş (ceai din fructe, sirop sau vin)

Mentă (ceai din frunze şi/^au flori)

Muşeţel (ceai din plantă)

Păducel (Crataegus monogyna)(ceai din flori sau fructe)

Păpădie (ceai din plantă şi/sau rădăcini)

Pătlagina (ceai din frunze mărunţite, suc şi sirop)

Porumbar (Prunus spinosa) (ceai din flori şi/sau fructe) 
Rostopască (ceai din plantă) N.B. A se folosi cu prudeţă!

Rotunjoară (ceai din plantă)
Salvie (ceai din frunze)

Silur (ochelariţă) (ceai din plantă)
Soc (Sambucus nigra) (ceai din flori)

Şovârv (ceai, băi aromatice, comprese, ulei)

Sunătoarea (ceai, băi, alifie)

Talpa-gâştii (ceai, decoct, cataplasme)

Tei (Tilia cordata) (ceai de inflorescenţă cu/fără frunzuţilă) 
Trei fraţi-pătaţi (ceai din plantă)

Urzica vie, urzica moartă albă, galbenă şi roşie

Dizenterie, diaree, infecţii urinare, diabet, gută, reumatism

Diaree, retenţie de apă, febră, răceli, maladii respiratorii, dureri de gât, 
reumatism, artrită
Contuzii, tăieturi şi răni, arsuri, constipaţie 
Răceli şi degerături, insomnie, colici, gastrită 
Indigestie, flatulenţă, colici
Tuse convulsivă, bronşite, răguşeli, dispepsie, enterocolite, anemii, 
viermi intestinali, astm

Bronşite, pneumonii, afecţiuni renale şi vezicale, crampe şi insomnii 
Diaree şi crampe abdominale, calculoză renală, artrite, gingivite, 
dureri de gât, ulcere bucale
Enterocolite, gastrite, colici hepatice, stări alergice, tuse, viermi 
intestinali, hemoroizi, arsuri, plăgi, abcese dentare, bronşite 
Diaree, hemoragii interne, cicatrizează plăgi şi răni infectate, 
limitează fluxul menstrual
Boli de rinichi, gură, diaree, dureri de stomac, disfuncţiuni ale ficatului, 
ulceraţii şi plăgi infectate
Bronşite acute, tuse, reumatism, gută, erupţii ale pielii, ascaridoză, 
dispepsie
Boli renale, bronşite, febră, reumatism
Afecţiuni bronhice, tuse, răguşeală, astmă, amigdalită, crampe 
intestinale, inflamaţii cutanate, (ulei) pentru dureri de urechi 
Afecţiuni ale ficatului şi rinichilor, avitaminoză C, viermi intestinali, 
gripă, scorbut, crampe stomaeale
Diaree, dispepsii, greaţă, dischinezii biliare, spasme gastro-intestinale, 
vărsături, tuse, gripă, insomnie
Gastrite, colite, afecţiuni stomacale şi intestinale, stări alergice, 
boli de ficat, ulceraţii ale pielii, răni, hemoragii, abcese dentare,
Angină pectorală, tulburări de menopauză, ateroscleroză, nevroze 
cardiace, hipertensiune arterială, probleme renale, dureri de gât 
Obezitate, boli de ficat, disfuncţii ale bilei şi rinichilor, dispepsie 
(digestie greoaie)
Laringite, traheite, enterite, diaree, nefrite cronice, hemoragii minore, 
ulcer stomacal
Diaree, disfuncţii renale şi de vezică, gută, dischinezii biliare, artritism
Boli de ficat (asociată cu coada şoricelului şi sunătoare) tuse spastică,
spasme stomacale, dispepsie, probleme biliare
Gripe, bronşite, tuse şi dureri de gât, tăieturi şi răni (ca dezinfectant)
Faringită, amigdalită, diabet zaharat, inflamaţii gastro-intestinale,
transpiraţii nocturne, ulceraţii bucale
Oboseală oculară, infecţii oftalmice, conjunctivită, gripă
Răceli, gripe, bronşite, reumatism, boli de rinichi şi vezică, gută, obezitate,
contuzii şi entorse (creme)
Crampe intestinale, stomacale şi menstruale, migrene, răceli, stres, 
rău de mare, dureri de dinţi (ulei), boli de piele (extern)
Incontinenţă nocturnă, insomnie, maladii respiratorii, colite cronice, 
boli hepatice, arsuri, inflamaţii ale gingiilor şi dinţilor -  extern 
Hipertensiune arterială, astmă, nevralgii şi anxietate, crampe de stomac, 
tulburări de menopauză, tulburări cardiace pe fond nervos 
Gripă, răceli, faringite, bronşite, amigdalită, nevroze, anxietate 
Eczeme, urticarie, furunculoză, afecţiuni alergice, infecţii respiratorii, 
tuse, bronşite
Reumatism, gută, diaree, anemii, tulburări gastro-intestinale şi 
respiratorii, hemoragii, boli de rinichi, tulburări de menopauză, avitaminoză

astringentă, antidiareicâ, antiseptic intestinal, diuretică, 
tonic amar
astringentă, diuretică, febrifugă, sudorifică 

astringentă, laxativă
antispasmodicâ, carminativă, tonică, sudorifică
antispasmodică, carminativă
antiseptică, diuretică, expectorantă, antispasmodică

expectorantă, antispastică, sedativă, sudorifică 
diuretică, clamantă, antiseptică, cicatrizantă, sedativă

antiseptică, antiinflamatorie, tonică, calmantă, astringentă. 
antiasmatică
astringentă, tonică, anti-inflamatorie, antihemoragică

astringentă, diuretică, dezinfectantă

diuretică, antiseptică, expectorantă, calmantă

diuretică, sudorifică, febrifugă 
emolientă, expectorantă, astringentă

astringentă, diuretică, carminativă

analgezică, anestezică, antiseptică, carminativă

antispasmodică, anestezică, dezinfectantă, antiinflamatorie. 
sedativă, cicatrizantă
tonicardiacă, astringentă, diuretică, sedativă, hipotensivă

diuretică, tonică, hepatobiliară, depurativă

emolientă, hemostatică, astringentă, antibacteriană, 
cicatrizantă, antiinflamatorie 
laxativă, diuretică, sedativă, tonifiantă 
diuretică, antispastică, sedativă, purgativă

diuretică, astringetă, tonică, cicatrizantă) 
antinevralgică, antisudorifică, antiinflamatorie, dezinfect.

astringentă, dezinfectantă, tonică 
diuretică, laxativă, emetică, purgativă

antispasmodică, sedativă, expectorantă, carminativă, 
antiseptică (ext.)
antidepresivă, antiinflamatorie, cicatrizantă, 
antiulceroasă, diuretică
antispasmodică, sedativă, hipotensivă, vasodilatatoare

emolientă, sedativă, sudorifică, antipiretică, antiinflamatorie 
diuretică, depurativă, expectorantă, antialergică

astringentă, antihemoragică, antianemică, diuretică, 
hemostatică, antidiareicâ

ILIE HOZA
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„Eminescu e m ai viu azi ca 
oricând"

L. Rebreanu

Numele amândurora ţine de 
înălţimea piscurilor.

Cum era firesc, Rebreanu a rostit 
şi a scris despre Eminescu gânduri 
de adâncă pioşenie şi recunoştinţă, 
în convorbiri, articole, în conferinţe, în 
pagini jurnaliere şi discursuri, autorul 
lui „Ion" îi înălţa poetului tot atâtea 
statui în cuvinte...

Rebreanu înţelegea, mai adânc 
decât mulţi contemporani, că poetul a 
făcut cea mai profundă sinteză a 
sufletului românesc, prin urmare, 
cuvintele alese de noi în moto-ul de 
mai sus se vor rosti, cu siguranţă, 
peste multe veacuri, tot mai răspicat.

Nu ştiu dacă marele romancier ar fi 
fost de. acord cu sintagma noastră: 
„anul Eminescu”, care nu-l cuprinde 
pe Luceafăr; mai aproape de adevăr 
ar fi „veşnicia Eminescu”, fără criterii 
şi convenţii calendaristice limitative.

Să fim, totodată, de acord cu păr
erea unor rebreanologi care susţin că 
ceea ce înseamnă Eminescu pentru 
vers, Rebreanu înseamnă pentru 
romanul românesc. Adevărul acesta 
este susţinut de mult timp. încă din 
1923, când apăruseră primele două 
dintre capodoperele prozatorului, 
marele critic Eugen Lovinescu avea 
să scrie aceste profetice cuvinte: „Pe 
altarul lui Rebreanu jertfim întreaga 
proză de la Filimon la Sadoveanu". 
Strălucrirea altor opere rebreniene, 
următoare anului 1923, avea să con
firme cuvintele ilustrului critic. La 
această apreciere se adaugă, în 
zilele noastre, cea a eminentului edi
tor al operei lui Liviu Rebreanu, 
istoricul literar Niculae Gheran: „ceea 
ce reprezintă Eminescu pentru 
poezie, Caragiale în dramaturgie, 
înseamnă Rebreanu pentru proza 
naţională” (N, Gheran, în art. 
„Rebreanu 50” , în „Literatorul” nr. 
43/1994).

Este, prin urmare, explicabilă ten
taţia romancierului, la un moment dat, 
să-şi alcătuiască discursul de intrare 
în Academie pe tema: „Eminescu,

Creangă, Caragiale, care au lipsit din 
Academie”. S-a decis, însă, pentru o 
altă temă: ţăranul român.

Revenind la titlul comunicării 
prezente, vom numi câteva din cele 
mai importante articole, interviuri şi 
conferinţe în care Rebreanu îşi 
expune infinita admiraţie pentru 
Poetul cel Mare.

în ordine cronologică:
1. „Despre Eminescu”, articol 

apărut întâia oară în rev. „Teatrul” , l „  
nr. 2 din 2 aug. 1914, pag. 24-25, cu 
prilejul împlinirii a 25 de ani de la 
intrarea poetului în eternitate, 
Reprodus în voi. 16, Liviu Rebreanu, 
Opere, ed. bibliofilă, de Niculae 
Gheran, Ed. Minerva, Bucureşti, 
1995, pag. 99 (497).

2. „Vrem un Eminescu ca un zeu 
tânăr”, în rev. România II, nr. 378, 19 
iunie 1919, pag.29, în cadrul unei 
anchete literare. Vezi şi ed. amintită a 
lui N.Gheran, voi.19, pag. 367 (417).

3. Eminescu -  profetul provi
denţial, în „Manuscriptum, III, nr. 1 
(6), iar martie 1972, pag. 14-20, după 
textul apărut în 1925, reapărut în ed, 
critică a lui N.Gheran, Opere, voi.20, 
pag. 99 (335).

4. Scriitorii de azi despre opera 
lui Eminescu, o anchetă a revistei 
„Cronicarul” , I, nr. 2, 31 martie 1930, 
pag, 2. Vşzi ed. lui N.Gheran, voi. 19, 
pag.124 (392).

5. Eminescu monumental, în rev, 
„Timpul”, nr. 886, 19 oct.1939, pag.1-
3, la comemorarea semicentenarului 
poetului. Vezi şi ed. N.Gheran, voi.16, 
pag. 383 (555).

6. Laudă ţăranului român, dis
curs rostit la 29 mai 1940 în şedinţa 
publică solemnă, ed. de Imprimeria 
Naţională, Bucureşti, 1940, pag. 12.

în numărul viitor al revistei noastre, 
cititorul va găsi trei mărturisiri care 
dau măsura înaltei preţuiri pe care 
marele romancier o acorda cu orice 
prilej poetului nostru nepereche.

Susţinuţi de copleşitoarea putere a 
operei lor, amândoi străbat drumul 
ireversibil al eternităţii.

(va urma)
SEVER URSA

MÂSS-MEDIA Şl ROMÂNII
Pe vremea lui Ceauşescu, majorităţii românilor le plăceau filmele indiene | 

(poate că le-ar fi plăcut şi altceva, dar nu prea avea la ce se uita). După 1989, \ 
majorităţii românilor le plac telenovelele. Cu siguranţă, explicaţiile sunt multe, I 
O primă constatare ar fi aceea că suntem, în materie de gust, un popor de ! 
mediocri şi submediocri; apoi că suntem un popor sărac. Comunismul crea j 
(că d-aia e comunism) oameni comuni, educaţi să se mulţumească cu puţin. ! 
să nu aibă timp să se gândească (de aici învăţământul politic, muncile patri- j  

otice, agricole, mitingurile, trăiască lupta pentru pace, jos războiul etc., etc,). 
cu alte cuvinte să fie cât mai mult timp controlaţi. îndobitocirea a ajuns pânâ 
acolo încât unii au crezut „cu toată fiinţa lor” în „idealurile” comuniste, dar 
continuă să creadă şi în zilele noastre. Când aceşti „dinozauri" vor dispărea, 
probabil că societatea românească se va însănătoşi şi va putea să-şi 
regăsească personalitatea căpătată înainte de 1945.

Telenovelele au fost mana cerească pentru puterile succedate după 1989. 
Cred că 90%  din gospodinele noastre nu au pierdut sau nu pierd un episod 
din aceste filme de „două piţule”. Până şi vacile din gospodăria ţăranilor au 
resimţit efectul lor; mulsul a fost reglat în funcţie de ora difuzării filmelor: de- 
a lungul celor zece ani şi ceva de tranziţie neocomunistă au mai apărut şi 
emisiuni surogat, gen „Surprize, surprize”, „Iartă-mă", „Din dragoste", 
„Steaua ta norocoasă", „Duminica în familie”, „Arca Marinei", „Teo", „Seara 
târziu cu Mircea Badea”, „De-ale lui Cătălin”, toate ieftine, de duzină, lipindu- 
se, vorba cântecului, „ca timbru de scrisoare” de sufletele îmboţite şi piper
nicite ale cucoanelor „romantice”. Suspinele româncelor zguduie Carpaţii la 
suferinţele Dulcineelor din filmele sud-americane ale căror „sirop” se 
împrăştie controlat pe ecranele noastre. Au româncele teme atât pentru 

§ acasă, cât şi la serviciu!
Parcă nu ne-au fost de-ajuns toate acestea, dar s-au ivit apoi traficanţii 

senzaţionalului, fie în presă, fie pe ecran. Crimele, violurile, incesturile, acci
dentele au intrat în casele şi sufletele noastre cu un sadism care întrece cu 
mult imaginaţia marchizului. în vremea lui Cristoiu, „Evenimentul zilei” se 
specializase în aşa ceva. Canalele de televiziune se întrec în a ne arăta 
imagini cât mai şocante, mai terifiante.

Fie că sunt prezentatori ai impresionabilului sau contrafăcutului, cu toţii au 
devenit complici ai puterii care s-a văzut salvată deseori prin îndepărtarea 
gândului oamenilor de la greutăţile cotidiene, de incompetenţa celor angajaţi 
din patru în patru ani să salveze societatea românească.

Mass-media are nevoie de profesionişti, de lucruri bine făcute, de seriozi- i 
tate, de bun simţ, de demnitate pentru ca informaţia şi comunicarea să-i ajute j 

pe privitor, cititor sau ascultător să se cunoască mai bine pe sine, dar şi pe j 

ceilalţi. '
ICU CRĂCIUN 1
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L irica

Drumul iubirii
(după romanul „Ion")

...Străin azi fără tine
Pripasul pitit în umbră de coline
Iar fagii tineri ai Pădurii Domneşti
Sunt astăzi fagi bătrâni!
Cişmeaua-Mortului, unde picura veşnic
Apă de izvor răcoritoare
A secat de mult...

Cu braţele încrucişate ascult 
Vântul, ca şi atunci,
(O mai fi cel de-atunci?)
Şuieră-n paşii mei iarba uscată.
Ai mai fost tu vreodată 
Aici?

Pe drumul iubirii, în zare alungite 
Urme de care şi de copite.

Cum caut pe dealuri şi văi 
în van urma paşilor tăi 
încă un an, încă un an 
Pecetluind un sfârşit de roman,
Cu fruntea-n pământ, sub crengi de alun, 
Ce să-i spun vântului?
Pădurii ce să-i spun?

AL, HUSAR

Scrisoare către 
Doamna ’Nvătătoare Ia

9

sfârşit de ciclu primar

Lui VM supărat că, în curând, se va 
despărţi de Doam na 'Nvăţătoare
5 iunie 1999

<!ubită Doam nă 'Nvăţătoare, 
doar chipul M AMEI rni-e mai sfânt! 
Când vă priveam  sfios, 
în clasa-ntâia eu fiind, 
m i-era aşa ... o teamă, ca o boare 
ce adia, spre banca-ntâia, blând.
Abia în clasa doua, înnoită nouă 
m-am  juca t cu rama, 
şi-n orele din banc-a doua, 
îm i eraţi ca ... mama!
N-a fost mai altfe l într-a treia!
Doar banca s-a schim bat mereu, 
m ărindu-m i chipul sfânt, în tim p ce eu 
m ă-ndepărtam  cu banc-aceea.
Ajuns în clasa a patra, băiat mare, 
din banca mea cea migratoare,
Iubită Doamnă 'Nvăţătoare,
vrăjit la capăt de cuvânt,
v-am  tot cules întreaga-vâ ’Nălţare
şi-n gându-m i m i-am tot spus visând:
<"Mi-e dragă Doamna 'Nvăţătoare,
doar chipul MAMEI mi-e mai
s fân t!"»

LERVA CĂLINESi

Ultimul drum - foto Emil Bozga

in e e m n ă ri

Frumoasă şi măreaţă eşti dulce Bucovină!
Binecuvântate sunt meleagurile tale!
Au înfruntat cu tărie valurile vremii şi ai răzbit, venind din trecut spre 

noi ca o corabie încărcată cu aur.
Mândri îţi sunt munţii, zvâcnind spre înălţimi!
Pădurile de brad, orgi fermecate, îşi mistuie podoaba în aerul îmbăl

sămat care nicăieri nu este mai curat.
Pâraiele-ţi repezi curg în murmur şoptit, îngânate de glasul molcom 

al cântecului duios de fluier, scos de sub şerpar.
Vesel îţi sunt răsăriturile de soare şi răscolitoare apusurile cu amur

guri târzii, învăluite de aripa ocrotitoare a nopţii
Zilele îţi sunt senine, cu cer albastru care adună netulburat sub bolta 

lui ocrotitoare, toate frumuseţile Voroneţului.
Nopţile cu stele tremurânde veghează blând la somnul adânc al 

pământului, aducând şi ducând vise spre depărtări numai de ele ştiute.
Zbuciumul tău, plâns cu lacrimi şi scăldat de dangăte de clopot a 

întristat şi a mângâiat, a chemat dar a şi întărit speranţe, a adunat put
ere sub braţe ocrotitoare, a îngemănat gânduri sub scuturile atâtor 
domnitori.

Spunem Bucovina şi ne gândim la Moldova!
Spunem Moldova şi ne gândim la întregul rotund ai pământului 

românesc, aşa cum l-a visat Ştefan cel Mare, precum i-a înfăptuit Mihai 
Viteazul, cum l-a continuat Cuza şi alţi eroi, ideal pentru care ei trăiră şi 
muriră.

Dulce Bucovină! de pe plaiurile-ţi mândre s-a ridicat meşterul neîn
trecut a! muzicii, George Enescu, cel care şi-a slujit ţara cu vioara şi cu 
bagheta. Muzica sa a făcut înconjurul lumii, ducând cu ea omenia, 
bunătatea dar mai ales dorul românesc atât de apropiat sufletelor noas
tre.

Tot în Bucovina a răsunat arcuşul ferm ecat al lui Ciprian 
Porumbescu, cel care la serbările de la Putna, exclama emoţionat cu 
ochii scăldaţi în lacrimi, în faţa mulţimii, că a cântat Daciei întregi. însăşi 
viaţa lui Porumbescu este o grăitoare pildă patriotism. Tulburătoarea 
„Baladă" va vorbi peste ani despre frumuseţea spirituală a poporului 
român, purtând pe unduirile ei lumea spaţiului mioritic.

Cu penelul muiat în frumuseţile Bucovinei a creat şi marele pictor 
Luchian, fiu al acestor locuri. El a adus pe pânzele sale, mici bijuterii, o 
lume de basm, realităţi nu totdeauna ştiute.

Dar câte suflete generoase, câţi oameni însemnaţi au văzut lumina 
zilei, pe pământul tău, dulce Bucovină!

Se simţea nevoia de a nemuri pământul Mioriţei şi prin cuvânt.
Dar nu orice cuvânt şi nu oricum -  numai prin cuvinte ce ascund 

adevărul.
Trebuia să mai vină cineva.
Şi El a venit în Botoşani: era mândrul prinţ al versului românesc, 

pururi tânărul Mihai Eminescu.
Era nevoie de el pentru a cânta în poezie, dorul românului, pentru a 

slăvi în cuvinte meşteşugite, faptele măreţe ale înaintaşilor, pentru a 
deschide comoara înţelepciunii populare în drumul ei spre veşnicie.

Era nevoie de el pentru a izbi în orânduiala nedreaptă a unor vre
muri apuse.

Era nevoie de el pentru a şterge cronicile bătrâne şi prin puterea 
geniului său, a da o nouă strălucire limbii române.

Era nevoie de el pentru a spune că „plopii sunt fără soţ", că „iubirea 
de moşie e un zid", că „sara pe deal buciumul sună cu jale", că „vreme 
trece vreme vine”, că „împărat slăvit e codrul” sau că „fiind băiat păduri 
cutreieram” .

Era nevoie de el pentru a cânta pădurea şi păsările, apele şi 
înserările, nopţile şi gândurile, dragostea şi prundurile, visele şi teiul, 
faptele şi speranţele.

Era nevoie de el pentru a spune că limba română este un „fagure de 
miere” , că Alecsandri este „rege al poeziei” , că „Donici este cuib de 
înţelepciune” , că Mureşan este „preot deşteptării noastrş, semnelor 
vremii profet".

Era nevoie de el pentru a întări conştiinţa de neam, mândria naţion
ală, prevestindu-i întregii ţări „la trecutu-i mare, mare viitor!"

Era nevoie de el pentru ca limba română să devină stăpâna noas
tră, curată şi melodioasă, îmbrăcat într-o haină nouă, cu adevărat o 
limbă naţională.

Am avut nevoie de el pentru a ieşi în lume, pentru a afla şi alţii că 
„românul este născut poet şi că este frate cu codrul” .

Dar mai ales, am avut nevoie de el pentru a-şi slăvi meleagurile 
natale atât de îndrăgite, „dulcea Bucovină", de care s-a simţit legat 
până la sfârşitul vieţii.

Entuziasmat, poetul numeşte spaţiul său geografic intim, „Bucovina 
mea!”

Geniul ei romantic, purtând pe umeri faptele măreţe ale înaintaşilor, 
munţii în lumină, văile în flori, râuri resăltând, stâncile înalte, apele 
lucinde, câmpiile în zori, nu vor fi uitate niciodată de poet.

Când se gândeşte la Bucovina, la vâlcioara sa natală, la satul 
copilăriei, ochiul poetului clipeşte, genele îi sunt pline de lacrimi, inima 
îi este grea, iar sufletul îi este copleşit de nouri de suspine.

Sunt gândurile şi sentimentele pe care numai un suflet generos, un 
om total le-a putut avea şi acest om ales s-a numit Mihai Eminescu

Istoria şi folclorul, limba română şi limbile străine, filozofia şi ştiinţa 
s-au întrupat în fiinţa lui, născută pentru a da cuvântului românesc fru
museţi nemaiîntâlnite.

Luceafăr pururea aprins în constelaţia literaturii române, Eminescu 
este un artist desăvârşit al cuvântului care străluceşte cu aceeaşi put
ere în fiecare zi, luminând gândurile şi încălzind sufletele atâtor gener
aţii.

Au trecut de la moartea marelui poet peste 100 de ani.
Omagierea lui Eminescu primeşte astăzi, valoarea unui simbol
Un simbol a ceea ce înseamnă truda scrisului dar şi biruinţa lui
Multe şi anevoioase i-au fost drumurile Pline de greutăţi i-a fost 

viaţa. Dat i-a fost, însă, să răzbească în şlefuirea slovei româneşti 
căreia i-a adăugat sclipirile unei nestemate.

Cutezător şi mândru s-a ridicat din ţinutul Bucovinei pentru a se 
dărui întregului popor ca o uriaşă revărsare de raze.

Omagiind în acest an pe Eminescu, cu sufletul plin de emoţie şi cu 
un adânc respect, omagiem cuvântul românesc, sărbătorim spirituali
tatea românească de fiecare zi.

A iubit şi a crezut în cuvântul sincer. în adevărul artei şi în puterea 
muncii iar acum, la ceas de aducere aminte,, se cuvine să ne reamintim 
că opera eminesciană rămâne un model al unei conştiinţe şi câ numele 
lui Eminescu va străluci întotdeauna ca luceafărul de seară într-o 
noapte senină de ianuarie.

Apele vor curge, pădurile vor fremăta, stelele vor licări şi se vor 
stinge pe bolta nemărginită, munţii se vor cutremura la răsăritul şi 
apusul soarelui iar numele lui Eminescu va dăinui peste veacuri întru 
binecuvântarea pământului românesc.

lată de ce, astăzi „Dulce Bucovină", smerit mă descopăr în faţa ta şi- 
ţi sărut mâna.

Tot în aceste momente omagiale, când somnul lin al poetului este 
mângâiat de flori de tei şi stropit de licărul stelelor, se cuvine sâ-i 
pomeni pe doi dintre prietenii lui dragi: humuleşteanul Ion Creangă şi 
năsăudeanca Veronica Micle, stinşi şi ei din viaţă, acum un secol.

Un triunghi de aur pentru eternitate.

Prof. OVIDIU PETRI

Soliloc în zTceri înţelepte

DAR, A DĂRUI, DĂRNICIE...
Un bogat rămuriş de sensuri a născut acest substantiv scurt şi atât de dens: DAR, (pe lângă valoarea de conjuncţie adversativă cu 

acelaşi nume).
Cuvântul este definit în dicţionare ca însemnând obiect primit de la cineva sau oferit fără plată, gratuit, în semn de prietenie sau aju

tor, cadou, prinos, ofrandă. Din dar s-a născut dărn ic ie , adică însuşirea de a dărui, generozitate, mărinimie, iar figurat: bogăţie, abun
denţă, belşug, rodnicie, fertilitate. A se dăru i -  a se consacra unei idei, unui scop, unui ţel. Darnic -  căruia îi place să dea, să facă 
daruri, generos, mărinimos, nobil; figurat: mănos, roditor, fertil. !

Pentru lumea creştină, DAR e un cuvânt-cheie, precum cred in ţă , iertare.
înţelepţii lumii vorbesc despre o adevărată artă a dării darurilor, a dărniciei în sine. Astfel, poetul latin Publius Syrius scria; „Bis dat I 

qui cito dat" -  cine dă la timp dă de două ori, zicere auzită la români în echivalentul: Lucrul ia timp dăruit, preţuieşte îndoit -  ce limpede i 
cugetare! Corneille, francezul, adaugă: „La faşon de donner vant mieux que se qu.on donne” -  modul dăruirii preţuieşte mai mult decât \ 
darul. j

Ben-Sirah în „Cartea înţelepciunii" spune: Totdeauna, când dai, fii cu faţa veselă” , iar Aristotel în „Etica micomahică” arată: Darnicul | 
şi cel cu sufletul nobil va da de dragul frumosului sau al binelui şi într-un mod potrivit, el va da deci, cu i trebuie şi atâta cât şi când tre
buie, „Cine nu ştie să dea n-are dreptul să ceară", completează Publius Syrius, iar Vlahuţă al nostru adaugă: „Din cât ai, să şti ce să 
dai". Mai contează căldura gestului ceremonios care trebuie să însoţească dăruirea: „Nu darul l-a mulţumit, ci modul în care i s-a ofer
it", conchide La Bruyşre.

Englezul J. Loke: „Cel mai darnic este întotdeauna şi cel mai câştigat şi, în plus, se mai alege şi cu laude şi stimă". Pe româneşte 
ar veni: „Cine dă lui îşi dă „ -  un sintetic percept evanghelic,.,

întotdeauna, un dar cât de mic poate aduce bucurie mare. Prin urmare, să ne facem daruri. Biblicul Solomon ne îndeamnă la pru
denţă: „Mulţi sunt cei ce linguşesc pe un om darnic şi toţi sunt prieteni celui ce face daruri". Nu-i mai puţin adevărat că un dar făcut din 
interes poate fi supărător. în consecinţă, să nu se confunde darul adevărat, cu ploconul, şpaga, peşcheşul, ciupeala şi ciubucul, de care j  

e plină lumea corupţiei nestăvilite.
Data viitoare vom relua discuţia, comentând şi alte aspecte ale dăruirii, mai ales dăruirea de sine.
(va .urma) ION DELAMARGINĂ

j
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Profil

Redacţia noastră transmite d-lui Aurei 
Cleja calde felicitări cu prilejul împlinirii 
frumoasei vârste de 85 de ani, sănătate 
şi aceeaşi fecunditate literară.

Epigrame
Maieru
Trezorier de date străbune, 
lum inile îi stau „păun" în coroniţă ...
Ca nicăieri, a ltundeva în lume 
aici, pân’ şi colinda-i „M io riţă” !

Autoepigrame
M inijupe şi-astăzi vreau, 
m i-s am biţiile -n treg i...
Randevuuri însă-m i dau, 
numai „Babele"-n Bucegi.

Soldatul este îngropat 
acolo unde a luptat...
Lăsaţi-m ă-n etern itate 
sub ceas la Universitate!

Am fost târziu prim it în A.U.R. *) 
de ce nu aţi grăbit viteza?
Aţi mai avut ep igram ist 
Să muşte numai cu proteza?

Mi-e buletinu-n veci invariabil, 
moină multă, egrasie-n v ise ...
T im p singur, nicidecum  probabil: 
Secetă-n dolari, averse-n m anuscrise!

*} A .U .R . 
România.

A soc ia ţia  U m o riş tilo r din

Epigrame literare
Mihai Eminescu
în veci o să rămână 
nelin iştilor dom.
Călcăm numai în vârfuri 
să nu-l trezim din somn.

George Coşbuc
Feciorul popii din „Hordou” , 
vă am intiţi, s-a lăudat:
„Dacă fete le-ar alege, 
eu aş fi prim ar în sat” !

Lucian Blaga
A fost aevea o cariatidă,
din celea ce-am avut mai treze...
A tâtea silnicii şi obidă,
n-au reuşit să ni-l îngenuncheze!

Octavian Goga
Mă cheam ă am intirea-n sat, 
o fată ce-a rămas s ingură...
„Mi s-a ascuns la piept şi-a plâns, 
de ce-ai plecat la-nvăţătură”?

George Topârceanu
Pe Berzei s-a um plut paharul, 
mai mult în grădini a dorm it. . 
„c-avea obiceiu-arhivaru 
să sforăie noaptea cum plit” !

AI.I.Teodoreanu
Să fie-a l meu întreg păcatul, 
dacă susţin că „P ăsto re l” ... 
n-a sucom bat că şi-a „băut ficatu l, 
era ştiut că bea doar O tonel” !

In Maieru
In şezători, la clăci, 
seara-am ascultat, 
poveşti;
din gazete citeam veşti 
şi-am ţinut, ca şi sătenii, 
post, tradiţii, datini, 
chiar sărbătorile băbeşti!

Dumineca am stat la porţi 
cu înţelepţii...
Judecând lumea şi veacul;
Am botezat, 
îngropat morţi 
şi una-am fost cu satul!

Flăcăilor din sat le-am scris, 
chiuituri poznaşe; 
celor plecaţi în cătănii 
cu fetele le-am ticluit 
răvaşe pătimaşe.

Uneori chiar mă opream
într-un grup,
pe şanţ, pe iarbă,
la umbra unui bătrân tei
şi ne dădeam toţi cu părerea
când dăm oile-n botei, dacă
holda-i coaptă;
lumea
încotro se-ndreaptă?

Am mers 
la muncă cu sătenii, 
pe lotul de la şcoală... 
cu oierii vara-n munţi 
şi-am alintat, fără ostentaţii, 
cât m-am priceput, 
durerile atâtor frunţi!

Şi astăzi îi aud pe toţi 
şi-i văd pe la fâneţe... 
la munci,
arat, cosit, la muls; 
şi întocmai ca atunci le dau ş i  

azi bineţe!

Şi simt că-acolo am rămas 
în sat,
nu pe o noapte doar de mas. 
pe totdeauna-nvăţător, 
în Maieru, 
ca-n primul an 
de-apostolat!

Şi-aş vrea,
dacă voi mai putea,
dacă vârsta mă mai lasă,
cel puţin la anul,
să mai citesc o poezie,
la Cenaclul
„Liviu Rebreanu”!

AUREL CLEJA

NĂNAŞA ŞCOLIIPAN DE ANIEŞ
în alegerile din Noiembrie 1946 
agitatorii comunişti, 
răscoliră cătune, sate, văi, 
până unde-şi are „râul cel mare" 
izvoarele...
ca să îndemne sătenii să voteze 
soarele!
Undeva prin văgăunele munţilor Rodnei
descoperiseră, spuneau ei
o „rămăşiţă neolitică”,
un fenomen cras
de incultură politică;
aflară de fapt, într-o cocioabă,
priponită de vânturi şi bălării,
de scăieţi şi urzici,
însuşi explicaţia permanenţei
nemuritoare, a noasţră, aici!
Moşneagul se nutrea cu mămăligă de mei, 
avea amnar şi iască drept chibrituri... 
într-o scorbură afla apă. sărată, 
peste bulendre era încinş cu-n curmei; 
îl îndulceau cu miere stupii, 
de colindat, îl colindau doar lupii!
Calendar? Avea pe cer... luna...
Era acest sfătos unchiaş 
un zeu Pan, rătăcit pe Anieş!
Aici trăia, ca zeii, întotdeauna... 
scăldat de aroma poenii; 
nu-l interesa scurgerea vremii!
Mai avea pe lângă colibă 
şi o babă, e drept că niţei slută; 
şi mai săracă, ca el, la minte, 
mai sperioasă de cum e o ciută!
Ridicându-şi cioarecii pe şolduri 
moşul s-a-ncumetat să-ntrebe şi el, 
nu de ce rând are statul... 
ci: „Ce mai face împăratul”
- Regele, vrei să zici, scăpăm de el de-ndat! 
Moşul !e-a întors-o supărat:
- Eu vă-ntrebam de ai Vienei împărat! 
deşi de regi nu auzise, ştia alte minuni... 
de umbrele ce joacă pe pereţi...
şi că-s la modă; li se spune „mozi",..
El trăia încă, în anii cătăniei, 
tot pe vremea lui Frantz loji!

Stau, mă mir şi mă întreb, în mine,
cum de n-a-ntrebat „moşul ista",
această rămăşiţă de dac liber,
şi de Buerebista? AUREL CLEJA

Deşi am stat relativ puţin în cătunul Ivăneasa, totuşi mă 
leagă multe şi frum oase amintiri despre „urmaşii dacilor 
liberi", despre sufletul lor generos şi deschis, ca o carte, 
de la care am învăţat multe, ca de altfel prin toate satele 
mele de apostolat.

Prima gazdă a mea a fost morarul cătunului. Moara de 
m ăcinat mălai pentru mămăligă ca şi uruiala era exact mai 
jos de şcoală şi ea clădită în pantă piezişă. Morarul şi 
morăriţa erau nişte oameni poate în ju r de 65-70 de ani. 
Nişte figuri de album, plini de scamele de moară, cu 
sufletele de aur. La ei şi mâneam, îm preună ia aceeaşi 
masă cu ei, ne ospătam din laptele acru scos din budeşca 
ce era ţinută la răcoare, ca să nu explodeze. în timp ce 
mâneam, moşneagul cu un aer sfătos, nevoie mare, 
povestea tot felul de întâmplări hazlii. îmi am intesc de una 
legată de un inspector şcolar de pe undeva de la şes, care 
ajunsese şi la şcoala de Ivăneasa. Tot timpul cât a stat în 
şcoală, a privit mereu undeva în susul şcolii, pe geamul ce 
dădea spre pantă. Era grăbit şi când învăţătorul l-a între
bat de ce e speriat, acesta îngrozit i-a spus temeiul 
spaimei domniei sale.

- Dascăle, nu vezi că deasupra şcolii paşte o vacă, 
dacă cade de pe şcoală?

De la acest regim invariabil de lapte acru, de care şi- 
acum mi-e dor, m-a scos alt personagiu important al 
Ivănesei, A m brozie  Galeş, gospodar de frun te  al 
cătunului. Aflase de la fetiţa lui, elevă în clasa a IV-a la 
mine, de existenţa mea şi la spusele Lucreţiei, Ambrozie, 
un uriaş cu mustaţă mare, fost sergent în armata austro- 
ungară, m-a trecut în casa „d inainte” a locuinţei sale şi la 
mâncare de pension select, carne de galiţă printre care nu 
de puţine ori şi de curcan. Ei bine, Ambrozie m-a scos de 
multe ori din încurcături când jandarm ii hortişti voiau să 
mă înhaţe. Le-a promis că mă învaţă el ungureşte de pot 
preda şi la Pesta, nu numai la Ivăneasa. Lucreţia cred că 
e gospodină vrednică la Ivăneasa sau poate că a devenit 
titrată pe undeva, că mintea o ducea spre carte.

Eu pe unde am trecut prin satele de apostolat am 
adunat, ca albina din floare, folclorul sătesc. Din llva Mare 
aveam o colecţie a unei rubedenii de a colegului Cătuna 
llarie, care era recunoscută ca purtătoare a acestui har.

Când mai târziu am fost vicepreşedinte al Comitetului de 
radio şi Televiziune am folosit şi aceste tezaure folclorice 
în emisie.

Figura însă cea mai pitorească din Ivăneasa a fost 
„nănaşa şcolii", o femeie la cincizeci de ani, ce circula 
numai călare. Dimineaţa cobora călare în sat, cu regulari
tatea funcţiona ru lu i ce are de sem nat condica de 
prezenţă; după masă pe la ora 16-17, când încă mai eram 
în clasă cu seria a ll-a, copii mai mari. eram strigat:

- Dascăle, ieşi până afară. Ieşeam, femeia călare cu 
capul rezimat de oblâncul şeii, aşa cum urca din sat, oprită 
în faţa şcolii ridica capul obosit şi îmi spunea:

- Eu sunt „nănaşa şcolii” ! în sat sunt cunoscută ca 
Brânzanca! Am vrut să văd dacă eşti la datorie! Şi lucrul 
acesta se petrecea zi de zi. Ea era un fel de ceas, după 
plecarea ei trebuia să dau şi eu drumul copiilor acasă; 
reedita plimbarea iui Kant în burgul său, exact la ora 16. 
La un moment dat când am prins că are mai mult apetit la 
dialog, am îndrăznit s-o întreb:

- Mătuşă, „nănaşa şcolii” , spune-mi şi mie de ce ţi s-a 
dat acest nume? De ce „nănaşă”?

- Dascăle, pe locul meu s-a clădit şcoala şi d-aia sunt 
„nănaşă” şi am obligaţia să veghez asupra bunului mers al 
ei! l-am mulţumit şi promis să mă ţin cu toată conştiincioz
itatea de obligaţiile didactice.

într-o după masă la ora 16 „nănaşa” nu m-a mai 
chemat la „raport” E-ra la câteva zile după instalarea 
administraţiei de ocupaţie. Am aflat de la nişte săteni ce se 
nimeriseră prin sat că „nănaşa” mea, care-şi făcea veacul 
pe la cârciuma din sat avusese o confruntare cu nişte 
ofiţeri sau gradaţi hortişti. Şi cum nu le cunoştea limba, 
cică le-a vorbit în felul ei. Le-a arătat anumite părţi mai 
intime. Demnităţile jignite nu s-au mulţumit numai s-o 
cravaşeze în postura respectivă, dar au reţinut-o la 
cercetări. Am regretat că n-am mai întâlnit-o să aud 
relatarea întâmplării din propria ei variantă.

în multe momente grele ale războiului, ale prizonieratu
lui, m-am întors cu gândul nu numai la Maieru. dar şi la 
Ivăneasa, pe care la fel am îndrăgit-o şi o păstrez ca o 
icoană de trecut la altarul amintirilor.

AUREL CLEJA
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Fiii satului ________________________________________

1 MIRCEA ENEAS ILIEŞIU
Coborâtor din strălucita 

familie a llieşilor, „domnul 
Mircea", cum îi spun 
cunoscuţii din sat, este 
fratele mai mic al regretat
ului om de cultură şi inven
tator ai „Apilarnilului", 
Nicolae V. Ilieşiu.

Domnia sa, deşi fizic 
trăieşte departe de ţară, 
nu-şi poate uita vatra 

natală şi, într-un anume fel, rămâne prezent în viaţa culturală a 
măierenilor prin nostalgia scrisorilor sale încărcate de sugestii 
dar mai alea pentru susţinerea morală şi materială a revistei 
noastre.

Folosindu-mă de cele câteva notiţe autobiografice pe care 
cu bunăvoinţă mi l-ea trimis din Germania, încerc aici să-i 
încropesc un medalion în cuvinte, cu toate că ştiu că, în mod
estia lui, nu-i place publicitatea.

Mircea E. Ilieşiu s-a născut la 28 martie 1920, în Maieru, 
fiind al treilea vlăstar al familiei notarului Vicenţiu Ilieşiu, căsă
torii cu Maria-Luiza, născută Şchottl.

îşi petrece copilăria în Maieru. Face şcoala primară în 
vechea clădire de lângă biserică, avându-l ca dascăl pe renu
mitul Ion Barna şi fiind coleg şi prieten „de nedespărţit" cu doi 
dintre fiii acestuia, Victor şi Radu Barna. „Acest dascăl m-a 
învăţat cum să ţin tăbliţa şi condeiul în mână, mi-a îndrumat 
primii paşi”. învăţăcelul de altădată îşi elogiază învăţătorul 
căruia îi datorează, ca mulţi alţii, pregătirea necesară spre a 
reuşi în toamna anului 1930 la examenul de admitere în pres
tigiosul liceu grăniceresc din Năsăud, pe care îl absolvă în
1938. îşi ia bacalaureatul la liceul „Bariţiu" din Cluj, reuşind al 
optulea din cei 52 de candidaţi reuşiţi în sesiunea septembrie
1939.

Mai întâi se înscrie ca student la Şcoala de subingineri 
electromecanici din Cluj, pe care o abandonează simţind că nu 
are vocaţie pentru ştiinţele tehnice. în acelaşi an dâ admiterea 
la Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti, luându-şi 
licenţa în 1943. încorporat în armată, reuşeşte la examenul de 
admitere la Şcoala de ofiţeri de rezervă din capitală, pe care o 
părăseşte din grave motive de sănătate.

în toamna anului 1943 se înscrie, promovând examenul 
„unic" pentru doctorat politico-economic al Facultăţii dfe drept. 
Din cauza evenimentelor din 1944 şi a schimbărilor de vor 
urma, n-a mai fost posibil să-şi susţină teza pentru titlul de doc
tor, subiectul ales fiind contrar cu principiiie comunisto-soviet- 
ice. Se înscrie, în 1945, ca avocat stagiar în Baroul Avocaţilor 
din Bucureşti şi judeţul Ilfov, avându-l ca avocat definitiv, 
îndrumător, pe consăteanul şi colegul de liceu cu câţiva ani mai

mare, cunoscutul luptător Emil Boşca-Mălin.
în anul 1947 a devenit avocat definitiv în acelaşi barou, 

unde a funcţionat până la pensionare, în 1986, determinat de 
suferinţa unui infarct miocardic.

Regimul comunist i-a adus un întreg lanţ de suferinţe. în 
februarie 1952 este arestat şi anchetat de securitate, etichetat 
ca duşman al regimului, deţinut apoi în lagărul de la Ghencea, 
Bucureşti, transferat de aici la muncă forţată în colonia 
Canalului Dunăre-Marea Neagră, târât apoi prin alte colonii de 
pe traseul canalului ca: Poarta Albă, Cernavodă, Coasta Galeş. 
După eliberare înfruntă multe peripeţii spre a-şi reprimi dreptul 
de profesare a avocaturii. în 1954 obţine cu greutate reprim
irea, fiind repartizat în Biroul colectiv de asistenţă juridică. Din 
1972, prin merite proprii, obţine calitatea de director adjunct al 
acestui Barou. Se pensionează în 1986, după 41 de am de 
activitate juridică exemplară.

După evenimentele din decembrie 1989, deşi nu mai locuia 
în ţară, a obţinut dreptul de înscriere în ASOCIAŢIA FOŞTILOR 
DEŢINUŢI POLITICI DIN ROMÂNIA. încă din 1944 se căsă
toreşte cu d-şoara Eugenia, licenţiată, şi ea, a facultăţii de 
Drept din Bucureşti. împreună au doi copii: Manuella, profe
soară de germană şi engleză şi Cătălin, diplomat inginer- 
geolog, fiecare la rândul lui căsătoriţi şi cu familie.

în vara anului 1987, împreună cu soţia, dl. Mircea pleacă in 
calitate de turişti în fosta R.F.G., de unde nu s-au m ai întors în 
ţară. Cer autorităţilor vest-germane recunoaşterea ca fiind de 
origine germană, întrucât soţia este de această origine prin 
mamă, ca de altfel şi mama distinsului jurist. Familia este sta
bilită în oraşul Stuttgart.

De remarcat că în vremea comunismului, animat de un 
patriotism curat, nu s-a înscris în partidul unic şi nu a făcut 
politică. Sufleteşte a rămas măierean. lată crezul său statornic 
scris de el însuşi: „Schimbarea cetăţeniei şi stabilirea noastră 
într-o altă ţară europeană, destul de depărtată de ţara noastră 
de baştină, nu a putut şi nu poate să determine schimbarea 
sentimentelor noastre faţă de ţara în care ne-am născut, am 
copilărit şi de unde ne leagă amintiri care nu pot fi distruse 
printr-o simplă strămutare. în ţarina Maierului se odihnesc pen
tru totdeauna părinţii, moşii şi strămoşii noştri, ceea ce nu se 
poate uita niciodată!"

Cu sufletul mereu îndreptat către vatra copilăriei, pe care o 
duce cu sine pe toate drumurile vieţii, ca pe o ofrandă sfântă, 
Mircea Ilieşiu se gândeşte des la acei ani îndepărtaţi când, în 
casa părintească şi pe uliţele din „Cuibul visurilor", îl întâlnea 
pe marele Liviu Rebreanu...

Redacţia noastră îi urează mulţi ani!

SEVER URSA

Scriitori u itap i_____________

Cursurile lui 
Dragoş Protopopescu
între cele două războaie mondiale, „anglicizantul" (cum îl 

numea George Călinescu) Dragos Protopopescu publicase
6 cărţi de beletristică, două cărţi de studii şi interpretări ale 
literaturii engleze precum şi 4 traduceri din Shakespeare 
(„Hamlet”, „Henric V", „Furtuna" şi „Coriolan”).

Studenţii săi, câţi or mai fi trăit, cu siguranţă, nu-l uită ca 
profesor universitar al catedrei de literatură engleză a 
Facultăţii de Litere din Bucureşti. Cursurile sale despre 
Marele Will, dar, mai ales, despre „Romanul englez", au fost 
mulţi ani, după 1944, lucrări de referinţă pentru cunoaşterea 
fenom enulu i englez, cum îi plăcea să spună.

Cursul de engleză „Romanul englez", litografiat, în fac
simile, între 1945-1946, 326 p., trebuie tipărit pentru a fi 
cunoscut şi de generaţia actuală de cărturari.

Când ne vorbeşte despre romanul englez, autorul ne 
propune să-l studiem din patru perspective: gen, geneză, 
om şi creaţie. în ceea ce priveşte genul, profesorul porneşte 
de la faimoasa carte a lui Bacon „The Advancement of 
Learning”, din 1605, unde găseşte prima definiţie a romanu
lui (faigned history=istorie închipuită), iar istoria închipuită 
„va întrece istoria adevărată în măreţie, moralitate şi 
delectare" (p. 22; totuşi, el nu uită să amintească faptul că 
John Lyly, în 1579, în „Euphues or the Anatomy of Wit" pune 
doi tineri să se îndrăgostească de aceeaşi fată, tema ideala 
pentru un roman. în 1692, William Congreve, în prefaţa unui 
alt roman incipient („Incognita, or Love and Duty 
Reconciled") face aproprierea între Românce şi Novei, intre 
ceea ce noi am numi legenda eroică şi roman: „Romances 
give more of Wonder, Novels more Delight" Odată cu 
Fielding, romanul englez, aşa cum se realizează în fapt, se 
luminează în concepţie; ideilor de caracter şi acţiune li se 
adaugă burlescul, „acest măscărici ai vieţii, menit să o 
urmărească fără cruţare în toate accesele ei de afectare, 
ipocrizie, nesinceritate şi vanitate" (p. 29). Urmează alte 
definiţii ale romanului date de: J. Addison, Steele şi Smollet. 
cel din urmă introducând conceptul „ a picture of life" (tablou 
al vieţii) când se referea la roman. Cunoscând foarte bine 
evoluţia romanului englez, D.P. arată că acesta se bazează 
pe: epic, caractere, moravuri şi viaţă, însă plătind cel mai 
mare tribut socialului. Pentru epic aduce argumentele iui 
Forster din „.Aspects of the Novei" (1927). Mai apoi. sunt 
comentaţi autorii de romane: Laurence Sterne cu al său 
„Tristram Shandy’’ (1760), considerat primul roman „deza
gregat", datorită digresiunilor autorului şi, în acelaşi timp. 
strămoşul lui „Ulyse" al lui J. Joyce, continuând cu Emily 
Bronte -  „Wurthering Heights” (romanul iubirii încremenite 
pe culmile veşniciei), Thomas Hardy cu „The Return of the 
Native" sau „Jude the Obscure" (1885) şi victorienii: Bennet, 
Wells, Galsworthy, Conrad, Stevenson ori georgienii: F. 
Swinnerton, D H. Beresford, Walpole, Virginia Woolf. 
Rebecca West, D.H. Lawrence şi Huxley. Este scos în evi
denţă rolul timpului la fiecare autor, al contra-epicului cu 
diversiunile de intrigă şi acţiune (vezi paralela basm- 
„Wuthering Heights" şi naraţia simplă -  „The Return of the 
Native"; în ambele autorii urmăresc frustrarea lentă, până la 
cruzime, a speranţelor cititorilor, cu ajutorul fatalităţii La 
toate acestea, D.P. adaugă muzicalitatea interioară, atmos
fera, poezia depărtării, visul -  toate ca auxiliare al,e epicului
-  fără a abuza de ele; fiecare contribuind la scrierea unui 
roman ideal: muzica interioară îi dâ adâncime şi viaţă, 
atmosfera-emotivitatea, iar poezia depărtării îi acordă spiri
tualitate, Când vorbeşte despre caracter, D.P. ia ca exemplu 
„Moli Fianders" de D. Defoe, eroina a cărei personalitate ne- 
a bulversat prin sinceritate Moravurile şi viaţa unui roman 
învigorează caracterul, de aceea autorul acestui curs critică 
puritanismul, dar şi romanul pornografic, „fiindcă în artă nu e 
impudoare mai mare ca pudoarea".

Ultima parte a acestui curs este consacrate genezei 
romanului, D.P. clasificând primele romane în: cavaleresc, 
alegoric, pastoral şi galant exemplificându-le, de data 
aceasta, cu creaţii franceze sau spaniole, de la „Amadis de 
Gaules” la „Le Roman de la Rose".

Concluzia lui Dragoş Protopopescu este că „până la J. 
Addison aveam naraţii fără caracter” pentru ca, după el. sâ 
avem „caractere fără naraţie"; de-abia John Bunyon (1628- 
87) va reuşi să rezolve problema romanului modern englez 
prin „The Pilgrim’s Progress”, iar scrierile lui Daniei Defoe 
să-l ancoreze în real, devenind adevăratul părinte al roman
ului englez.

Dragoş Protopopescu a trâit doar 56 de ani. A murit în 
1948, după două tentative de sinucidere, dar scrierile sale 
merită a fi cunoscute.

ICU CRĂCIUN

Notă: Mulţumesc familiei Macavei Al. Macavei şi pentru 
această lucrare afiată în biblioteca domniilor lor.

C artea  ______ __ ____________________

Lazăr Avram: RĂDĂCINI ALBE
Ştiam de la început că poetul Lazăr Avram, măiereanul, nu-şi va opri zborul după prima 

poezie, nici măcar după primul volum de versuri.
Eminent ca şcolar, la fel ca dascăl universitar, fiul gospodarilor Augustina şi Grigore con

tinuă suişul măiestriei poetice.
Reamintim cititorilor câteva date biografice. Născut la 16 mai 1955, premiantul şcolii din 

„Cuibul visurilor" va absolvi, ca şef de promoţie, în 1980, Institutul de Petrol şi Gaze din 
Ploieşti. Autorul a 16 cărţi de specialitate şi a peste 100 de comunicări ştiinţifice susţinute în 
ţară şi străinătate, Lazăr Avram este în prezent profesor dr. ing. la Universitatea „Petrol-Gaze" 
Ploieşti, precum şi un distins colaborator al Universităţii „Blaise Pascal" din Clermont-Ferrand, 
Franţa.

După volumele de poezii „Poeme cărunte" (Ed. Help Ministries România, 1994) şi „Ning 
spicele tăciune" (Ed. Universal Cartfil, Ploieşti, 1997), iată-l cu al treile volum „Rădăcini albe" (Ed. Premier, Ploieşti, 2000).

Cartea se împarte în două părţi: I. Măierene şi 2. Semne-Signes. Ultima parte beneficiază şi de o bună traducere în limba 
franceză.

în primul poem: „A treia oară..," înţelegem un fel de prefaţă lirică în care îşi sintetizează lucrarea poetică de până acum: 
„Am zis: mă voi întoarce, făţiş, a treia oară/ Cu visele ascunse în florile de mac;/ Iluzii pieptănate de somnul meu buimac/ 
Când vine puiul toamnei, timid, aici să moară.../ „Gol tulbure pe ochiul întins pe foi de zare.../ Privirea lui străbate prin anii 
cei ucişi:/ Ning spiceie tăciune pe bunii mei învinşi/ Şi-n oase-mi poeme cărunte şi amare''/.

Poetul se confesează mereu sub semnul luminii şi al spontaneităţii, fără a cădea în retorism sec şi, aparent, fără reguli 
prozodice, lăsându-şi versul să zburde ca un murg neînvăţat. Locurile natale, către care se întoarce mereu, dau condeiului 
o substanţă lirică inepuizabilă şi o sinceritate cuceritoare, frustă. Se descoperă mereu inserţii autobiografice, cu trimiteri dis
crete la casa părintească, la geografia şi istoria locurilor de baştină, la mirajul Balasânii, vatra natală, cu iubirea sfântă de 
părinţi, care i-a rămas în vârful condeiului merinde de drum fără istov. Un fel de terapeutică a dorului exultă din aceste rever
beraţii situate între patriarhal şi oniric: „Ce uriaşă risipă eşti, mamă,/ Pe marginea lumii între clipă şi rugă.../ Ţăndări mi-e 
somnul pe noaptea scrumită/ Când rana plecării prin sânge mă cere:/ Mamă, cocoşii cu cântec dreptunghic/ îmi macină 
colţuri de spaimă-n artere." (Mamei). Mereu sensibil la minunile rustice, ironic şi dezinvolt, poetul topeşte în creuzetul său 
liric irizări şi vedenii din dimineaţa vârstei, luncile, munţii şi pădurile de acasă. Tumultul interior este bine strunit, printr-o indu
bitabilă stăpânire a mijloacelor poetice modeme, într-un registru bogat. De la suave chemări ale copilăriei, până la izbucniri 
de revoltă, estompate sub vălul câte unei metafore, de la licăriri de nădejdi până la tristeţile disperării împinse uneori până 
în pragui neverosimilului, poemele acestea ne pun în faţa unui poet deplin format, dar mereu căutător de cjărări noi în liva
da limbii române. Oricum, încă un salt înspre amiaza măiestriei „şi cu vibraţia neistovitelor căutări în fântâna sinelui” 

„Semnele" se constituie într-un grupaj de 39 de „bulgări" de vers de o maximă concentrare: „Şarpele/şoldului tău.../ Cum 
tinereţea mea/ executată/ în iarbă.../ (Semn 32).

Prin cele trei cărţi de versuri, primite favorabil de critica literară, Lazăr Avram răzbate în coloanele poeţilor consacraţi, 
lată cum îi prezintă lapidar Hristu Cândroveanu:

„Lazâr Avram -  poet adevărat şi nu făcut, cantabil şi expresiv, concentrându-ne sufletul în vers, fiecare vers trăind, pal
pitând".

SEVER URSA

LA ZĂ R  A VR AM
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ASTRA __________________________________________

S u b  c u p o l a  A S T R E I

în ziua de 11 februarie 2001, s-a 
desfăşurat în localitatea Crăciunelul de Jos, 
judeţul Alba, Festivalul itinerant de folclor 
„Dor de pe Tîrnave”, organizat sub auspiciile 
ASTREI, Despărţământul „Timotei Cipariu'’ 
Blaj, din iniţiativa inimoasei prof. Silvia Pop, 
preşedinte, această „furnică neobosită" -  
cum a numit-o în cuvântul său Dl. preşedinte 
a! ASTREI centrale, Sibiu, prof. univ. dr. 
Dumitru Acu, prezent şi dânsul la mani
festarea astristă blăjeană.

D-na primar al comunei, Lenuţa Bubur, 
cea care a sprijinit şi înfiinţarea Cercului 
ASTRA „Ioan Maiorescu” Crăciunel- 
Bucerdea, cerc condus de D-na preoteasă, 
prof. Titiana Fer, ajutată de D-na prof. Anuţa 
Sîrbu, directoarea Şcolii din localitate, au 
reuşit să fie nişte gazde deosebite.

Ambientul interiorului Căminul cultural din 
Crăciunelul de Jos a fost „încălzit” de o 
deosebită expoziţie policromă de artă popu
lară românească, un adevărat muzeu etno
grafic, compus din scoarţe, ştergare, feţe de 
pernă, costume populare, ceramică... frumos 
expuse de către „mama Domnica”, cu piese 
adunate din localitatea gazdă, cât şi din local
ităţile: Biia Săncel şi Pănade. Piese de artă 
populară de o deosebită valoarea artistică şi 
etnografică, cu vechime de peste 200 de ani.

Doamna directoare a Biibliotecii „Şcoala 
Ardeleană” din Blaj, prf. Ana Hinescu, a 
expus şi prezentat o bogată expoziţie de 
„Cărţi şi autori de pe Târnave” şi a anunţat că 
localitatea Jidvei va găzdui la anul în prima 
jumătate a lunii februarie acest festival, ediţia 
a Il-a. A dat citire şi Regulamentului 
Festivalului de datini şi tradiţii -  DOR DE PE 
TÂRNAVE.

Doamna prof. Silvia Pop a arătat în cuvân
tul ei importanţa şi necesitatea organizării de 
asemenea festivaluri, pentru a scoate în evi
denţă frumuseţea portului, cântecului şi dan
sului popular românesc şi datoria de a trezi 
interesul şi dragostea tinerei generaţii pentru 
arta populară şi pentru arta interpretativă 
populară, precum şi descoperirea de noi 
nestemate din inepuizabila „ladă de zestre" a 
satelor noastre. Să nu uităm că limba, portul, 
dansul, cântul şi obiceiurile ne-au făcut să 
dăinuim ca popor latin în această mare de 
popoare slave.

Doamna Silvia Pop, prezintă apoi invitaţii:
- Directorul Centrului de creaţie Alba, dl. 

Petru Comşa;
- Directorul pentru cultură Alba, dl.Ioan

Mărginean;
- Dl. prof. dr. Ioan Buzaşi, vicepreşedintele 

Despărţământului Blaj al ASTREI;
- Mioara Bud, poetă, Sibiu;
- Dumitru Mălin, lacob Buta şi Elena 

Vinceler de la Inspectoratul şcolar Alba.
- ioan Popa, folclorist şi animator cultural 

pe Valea vecină a Secaselor.
- Mai mulţi scriitori şi poeţi din judeţul Alba;
- Delegaţia Despărţământului Năsăud al 

ASTREI compusă din di. prof., muzeograf şi 
nu în ultimul rând scriitorul Sever Ursa (cum 
a fost prezentat distinsul profesor de către d- 
na Silvia Pop) secretarul Cercului ASTRA din 
Maieru, dl. Ioan Mititean, ziarist la cotidianul 
local Răsunetul, membru în conducerea 
D.N.A. şi subsemnatul, Ureche N.l.Virgil, ani
mator cultural, colecţionar şi muzeograf ama
tor, vicepreşedintele Cercului ASTRA 
ILVEANĂ.

Domnul Dumitru Acu (de loc din 
Rebrişoara), în cuvântul domniei sale face un 
scurt istoric al activităţii ASTREI, la cei 140 de 
ani de existenţă, necesitatea înfiinţării ei, 
marii şi harnicii conducători ai Asociaţiunii, 
ţelurile şi frumoasele lor realizări, precum şi 
noul rol al ASTREI în noile contexte istorice şi 
politice.

în mesajele lor participanţii şi invitaţii au 
arătat contribuţia limbii, portului şi a obi
ceiurilor strămoşeşti la menţinerea noastră ca 
popor, bine structurat, ceea ce face dealtfel 
să ne identificăm distinct de celelalte popoare 
europene. Gazdele ne-au expus istoricul 
localităţii, bisericii şi şcolii din Crăciunelul de 
Jos.

Poeţii locali au citit din creaţiile lor.
Dl. Sever Ursa, rugat să ia cuvântul, a 

felicitat pe organizatori şi le-a urat succes şi 
viaţă lungă Festivalului de folclor. Le-a reco
mandat gazdelor ca acele frumoase 
exponate de artă populară autentică să con
stituie nucleul unui viitor muzeu etnografic 
local. A amintit că şi în DNA (Despărţământul 
Năsăud al Astrei) avem un asemenea festival 
itinerant, iniţiat de subsemnatul, la care par
ticipă cele şase localităţi de pe râul llva numit 
„Festivalul de colinde şi obiceiuri de iarnă 
ilvene" care are ioc anual la 27 decembrie (a 
doua zi de Crăciun) tot în altă localitate de pe 
llva, ajuns acum la a şaptea ediţie.

Dl. Ioan Mititean transmite salutul DNA şi 
subliniază necesitatea unei mai bune popu
larizări a producţiilor populare, prin presa 
locală şi de specialitate, precum şi prin editări

de carte, culegeri de folclor, emisiuni de radio 
şi TV.

Aproape fiecare grup participant în festival 
a fost însoţit, pe lângă instructori şi preşedinţi 
de cercuri ASTRA, şi de preoţii din comunele 
respective şi chiar primarii, îmbrăcaţi în fru
moasele costume populare ale locului.

Spectacolul a fost prezentat de către d-ra 
Marinela Baba, de la Centrul judeţean al 
creaţiei populare Aiba.

Au evoluat în ordine formaţiile din urmă
toarele localităţi:

I. BIIA -  Cercul „Ion Bianu", preşedinte 
Teodor Bologa, cu:

1. Grup coral folcloric, instructor, 
Olimpia Fracea;

2. Formaţia de dansuri femeieşti, 
instructor Vasile Burja, viceprimarul din 
Şora;

3. Joc mixt, bătută şi învârtită, 
instructor Bogdan Gheorghe;

II. PĂNADE -  Cercul ASTRA „Timotei 
Cipariu” , preşedinte Ioan Raţiu, cu:

1. Grup folcloric bărbătesc, 
instructor d-na preoteasă, prof. Laura Maier

III. JIDVEI-CĂPÂLNA, cu
2. Formaţia de dansuri „Fetele de 

la Căpâlna", cu frumosul şi graţiosul dans 
popular „Dansul fetelor de la Căpâlna”, cu 
trei generaţii, de ia bunică la nepoată, toate 
îmbrăcate una şi una în costum popular alb- 
negru, clop şi ghete tip „Căpâlna”;

IV. ROŞIA DE SECAŞ -  Cercul ASTRA 
„Ioan Blăjan” , preşedinte Cristina Burnete 
cu:

1. Grup vesel folcloric, instructor 
Maria Barbu;

2. Soliste de muzică populară, 
Felicia Mărginean, Aurica Muntean şi 
Sabina Fileaga, însoţite de primarul 
comunei, dl. Ilie Damian.

V. BURCEDEA GÂRNOASĂ -  cercul 
ASTRA „Ioan Maiorescu" Crciunei- 
Bucerdea, preşedintă, preoteasa, prof. 
Titiana Fer, cu:

1. Formaţia de dansuri populare 
(o formaţie deosebită) condusă de instruc
torul Toader Rad;

V. SĂNCEL -  cercul ASTRA „Ioan Pop 
Reteganul", preşedinte Mihai Buia, cu:

1. Grup vocal bărbătesc, instruc
tor Nicolae Aldea, însoţiţi de primarul 
Gheorghe Laţiu.

în final au evoluat invitaţii:

1. Ansamblul folcloric „Căluşarul" 
din Orlat, Mărginimea Sibiului, dirijat de un 
adevărat profesionist, dl. Stelian Stoica;

2. Ne-a încântat cu vocea şi 
bogatul ei repertoriu artista de muzică pop
ulară din zonă, d-na Reta Rus.

La finele acestui emoţionant festivai. t i
na Silvia Pop a adus mulţumiri tuturor celor 
care s-au implicat în această bună reuşită, 
preşedinţi de cercuri, primari, preoţi, cadre 
didactice, instructorilor în primul rând, care 
au demonstrat că această frumoasă colab
orare a tuturor factorilor locali este benefică 
pentru iocaiitatea respectivă. Preşedinta 
Astrei Blăjene a oferit participanţilor şi invi
taţilor cu merite deosebite în activitatea 
ASTREI, trofee şi diplome de onoare ale 
Astrei.

Dl. prof. Sever Ursa a fost rugat în finai 
să concluzioneze asupra modului cum s-a 
desfăşurat acest prim festival de pe 
Târnave. D-sa a felicitat instructorii pentru 
înalta ţinută artistică de care au dat dovadă 
formaţiile prezente. Cuvinte de admiraţie a 
avut şi faţă de frumosul port popular din 
zonă, de o eleganţă deosebită prin acea 
cromatică dominantă de alb-negru 
Apreciază buna şi frumoasa colaborare din
tre biserică, primăria şi şcoală şi faptul că 
primarii şi cadrele didactice s-au îmbrăcat 
în frumosul port local.

Aflând de la săteni că se găsesc în sat 
tot mai puţine piese de port popular, întrucât 
ele nu au mai fost purtate de la bunicii lor. 
recomandă ca pe lângă şcoli sau în cadrul 
cercurilor ASTRA să se înfiinţeze ateliere 
de artă populară, conduse de puţinele 
sătence care mai deţin măiestria con 
fecţionării acestor ţesături şi cusături pentru 
ca această frumoasă îndeletnicire să nu 
dispară.

Concluzionează că acest reuşit festival a 
făcut o adevărată „risipă de frumos”.

Delegaţia năsăudeană s-a bucurat că 
DNA este considerat şi la Blaj ca fiind unul 
din cele mai active despărţăminte din ţară; 
preşedinta Astrei Blăjene mărturisind că 
încă mai are mult de învăţat din activitatea 
despărţământului nostru şi a preşedintelui 
DNA, prof. Ioan Seni.

A consemnat VIRGIL URECHE 
Poiana llvei

Problematizarea în şcoala modernă
„Nici un om nu se întăreşte citind un tratat de 

gimnastică, ci făcând exerciţii; nici un om nu se 
învaţă a judeca citind judecăţile scrise de alţii, ci 
judecând singur şi dându-şi singur seama de 
natura lucrurilor".

Mihai Eminescu

M-am gândit sâ scriu acest articol pentru a 
răspunde la o întrebare, împreună cu cei care îl 
vor citi: ce să facem pentru a ne forma o gândire 
matematică riguroasă? Unii vor spune că e 
nevoie de o muncă intensă şi voluminoasă, alţii 
că nu e^nevoie de un volum prea mare de muncă, 
ci de o muncă de calitate. Problema care se pune 
este cum să facem să învăţăm matematica fără 
un volum prea mare de exerciţii şi probleme. 
Fiecare profesor trebuie să-şi pună problema cal
ităţii predării, iar fiecare elev să-şi pună problema 
învăţării corecte şi de calitate. Predarea noilor 
cunoştinţe trebuie făcută împreună cu elevii, ei 
să fie cei care vor descoperi noutăţile predate şi 
aplicarea lor în exerciţii şi probleme.

Fără o participare activă a elevilor în timpul 
orelor de predare, iecţia poate fi uşor compro
misă, devenind ineficientă şi banală. De aceea, 
rolul profesorului se poate asemâna cu al unui

dirijor de orchestră, de a face ca fiecare elev să- 
şi aducă contribuţia lui proprie la reuşita lecţiei în 
momentul potrivit pregătirii lui. Sarcina profesoru
lui este de a pregăti foarte bine fiecare lecţie, cu 
toate materialele necesare pentru înţelegerea 
corectă a cunoştinţelor care se vor preda.

Ideea în sine a şcolii formative nu este nouă, 
ci numai termenii şi notaţiile în care ea este actu
alizată.

Să ne reamintim paginile din „Eseurile" lui 
Montaigne (1538-1592) despre Educaţie:

„Mai degrabă un cap bine construit decât 
plin...”

„Să nu i se ceară cuvintele lecţiei, ci sen
sul şi substanţa; să nu apreciem progresul 
prin mărturiile memoriei, ci prin alte 
judecăţi...”

„Să facem să treacă totul prin filtrul convin
gerii lui, sâ nu-i băgăm nimic în cap pe baza 
autorităţii şi a încrederii în spusele altuia”.

Şi în pedagogia românească s-a vorbit cu 
insistenţă despre cultura formativă. Să cităm pe

- continuare în pag. 7 -
HODOROGA VALER 

profesor al Şcolii gen. Cormaia

In memoriam-----------------------
Onisim Filipoi (1914-2000)

După o izolare de câţiva ani, încarcerată de uitare, s-a stins cărturarul şi conjudeţeanul 
nostru îndată ce a împlinit 86 de ani.

O viaţă de om, trudită, trăită în visări, realizări şi multe sperări culturale. Mai ales cărţile 
i-au fost deosebit de dragi şi ar fi vrut să facă vreo câteva.

De tânăr se înregimentase celor ce coboară din satele de sub Munţii Rodnei la şcol
ile grănicereşti ale Năsăudului, pe firul înaintaşilor din neamurile Moisil, Domide, Grapini. 
Şi asemenea lor s-a pregătit temeinic la liceele din Nâsăud, Orhei (Basarabia), Bistriţa. 
Apoi cele superioare la Universitatea „Carol I” din Bucureşti, lată-l în faţa carierei profe
sorale, dar mai întâi îndură refugiul şi războiul, după care străbate o altă lume decât cea 
pentru care se pregăteşte. Are şanse, totuşi, să revină aproape de meleagurile natale şi 
în tumultul documentelor şi cărţilor, Este slujitor în Arhivele de Stat din Filialele Năsăud 
şi apoi Cluj. în cel din urmă, al activităţii, este directorul Bibliotecii I.M.F. A fost dăruit 
lucrului pentru conservarea tezaurului istoric şi spiritual pe care l-a gestionat. Chiar cu ; 
împătimire. El însuşi un posesor al unor valori bibliotecare provenite prin moşteniri de la 
cărturarii Emil Precup, Iuliu Moisil ş.a. între care şi manuscrise valoroase. Una peste alta, 
avea cea mai bună bibliotecă particulară năsăudeană, evaluată la câteva mij de titluri 
(aşa precum prietenul său Teodor Ghiţan avusese cea mai vastă colecţie documentară- 
muzeală: ce s-a ales şi se va alege de ele?).

A fost şi rămâne semnatarul multor studii, articole, comunicări ştiinţifice (177), dintre 
care în domeniul iterar peste 60. în acesta are şi valoroasa lucrare-carte, xeroxată, cu 
titlul George Coşbuc la Virtus Romana Rediviva (1966, 93 p ). Au rămas peste 10 
manuscrise, elaborări personale, mai toate în buna tradiţie a cercetării culturii şi literaturii 
locale. Amănunte şi informaţii despre viaţa şi travaliul său cărturăresc le-a lăsat în 
Autobibliografie selectivă (13 p. în B.C.U.).

A făcut parte dintr-o generaţie încercată mult în viaţă, însă neclintită în demnitatea, 
modestia şi credinţa muncii. în deceniul din urmă a văzut alt răsărit, dar treptat apusul său 
s-a înnourat până la întunecare.

TEODOR TANCO
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Istorie
Districtul Grăniceresc Năsăudean, datorită 

importanţei sale unice, a fost cercetat cu asidui
tate de către mulţi istorici pasionaţi de trecutul 
acestui ţinut de legendă.

Unele cercetări publicate mai ales în ultimele 
trei decenii, rămân repere de bază pentru mono
grafii locali şi nu numai. Spaţiul nu ne îngăduie decât o sumară trecere în revistă a lucrărilor pe 
care le socotim de importanţă deosebită. O sinteză pertinentă a acestor lucrări o face Mircea 
Mureşianu în recentul său volum 1/. Doar câteva titluri: Regimentele grănicereşti din 
Transilvania, autor Carol Golner. Ed. Militară, Bucureşti, 1973, articolele şi studiile din sena celor
7 volume „Virtus Romana Rediviva” ale scriitorului Teodor Tanco, Bistriţa, 1973-1993. De 
menţionat numeroasele articole apărute în seria veche a vestitei reviste năsăudene „Arhiva 
Someşană” condusă de acad. Virgii Şotropa (1924-1940). O lucrare de strictă referinţă în dome
niu este volumul „Districtul grăniceresc năsăudean” de Valeriu Şotropa. Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 
1975, apoi teza de doctorat a istoricului Ioan Pop de la Universitatea din Târgu-Mureş, cu titlul: 
„Istoria Regimentului II Românesc de Graniţă de la Năsăud -  1762-1851

Mai amintim încă două lucrări remarcabile şi indispensabile în domeniu pentru urmaşii 
grânicerimii: teza de doctorat a profesorului şi cercetătorului măierean dr. Lazăr Ureche: 
„Fondurile grănicereşti năsăudene" (2000) şi „Districtul Grăniceresc Năsăudean" (1762-1851) -  
srudiu de geografie istorică, al prof. dr. Mircea Mureşianu, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj- 
Napoca, 2000.

In episodul 20 al acestui serial încercam o prezentare sintetică a demersurilor austriece pen
tru militarizarea ţinutului năsăudean, precum şi reacţia locuitorilor prin bejenăritul peste munţi, în 
Moldova

Maierul s-a numărat printre cele 21 de sate din Valea Rodnei din prima etapă a militarizării. 
Comuna figurează ca reşedinţă de comandant a companiei a 5-a din cele 12. Sediul companiei 
se va muta la Rodna în 1816. odată cu mutarea la Sângeorz a şcolii triviale, înfiinţată în Maieru 
încă din 1770. Vom reveni la momentul potrivit asupra acestei şcofi,

în a doua etapă a militarizării se desprind din arealul Maierului şi al Rodnei noi sate: Ilva Mare, 
în 1773, Măgura Ilvei şi Sâniosif (Poiana Ilvei) în 1763 şi, respectiv, 1773. Are loc în această 
perioadă vizita în ţinut a împăratului losif al ll-lea, asupra căreia vom reveni, de asemenea. 

Regimul militar, cu toate sacrificiile legate de instaurarea lui. a determinat încă de la început

M aieru ■ file d e  monografU^zjJ
__— — ———-— ~  “ toritnrii i a  n n cn n

evidente mutaţii către modern
izarea vieţii locuitorilor, la începui 
în procesul de sistematizare în 

teritoriu a gospodăriilor, alinierea acestora în vatra satu
lui, pe lângă „drumul ţării". Se observă şi azi săgeata acestui drum în unele sate grănicereşti în 
cazul Maierului, drumul în linie dreaptă, necesar pentru defilarea companiei, la „pârade”, parada 
duminicală, pe o distanţă de aproximativ 150 metri, se întinde între cele doua poduri peste 
Someş. Bineînţeles, cu vremea, comuna s-a extins teritorial

Populaţia comunei a crescut vertiginos. Astfel, de la 817 locuitori în 1721, se ajunge ia 1368 
în 1786, iar în 1850, la 1572 locuitori. De reţinut că între anii 1735 şi 1777, un număr de peste 
90 de familii măierene au plecat pe bejenie în Bucovina de peste munţi, cum am mai aratat 
Aproape 50 familii plecaseră în perioada pregrămcerească. Privind populaţia locală după struc
tura etnică şi confesională, situaţia era următoarea, la recensământul din anul 1850: total locuitori
-  1572, dintre care: români - 1523, saşi -  1; germani -  1, ţigani -  47. Confesional: 1570 greco 
catolici, 1 romano-catolici, 1 evanghelici. 2/

Proprietatea asupra munţilor şi pădurilor a stârnit, mai ales între anii 1764.1797 nesfârşite 
conflicte de hotar între locuitorii satelor grănicereşti, conflicte aplanate abia în 1770 când s-au 
introdus primele cărţi funciare, dar mai ales prin împărţirea definitivă a munţilor, din anul 1807. 
Atunci Maierul a primit: Muntele Rabla. Muntele Diaca -  Pietrele Roşii, Muntele Gajii, Muntele 
Preluci, Muntele Nedeia. Muntele Iapa Albă, Muntele Ineul, Muntele Tomnaticul, Muntele Ciungi. 
Ineului, apoi lunci pe pâraiele Bistriţa Aurie, pe Gajii, Someş, Bila, Putredu, Poiana Gurii Diecn. 
Poiana din Muntele Păltiniş, Poiana Aluniş şi Borcut,

De precizat că în accepţie locală, termenul de „munte" este echivalent cu cel de „păşune" 3/ 
în episoadele următoare, vom reveni asupra altor aspecte din această epocă încărcata de 

dramatism, dar şi de prosperare, a regimului grăniceresc.
SEVER URSA

Note bibliografice.
1/ Mureşianu, Mircea: „Districtul Grăniceresc Năsăudean". studiu de geografie istorică, ed 

Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, pag. 14-22,
2J idem, pag. 133 şi 143;
3/ idem, pag. 183 A se vedea şi articolele şi studiile din revista „Arhiva Someşană". Nâsaud. 

1924-1940.

c m ________________________________

Clubul ornitologic C.P.N. „SCATIII" şi-a făcut cuib în 
toamna anului 1990 cu material, documentar primit din 
partea clubului „PIC NOIR" din Fourmies. Fr. (mergi Agncs) 
şi a Federaţiei Naţionale a Cluburilor de Cunoaştere şi 
Protecţie a Naturii din Franţa.

Din 14.09.98 clubul devine filială a S.O.R. şi participă 
consecvent ia programele de studiu, observare şi monitor
izare a păsărilor: „S INCRON”, „BIRTDW ATCH", 
„Recesământul păsărilor ecvatice” etc.

Toate activităţile clubului, în multiple domenii naturaliste 
stau sub deviza C.P.N., adică să Cunoşti şi să Protejezi 
NATURA!

A proteja înseamnă a iubi şi-a iubi înseamnă a înţelege!

Activităţi C.P.N.
* Excursii de studiu şi observare pentru identificarea 

speciilor în teren şi inventarul florei şi faunei din zona 
nordică a ţării. în cei 10 ani de studiu au fost recenzate şi 
catalogate:

-1 0 0  specii de ciuperci;
- 250 specii de plante spontane din care 70 sunt medic

inale;
- 16 specii de orhidee:
- 135 specii de insecte;
- 138 specii de lepidoptere (fluturi);
- 24 specii de odonate (libelule) (mai puţin... păian

jenii)
- 16 specii din fauna herpetologică -  salamandre, tri

toni, broaşte, şopârle, şerpi;
- 150 specii de păsări;
- 24 specii de mamifere.
* întâlniri, microconferinţe, expoziţii, lecţii de ornitologie 

şi ecologie.
* Ateliere pentru construirea cuiburilor artificiale şi can

tinelor.
* Studii şi articole pentru publicaţiile de specialitate.

întâlniri
- Camp. naturalist, 06 '95 cu G.N.F.C. Besancon
- întâlnire C.P.N. la Spicheren: 08 '95
- Camp. naţională pe Valea Anieşului şi Deltă între Scatii 

şi Pic Noir & C.J.N.A: Marolles, Franţa -  08 '97
- A V ll-a întâlnire C.P.N. la Frouville, Franţa -  08 ‘97
- 3 tabere naturaliste în M-ţii Rodnei cu „Licuricii" din 

Bucureşti: 07 -  ’98, ’99, 2000
- Expediţie româno-belgiană cu Jeunes & Nature -  09

’98
- Excursie montană cu 2 membrii ai WWF France -  05

'99
- Tabără cu scatii în Parcul Forestier Vânători-Neamţ -

08 2000
- întâlnire în Deltă cu S.O.R. cu ocazia a 10 ani de la înfi

inţare -  05.2000
- întâlnire, lecţii, conferinţe cu elevi, profesori şi învăţă

tori.

Proiecte

- „Muncă” de teren pentru completarea unei „Bănci de 
date naturaliste”

- Editarea şi multiplicarea gazetei în noua formulă 
„CARDVELIS"

- Publicare ghidului naturalist al regiunii sub titlul „CATA
LOG: NATURA-NORD"

- Colaborare şi corespondenţă cu prieteni ornitologi de la
S.O.R,, Milvus, Torcol, Ciconiam Turturelele şi Licuricii din 
România, cu prieteni naturalişti de la WWF Pic Noir 
(Symbiose) Fede C.P.N., C.J.N.A. (Franţa) şi C.J.N., 
Jeunes & Nature, C.P.N. de Mahimont (Belgia) dar şi cu 
specialişti şi asociaţii cu alte orientări naturaliste: Grupul 
„Rana" -  Tulcea, grupul de eutomologie de la Botoşani, 
Societatea Ornitologică Franceză (S.F.O.)...

Adrese utile
- Societatea Ornitologică Română, str. Gheorghe Dima 

49/2; 3400 Cluj
- Grupul „Milvus" -  S.O.R. , str. Belşugului nr. 35, 4300 

Tg. Mureş

- Clubul „Torcol” -  2575, Sebeş/Alba
- Grupul SC. „Ciconia", 3900 Satu-Mare
- Clubul „C.P.N. -  Turturelele", 4875 Tg. Lăpuş -  

Maramureş
- Maison des C.P.N. „La Hulotte", 08240 Boult-aux-Bois

-  Franţa
- Pic Noir (Symbiose), 5 Sq. St. Exupery 59610 

Fourmies, Franţa
- C.J.N.A. -  41330 Marolles, Franţa
- W.W.F. France, 188 rue de la Roquette 755011 Paris
- C.J.N. rue Bouhaye 118 4557 Fraiture, Belgia
- Jeune&Nature B.P. 91 1300 Wavre, Belgia

C.D.I. sau biblioteca scatiilor cuprinde peste 125 volume 
cu tematică naturalistă în varii domenii:

- ornitologie (cele mai multe)
- mamologie
- herpetologie
- botanică
- entomologie
- ecologie
- protecţia pădurii şi apelor
- albume foto şi filatelice 
Colecţii:

- prestigioasa „La Hulotte"
- L'oiseau magazine -  W.W.F,
- Nierson-J&N -  W.W.F. -  Belgie
- La gazette des terriers-C.P N.
- Panewippchen -  publicaţie a clubului „Panda" din 

Luxembrug
- Alcedo -  revista S.O.R.
- Gazeta TORCOL -  C.P.N. Torcol
- Cuibul visurilor -  ziar local
- ARVICOLA -  publicaţie a Soc. Fr. pentru studiul şi pro

tecţia mamiferelor (S.F.E.P.M.)

ŞTIR! ORNiTO-NATURALiSTE

Un ca lendar o rn ito log ie ...
de 14 pagini a fost publicat chiar la începutul anului pen

tru prietenii noştri naturalişti de pretutindeni: el a fost oferit
şi elevilor clasei a 11l-a conduşi de d-na înv Berende
Elena.

„A LC E D O ” -  14-15...
a apărut într-un număr de sărbătoare. însoţit de o 

„Istorie a S.O.R." şi de un foarte interesant „Buletin 
A.I.A (nr. 10).

Doi rem arcab ili oaspe ţi de iarnă... 
au fost observaţi în primele zile ale lui făurar, 

Mătăsarii (Bonbycilla garrulus) sunt păsări nordice de 
dimensiunea graurului cu moţ pe creştet ce cuibăresc 
în pădurile de conifere şi de mesteceni din nordul 

Europei. în anii când „producţia" de fructe de pădure (vâsc. 
păducei, măceş, porumbar...) este slabă, ei pornesc spre 
părţile sudice ale continentului. Specia a fost observată pe 
Dealu' Poenii, apoi prin livezile din „Dosu Anieşului" în 
aceeaşi lună. Brumăriţa de stâncă (Prunella coliaris) a 
coborât de pe platourile înalte, unde cuibăreşte în timpul 
verii în stâncăriile unei cariere. La penaj aminteşte de banala 
vrăbiuţă, iar la dimensiuni de ciocârlie, cu care seamăna şi 
ia cântec.

Un cea i p lăcu t, arom at ş i că ldu ţ...
s-a băut, cu prilejul a două întâlniri naturaliste, cu profe

sorii şi elevii Şcolii Profesionale (anul II A, diriginte Ioan 
Vasilichi).

Gazeta d in  v izu in i (La gazette des terrie rs -  96)...
publicaţia Federaţiei Franceze a cluburilor C.P.N. a 

lansat o campanie de cunoaştere şi protecţie a rândunicii. 
lăstunului şi drepnelei -  „Odiseea 2001". O adevărată 
panoplie de instrumente de lucru a fost pusă la îndemâna 
cepeniştilor: afişe, pliante, dosare naturaliste, fişe de teren, 
„La Hulotte" nr.78 pentru a descoperi una din cele mai uim
itoare păsări: drepneaua (Apus, apus), arcaşul cerului. 
Nasu-n vânt, deci şi ochii-n patru!!!

ILIE HOZA 
DOREL BAZGA
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Invatmant

lama

A venii iarna!
Stratul de zăpadă acoperă pământul 
C-o haină sclipitoare 
Iar noi ne ducem departe cu gândul 
în lumi diferite şi imagini virtuale

Fulgii de zăpadă se leagănă-n vânt 
Croşetându-i haina vechiului pământ 
Copii se-avântă încet pe derdeluş 
Zdrobind cu sănii zăpada de pluş.

BARNA VASILE, clasa a Vlll-a D

Mama

Tu eşti floarea din grădină 
Şi eşti plină de lumină.
Şi te schimbi ca dintr-o dată 
într-o ploaie-nmiresmată.

Eşti mireasma din natură 
Ca o fulguire pură,
Stau şi te privesc la geam 
Ca şi cum ai fi din basm.

Pe o mamă o iubeşti,
O respecţi şi o cinsteşti,
Şi de-aceea ştii mereu 
Că ai un sprijin la greu.

HANGEA ELISABETA, clasa a IV-a C, 
Gr.Şc. „Liviu Rebreanu” Maieru

Mama

Mama e sfântă,
Mama e blândă.
Mama e cuvântul iubit,
Pe care eu întâi'l-am rostit.

Mama e soarele luminos 
Mama e lucrul cel mai frumos.
Mama e luna din cer,
Mama e gingaşul ghiocel.

Mama ne ceartă,
Mama ne iartă,
Mama ne creşte,
Mama pe toţi ne iubeşte.

POP DORU CRISTIAN, Gr.Şc.
„L.Rebreanu" Maieru

Ariciul vesel

în înalta sa lumină 
Zarea e de farmec plină 
Şi sub umbra unui brad 
A venit un arici drag.

Să bea apă din izvor 
Să se hrănească cu dor.
Iar când sufletu-i e plin 
Se mângâie foarte lin.

Şi când va pleca la mare 
Va sta pe plajă la soare 
Că la umbră-a stat destul 
Să se simtă bine-acum.
REBRIŞOREAN VALENTINA, Gr.Şc. „Liviu

Rebreanu” Maieru

A sosit 
toamna

Frunzele ruginii ale 
cop ac ilo r cad la 
păm ânt, fo rm ând  un 

covor foşnitor. Cade bruma, ia r florile  din 
grădină au început să se veşte jească.

P ăsă rile  că lă toa re  ş i-au  pă răs it 
cuiburile lor şi pornesc lunga aventură a 
călătoriei spre ţările calde. Merii, perii, 
prunii şi alţi pomi fructiferi îşi descarcă 
darul. A lunele au început să îm bie vever
iţele cu rotundul lor.

Toam nă... D oam nă... m ulţum im  de 
daruri! Ce eşti tu, Toam nă? Un cântec de 
sfârşit de vară şi stins de brum a frigu lu i?

Da, apoi să venim  acasă! Le ’ M atrona 
culege „napcii". Ba Şofron coseşte otava, 
coasa îngustată fâşcăie a iarnă. Căruţele 
încep să ta ie ogaşe în coastele dealurilor, 
coborând clăi de fân ce vreau să ierneze 
în sat. Du lă ii sun t „p r ip o n iţi” lângă 
„m ălaie le" gata de cules.

Şi m ulte-aş mai vrea să spun despre 
tine, Toam nă...D oam nă...

BERENDE CIRPIAN

Orfanul
Copil orfan, copil pierdut 
Tu viaţă bună n-ai avut 
De când părinţii te-au lăsat 
Acolo-n stradă-abandonat.

Dar totuşi tu nu ai murit 
Şi um bli-acum  la cerşit 
Pentru că eşti necăjit 
Şi sărac şi părăsit.

Dar orice-ar fi tu eşti iubit 
De Domnul S fânt cel pream ărit,
Şi locul tău e-asigurat 
Acolo sus lângă-m părat.

Căci, El, mult lum ea a iubit 
Dar totuşi ea l-a răstignit 
Şi soarta i-a fost ca a ta 
Copil ce nu ai ce mânca.

De-aceea tu nu dispera 
Că va veni şi vrem ea ta 
Când tare te vei bucura 
Căci cerul va fi casa ta.

Şi Domnul S fânt te-a m ângâia 
Cum n-a făcut-o mama ta 
Pentru câ-i fem eie rea 
Şi-a uitat de viaţa ta.

O viaţă nevinovată 
Părăsită şi uitată,
De toţi cei de pe păm ânt 
Dar nu şi de Domnul Sfânt.

CĂRBUNE M ARIUS-ALEXANDRU, clasa
a V lll-a  D

ANUNŢt
Absolvenţii Şcolii Generale 

Maieru -  promoţia 1961 -  vor săr
bători în zilele de 18-19 august 
2001 XL de ani de la terminarea 
şcolii generale.

Sunt rugaţi, cu mici cu mari, să 
se reîntâlnească la Şcoală, 
aducând un sacru respect 
Dascălilor, un pios omagiu 
Timpului, că a existat şi este 
dragoste, credinţă şi speranţă în 
viaţa lor.

COMITETUL DE INIŢIATIVĂ

Problematizarea în şcoala 
modernă
- urmare din pa/;. 5 -

G.G. Antonescu: „S ă  nu p ro vo că m  num a i acea a c tiv ita te  rep ro d u c tiva , 
m ecan ică , a tâ t de c a ra c te ris tic ă  ş c o lii ve ch i, c i ş i o  a c tiv ita te  p ro d u c 
t iv ă .. . ;  el va pu tea rea liza  o a c tiv ita te  crea toa re , va pu tea să descopere  
cu  m in tea  iu i. . . ”  „S p iru  H are t a c e ru t ca p roba  fin a lă  a c u rs u r ilo r  s e c u n 
da re  un exam en, în care  e levu l să dovedească  m a tu rita te  de s p ir it  şi 
pu te re  de s in teză , nu can tita te a  c u n o ş tin ţe lo r  pe care să le rep rod ucă  
în m od  m eca n ic ” .

Interesant este faptul că problem atizarea nu constituie numai o nota a 
pedagogiei noi, ci şi un câmp mult mai larg a culturii însăşi

în 1931 filosoful român Nicolae B a ltasa ra  sublin iat acest caracter activ al 
culturii, axarea ei pe probleme: „L a  baza c u ltu r ii m oderne  se a fla  vo in ţa  
de a pune  p ro b le m e le  ce le  m ai gre le , de a nu se lăsa de scu ra ja tă  de n ic i 
un  eşe c ... De a ic i ş i înce rca rea  de a ca ra c te riza  c u n o ş tin ţa  ca un p ro 
ces, de a pune  dec i a cc e n tu l nu a tâ t pe rezu lta te , câ t pe fu n c ţia  de 
cu n o a ş te re  însă ş i ş i de a s o c o ti o b ie c tu l c u n o ş tin ţe i ca p ro b lem ă la 
care  m in te a  om enească  va avea să lucreze  c o n t in u u ” .

Problem atizarea nu este un caracter propriu al pedagogiei; în acest mod 
Pedagogia intră în rezonanţă cu întreaga cultură modernă, cu nevoile actuale 
ale societăţii.

Această introducere ne arată importanţa problematizării în şcoala de azi 
când cantitatea de inform aţii este tot mai mare. Eforturile trebuie îndreptate, 
nu spre dacă o adoptăm, ci spre cum, în ce fel o aplicăm.

Primul pas trebuie făcut prin a conştientiza rolul matematicii în cadrul 
ob iecte lor de învăţăm ânt şi în cadrul culturii în general.

Matematica nu trebuie să fie ca o povară pentru elevi, ci ca un instrument 
util de înţelegere a celorla lte ştiinţe.

Conştientizarea la elevi a rolului m atem aticii în viaţa fiecăruia dintre noi 
constitu ie o sarcină principală pentru profesorul de matematică

Plecând de la această datorie, trebuie să form ăm  o gândire logica, solidă, 
care să stea ia baza învăţării matematicii.

Elevii trebuie să înţeleagă corect toate noţiunile, definiţiile şi teoremele 
predate, să ştie să le aplice în exerciţii şi probleme. Fără a înţelege corect 
fenom enul matematic, nimeni nu poate să-şi însuşească în mod corect 
cunoştinţele matematicii. Acest lucru trebuie început de la grădiniţă şi con
tinuat până la term inarea studiilor fiecăruia. Pentru o bună înţelegere a 
matematicii, este necesar să avem, în cadrul fiecărei lecţii, exemple şi con- 
traexem ple şi să folosim  materialul d idactic necesar, mai ales la orele de 
geometrie.

Foarte im portant este de a găsi toate soluţiile unei probleme şi să folosim 
mai multe metode de rezolvare. Rezolvarea superficială, fără a o înţelege 
este dăunătoare însuşirii m atem atice şi are ca rezultat o pregătire slaba a 
elevilor. Pentru buna rezolvare unei problem e este necesar ca problema să 
fie citită până la înţelegerea ei corectă, adică a cunoaşte corect ipoteza şi 
concluzia ei, ceea ce se dă în problemă şi ceea ce se cere şi apoi se trece 
la rezolvarea ei. Desigur că după ce problema a fost bine înţeleasă, trebuie 
încadrată într-un anum it tip de probleme şi folosind metoda adecvată aces 
tui tip de problemă. Neînţelegerea corectă a unei probleme duce la o 
rezolvare greşită şi la o soluţie incorectă.

Graba de a rezolva o problemă cât mai repede este, de multe ori, foarte 
dăunătoare şi poate afecta grav pe cei ce se grăbesc.

Voi da un exemplu de problemă simplă dar care poate să-i încurce pe 
mulţi elevi care se grăbesc să dea o soluţie rapidă: Mama şi fiica ei au împre 
ună 40 de ani. Câţi ani vor avea împreună peste 10 ani. Cei care se grăbesc 
vor da răspunsul 50 ani, fără a ţine seama că în problemă este vorba de 
două persoane şi că fiecare va avea o vârstă cu 10 ani mai mare. Deci este 
o problemă simplă, ea implică date de ordin biologic, adică nu este posibil în 
realitate să luăm orice num ăr dorim. în cazul problem elor practice, trebuie 
analizate toate soluţiile reale şi cele care nu corespund realităţii.

O altă greşeală este de a considera anumite noţiuni matematice neim por
tante sau inutile. Acest lucru face ca o problemă simpiă să nu poată fi rezol
vată sau să fie rezolvată greşit, lată un exemplu: Aflaţi aria unui triunghi drep- 
tunghic isoscel care are lungimea m edianei corespunzătoare ipotenuzei 
egală cu 10 cm. La prima citire a problemei ea pare dificilă, dar în realitate 
este foarte simplă. în primul rând, triunghiul este isoscel, deci mediana core
spunzătoare ipotenuzei este şi înălţim ea pentru aceeaşi latură. în al doilea 
rând, triunghiul este dreptunghic, deci lungimea m edianei corespunzătoare 
ipotenuzei este jum ătate din lungimea acesteia.

Aplicând form ula ariei unui triunghi care este egală cu semiprodusul d in 
tre lungimea unei laturi a triunghiului şi lungimea înălţim ii corespunzătoare ei. 
se obţine rezultatul 100 cm pătraţi.

Exemple se pot da foarte multe şi ele se întâlnesc aproape la fiecare oră 
de matematică.

Cel care este bine pregătit şi are o gândire logică, nu va cădea în aceste 
capcane, ci le va trece cu uşurinţă.

Acest lucru se întâm plă şi în viaţă, atunci când nu ne gândim bine ia ceea 
ce avem de făcut sau nu avem o gândire logică bine formată din şcoală, încât 
putem cădea în anumite capcane, care ne pot prlcinui multe necazuri De 
aceea, matematica ne ajută la form are unei gândiri corecte, care ne va folosi 
pe tot parcursul vieţii noastre, ca un ajutor de mare valoare.

HODOROGA VALER 
profesor al Şcolii gen. Cormaia
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Cu „lurca" umblă, de regulă, 3-4 copii, toţi 
deghizaţi, mascaţi: unul cântă in trişcă (fluier 
de lemn), iar turca începe a juca, apoi bate 
fălcile deolaltă în aşa fel ca sâ fie în concor
danţă cu melodia cântată din trişcă. Cei doi, 
unul mascat fată (ţigancă), altul ţigan, joacă şi 
ei. Strâng, de regulă, lei, pe care gospodarul 
îi aruncă în gura larg deschisă a turcii şi care 
lunecă în pumnul băiatului care joacă turca. 
Copiii mici, pe unde e primită turca, se tem 
îngrozitor de turca”. (Ms. 346, pag. 12-14). 23)

Un capitol bogat în date etnografice, dar şi 
folclorice este cel al „Obiceiurilor de Anul 
Nou", în care sunt redate nu numai obiceiuri 
legate de acest eveniment, dar şi multe cred
inţe populare, vrăji ce se fac la această dată. 
24)

Considerat ca un timp de trecere dintr-un 
an în altul, Ajunul Anului Nou este prielnic 
manifestării unor forţe malefice, care în 
această seară îşi fac apariţia, fiind totodată, şi 
foarte periculoase. Aceste duhuri rele apar nu 
numai în ajunul Anului Nou, dar şi în ajunul 
Crăciunului sau ai Bobotezei. Aceste duhuri 
rele suni: tricolicii şi moroii. Descriind modul 
de manifestare al acestor duhuri rele, respec
tiv transformarea unor oameni în tricolici şi 
moroi, autorul are unele îndoieli în această 
privinţă.

El redă cu multă relevanţă manifestarea 
acestor duhuri rele arătând că: „Tricolicii -  
aşa se crede -  sunt acei oameni nefericiţi, 
care, când au fost mici, au fost înţărcaţi 
(despărţiţi de la sânul mamei lor) câteva zile, 
apoi lăsaţi din nou sâ sugă. Toţi aceia devin 
tricolici şi, prelungindu-li-se şira spinării (ulti
ma vertebră), se termină în o mică codiţă 
acoperită cu păr. Aceşti oameni nefericiţi din 
vina mamei lor, totdeauna şi exclusiv numai în 
noaptea de Crăciun, de Anul Nou şi de 
Bobotează sunt sortiţi şi se prefac fie într-un 
porc, ori scroafă, fie într-un cal, care după 
cum este sortit, dar totdeauna în acelaşi ani
mal. fără ştirea ori învoirea lor, pururi la 
miezul nopţii. Astfel transformaţi în animale, 
tricolicii sunt periculoşi: bat din fălci mereu, 
urlă, atacă om ori animal deopotrivă. Dacă 
vrei să-l loveşti, fie cu parul, fie cu săcurea 
nu-i nimiceşti, deci nu le poţi face absolut 
nemica. Transformarea ţine până ia cântatui 
cocoşilor, când respectivul iarăşi devine om 
ca toţi oamenii; el însă nu ştie absolut nemi
ca. Se poate însă cunoaşte, câci corpul lor 
prezintă zgârieturi, loviri, atât la faţă cât şi la 
mâini, picioare, spate etc.

Interlocutorul meu mi-a numit o femeie de 
aici din sat, care are coadă pe care i-a vâzut-
i la scăldat şi mi-a spus că totdeauna în aces
te trei zile are lovituri la faţă şi zgârieturi în

fiecare an. Este, deci, convins câ este tricoli
ci. Eu cred că femeia pe care, de alt fel, o 
cunosc personal poate fi, eventual, epileptică.

Moroii. Copiii morţi înainte de a fi botezaţi 
(fie de preot, fie de moaşă, ori orişicine altul) 
şi îngropaţi înafara cimitirului sfinţit, fără să fi 
pus în mormânt cu ei baremi tămâie şi aghi- 
azmă sfinţită de preot, sunt moroii, care din 7 
în 7 ani se scoală din mormânt în trei ajunuri: 
Crăciun, Anul Nou şi Bobotează şi în formă 
de porc, ori cal periclitează oamenii şi viaţa 
vitelor. Durata acestora este -  se crede -  
iarăşi scurtă: din miezul nopţii până la cântat
ui cocoşilor, dar numai ia 7 ani o dată. Moroii 
cei mai periculoşi cunt cei „pierduţi" de fete 
(avortaţi).

Pentru a se putea apăra de aceste spirite 
şi alte duhuri rele, în aceste 3 ajunuri 
pomenite, toţi creştinii ung cu ai (usturoi) 
toate vitele în frunte şi la pinteni, apoi cu o 
botă de ai (un căţel de usturoi) se fac semnul 
crucii pe uşa grajdurilor, a oblonului şi a fere
strelor, tot aşa şi în casa de locuit. Se încon
joară de câte un copil nevinovat casa şi graj
durile de trei ori cu tămâie aprinsă. Tămâia să 
fi fost înainte sfinţită de preot” . (Ms. 
346,pg.14-17).

Credinţe cu vechi rădăcini ancestrale răsar 
din paginile consemnate. Ele fac parte din 
fondul spiritual precreştin ai poporului nostru 
peste care s-a suprapus creştinismul). învin
gerea acestor duhuri cu ajutorul crucii, nu 
este altceva decât dovada elocventă a supra
punerii credinţei creştine peste stratul auto
hton de credinţe. Chiar dacă astăzi ele sunt 
depăşite, totuşi acestea ne demonstrează 
bogăţia zestrei spirituale a poporului român.

Vorbeam în studiul nostru anterior despre 
obiceiuri pe care le practică fetele în seara 
Anului Nou, printre care şi legatul socului, cu 
scopul de a se mărita. Nu este locul aici de a 
vorbi despre concepţia populară asupra căsă
toriei, a măritişului şi a însuratului, dar trebuie 
sâ arătăm un singur lucru: fetele nemăritate la 
vremea lor, adică „fetele bătrâne" se bucură 
de o apreciere negativă în societatea arhaică. 
De aceea fetele apelau la atâtea vrăji şi 
farmece pentru a se putea mărita. „Măritatul 
aşteptă luat" este o veche zicală românească, 
adică fata trebuie să aştepte să vină cineva 
„s-o ia în căsătorie", numai astfel se explică 
de ce toate vrăjiie, farmecele şi datinile pentru 
realizarea căsătoriei sunt făcute numai de 
fete şi nu de feciori.

Deoarece în studiul nostru anterior am 
redat, din lipsă de spaţiu, numai începutul tex
tului de vrăjit al obiceiului legatul secului, îl 
redăm aici pentru frumuseţea şi arhaismul 
său

Bună seara 
Soc, soroc!
Sănătoasă, mândră şi 
Frumoasă,
Şăzi la noi dac-ai venit!
N-am veni! să şed,
Nici sâ mănânc,
Nici să beau 
Câ eu am ce bea 
Şi ce mânca 
Şi unde mă culca.
Da-am veni 
C-am auzit 
Că este un soc 
Soc, soroc,
Soroceşte soroacele 
La toate fetele 
La toţi feciorii,
La toate văduvele,
La toţi vâduvoii!
Cată-mi-o şi-a mea 
De ti-i îndura!
In aiest sat 
Pţnă-n a noua sat,
A noa ţară,
Al noua hotară,
Să vină la noi pe sară*
Că de n-a veni,
Să ştii s-a plesns!
Şi de n-a pleca.
Să ştii c-a crăpa.
Iute ca vântu,
Tăcând ca pâmântu 
Cum mi-i mie gându 
Câ de n-a porni.
Să ştii c-a plesni!
Şi de n-a pleca,
Sâ ştii c-a crăpa!
Şi de li-i aduce 
Şi de li-i căta 
Cu ţucăr te-oi îndulci,
Cu pită te-oi hrăni.
Da' de nu mi li căta 
Cu secera te-oi secera.
Cu săcurea te-oi dărâma.
Şi-n drumul ţării te-oi căra,
Boii cu coarnele te-or înţepa,
Caii cu copitele te-or călca.
Nici aşa nu te-oi lăsa 
Şi de-acolo te-oi lua 
Şi pe foc te-oi arunca."
(Ms. 346, pag. 22-25)
Această vrajă pentru măritatul fetelor este 

o acţiune individuală pe care o execută chiar 
fata care vrea să se mărite „trăgând cu mâna 
dreaptă mereu pârul legat de creangă (fata 
leagă o creangă a socului cu un fir roşu de aţă 
cu care-şi împletise cu părul n.n), spune 
descântecul de trei ori, apoi pleacă acasă în

taină" (subl, n.) (Ms. 346 pag, 25), Am numi 
aceasta modalitate de forţare a destinului prin 
forţa magică a cuvântului, autodescântec. 
spre deosebire de descântecul pe care-l 
spune baba vrăjitoare în asemenea cazuri

in afară de această vrăjitorie pe care o 
face fata în seara de Sf. Vasile, sunt şi alte 
descântece pe care le rostesc vrăjitoarele în 
ajunul Bobotezei pentru măritatul fetelor. 
Acestea se fac fetelor când se observă câ 
fata nu se poate mărita. Atunci se crede câ le- 
a luat cineva norocul şi este nevoie a li se 
descânta „De întors": „Când fetele nu se 
mărită atunci şi se descântă (le vrăjesc) ca să 
li se întoarne norocul. Se pune apă curata, 
chiar de la izvor, într-o oală noua de lut. iar 
vrăjitoarea, cu un cuţit lung de bucătărie în 
mână, mereu căscând. de i se mai rup fălcile, 
taie apa întruna, spunând următorul text, in 
decursul descântecului spune mereu fetei: vai 
sărăcuţa de tine, câ descântată şi legată mai 
este, vai, vai, vai! Of, of, că rău te-au mai 
spurcat ticăloasele . etc. Acest descântec se 
spune în ajunul de Bobotează, după ce a pos
tit şi ajutat toată ziua şi dacă n-au succes alte 
probe în ajunul Crăciunului şi a Sf. Vasile " 
(Ms. 346, pag. 25-26). Deoarece se crede că 
fata a fost „spurcată" de „ticăloase” ea înainte 
de a se începe descântecul trebuie sâ se 
scalde afară în apă curgătoare, ca sâ fio 
curată şi sâ-i ajute descântecul. Dacă la 
prima vrajă se face apel la soc considerat s-i 
aducător de noroc fetei, în al doilea caz. deci 
această vrajă nu a avut efectul scontat, se 
apelează la Sfânta Maria şi apa lordanuiu' 
Descântecele culese sunt remarcabile pentru 
conţinutul de idei pe care le cuprind, dar şi 
pentru caracterul lor arhaic câci: „Specia este 
străveche, fiind atestată în primele docu
mente culturale ale antichităţii îndepărtate,. 
Cercetările comparative au pus în lumină 
unele tipare compoziţionale perpetuate ca 
atare până în zilele noastre. Hrana lingvistica 
concordă pe deplin cu caracterul său ances
tral, stilul descânlecelor vădindu-se peste cel 
mai arhaic dintre toate speciile folclorului' 25 

(va urma)
LIVIU PAIUS

Note:
23. în continuare redăm numărul paginii la 

sfârşitul citatului.
24. Unele datini şi obiceiuri de Anul Nou 

au fost tratate în articolul nostru. ..Datini şi obi
ceiuri din Valea Rodnei". apărut in revista 
„Zestrea", nr. 3, pag. 9-14

25. Ovidiu Bârlea: ..Folclorul românesc", 
voi. II. Ed. Minerva, Bucureşti. 1983, pag. 8

S-au născut în lunile ianuarie, februarie, martie
Varvari lonela-Ancuţa Hădărău C ristina-Lucia

Rîm bulea S llv iu-D oru ţ Pop Lavin ia-E lena

Kîrdan Gabriela-Vasilica Portiuş Vasile-lonuţ

Bogdan Lucreţia Buia Avram -Dorel

M ihăilă lacob-Dănuţ Hoza Irina-M aria

Bolfă Cristian-Vasile Ureche Ionică

C ioncan C osm in-A lexandru

Cîrdan N icoieta-loana S-au căsătorit în lunile
Candale V iorel-Dorin ianuarie, februarie, martie
Conea C ristina-L ivia Bontaş A lexandru cu Hădărău Maria
Cîrceie Sam uel-C laudiu Pop-Buia Ioan cu Pop Ioana

Mihăilă Pom pei-Aurelian Sidor V ictor cu Hodoroga Ioana

Au decedat în lunile 
ianuarie, februarie, martie

M otofelea Maria - 92 ani 

Resch Izabela - 84 ani 

O lar Lucreţia - 77 ani 

Pui Maria - 73 ani 

M ihai Lucreţia - 65 ani 

F lămând Vasile - 63 ani 

Isip Ilie - 76 ani

Cărbune Ileana - 58 ani ;

Berende Victoria - 27 ani

O lar Lucreţia - 79 ani ;
Leonte Ionel - 77 ani
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GiniHtua 11fent de EefoeAHk (tt)
"Eminescu e pilda scriitorilor români"

Liviu Rebreanu

Admiraţia marelui romancier faţă de Luceafăr, ridicată cu orice prilej până la înălţimi de cult, 
cum era firesc, impresionează prin concizia şi adâncimea argumentării până la concluzia spusă fără 
echivoc: "Eminescu e mai viu astăzi ca oricând".

Rebreanu excludea orice improvizaţie, atât privitoare ia valoarea inegalabilă a liricii 
eminesciene, cât şi în materie de creare a unui monument statuar care să-l veşnicească în bronz pe 
Poet, în întreaga splendoare a chipului său de tânăr unic. Pentru autorul lui "Ion", Eminescu era poetul 
cel mai reprezentativ al neamului în cel mai înalt înţeles al cuvântului, fiindcă el a trăit aevea trecutul şi 
viitorul românilor şi fiindcă el va rămâne oricând "profetul nostru providenţial" şi simbolul unirii 
româneşti.

Din articolele şi interviurile pe care le-am menţionat în numărul anterior al revistei noastre 
(vezi "C.V.", anul VI, nr. 2(47), aprilie 2001) reproducem deocamdată trei: Scriitorii de azi despre 
Eminescu, "Vrem un Eminescu ca un zeu tânăr" şi un fragment semnificativ din "Laudă ţăranului 
român".

Sever Ursa
----------------------------------------------------------------

4t Aii Gmihucu:
- Ce influenţă poartă azi oprera lui, dacă credeţi c-o mai poartă?
Rebreanu răspunde:

Eminescu e mai viu astăzi ca oricând. Şi fireşte influenţa iui, nu numai asupra 
scriitorilor, ci în toate domeniile intelectuale româneşti, rămâne mai binefăcătoare ca totdeauna. De 
altfel, influenţa aceasta s-a menţinut necontenit şi, după toate prevederile, se va menţine. Fiecare 
generaţie găseşte în opera lui alte şi alte faţete asupra cărora îşi opreşte atenţia. E tocmai ceea 
ce caracterizează opera creatorului de geniu.''

"Vrem un Eminescu ca un zeu tânăr..."
- Ce credeţi despre ridicarea în Bucureşti a monumentului de proporţii grandioase închinat 

poetului Mihai Eminescu? *
Epoca noastră trăieşte sub semnul lui Mihai Eminescu. El domină azi întreaga 

noastră viaţă culturală şi naţională.
Ridicarea unui monument de proporţii, în Bucureşti, nu e numai un gesfde recunoaştere şi 

de pietate faţă de memoria lui, ci unul de justificare şi reparaţie a propriilor noastre greşeli de până 
acum. De aceea, acest monument trebuie realizat cu deosebite griji, ca să merităm tot ce mai 
avem dreptul să mai râvnim: iertarea, de dincolo, a poetului...

- Cum a r ;rebuie glorificat în bronz Eminescu: în plină tinereţe sau la maturitate?
- Un Eninescu "bătrân"? Nu. Nici n-a existat, nici nu-l putem vedea aşa. Ne 

interesează un Eminescu glorios peste timpuri, aşa cum nu-l relevă opera lui, nu unele fotografii 
care seamănă, fireşte, dar care rămân numai ca o mărturie a suferinţelor vieţii poetului.

Vrem un Eminescu tânăr şi înfruntând pentru neamul nostru veacurile, un 
Eminescu ca un zeu tânăr.

- Dintre operele plastice, de până acum, care-l reprezintă pe Eminescu, ce eforturi mai de 
seamă aţi reţinut?

- E bună ideea Primăriei de a chema la concurs elita sculptorilor noştri. Nici unul dintre ei, 
căci dornici desigur sunt cu toţii de a-şi încerca puterile în această mare operă, nu se va putea socoti, 
astfel, părtinit sau nedreptăţit.

Dar să se ţină seama de cei care s-au ocupat mai de mult de problema aceasta şi care i-au 
închinat ani de studiu şi de muncă serioasă. Nu trebuie să se uite că un monument de proporţii 
grandioase închinat lui Eminescu, nu se poate improviza. Din cele de până acum, am reţinut 
monumentul de la Suceava, opera d-lui O. Han.

Noul Eminescu, destinat unei mari pieţi publice din Capitală va fi pentru sculptorul care-l va 
lucra, opera vieţii lui.

La acest lucru e cazul să se reflecteze cât mai adânc..

Din "Laudă ţăranului român":
"Până la Eminescu totuşi limba literară românească a mai avut destuie şovăiri. 

Numai geniul eminescian a ştiut să integreze organic comoara limbii ţăranului în limba uzuală 
a tuturor. Prin Eminescu, ţăranul român a dăruit elementul cei mai necesar al literaturii 
noastre: limba curată, bogată, mlădioasă, mereu nouă, cu posibilitatea de eternă înnoire, cu 
un dinamism etern, dinamismul eternului duh neaoş românesc. Colaborarea dintre Românul 
cel mai modest şi poetul cel mai mare a fixat linia generală a originalităţii literare româneşti."

Liviu Rebreanu

’rSfcî*

” Acolo este bine , aici este frumos ”

în urmă cu vreo câteva zile am primit o scrisoare de acasă, prin care mi se propunea să scriu 
câteva rânduri pe marginea afirmaţiei unuia dintre membri formaţiei de rock " NIGHTLOSERS ", de 
curând întoarsă în ţară după efectuarea unui turneu în Germania : "acolo este bine , aici este frumos " ( 
date puse la dispoziţi de Dl. Icu Crăciun).

Prima mea reacţie a fost una plăcută, surprins de poeticul pe care acesta zicere îl conţine . 
Desigur ca există o mulţime de posibilităţi de interpretare, ca perspectivele
din care o astfel de afirmaţie poate fi privită sunt de asemenea multiple . Un lucru însă îmi este destul 
destul de c la r: dacă" scrim fără răutate " ( Kogălniceanu), trebuie să recunoaştem că , dincolo de liricul 
pe care aceste cuvinte îl conţin , ele adăpostesc şi lumina unui adevăr.

Nu ştiu cum şi-au dezvoltat ideea cel care a afirmat-o ; eu o să încerc să mă sprijin pe 
experienţa mea de "aici" şi de "acolo” .

Să le luăm pe rând :
"b in e " presupune echilibru , stabilitate, siguranţă ( factor foarte important ), o anumită 

comoditate care ar decurge oarecufn din ultima componentă menţionată mai sus, şi, poate, o oarecum 
linearitate, lipsa de surpriză etc.

"fru m o s" îmi pare însă mai complex decât "b ine". Dacă binele împrumută mult de la 
"practic" şi "u til" , frumosul îşi găseşte sorgintea în es te tic , se află undeva în sfera artei, depăşind tărâmul 
imediatului, situându-se deasupra. Nu vreau ca să discut aici alte aspecte ale esteticului - după cum bine 
se cunoaşte, există şi o estetică a urâtului - , ele ne-ar încurca, ne-ar mina pe un teren de specialitate.

Revenind la afirmaţia care da titlul articolului, declarându-mă totodată de acord cu ea, o să 
încerc să aplic termenii pe suporturi practice. De ce acolo (în G erm ania, adică) este bine ? Poate pentru 
că viaţa datorită nivelului de trai rid ica t, îşi va face mai puţine griji - ziua de mâine, este asigurată pentru 
ca, cei buni reuşesc ( cu mici excepţii) să se im pună, pentru ca piaţa de muncă liberă crează concurenţa, 
ale cărei efecte sunt pozitive atât pentru individ , cât şi pentru unitatea economică unde îşi va câştiga 
"pâinea", ( etc., etc.), dar înainte de toa te , cred eu , pentru ca O ccidentu l, în care au trecut ţările din E s t. 
Omul a rămas liber , el fiind cel care a gândit şi acţionat alături de ceilalţi membri ai societăţii. Asta ar 
însem na, însă, ca aici nu au fost şi nu sunt contradicţii socia le , crize de specific felurit e tc .. Trăgând lin ie , 
aş zice că "binele", de care acesta dispune , are de mulţumit libertăţii de gândire şi acţiune, bineânţeles, 
într-un cadru legislativ şi administrativ foarte bine pus la punct.

Aici este frum os... P a i, ce este mai frumos decât sărealizezi că dealul din faţa ochilor tăi îţi 
aparţine şi ţie, ca limba pe care o auzi în forfota oamenilor de pe stradă este cea în care gândeşti şi visezi, 
ca pâinea cea de toate zilele ( scumpă, cum o f i ) poartă în ea însemnele pământului tău ?... Pe când 
eram copil, îmi povestea odată un văr şi prieten bun, aş fi fost in stare să-l bat-măr pe cel care ar fi 
îndrăznit să-mi spună că Domnul Isus Hristos nu ar fi fost roman. Dincolo de aceste interpretări 
tendenţioase (naţionalitate , de e x .) , de care un copil oricum nu poate fi acu za t, această amintire ni-l 
aduce pe Christ şi-l aşează - suveran al frumosului - în curtea noastră , curte în accepţia de familie şi 
societate . Accepţia de frumos lasă , din păcate, o prea mare libertate subiectului. Cel care acum, acasă, 
fără a avea posibilitatea de a trăi decent ( categorie din care, trebuie să recunoaştem , fac parte mulţi atât 
de m u lţi), va avea rezerve serioase vis-a-vis de categoria frumosului despre care ani vorbit mai sus . Şi 
asta pe bună dreptate . Acest frumos poate fi conceput mai bine îrm iom entul reîntoarcerii, chiar dacă 
vremelnică, între ai tă i, oameni şi ceea ce ţine de ei, şi mai ales în spaţiul unic al lui acasă. Un american ar 
râde , probabil, la citirea acestor rânduri: şi asta este simplul motiv că ei sunt oameni "tot timpul cu casa în 
spinare". Nu chiar departe de aceştia se află şi cei din Vestul Europei. Dacă cei care se bucură de "bine" 
au fost şi au rămas liberi, nu acelaşi lucru se poate spune de cei din clasa lui "aici" sau, dacă vreţi a lui 
"frum os". Printre multe alte efecte negative , pe scara care ar putea cunoaşte gradaţii de la "nebine "la 
fa ta l, la care nelibertatea noastră ne-a obligat şi de care poate prea puţini îşi dau seam a, este pesivitatea, 
plăcerea de a face pe altcineva responsabil de situaţia actuală d e " aici ” , lipsa de iniţiativă etc.. Nu vreau 
să intru în aspecte de ordin po litic , aşa că mai bine mă voi oprii aici; nu înainte însă de a adiiga : pentru 
acest "frumos" să se facă frate cu acel "bine" trebuie să treacă ceva vrem e. Câtă ? , depinde de fiecare în 
parte şi de toţi la un lo c ...

Damaschin Pop-Buia 
Ostfildern, 15 mai 2001
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Carte Soliloc

Aure! Podaru - "C he f cu te ro r iş ti"

Noua carte a scriitorului becienar Aurel Podaru, 
"Chef cu terorişti scene din Revoluţia însângerată" (ed. 
Charmides, Bistriţa, 2000), se doreşte a fi martorului 
ocular la tragicele evenimente din decembrie, 1989, fie la 
Timişoara, fie la Bucureşti. în fapt, ea este o grimasă 
uriaşă, menită a se eterniza, pentru că, iată, la 11 ani de la 
aşa-zisa revoluţie, românii nu au aflat cine este vinovat de 
moartea celor aproape 1500 de oameni ucişi atunci.

Bazându-se pe documente din presa vremii, 
autorul reconstituie cu talent scene arhetipale, râmase în 
mintea noastră până în prezent.

Umilirea intelectualului român, reprezentat în 
carte printr-un profesor ieşit din puşcăriile comuniste, 
continuă până în zilele revoluţiei, când primeşte palme de 
la şeful securiştilor care este în stare să radă cu unghiile 
de pe un zid celebra inscripţie JOS DICTATORUL! Mai 
rău este că în aceste guvernări democratici de după '89 
s-a continuat înjosirea bugetarilor cu aceeaşi crasă 
nepăsare; salariile simbolice i-au adus pe aceştia la 
starea de adevăraţi supravieţuitori eroi.

Aurel Podaru ne reaminteşte de miliţienii 
îndopaţi de grătare şi mujdei, care, nu numai că purtau 
aceeaşi uniformă, dar aveau aceeaşi gândire şi aceeaşi 
talie de măcelari, doar că fiecare încerca să-şi facă treaba

împotriva oamenilor paşnici 
cu cât mai mult zel, la 
început cu bastoanele de 
cauciuc, iar mai apoi cu 
armele.

"Chef cu terorişti" 
sintetizează evenimente şi 
gânduri comune prin 
personaje simbolice, toate 
cu scopul de a rămâne vii în 
conştiinţa noastră.

AUREL PODARU

CHEF 
GU TERORIŞTI

leu Crăciun

Soliloc în ziceri înţelepte

DAR, A DĂRUI, DĂRNICIE...

Un bogat rămuriş de sensuri a născut acest substantiv 
scurt şi atât de dens: DAR, (pe lângă valoarea de conjuncţie 
adversativă cu aeelaşi nume).

Cuvântul este definit în dicţionare ca însemnând obiect 
primit de la cineva sau oferit fără plată, gratuit, în semn de 
prietenie sau ajutor, cadou, prinos, ofrandă. Din dar s-a născut 
dărnic ie , adică însuşirea de a dărui, generozitate, mărinimie, 
iar figurat: bogăţie, abundenţă, belşug, rodnicie, fertilitate. A se 
dăru i a se consacra unei idei, unui scop, unui ţel. Darnic 
căruia îi place să dea, să facă daruri, generos, mărinimos, nobil; 
figurat: mănos, roditor, fertil.

Pentru lumea creştină, DAR e un cuvânt-cheie, precum 
credinţă, iertare.

înţelepţii lumii vorbesc despre o adevărată artă a dării 
darurilor, a dărniciei în sine. Astfel, poetu! latin Publius Syrius 
scria; „Bis dat qui cito dat" cine dă la timp dă de două ori, zicere 
auzită la români în echivalentui«Lucrul la timp dăruit, preţuieşte 
îndoit ce limpede cugetare! Comeille, francezul, adaugă: „La 
faşon de donner vânt rnieux que se qu,on donne" modul dăruirii 
preţuieşte mai mult decât darul.

Ben-Sirah în „Cartea înţelepciunii" spune: Totdeauna, 
când dai, fii cu faţa veselă", iar Aristotel în „Etica micomahică" 
arată: Darnicul şi cel cu sufletul nobil va da de dragul frumosului 
sau al binelui şi într-un mod potrivit, el va da deci, cu i trebuie şi 
atâta cât şi când trebuie. „Cine nu ştie să dea n-are dreptul sâ 
ceară', completează Publius Syrius, iar Vlahuţă al nostru 
adaugă: „Din cât ai, să şti ce să dai". Mai contează căldura 
gestului ceremonios care trebuie să însoţească dăruirea: „Nu 
darul l-a mulţumit, ci modul în care i s-a oferit", conchide La 
Bruyere.

Englezul J. Loke; „Cel mai darnic este întotdeauna şi 
cel mai câştigat şi, în plus, se mai alege şi cu laude şi stimă". Pe 
româneşte ar veni: „Cine dă lui îşi dă „ un sintetic percept 
evanghelic...

întotdeauna, un dar cât de mic poate aduce bucurie 
mare. Prin urmare, să ne facem daruri. Biblicul Solomon ne 
îndeamnă la prudenţă: .Mulţi sunt cei ce linguşesc pe un om 
darnic şi toţi sunt prieteni celui ce face daruri” . Nu-i mai puţin 
adevărat că un dar făcut din interes poate fi supărător. în 
consecinţă, să nu se confunde darul adevărat, cu ploconul, 
şpaga, peşcheşul, ciupeala şi ciubucul, de care e plină lumea 
corupţiei nestăvilite.

Data viitoare vom relua discuţia, comentând şi alte 
aspecte ale dăruirii, mai ales dăruirea de sine.

(va urma)

Ion Delamargină

Vasile Vranău 
"Imensitatea firului de praf"

Preotul Vasile Vranău (născut în 21.11. 1906 în 
Maieru) a debutat în anul 1991 revista "Târgoviştea" cu 
poezia "Lumina şi cerul".

Mi se pare firesc ca o faţă bisericească să fie 
logodit cu poezia, fără sensibilitatea specifică n-ar fi putut 
ajunge mai la sufletul oamenilor. De aceea, debutul sau 
cu cartea "Imensitatea firului de praf (Ed. Clusium, Cluj, 
2000) nu trebuie considerat o surpriză. Optimismul său 
molipsitor se strecoară pe nesimţite în inima cititorului, 
încât "lumina în delir" înnobilează grăuntele apolinic 
existent în orişicini .

Poezii ca "Păcătoasa" (agappe-le prelatului 
devenit bard), "Moartea", "Vorbirea deplină", "Inocenţa", 
"Pământul speranţei" demonstreeză că în lumea asta 
"invadată de lipsuri" ultimul refugiu pentru fiinţa umană 
este credinţa şi arta.

Poetul Vasile Vranău se alătură pleiadei de poeţi 
măiereni care şi-au tipărit volume: Vasile Fabian Bob, 
deşi născut în Rusu Bârgăului (1795) a fost înfiiat de 
bunicul său, Bob, preot în Maieru, petrecându-şi astfel 
copilăria şi o parte din tinereţe la Maieru, pentru ca, apoi, 
ajuns în Moldova, să desfăşoare o activitate culturală 
remarcabilă (volumul său de poezii"Moldova la anul 

1821" avea să-l inspire şi pe 
Eminescu în unele creaţii); Iustin 
llieşiu, Emanoii Cozalău, Livia 
Rebreanu, Lazăr Avram, 
Cleopatra Lorinţiu, Damaschin 
Pop Buia, Alexandru Ometita, 
Victoria Boica-Ometita, Florin 
Partene (volum în colectiv) şi 
Ioan Borş (volum în colectiv).

leu Crăciun

•  _ _ _

firului de p ra f

D o r  d e  a n t i c i

Nu există pentru muritori alte cure de purificare 
spirituală decât cunoaşterea modului de a gândi şi a vieţui 
al anticilor. Citiţi cu atenţie, îţi dai seama că omenirea nu a 
evoluat în gândire cu aproape nimic. Dacă tinerii de astăzi 
s-ar apropia eu bună-credinţă de ei, cu siguranţă, 
omenirea ar devejii mai bună. Să afli că taina lucrului bine 
făcut nu este altceva decât ordinea, că aşa cum ne sunt 
legile, suntem şi noi ca popor, că democraţia încetează să 
mai existe de îndată ce răii pun mâna pe cârmă sau 
piciorul ît) senat, că cetăţenii fără proprietate nu au patrie, 
că cea mai frumoasă însuşire a unui conducător este de a 
spune întotdeauna adevărul, că legile trebuie să 
păzească libertatea, că, ele, legile, sunt mai presus de 
conducători şi de popor şi trebuie să fie mai tari decât 
puterea, că înainte să dai poporului libertate trebuie să-i 
dai legi, că democraţia pură este o himeră, deoarece 
egalitatea perfectă este numai la morţi, nu mai este o 
revelaţie; aceste lucruri le ştiau foarte bine anticii, pentru 
că tot ei spuneau că legile bune au fost găsite, ei n-au 
trebuit decât să îndrepte neajunsurile pricinuite de 
trecerea timpului. Ori, noi, contemporanii acestor 
vremuri, mi se pare că n-am învăţat prea multe de la 
antici, deoarece tot ei ziceau că adevărata moarte este 
ignoranţa. Câţi morţi printre cei vii! Pithagora, spre 
exemplu, printre altele, spunea că lucrul cel mai ruşinos al 
unei stăpânfri este pândirea şi iscodirea oamenilor, iar 
înţeleptul Bias afirma că nu recunoaşte altă republică 
decât legea atunci când ea înseamnă dreapta judecată. 
La rândul său Chilon susţinea că acolo unde legea 
vorbeşte, oratorii să tacă.

Oricum, legile morale şi politice ale anticilor, de 
la presocratici şi până la Platon şi Aristotel, dacă ar fi 
predate măcar elevilor de liceu, ar constitui un început 
benefic pentru educarea şi instruirea lor. întotdeauna, 
lecţiile anticilor ne vor deschide ochii minţii mai repede şi 
mai limpede decât sofisticatele elucubraţii scris de unii 
dintre contemporanii noştri.

leu Crăciun

Amintiri

Orchestra-fanfară a liceului George 
Coşbuc din Năsăud

Puţine licee din ţară au avut un ansamblu muzical 
asemănător celui de la Liceul George Coşbuc din Năsăud. 
La început s-a format o orchestră de coarde şi câteva 
instrumente de suflat clarinet, flaut. Ulterior s-au adus 
instrumente de alamă şi ansamblul a devenit orchestră- 
fanfară.

Orchestra a fost înfiinţată prin anii 1934-1935 de 
către profesorul Emil Ştefănuţ. Când eu am intrat în clasa I- 
a la Liceul George Coşbuc, în 1936 orchestra era la 
începutul existenţei sale. Nucleul orchestrei era format din 
câţiva elevi din cursul superior care cunoşteau principalele 
instrumente din familie. La vioară a cântat elevul Victor 
Andreescu, care ulterior a făcut o carieră muzicală. Elevul 
Tibi Olah şi mai târziu Emil Catarig au cântat la acordeon şi 
pian. Grupul elevilor care cântau la instrumentele de suflat 
a fost constituit de elevul S. Apostol care cunoştea foarte 
bine trompeta, Orchestra şi apoi fanfara s-a completat cu 
alţi elevi care s-au instruit de-a lungul anilor sub îngrijirea 
celor amintiţi mai sus. Printre aceştia a fost elevul Gavril 
Scridon şi Rus Tiberiu, la clarinet, Augustin Năsăudean la 
trompetă şi alţii al căror nume nu-l mai reţin.

Eu am cântat, la început, la vioară, instrument ce-l 
cunoşteam, în parte de la învăţământul xxx din Maieru. De 
la el am luat ore începând din clasa I l-a primară. Ulterior am 
tăcut laeufoniu.

Prof. Emil Ştefănuţ avea mare răbdare cu noi. Se 
ocupa de fiecare în parte şi mai ales de asamblarea 
orchestrei. Cu ocazia unor serbări organizate de 
conducerea liceului' ansamblul nostru era solicitat. Prima 
melodie pe care am învăţat-o a fost "Trăiască Regele". 
Totdeauna, cu aceste ocazii cântam "Oda Liceului". Prof. 
Emil Ştefănuţiu a reuşit să îmbine, să aprofundeze melodia 
instrumentală cu corul mixt al elevilor pe patru voci, 
experimente ce se pot auzi numai la marile concerte 
profesioniste sau la operă. Pe lângă aceste bucăţi 
muzicale, îmi amintesc că am executat fragmente din 
Freishutz de Weber, un potpuriu de muzică populară 
asamblat de prof. Emil Ştefănuţiu. A rămas pentru 
generaţiile viitoare fotografia alăturată cu ansamlul nostru 
în fruntea căruia era prof. Emil Ştefănuţiu. Majoritatea 
elevilor din ansamblu eram copii şi nu ne dădeam seama de 
valoarea acestui om. Uneori îl supăram prin neatenţie, 
absenţe etc. Niciodată n-a ridicat tonul la noi. Cu blândeţe şi 
râzând ne făcea doar observaţie. în zilele premergătoare 
marilor serbări ale liceului ne scutea, cu aprobarea 
direcţiunii, de unele ore, pentru repetiţii.

Nu de mult s-a prezentat la consultaţiile mele de 
ambulator un mare dirijor din Bucureşti, Ludovic Bacs. 
Printre altele i-am spus că în copilăria mea am cîntat şi la 
vioară în ansamblul liceului din Năsăud. Imediat m-a 
întrebat dacă am cunoscut pe profesorul E. Ştefănuţiu. l-am 
povestit despre ansamblul nostru şi conducătorul lui. Mi-a 
vorbit cu deosebită admiraţie despre maestrul nostru 
spunându-mi că a fost un mare muzician.

După anul 1940, mulţi elevi din orchestră au plecat 
de la liceu, iar noii profesori n-au fost interesaţi să refacă 
ansamlul.

Eu consider că intervalul dintre anii 1935-1940 a 
fost pentru Liceul "George Coşbuc" o perioadă ce nu poate 
fi uitată de nici un elev care a frecventat în acei ani şcolile 
Năsăudului.

Fotografia alăturată ne aminteşte de profesorii 
noştri din acel timp. Directorul Liceului, prof. Aurel 
Şorobetea a sprijinit nu numai moral, ci şi material 
dezvoltarea ansamblului, care era o mândrie a şcolii şi care 
atreăgea laudele şi admiraţia celor din jur.

Dr. G eorge Uza 
Cluj-Napoca
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încă un autor năsăudean...

Ilveanul Ioan N. Ureche trăieşte în Cluj de decenii, 

unde a încheiat studiile şi pregătirea universitară (Facultatea de 

Drept), apoi şi-a desfăşurat activitatea profesională (economist) 

iar de un timp scrie cărţi. A început cu "Monografia com. Ilva Mare 

şi familia Ureche” , tipărită în două ediţii (1986, 1997), dar 

continuă şi astăzi să adune informaţii pentru lărgirea ei. Acest 

gen de lucrare şi demers auctorial de obicei încheie travaliul 

cărturăresc..

De ce la Ioan N. Ureche este începutul?

La un interval de câţiva ani, recent a tipărit o carte 

surprinzător de opusă precedentei. Deşi oarecum previzibilă 

tematica, fiindcă a ieşit în presă cu părţi sau fragmente ale 

pasiunii intelectuale extraprofesionale. Astfel, în 2001, a părut 

volumul CURIOZITĂŢI DIN LUMEA LARGĂ, la Editura Napoca 

Star din localitatea.
/

Titlul dezvăluie parţial cuprinsul lucrării care inserează 

informaţii din ceie mai diverse de pe mapamond. Dar şi din istoria 

şi realităţile vieţii sociale. Necontenit descoperă altele şi altele, 

studiază cele cunoscute până la detalii, relevând particularităţile 

care definesc şi individualizează fenomenul sau obiectul. Pentru 

imaginea de ansamblu a cărţii, se menţionează sfera generală a 

domeniilor din care căutătorul de comori ştiinţifice se inspiră şi 

extrage esenţa subiectelor: geografie, istorie, cultură, tehnică, 

sport, diverse. Formula redacţională e cea a articolului, care a 

fost bine scris, limpede şi concis, de ia zeci de rânduri, ca în acest 

exemplu: "Roata olarului. Descoperirea roţii olarului se atribuie 

lui Dedai, constructorul legendarului labirint din Creta antică"

ŞTIRI - O nouă revistă

De ce CARDUELIS?
După câteva luni de absenţă, vechea "Gazetă a 

scatiilor" apare într-o nouă form ă. în acest răstim p n-au 

lipsit ieşirile pe teren şi stud iile la m asa d e  lucru pentru 

elaborarea acestui m ateria l.

De ce CARDUELIS?! Pentru că dorim  ca revist 

anoastră să aibă un mai pronunţat caracter orn ito logic dar 

şi ştiinţific. Pentru că dorim să iniţiem un program de 

cercetare şi protecţie a păsărilor din fam ilia F ring ilide , 

îndeosebi a celor cuprinse în acest nume: scatiul 

(carduelis spinus), florintel (c. chloris), sticlete le (c. 

c a rd ue lis ), c â n e p a rul (c. can na b in a ), in ă riţa  (c. 

flam m ea)...

Pentru că dorim  ca, în vrem urile acestea cînd nu 

trece săptăm âna fără "infracţiun i" ecologice, revista 

noastră să aibă un pronunţat spirit critic!

"Carduus" este num ele latinesc al unor specii de 

spini şi ciulin i - Carduus nutans, carduus tenuiflorus, 

carduus personata, carduus acantho ides...

Nu trece o z i fără ca vecinii noştri, ori consătenii, 

ori pădărarii, ş /sau braconierii, ori marile com binate sau 

exploatări m iniere, ori m ariii sau m icii întreprinzători să nu 

m urdărească, să nu otrăvească, să nu arunce gunoaie şi 

am balaje peste tot: pe pajişti, pe m alurile apelor, la 

m arginea lacurilor, în poieni şi-n pădure, din lunci pînă-n 

piscurile m unţilor cu o energie, o indiferenţă şi o încăpăţ- 

nare dem ne de nişte scopuri mai bune. Nu pentru mine şi 

pentru tine, ci pentru copiii noştri care vor vedea acvila 

numai în cărţi sau la TV. Această agresiv ita te  îm potriva 

naturii n-are nici un înşeles... lată de ce oferim  ziln ic un 

buchet de scaieţi celor care orbi, surzi şi nesim ţitori 

con tinu ă  să u râ ţe ască  na tu ra , să m urdă rească  

P Ă M Â N T U L!

Ilie Hoza

Insem ări

S ă r b ă to a r e  la  M a ie r u

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, noi, 
credincioşii greco-catolici din comuna Maieru, jud. 
Bistriţa-Năsăud, am avut deosebita onoare de a 
primi în mijlocul nostru pentru câteva ore un mare 
prelat al Bisericii noastre, pe însuşi excelenţa sa 
nun ţiu l apos to lic  Jean C laude P erisse t, 
reprezentantul Sfântului Scaun în România, al 
Sanctităţii sale Papa Ioan Paul al ll-lea şi, în acelaşi 
timp, ambasadorul statului Vatican în această ţară. 
A venit din Cluj-Napoca însoţit de ierarhul locului: 
episcopul adpersonam George Gutiu, episcopul 
auxilar Florentin Crihalmeanu şi de un frumos 
număr de preoţi şi studenţi teologi ai Institutului "Sf. 
Ioan Evanghelistul".

Am trăit un profund profund sentiment de 
aleasă bucurie văzând cât de frumos se poate 
primi în acest "cuib ai visurilor" un om al Bisericii.

Toată lumea a putut admira măreţia 
portului tradiţional, purtat de un mare număr de 
credincioşi, de la copii până la vârsta senecţiunii. 
Nunţiul Apostolic, de asemenea, a fost plăcut 
im presionat de toate acestea şi, văzând 
frumuseţea care înconjură comuna, s-a simţit 
pentru câteva momente ca şi când ar fi fost în ţara 
natală, Elveţia.

După cuvintele de salut adresate de către 
pr. Augustin Partene şi de către primarul comunei, 
dl. Ioan Cărbune, am participat cu toţii la rânduiala 
Sfintei Vecernii, oficiată de pr. Augustin Partene, pr. 
Florin Miclea şi pr. rector Călin Bot, timp în care, 
prin minunatele glasuri dăruite de Dumnezeu şi 
educate prin exerciţiu , teologii clujeni ne-au făcut 
să ne simţim mai aprope de Dumnezeu, pentru c ă " 
cine-l cântă Domnului se roagă de două o r i", după 
cum spune un dicton.

La sfârşitul acestui oficiu , excelenţa sa 
Jean Claude Perriset a salutat oficialităţile 
prezente , exprimându-şi bucuria de a fi în ace! loc 
pitoresc şi de a ne ruga împreună, după care ne-a 
dat câteva cuvinte de învăţătură divină.

La rândul său, pr. Augustin Partene a 
prezentat oaspeţilor o bine documentată "trecere 
în revistă" a percursului istoric destul de tensionat 
al acestei Biserici luptătoare, din care amintesc 
câteva puncte:

- în sec. XV este atestat faptul că în Maieru 
existau biserici şi preoţi supuşi jurisdicţiei 
episcopilor latini;

- în anul 1799 întreaga comună Unirea cu 
Biserica Romei, după care trece sub jurisdicţia 
Episcopiei* Blajului până ia înfiinţarea celei din 
Gherla, acum Cluj Gherla

- după puţin timp , în 1750 , comuna are 
op t preoţi declaraţi uniţi;

« - în 1850, această biserică a înfiinţat o 
Şcoală Confesională, unde au primit lumina 
credinţei bărbaţi demni, care au adus prestigiu 
comunei, ţării în domeniul culturii şi ştiinţei ca : 
Virgil Şotropa, Liviu Rebreanu, Iustin llieşu, 
Gregoriu Hangea , Emil Boşca-Mălin, Olimpiu 
Barna etc.;

- comuna a deţinut, înainte de 1948, un 
mare număr de lăcaşuri de cult care au adus un 
bogat rod cetăţenilor: biserica de pe Drogomana 
cu c im itir , care a fost distrusă , capela de lemn , 
distrusă în 1450 , biserica de pe locul "Robenilor", 
de asemenea distrusă, biserica actuală din "deal", 
cu hramul Sfintei Paraschiva, construită în 1836, 
Biserica Mare , cu hramul Sf. losif , din 1871 , 
construită cu banii daţi de episcopul romano- 
catolicZichi Dominic

După marea plagă din 1948, Biserica 
Domnului nostru şi-a început pătimirea sub 
diverse persecuţii, iar lui Cristos Euharisticul nu I s- 
a mai putut oferii un loc de coborâre între noi a 
altarului din biserică ,cum se cuvine unui Rege , ci

El a coborât cu umilinţa specifică, precum Betleem-ul 
Iudeii odinioară în grota cu paie şi fân, pe diversele 
culmi ale acestor munţi sau în camere închise , 
mângâind pe cei ca re , sub nici un chip nu L-au trădat 
şi nu s-au lepădat de El . în această perioadă grea, 
comuna a beneficiat, prin graţia divină, de adevăraţi 
mentori spirituali ca : pr. luliu Pop, călugărul basilian 
Iustin Ioan Sabău , fratele său de ordin , ieromonahul 
Gavril Dâncuş; ulterior, rodul bun s-a înmulţit astfel că 
]în 1979 au fost hirotonisiţi trei preoţi de ep. Ioan 
Dragomir: pr. Emil Bazga, pr. Ioan Vranău şi cel de pe 
urma car'uia ne bucurăm acum de acest sfânt locaş 
din Maieru, părintele Augustin Partene.

în urma activităţii intense a acestui părinte , 
Biserica greco-catoiică are multe mlădiţe măierene 
fie teologi, fie preoţi, surori consacrate Domnului în 
ţară şi strinătate.

în încheiere , preotul Augustin l-a mulţumit 
Domnului că le-a putut duce, oferii toate Lui ş i , mai 
ales, că a putut să trăiască acest eveniment.

A urmat un scurt program oferit oaspeţilor de 
către cei despre care Isus a spus să-l lăsăm să 
meargă la El ( cf. Marcu 10; 14 ), ale minunaţilor 
copilaşi din această com ună, care ne-au impresionat 
prin inocenţa lor.

Toată sărbătoarea s-a încheiat cu un frumos 
cântec, cu ale cărui versuri aş dori să închei această 
relatare:

"Este un singur Domn,
Este-un singur F iu ,
Este unsingur Spirit,
De aceea le cântăm :
Leagă-ne, Doamne, pe toţi împreună 
Cu lanţurice nu pot fi rupte,
Leagă-ne, Doamne, pe toţi împreună,
O, leagă-ne în DRAGOSTE."

SIMON MICLEA

Anunţ

Din motive obiective, întâlnirea absolvenţilor Şcolii 
Generale Maieru - promoţia 1961 - se amână cu o săptămână de 
la data anunţată anterior. Prin urmare, întâlnirea după 40 de ani 
de la absolvire va avea loc în zilele de 25 şi 26 august 2001.

Vă aşteptăm cu drag în Cuibul visurilor spre a ne 
vedea, depănându-ne amintirile, omagiindu-i pe Dascăli şi spre a 
aduce un Omagiu Timpului care ne-a dat speranţă, dragoste şi 
credinţă...

COMITETUL DE INIŢIATIVĂ

Absolvenţii Şcolii Generale Maieru, 
promoţia 1961 

(prof. dirig Sever Ursa)
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Teodor Tanco, despre Liviu Rebreanu

Prof. Univ. Dr. Ironim
Marţian

Universitatea Tehnică din
Cluj

Cu această carte, a 25-a de la debutul 
scriitoricesc din anul 1968 al iui Teodor Tnco, 
întitulată simplu dar semnificativ Despre Liviu 
Rebreanu, apărută la Edit. Limes, Cluj-Napoca 
2001, se cuvine ca autorul să fie aşezat definitiv în 
rândurile exegeţilor rebreni, ale istoricilor literari.

Şi-a dorit-o atât de mult în anul 2000, căci 
acesta este anul în care a fost zămislită, an în care 
se îm plineau 115 ani de la naşterea 
romancierului, 80 de ani de la apariţia iui "Ion" şi 
autorul ajunsese la "km 75" al vieţii sale. A venit 
însă primul an al noului secol şi mileniul, 
aducându-ni-o "în verde" pe masă.

P roaspă t ieş ită  de sub clape le  
calculatorului, n-a găsit răgazul nici să fie lansată 
decât aici şi acum, în mbianţa "zilelor 
Năsăudului", Ed. I (20-24 mai 2001), şi nici să fie 
citită pe îndelete, pentru că o astfel de carte merită 
studiată, pătrunsă,'de asemenea impunându-se 
coroborarea datelor documentare la care din plin 
apelează, cu acribia-i recunoscută, Teodor Tanco.

După a sa mărturisire din preambulul "în 
loc de prefaţă", aceste cercetări şi contribuţii, 
exprimate în precizări cât mai concrete", extinse 
pe cele 168 de pagini ale lucrării, repreznită "studii 
editate şi inedite" incluse, unele în diverse 
publicaţii sau lucrări (ca "Tribuna" 1984 şi 1985; 
"Steaua" 1985; Buletin Intern nr. 10/1985 al 
Cercului cultural-istoric "Plaiuri năsăudene şi 
bistriţene" Clj-Napoca; "Virtus Romana Rediviva", 
voi. VI, Bistriţa 1987 şi voi. VII, Cluj-Napoca 
1993), iar altele "au făcut obiectul unor comunicări 
în sesiuni ştiinţifice şi simpozioane" (precum 
Zilele culturale "Liviu Rebreanu" Aiud, 
desfăşurate anual în 27 noiembrie şi ajunse la a 
X-a ediţie în anul 2000; Simpozionul "Liviu 
Rebreanu-115 ani de la naştere", Cluj-Napoca, 17 
noiembrie 2000 şi vor fi fost încă şi alte 
m an ifestări). în tr-adevăr, - cele 9 titlu ri 
înmănuncheate în carte se constituie în tot atâtea 
con tribu ţii la e luc idarea unor aspecte 
controversate privjnd viaţa şi creaţia artistică ale 
celui care a deschis drumul romanului realist 
românesc modern.

Orice lucrare de acest gen riscă să fie 
expusă unor repetări, dar în cazul lui Liviu 
Rebreanu ele vin să întărească în plus realitatea 
coborâtă din înscrisurile documentelor, căci, cum 
afirmă Teodor Tanco, oricine este "mai greu de 
convins asupra adevărului după ce a fost 
înstăpânită eroarea" (pag. 8), mai bine zis erorile. 
Şi acestea au fost d tot felul. S-ar putea grupa în 
trei categorii: în primul rând, cele strecurate de 
însuşi Liviu Rebreanu în "autobiografia" şi 
"memoriile" sale; trecând peste detractorii 
ocazionali, din duşmănie sau invidie pe 
ascensiunea sa literară şi nu numai, o aită 
categorie de eroiri le circumscrie pe acelea graţie 
"rebrenologilor", din necunoaştere, exagerări şi 
intuiţii; în fine, a treia considerăm că este a erorilor 
comise cu bună ştiinţă de cele două autoare ale 
unei "biografii" a lui Liviu Rebreanu, cât mai 
favorabilă lor, soţie şi fiică "legitimată" Fanny L. 
Rebreanu şi respectiv, Puia Florica Rebreanu.

Câteva din fiecare categorie merită a fi 
măcar amintite, pentru că au fost preluate, 
repetate şi apărate până la exasperare în studii şi 
cărţi chiar ale timpului nostru, când Teodor Tanco 
le demontează rând pe rând în prezenta carte,

Rebreniana
aducându-şi astfel un aport substanţial la "mult 
aşteptata biografie" veridică a lui Liviu 
Rebreanu.

Cele "săvârşite" de marele prozator 
sunt legate de momentele "întâiului cab/ar" al 
său, declanşat de "afacerea bănească" a 
locotenentului (şi nu a sublocotenentului) de la 
Gyula, care a durat de la demisia din armată, 12 
sau 15 februarie 1908, şi până la obţinerea 
cetăţeniei române, în 12 mai 1915. Să ne 
reamintim afirmaţiile despre studiile la "liceul 
german" din Bistriţa şi invocata calitate de 
"licenţiat în litere la Facultatea din Viena", 
privind apoi relaţiile cu "Revista Bistriţei" (1903; 
1906-1910), pretinzând că fusese colaborator 
sau "pe care o conduceam singur", dar şi cu late 
re v is te  ("Lup ta " din B udapesta  ori 
"Sămănătorul" din Bucureşti) şi, nu în ultimul 
rând, acceptarea acelui "adaus fals de, 
recunoaştere a paternităţii", "foarte avocăţeşte 
ticluit", înscris în actul de căsătorie din 19 
ianuarie 1912 cu Fanny Rpdulescu, "o inducere 
în eroare... că Puia Florica Rădulescu ar fi fiica 
naturală a lui Liviu Rebreanu" (pag. 29), prin 
urmare "concepută" şi-născută tocmai în anul 
1908 (29. decemrbie), când "demisionatul" şi 
vinovatul "de drept civil" era în arest la domiciliul 
din Prislop (18 februarie 25 august)!?

O întrebare mai mult sau mai puţin 
retorică ne vine în minte: de ce-i plăcea oare lui 
Liviu Rebreanu să susţină că a trecut prin "şcoli 
germane", pentru că erau "mai de calitate" 
decât celelalte? Şi o constatare: ataşamentul 
său, adesea lipsit de reciprocitate, faţă, de 
Fanny şi Puia, chiar în detrimentul relaţiilor cu 
familia ardeleană!

Simtomatice sunt erorile din a doua 
categorie: Liviu Rebreanu n-a urmat două clase 
(1895-1897) ale unui "liceu unguresc" din 
Năsăud, ci lae Gimnaziului superior fundaţional 
românesc (până la 1886 Gimnaziul superior 
românesc greco-catolic), iar când "intra în 
prima clase de gimnaziu", Octavian C. 
Tăslăuan, "naşul său literar" de la "Luceafărul", 
nu termina aici ultima clasă gimnazială, ci-şi 
depunea numai "examenul verbal de 
maturitate" la 18-19 decemrbie 1895, căci 
fusese exmatriculat de la Blaj după "examenul 
scriptirristic", la Năsăud urmând doarcls. a IV-a 
(1889/90); tatăl lui Liviu Rebreanu nu a fost 
suspendat doi ani din învăţământ (1900-1902) 
pentru "practicarea ilegală a avocaturii", ci 
pentru redactarea de petiţii şi memorii în 
numele românilor, înaintate autorităţilor austro- 
ungare, iar când şi-a cerut pensionarea (1908) 
era conştient că ar fi fost considerat "recidivist", 
datorită acum "absenţei de la şcoală cât a stat la 
Gyula în iarnă, pentru ticluirea demisiei lui Liviu, 
scoţându-l *din gheara justiţiei militare" (gag. 
25); tribulaţiile sentimentale" n-au fost trăite de 
Liviu Rebreanu şi Virginia Grivase, căci între cei 
doi era numai o afecţiune spirituală reciprocă, 
Liviu Rebreanu fiind în fapt îndrăgostit de sora 
ei, Maria Sabina; ordinea localităţilor de pe 
Valea Someşului Mare în care Liviu Rebreanu a 
fost mai degrabă "conţopist" (şi nu ajutor de 
notar) în anii 1908 şi 1909 s-a stabilit arbitrar şi 
nu în mod real (Nimigea Ungurească, Nepos şi 
Măgura Ilvei), cum o preobează mărturiile 
scrise*ale familiei, trebuind însă să fie precizate 
şi perioadele temporale, pentru că "la arhivele 
celor trei sate n-au ajuns cercetătorii" şi nici la 
cea a notariatului din Jidoviţa (Tredam) în 
eventualitatea că ar fi trecut şi pe acolo 
(corespunde aproximativ luna octombrie din 
1908, atât din însemnările sorei Florica

f Ecaterina c. Schuster, cât şi din datarea 
manuscrisului schiţei "ofilire": Nimigea, 15 
octombrie 1908, a doua publicată în "Luceafărul" 
de la Sibiu, An VII, nr. 24/15 depemrbie 1908).

Cât priveşte "denigratorii" lui Liviu 
Rebreanu, dintre care mulţi au profitat de umbra 
remarcabilului său talent cultivat, aceştia sunt într- 
adevăr, cum spune Teodor Tanco, şi "vechi" şi 
"noi", nescăpându-le din vedere nici opera şi nici 
creatorul ei, omul; de la Tudor Arghezi la Ion 
Caraion, de la Camil Baltazar la Ion Simuţ... Cu 
virulenţa discursului pamfletar, referindu-se la 
limba şi stilul romanului "Ion", poetul "Cuvintelor 
potrivite" (1927) şi al "Florilor de mucigai" (1931) în 
"execută" pe Liviu Rebreanu "fără drept de apel" în 
următorii termeni: "Autorul lui Ion a căzut într-o 
putină cu clei în care se zbate şi când vrea să iasă 
cade înapoi şi .reîncepe. Ion merita un titlu mai 
adecvat: Musca şi sosul..." (Cum se scrie 
româneşte..., în "Cugetul românesc", An I, nr. 
1/ianuarie 1921, Bucureşti, pag. 99-104, oficios 
liberat al cărui redactor şef era, 1921-1923). 
Despre Ion Caraion Teodor Tanco afirmă, 
exemplificând, că fusese "un denigrator de 
carieră" (pag.145), altfel nu-şi poate explica 
veninuri ca acestea, chiar dacă romancierul "nu (a 
putut) percepe şi reda bogăţia vieţii sufleteşti şi a 
proceselor de conştiinţă ale omului de la oraş": 
"Nu a murit Liviu Rebreanu, căci el murise de mult, 
de ia apariţia romanului Gorila. A murit un strigoi, 
un spectru. A murit un vânzăter, aşa cum a fost în 
România mulţi (...). Iar în timp ce clopotele 
bisericilor vor suna peste liniştita Valea 
Someşului, un popă tânăr şi cu mâna pe cruce îi va 
blestema mormântul şi amintirea: omagiul de pe 
urmă al fostului, agent la Gestapo, Liviu 
Rebreanu" (Ion Caraion, Gorila), în "Fapta", An II, 
nr. 56/13, 15 septembrie 1944, Bucureşti, pag. 2, 
citat de autor la pag. 144). De generozitatea 
"primului scriitor al ţării", cum îl considera pe Liviu 
Rebreanu, Camil Baltazar (cu numele său 
adevărat’Leopoid Goldstein) a beneficiat din plin, 
şi material şi spiritual, cea ce nu l-a împiedicat să-i 
"reproşeze" mai târziu, să-i păteze memoria de 
fapt: "Ca unul ce se adăpase din anii adolescenţei 
ia izvoarele literaturii germane, preţuiau poporul

* german pentru scriitorii pe care-i produse, dar 
ajunsese cu timpul să confunde printr-o eroare 
capitală şi o atitudine politică (!) confuză cultura 
germană autentică şi poporul german, cu 
nazismul. De fiecare dată îmi argumenta că o ţară 
care i-a dat pe Goethe, Schiller şi Heine nu putea 
să înece lumea în sânge. Ce amarnic se-nşela!" 
(camil Baltazar, Cum l-am cunoscut pe Liviu 
Rebreanu, în "Contemporan cu ei",. Edit. Pentru 
Literatură, Bucureşti 1962, pag. 136). Pe aceeaşi 
linie îngroşată de aceşti doi din urmă "denigratori 
vechi" se înscrie unul "nou", ultimul al celuilalt 
secol şi mileniu, anume criticul literar orădean Ion 
Simuţ, care, în articolul "de un pogon" Liviu 
Rebreanu: o conştiinţă politică vulnerabilă, 
publicat în "România literară", An XXXIII, nr. 6/16- 
22 februarie 2000, Bucureşti, pag. 12-13, printr-o 
singură frază îi semnează "cumva definitiv şi fără 
drept la recurs" rechizitoriul vieţii, căci, spune 
Teodor Tanco, "opera nu se poate clinti": "Carlist 
pentru aproape un deceniu, legionar de o zi, 
antonescian până la capăt, filogerman de-o viaţă, 
Liviu Rebreanu a trecut cu naivitate de la o 
speranţă la alta, vizionând spectacolul politicii 
contemporane cu neliniştiea profitului pentru sine 
şi cu sentimentul unei drame naţionale" (pag. 
146). Escaladarea, apoi, în acest articol a ideii că 
Liviu Rebreanu ar fi fost "antisemit", pe care Camil 

a Baltazar ar putea-o spulbera, ca şi însuşi Titu 
Herdelea, care "de când a*început să iubească pe 
Rozica, la cuprins o dragoste deosebită pentru toţi 
ungurii şi ovreii, fiindcă ea era unguroaică măritată 
cu un ovrei" (Ion, Edit. Minerva, Bucureşti 1977, 
pag. 190), a "supoziţiilor vinovăţiei politice pentru 
susţinerea tezei sinuciderii (...) la vestea că trupele 
sovietice intrate în ţară se apropie de Valea Mare",

(Continuare în pag. 5)
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Rebreniana
... când în realitate nu s-a sinucis Liviu 

Rebreanu, ci poporul român în întregul său, este 
documentat respinsă, înfierată de Teodor Tanco 
în cartea de faţă.

După autor, vinovaţii sunt şi cei care i-au 
înlesnit duplicitarului critic literar accesul la 
manuscrisul Jurnal Iii (1940-1944) înainte de 
tipărirea lui în 1998 de către Niculae Gheran 
(Opere, voi. 17 şi 18, Edit. Minerva, Bucureşti 
1998), după cum şi din celelalte două s-au 
răsuflat "însemnări" ale scriitorului cu mult timp 
înainte de împlinirea a 30 de ani de la moarte, 
încălcându-i-se dorinţa, în cărţile celor două: 
Fanny Liviu Rebreanu, Cu soţul meu, Edit. 
Pentru Literatură, Bucureşti 1963, şi Puia Florica 
Rebreanu, Zilele care au plecat, Edit. Pentru 
Literatură, Bucureşti 1969, ca şi în alte publicaţii. 
Iar primele două volume ale Jurnalului (Edit. 
Minerva, Bucureşti 1984) au văzut lumina 
tiparului inpomplete şi măsluite prin intervenţia* 
brutală în text a acestora, mamă şi fiică, 
deturnând crezul lui Liviu Rebreanu despre 
"unicul confident în singurătatea lui de familie": "o 
spovedanie pentru mine însumi, care altfel n-ar fi 
posibilă" (pag. 149).

Ca să ne convingem de modul cum 
"imixtiunea binevoitoare" în istoria literară poate 
induce în eroare, ^semnalăm o situaţie mai puţi 
obişnuită, de-a dreptul uluitoare. La 2 iunie 1957 
avusese loc inaugurarea Casei memoriale "Liviu 
Rebreanu" din Prislop, pe locul fostei locuinţe a lui 
Vasile şi- Ludovicăi Rebreanu, părinţii marelui 
scriitor. Iată ce susţine Puia Florica Rebreanu în 
cartea Pământul bătătorit de părintele meu, 
Edit. Sport-Turism, Bucureşti. în tren l-am întâlnit 
pe Camil Baltazar care mergea şi el tot la Prislop 
ca delegat din partea Uniunii Scriitorilor" şi, mai 
departe, referindu-se la festivitatea: "Camil 
Baltazar a vorbit de Liviu Rebreanu aşa cum l-a 
cunoscut ca om, din 1920 (în realitate 1922, la 
Cenaclul şi revista "Sburătorul" ale lui Eugen 
Lovinescu; vezi Jurnal I, pag. 480, n.n.) şi până în
1944, când a murit. A amintit cât de frumos te 
saluta scriitorul, cum îţi cuprindea mâna în mâinile 
lui amândouă, calde şi bune. A vorbit de Fanny 
Liviu Rebreanu, soţia scriitorului cea mult iubită, 
căreia romancierul i-a închinat capodoperele 
sale. Să nu uităm a spus vorbitorul că Fanny 
Rebreanu a fost muza inspiratoare şi stâlp 
neclintit în tot momentul şi la rău şi la bine". Să 
vedem şi ce scrie cercetătorul Onisim Filipoiu 
"1957, iunie 2. textul cuvântării poetului Camil 
Baltazar, destinat a fi rostit la festivitatea 
in a u g u ră rii C ase i m em oria le  < < L iv iu  
Rebreanu». Neputând însă participa, din motive 
de sănătate, textul alocuţiunii mi -a fost încredinţat 
pentru păstrare". Rămas inedit, îl reproducem în 
continuare, cu precizarea că originalul olograf se 
găseşte în arhiva familiei sale din Cluj-Napoca: 
"Ca unul care l-am cunoscut îndeaproape, încă 
din 1920 (sic!), şi i-am fost bun prieten, vreau să 
grăiesc două vorbe despre omul Liviu Rebreanu, 
această componentă de minune a marelui 
creator.

Lucrând ca prim-redactor la revista 
«România literară» şi apoi colaborând şi fiind 
mereu în legătură cu dânsul, pot afirma că nu am 
cunoscut om de mai fierbinte omenie, de mai 
activă omen e, n-am aflat până acum prieten mai 
săritor la o durere a aproapelui. Romancierul, 
care şi-a plecat urechea şi inima la suferinţa 
ţăranului nostru, era din plămada acelora care 
socot pe toţi oamenii ca făcând parte din familia 
sa, şi îi ajută ca atare.

Ceea ce face frumuseţea şi trăinicia 
operei lui Liviu Rebreanu, ceea ce ne 
emoţionează, ne zguduie e, în afară de accentul 
ei social, această luminoasă omenie.

Când veneai la el, Liviu Rebreanu te 
primea cu zâmbetul pe buze, îţi lua mâinile în 
mâna sa mare şi caldă de ţăran şi îţi grăia: Bine ai 
venit în casa mea, să te ajute Dumnezeu!

La plecare îţi spunea: Noroc şi să auzim 
numai de bine! Şi îţi făcea impresia unui •

Dumnezeu pogorât printre oameni.
Putem afirma că măreţia pe care o 

aducea Liviu Rebreanu în oprea sa prin 
substanţa ei fără de moarte, ea fiind aceea a 
unui creator de geniu, omul o aducea prin inima 
care ţinea să se adune şi să se jertfească pentru 
aproapele său.

Evocând pe grandiosul făuritor, care stă 
cu cinste şi glorie alături de Eminescu, 
caragiale şi Creangă, să ne închinăm în faţa 
omului fără seamăn de curat şi plin de omenie 
care întregea pe scriitor".

Surprinde, prin urmare, nu atât absenţa 
lui Camil Baltazar de la Prislop atunci, în anul 
1957, sau inconstanţa atitudinii sale faţă de 
"omul fără seamăn de curat" manifestată după 
5 ani, cât mai ales ceea ce a reuşit să 
"meşteşugărească" autoarea că ar fi rostit 
poetul despre "muza inspiratoare", Fanny, a lui 
Liviu Rebreanu. Nu ne mai miră acum nimic!

Dar revenind, chiar cu o anumită doză 
de sentimentalism, nu se poate să nu subliniem 
preţioasa informaţie desprinsă din cartea lui 
Teodor Tanco, anume că şi Simion Drăgan din 
Mintiu, fost învăţător "adjunct" la "norma" din 
Năsăud (1872-1876), în anul şcolar 1875/76 îi 
avusese ca elevi în cls. a IV-a pe George 
Coşbuc şi Vasile Rebreanu, tatăl scriitorului 
(pag. 123).

Tocmai pentru că această "carte este 
incitantă şi incisivă trebuie citită, trebuie 
studiată. Iar din perspectiva literară, aduce 
multe raze de kjmină asupra vieţii şi activităţii 
marelui romancier, până la detaliu, numai în 
spiritul, adevărului. II felicităm pe autorul ei, 
scriitorul Teodor Tanco.

Ironim Marţian

Lirica
Relativitate

Totul e cu rost, Aceste imagini le-ai
dar d6 văzut nu vezi avea,
ceea ce e ca atare
ci ceea ce a fost! numai cu viteza
Imaginile doar ne luminii
vin, trecută în
vrut-au divinii? abecedare!
cu drămuita, ,
cu viteza l.uminii! Savanţii, ce.strică

totul
De la o stea, unii cu mintea
ai vedeş- ia "Separandă"
pe Terra, sau încă
imagini întârziate, la incubator...
unele şi uitate; aduc provocarea,
Contemporan pe calculator!
Cleopatrei
ai trăi cu amanţii ei După ale lor
aventura; noi teorii
sau numai avem alte proiecţii,
conjunctura de îndată ce,
şi moartea lui Cesar. cu noua viteză,
în eterodină de sute de ori mai
pot să-ţi vină mare
decapitări ce-ar fi...
sub bardă de ţar lumina şjunge
sau ghilotină! -nainte de-a porni!

De pe pământeasca Trăim alte coduri,
glie dar aţa lungă,
n-ai vedea prezentul, face şi azi,
în altă galaxie; aceleaşi noduri!
o premieră, -
a OZN-uriior eră,
ci trecutul
când o mână abilă
modelează ia roată Aurel Cleja
Oale din argilă!

MAIERU - File de monografie (23)

într-un fragment anterior al acestui serial 
promiteam să revenim asupra unui episod interesant, de la 
începuturile militarizării în ţinutul Năsăudului. Este vorba de 
vizjta împăratului losjf al II-lea. De fapt, pe atunci era 
coregentul mamei sale, împărăteasa Maria Terezia. Mai 
precis, popasul imperial în satul Poiana Ilvei, aparţinător 
Maierului, în primăvara anului 1773. în amintitul an, Poiana 
era nedespărţită de vatra-mamă. Majoritatea familiilor mai 
vechi de peste Dealul Poieni erau din Maieru: Ureche, 
Coruţ, Ursa, Căndale, Şotropa, Bumbu, Bugnari, llieş, 
Scindonesi, Bontaş, Corbu, Leonte, Hădărău etc.

încă înainte cu 3 ani de decindera viitorului 
împărat prin aceste locuri, satul se numea în documente 
Sâniosif, Să-l lăsăm pe vestitul preot cronicar Ştefan Buzilă 
să povestească evenimentul.

"Comuna noastră a avut fericirea de a vedea în 
persoană pe împăratul losif al II-lea în 1773, când venind 
din Moldova pe plaiul Moldovei de pe munţi, a petrecut şi la 
noi o zi şi o noapte. Spun bătrânii căîmpăratul la intrarea sa 
în comună a zis să-l ducă în cuartir în un aşa loc, unde să 
nu-i poruncească nime (adecă să nu fie copii în casă). 
Astfel a fost dus la Titiana, în coastă (azi, erezii lui Trofim 
Titieni). La depărtare, împăratul a întrebat pe Titiana că ce 
pofteşte să-i deie pentru că l-a găzduit? Să-şi aleagă 
pământ cât va voi şi unde-i va plăcea! Dânsa a răspuns că 
pământ are destul, nu-i trebuie altul, fără să se îndure a-i 
concede (aproba n.n ) să nu-şi coboare casa din locul ei 
vechi,ceea ce împăratul i-a şi conces şi vatra lor a rămas 
până azi tot tn coastă. Casa în care a dormit împăratul a 
sustat până în 1890, când s-a tras jos. împăratul a fost la noi 
însoţit de generalii Nostitz, Siskovitsşi Pelegrinii"

Bătrânii povesteau cu înflorituri întâmplarea, care 
intra astfel sub vălul obligatoriu al legendei. Când a ajuns în 

' sat, împăratul cu suita lui s-ar fi oprit la primărie. Primarul, 
om fără prea multă ştiinţă de carte, obişnuia să-şi 
"încresteze" pe o pătrare (botă ciobănească), dar era foarte 
ager la minte. Când împăratul a cerut să fie găzduit în casa 
în care să nu fie nimeni mai mare decât el, unul dintre 
generali a intervenit cam linguşitor: "Cum, înălţimea 
voastră, să se afle într-un sătuc ca ăsta cineva mai mare■v
decât împăratul? Atunci primarul isteţ cum era, a zis: "Da, 
măria sa vrea o casă unde să nu fie copii mici care să-i 
smintească somnul cu plânsul lor". "întocmai aşa", întări 
tânărul monarh. Generalul, umilit lăsă capul în pământ. 
Suita a fost condusă la casa Titienii. Primarul intră înainte. 
Aceasta, după uşă, tocmai jumulea de pene o găină. 
Neprevenită, femeia zise "Amu, dac-ai vinit la noi, d-le 
primar, o las şi mai flocoasă, că doar n-are mânca 
împăratul!". Ba chiar împăratul, că-i în ocol şi vrea să mâie 
noaptea asta în casa dumitaie".

Se mai spune că unul dintre generali ar fi însemnat 
evenimentul pe dosul unei icoane pe care Titiana o arăta 
tuturor...

Poate şi această întâmplare avea să-i inspire iui 
losif al II-lea celebra exclamaţie pentru românii acestor 
plaiuri: "Salve, Parve Romuli Nepos!" (Te salut, mic nepot al 
lui Romulus!)

Cu siguranţă, autoritatea imperială a hotărât 
atunci, pe loc, cel puţin două măsuri-cadru: regularizarea 
viitoarelor sate grănicereşti şi despărţirea teritorială de 
Maieru a satelor ilvene, înfăptuiri asupra cărora vom reveni.

(va urma)
Sever Ursa

Notă bibliografică:
1 .Buzălă, Ştefan, Monografia comunei Sâniosif 

sau Poiana, Tipografia Matheiu, Bistriţa, pag. 6-7
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Însemnări

Rem em ber

Vidul de informaţie legat de adevărul anilor de 
început ai Partidului Comunist Român şi până în 
decembrie 1989 trebuie obligatoriu umplut în 
manualele de istorie. Cert este că, de la înfiinţarea sa, 
din 1921, şi până la sfârşitul celui de-al doilea război 
mondial, acest partid s-a aflat la periferia vieţii politice 
româneşti. Cum să nu scoţi în afara legii un partid care 
cerea retrocedarea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord 
către Uniunea Sovietică, iar Transilvania şi Dobrogea 
să fie declarată state independente?! Interzicerea sa, 
de la 11 aprilie 1924 şi până în 23 august 1944, a fost 
perfect îndreptăţită. Păcat că nu s-a putut realiza o 
interdicţie eternă! în perioada respectivă chiar şi 
membrii Partidului Social Democrat se asemănau în 
gândire cu bolşevicii, de la Alexandru Dobrogeanu- 
Gherea, Boris Ştefanov şi Alecu Constantinescu, până 
la Marcel Pauker şi viitoarea sa soţie, Ana Robinson, 
ajunsă ministru de externe al României. Dar, iată care 
au fost primii activişti comunişti-oamenii sculă ai 
Moscovei: Gheorghe Cristescu, Elek Koblos (mai 
târziu s-a semnat Bădulescu), Sandor Korosi-Krizsan 
(mai târziu s-a semnat Georgescu), Vitali Holostenco, 
Laszlo Luka (mai târziu s-a semnat Vasile Luca, ajuns 
ministru de finanţe al României), Alexandru Ştefanski 
(mai târziu s-a semnat Alexandru Gorun), Ştefan Foriş, 
Liuba Roitman (mai târziu s-a sem nat los if 
Chişinevski), Lev Oigenstein (mai târziu s-a semnat 
Leonte Răutu) ErnstNeulander (mai târziu s-a semnat 
Valter Roman, este tatăl fostului preşedinte al 
Senatului, Petre Roman), Dimităr Koiev (mai târziu s-a 
semnat Dumitru Coliu), Emil Bodnăraş (agent N.K.V.D. 
al U.R.S.S., ajuns ministru al forţelor armate al 
României), Petre Gheorghe (agent N.K.V.D. al 
U.R.S.S.), Boris Grunberg (mai târziu s-a semnat 
Alexandru Nikolski, agent N.K.V.D. al U.R.S.S., ajuns 
anchetator şef al Securităţii române), Pintilie 
Bodnarenko (agent N.K.V.D. al U.R.S.S., s-a semnat 
mai târziu Gheorghe Pintilie, ajuns şef al Securităţii 
române), Burah Tescovici (agent N.K.V.D. al U.R.S.S.. 
mai târziu s-a semnat Teohari Georgescu, ajuns 
ministru de interne al României). Lista ar putea 
continua. Nu mai punem la socoteală pe Petru Groza, 
ajuns secretar a! P.C.R., şef al statului român, 
obedientul faţă de U.R.S.S., sau pe urmaşul său, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, omul cu patru clase primare 
şi trei clase industriale, electricianul ajuns şi ei şef al 
statului român. Ceauşescu şi clica sa sunt aproape de 
zilele noastre şi biografia lor ne este mai cunoscută.

Ţin să precizez faptul că în 1937 P.C.R. 
cuprindea 1635 de membri. Români sau neromâni, 
aceştia au lins pumnul sovietic pentru a-şi păstra 
privilegiile.

Interesani este şi fap tu l că Lucreţiu 
Pătrăşcanu şi Ion bheorghe Maurer (membri marcanţi 
ai P.C.R), avocaţi iiind, în 1936, i-au apărat la proces 
tocmai pe Ana Pauker, Alexandru Moghioroş, 
Alexandru Drăghici şi losif Chisinevski.

De la înfiinţarea P.C.R. şi până în zilele 
noastre, activiştii comunişti au ascultă orbeşte de 
ordinele primite de la Moscova. Aceştia au aruncat în 
puşcării 110.000 de ţăran i care au refuzat 
colectivizarea. Aceştia au interzis predarea religiei în 
şcoli. Aceştia au organizat deportările la Canal. 
Aceştia au ordonat împuşcarea a zeci de mii de 
oameni nesupuşi regimului securisto-comunist. 
Aceştia au distrus valorile şi personalitatea românilor 
rămaşi în viaţă până în zilele noastre. Aceştia au 
interzis controlul naşterii (peste 10.000 de femei au 
murit din cauza unor avorturi făcute empiric). Aceştia 
au fost de acord cu reducerea aprovizionării cu 
alimente (se uită de raţiile lunare personale: Un kg de 
zahăr, un kg. De făină, un pachet de margarină de 500 
grame şi cinci ouă?). Aceştia au avizat aşa-zisa 
sistematizare a satelor).

Naţionalismul abject al lui Ceauşescu şi al

slugilor sale a fost demascat de bruma de 
intelectuali rămaşi de morbul comunismului; 
paradoxul constă în faptul că, în discursurile sale, 
incultul Ceauşescu condamna "naţionalismul şi 
şovinismul". Iniţial, protejaţii săi erau activişti şcoliţi 
la Moscova. Cu timpul, acesta a încercat să se 
debaraseze de ei (vezi cazul activistului Ion lliescu, 
şcolit la Moscova, care a făcut pe dizidentul, ştiut 
fiind faptul că un prim secretar judeţean, cum fusese 
dumnealui, nu suferise nu şti cât de pe urma 
dictatorului).

Este cunoscut faptul câ P.C.R. şi-a creat 
propria şcoală, numită popmpos Academia "Ştefan 
Gheorghiu", ai cărei absolvenţi, docili, de data 
aceasta "români verzi", fuseseră recrutaţi din rândul 
tâmplarilor, frizerilor, cizmarilor, lăcătuşilor, au ajuns 
în prezent, să li se fi recunoscut "studiile", unii având 
chiar doctorate! Culmea este că în mai toate liceele 
din ţară, aceştia au devenit, după 1989, profesori 
titu la ri şi predau: cultura civică, educaţie 
cetăţenească, filozofia şi instruiesc "viitorul" ţării şi 
apără ortodoxismul cu agresivitatea torţionarilor din 
puşcării. Ceea ce singularizează această ţară este 
faptul că activiştii comunişti pensionaţi în 1989 
primesc, la ora actuală, pensii mai mari decât 
salariul unui profesor universitar cu peste 20 de ani 
vechime.

Dorinţa de control până şi a sufletelor 
românilor i-a dus pe activiştii comunişti la o 
campanie furibundă împotriva greco-catolicilor 
Unirea în jurul P.C.R. a unei naţiuni unitare, 
nedivizate, a fost laitmotivul propagandistic al 
acestora. Unii mai bat aceeaşi monedă şi acum!

Este ştiut faptul că după 1 decembrie 1948 
diocezele şi instituţiile Bisericii Unite cu Roma (nu cu 
Moscova!) au fost desfiinţate, iar clădirile sale date 
Bisericii Ortodoxe. Desigur că preoţilor ortodocşi 
acest lucru le-a convenit de minune. A devenit peste 
noapte "proprietari peste nişte bunuri obţinute gratis, 
nemuncite, le-a fost o pleaşcă binevenită. Ei vor ţine 
cu dinţii (şi astăzi!) de ele, deşi acestea au aparţinut 
celor 1,5 milioane de enoriaşi greco-catolici şi 
urmaşilor acestora întru credinţă. în ipocrizia, 
viclenia şi perversitatea lor, o parte din preoţii 
ortodocşi invocă dreptul enoriaşilor "lor", ignorând 
total trecerea forţată a acestora la ortodoxismul 
fanariot şi pravoslavnic. Românii ardeleni au fost 
nevoiţi să meargă la rugăciune în aceleaşi biserici. 
Nu a fost întrebat nici unul dacă doreşte să devină 
peste noapte ortodox. Ei cred în D-zeu şi-i lasă pe 
preoţi să gândească în locul lor, fiind doar ocupaţi de 
supravieţuirea de pe o zi pe alta. Unde ar fi fost 
România, acum, dacă nu ar fi de suportat cizma 
sovietică? Unii mitropoliţi şi preoţi ortodocşi din 
Transilvania au fost şi sunt marionetele politicii 
ruşilor, uitându-se faptul că în orice colţ de lume pe 
unde au trecut, n-au lăsat decât sărăcie, ură şi 
rapacitate. Apropierea de satele civilizate (italia, 
Franţa, Spania, Belgia etc), chiar şi prin religie, ne-a 
scutit şi ne va scuti de lichelismul şi ţâfna balcanică 
în care această ţară se înglodează tot mai mult.

Propunerea I.P.S. Bartolomeu Anania 
(ortodox din îată-n fiu, despre care A.F.D.PR. are 
multe de spus!) de a începe învăţământ politic în 
biserică mi se pare lovitura de graţie dată 
ortodoxismului curat promovat de I.P.S. Nicolae 
Corneanu, colegul său întru credinţă. Le reamintesc 
conaţionalilor că în data de 8 decembrie 1985 
Consiliul Arhiepiscopiei Ortodoxe din Bucureşti a 
respins memoriul istoricului Dinu Giurescu privind 
înce ta rea  dem olării b ise ric ilo r. D im potrivă  
conducerea Bisercii Ortodoxe Române era prima 
care îi trimitea lui Ceauşescu telegrame de felicitare 
pentru "măreţele sale fapte".

leu Crăciun

C.P.N.
f Clubul ornitologic C.P.N. „SCATIII" şi-a făcut cuib în 

toamna anului 1990 cu material... documentar primit din partea 
clubului „PIC NOIR” din Fourmies, Fr. (merşi Agnes) şi a Federaţiei 
Naţionale a Cluburilor de Cunoaştere şi Protecţie a Naturii din 
Franţa.

Din 14.09.98 clubul devine filială a S.O.R. şi participă 
consecvent la programele de studiu, observare şi monitorizare a 
păsărilor: „SINCRON", „BIRTDWATCH", „Recesământu! păsărilor 
ecvatice''etc.

Toate activităţile clubului, în multiple domenii naturaliste 
stau sub deviza C.P.N., adică să Cunoşti şi să Protejezi NATURA!

A proteja înseamnă a iubi şi-a iubi înseamnă a înţelege!

Activităţi C.P.N.
* Excursii de studiu şi observare pentru identificarea 

speciilorîn teren şi inventarul florei şi faunei din zona nordică a ţării, 
în cei 10 ani de studiu au fost recenzate şi catalogate:

- 100 specii de ciuperci;
- 250 specii de plante spontane din care 70 sunt 

medicinale;
-16 specii de orhidee;
-135 specii de insecte;
-138 specii de lepidoptere (fluturi);
- 24 specii de odonate (libelule) (mai puţin... păianjenii)
-16  specii din fauna herpetologică salamandre, tritoni, 

broaşte, şopârle, şerpi;
-150 specii de păsări;
- 24 specii de mamifere.
* întâlniri, microconferinţe, expoziţii, lecţii de ornitologie 

*şi ecologie.
* Ateliere pentru construirea cuiburilor artificiale şi

cantinelor.
* Studii şi articole pentru publicaţiile de specialitate.

întâlniri
- Camp. naturalist, 06 '95 cu G.N.F.C. Besancon
- întâlnire C.P.N. la Spicheren: 08 '95
- Camp. naţională pe Valea Anieşului şi Deltă între Scatii 

şi Pic Noir & C.J.N.A: Marolles, Franţa 08 '97
-AVII-a întâlnire C.P.N. la Frouville, Franţa 08 '97
- 3 tabere naturaliste în M-ţii Rodnei cu „Licuricii" din 

Bucureşti: 07 '98, '99,2000
- Expediţie româno-belgiană cu Jeunes & Nature 09 '98
- Excursie montană cu 2 membrii ai WWF France 05 '99
- Tabără cu scatii în Parcul Forestier Vânători-Neamţ 08

2000
- întâlnire în Deltă cu S.O.R. cu ocazia a 10 ani de la 

înfiinţare 05.2000
- întâlnire, lecţii, conferinţe cu elevi, profesori şi

învăţători.

Proiecte
- „Muncă” de teren pentru completarea unei „Bănci de 

date naturaliste"
- Editarea şi multiplicarea gazetei în noua formulă 

„CARDVELIS”
- Publicare ghidului naturalist al regiunii sub titlul 

„CATALOG: NATURA-NORD"
- Colaborare şi corespondenţă cu prieteni ornitologi de la

S.O.R., Milvus, Torcol, Ciconiam Turturelele şi Licuricii din 
România, cu prieteni naturalişti de la WWF Pic Noir (Symbiose) 
Fede C.P.N., C.J.N.A. (Franţa) şi C.J.N., Jeunes & Nature, C.P.N. 
de Mahimont (Belgia) dar şi cu specialişti şi asociaţii cu alte 
orientări naturaliste: Grupul „Rana" Tulcea, grupul de eutomologie 
de la Botoşani, Societatea Ornitologică Franceză (S.F.O.)...

Adrese utile
- Societatea Ornitologică Română, str. Gheorghe Dima 

49/2; 3400 Cluj
- Grupul „Milvus" S.O.R., str Belşugului nr. 35,4300 Tg.

Mureş
-Clubul„Torcol” 2575,Sebeş/Alba
- Grupul SC. „Ciconia", 3900 Satu-Mare
- Clubul „C.P.N. Turturelele” , 4875 Tg. Lăpuş 

Maramureş
- Maison des C.P.N. „La Hulotte", 08240 Boult-aux-Bois

Franţa
- Pic Noir (Symbiose), 5 Sq. St. Exupery 59610 

Fourmies, Franţa
-C.J.N.A. 41330Marolles,Franţa
-W.W.F. France, 188 ruede la Roquette 755011 Paris
-C.J.N. rueBouhaye 1184557 Fraiture, Belgia
- Jeune&Nature B.P. 91 1300 Wavre, Belgia

C.D.I. sau biblioteca scatiilor cuprinde peste 125 volume 
cu tematică naturalistă în varii domenii:

- ornitologie (cele mal multe)
- mamologie
- herpetologie
- botanică
- entomologie
- ecologie
- protecţia pădurii şi apelor
- albume foto şi filatelice
Colecţii: -
- prestigioasa „La Hulotte"
- L'oiseau magazine W.W.F.
-Nierson-J&N W.W.F. Belgie
- La gazette des terriers-C.P.N.
- Panewippchen publicaţie a clubului „Panda" din 

Luxembrug
-Alcedo revista S.O.R.
-GazetaTORCOL C.P.N.Torcol
- Cuibul visurilor ziar local
- ARVICOLA publicaţie a Soc. Fr. pentru studiul şi 

protecţia mamiferelor (S.F.E.P.M.)

ŞTIRI ORNITO-NATURALISTE

Un calendar ornitologie...
de 14 pagini a fost publicat chiar la începutul anului 

pentru prietenii noştri naturalişti de pretutindeni; el a fost oferit şi 
elevilor clasei a lll-a conduşi de d-na înv. Berende Elena.

(cont în pag. 7)
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"Conştiinţa românească a avut să dea celui mai mare poet 
al ei o obârşie fabuloasă.

Sângele său subţire cere însă o origine aleasă, străveche şi 
îndepărtată , fiind îndoială că un căminar moldovean şi o fată de 
stolnic ar fi putut da fiinţă întristatului contemplator al Luceafărului"

"Năpăstuit de legendă şi de ştiinţă biografică, este pretins 
de două naţii, spre a fii când turc, albanez, persan, suedez, rus, 
bulgar, rutean, polonez,armean"

"Eminescu însuşi, fără să cunoască de aprope familia, nici 
din vedere, nicidin documente, nu se îndoia că se trage dintr-un sat 
din Bucovina, Judeţul Suceava, zis Călineştii lui Cuparescu, din 
răzeşi moldoveni, rutenizaţi abia la vremea de urmă."

"Gheorghe Eminovici, tatăl poetului, învăţând vreo trei ani 
carte la Suceava, fiind ager la minte, ajunge administrator de moşie 
la Dumbrăveni.

Boierit şi cu oarecare stare, tânărul Eminovici se însoară cu 
Raluca, fata stolniculuui din Jodeşti.

Gheorghe Eminovici, urcă pe treapta boierească, 
cumpărând cu bani titlul de căminar de la Vodă Mihail Grigore 
Sturza.

După căsătorie, mai stă aprope un deceniu la curtea familiei 
de boieri Balş, una din cele mai de vază şi mai vechi din Moldova.

învăţase binişor din convieţuirea cu Balş : franţuzeşte, 
nemţeşte,ruteneşte, leşeşte, ruseşte, şi evreieşte. Prinsese gust 
de citit şi cumpăra cărţi

”Cu banii agonisiţi îşi făcuse o casă în Botoşani, o vinde şi 
prin 1849-1850, cumpără jumătate din moşia răzeşască de la 
Ipoteşti, la 8 km depărtare deoraşul Botoşani".

" Gheorghe Eminovici , îşi pune ăn aplicaţie puţinele 
principii pedagogice: fetele nici o instrucţie spirituală , rostul lor 
casnic, dar zestre bună, băieţilor nici o avere, ei putându-şi agonisii 
singuri, dar cultură temeinică."

" Atunci cănd un copii fuge de la şcoală face un scandal 
staşnic, ia biciul în mână , pune oamenii călări pe fugar şi cu multă 
autoritate îl duce înapoi la şcoală."

" Raluca, mama poetului, a fost o femeie blajină şi delicată, 
blajină şi credincioasă, blândă şi miloasă.

Copiii o iubeau mai mult ca pe tată, pentru că apăra şi ăi 
ascundea de vrajnica mânie pedagogică a acestuia.

Este înmormântată împreună cu Gheorghe Eminovici 
lângă bisericuţa din Ipoteşti. A avut 11 copii."

" Despre fraţii şi surorile lui Eminescu avem ştiri puţine şi 
nesigure . Această familie ciudată, asupra căreia a apăsat o soartă 
tragică, începe să fie mistuită de legendă. Opinia unei familii 
originale şi nevropate, în care copiii se împuşcă din senin după ce au 
dovezi de sclipitoare inteligenţă."

"Toţi fraţii lui Eminescu au urmat liceul la Cernăuţi.
Şerban cei mai mare dintre fraţi face liceu! la Cernăuţi, 

medicinala Viena şi Erlangen
Se îmbolnăveşte de tuberculoză, dă semne de alianţiune şi

moare.
Nicolae - al doilea frate - urmează liceul la Cernăuţi şi 

Dreptul la Sibiu, se îmbolnăveşte de o boală venerică şi dypă ce 
moare, tatăl său se sinucide la Ipoteşti, unde a fost înmormântat.

lorgu (sau George) - al treilea frate - după ce a terminat 
Liceul la Cernăuţi, a mers la Berlin. în câteva luni a speriat Academia 
Militară cu talentul lui. A fost repartizat la Bistriţa, fiind însărcinat să 
ducă o corespondenţă a regelui către Bismark.

S-a întors acasă şi s-a împuşcat.
Ruxandra - al patrule^ copil, moare de mică.
Ilie - ai cincilea copil, după ce aterminat Liceul la Cernăuţi, 

urmează Medicina la Şcoala lui Davila din Bucureşti, se 
îmbolnăveşte de tifos de la soldaţii bolnavi din Spitalul Militar şi 
moare.

Maria - al şaselea copil - a murit la şapte ani şi jumătate.
■Mihai - era al şaptelea copil.
Aglaie - al optulea copil, foarte frumoasă, a fost măritată de 

tânără. A avut doi copii. A -mint de morbul lui Basedow.
Henrieta - al nouălea copil.
"Mai am o soră - zice Eminescu - un geniu în felul ei, cu o 

memorie ca a lui Napoleon I şi c-o înţelepciune naturală cum rar se 
află. Dar, ea-i pe jumătate moartă căci e lovită de apoplexie.

Infirmitatea Henrietei s-a datorat faptului că dormise, copil 
de 5 ani, în casele ude pe carete zidise Gh. Eminovici la Ipoteşti.

Fără nici o cultură - studiase doar Abecedarul - izbutise să 
poată exprima idei destul de complicate într-un stil cult. Compunea 
chiar versuri şi avea un anume umor crud".

"Devotamentul arătat de această nefericită soră este 
vrednic de laudă. Ea a vegheat cu trudă, un om pierdut la minte, 
obstinat în tăcere, deşi picioarele i se mişcau greu cu ajutorul unor 
maşini cu greutate de 5 oca de fier. Chemată peste noapte de bolnav, 
se târa pe brânci până la patul lui să-l ajute”.

Matei - al zecelea copil - fost elev al Institutului Politehnic 
din Praga şi căpitan în armata română. în 1925 a fost repartizat la 
Bistriţa. A avut 4 copii, singurii urmaşi cu acest nume. A murit în 
1929, fiind înmormântat în cimitirul din Bistriţa.

Vasile - al unsprezecelea copil - a murit la o vârstă fragedă.
"Ca şi în privinţa strămoşilor, biografii au arătat în jurul 

naşterii lui Eminescu o înclinare către fabulos şi controvers.
Dacă lăsăm la o parte versurile naşterii la Dumbrăveni, 

Soleni, în mai, noiembrie sau 5 şi 14 decembrie, ca fiind cu totul 
absurde, rămân două ipoteze dârze în vrajbă şi acum: 15 ianuarie 
1850, conform actului oficial, şi 20 decembrie 1849, după 
însemnările de familie".

Mihai Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850 în Botoşani

L-au botezat pe băiat la Biserica Uspenia din Botoşani, 
la 21 ianuarie, naş fiindu-i Vasile Juraşcu, bunicul dinspre mamă. 
Cumetria a avut loc la Ipoteşti.

"Copilăria lui Eminescu este copilăria firească a unui 
băiat crescut !a ţară. Locuinţa părintescă nu era palat boieresc ci b 
casă modestă de ţară, dar încăpătoare şi gospodărească, iar 
iîngă ea se afla bisericuţa de lemn."

"în afară de odaia de musafiri, copiii alergau oriunde. Şi 
cum întâiul joc ai copiilor este cotrobăitul şi ascunsul, copiii se 
ascundeau peste tot. Vedem din faptele lui lorgu, eroul unei 
proiectate nuvele: adesea se ascundea in câte-un sertar de scriri, 
ca să nu ştie nimeni unde e, ori in vo ladă cu lumânări de seu, din 
care ieşea uns ca dracul."

Din casă, jocul trecea în ogradă, unde se transforma în 
conflict cu păsările domestice: duşmănia lui cu gândacii şi gâştele 
cu pui - zice Eminescu despre acelaşi lorgu - amiciţia intimă cu 
Şoltuz, câinele dă la stână, pe care umbla şi călare, puii mici de 
gâscă pe care-i închidea în cuşcă, ca să vadă de-or cânta precum 
canarii, în fine, stima ce-o avea pentru moş Miron Prisăcarul, 
care-i spunea poveşti şi-l ţinea pe genunchi".

" -Unde mi-ai fost, iar, măi băiete? „
- Iaca la Prisacă.
- Toată ziulica îţi treieri vremea pe la alţii, de parcă ai fi 

un pui de cuc, vorba lui taică-tău.
- Dar, măicuţă, acolo în pădure, la Moş Miron, cântă 

păsările aşa de grumos şi zumzăie albinele printre flori ca 
niciunde.«

- Bine, dar trăind mereu printre vietăţile pădurii ai să te 
sălbăticeşti de tot, cu timpul.

- Ei, lasă şi dumneata vorbele tatii. Că doar nu le spui 
din inimă. Dac-ai şti ce poveşti am auzit azi de la moşul cu prisaca 
nu m-ai lua la rost.

- Nu cumva o fi vorba despre una cu regina albinelor 
sau cu năstruşnicul împărat al iepurilor?

- N-ai ghicit. Moşul mi-a spus povestea lui Făt-Frumos 
din Lacrimă.

-Măi, măi.daratstacumofi?
- Ei, cum să fie, frumoasă cum alta n-am auzit. Acuş 

încalec pe calul năzdrăvan, cel cu şapte inimi al lui Făt-Frumos şi 
până la scăldătoarea de la iaz nu mă mai opresc nici de s-ar lua 
după mine Ghenarul cel sălbatic.

- Ai grijă să nu întârzii prea mult, iar se supără tătâne- 
tu.Şi mai ia-ţi ceva de-ale gurii, până una alta.

- Nu mi-e foame . Am mâncat nişte ciuperci împărăteşti 
gătite de moş Miron, şi apoi zmeură de pădure.

- Şi unde spuneai că fugi ca la venirea tătarilor ?
- !?
- la te uită, l-a înghiţit pământul."

(Luceafărul - Paviţa Sivestru)
Ocolind pe fraţii săi mai mari care se plimbau călări pe 

moşie, şi chiar de cei de ţăran, el cutreiera bucuros satele lipsind 
uneori, spre supărarea părinţilor, câte o săptămână se acasă”.

"Se împretenea cu vrun moş bătrân sau cu vro babă 
care-i spunea poveşti fantastice despre zâne îmbrăcate îrr aur şi 
lum ini snove, ghicitori, născociri populare, care au urmărit toată 
viaţa pe poet şi de care-şi aducea aminte cu păreri de rău”.

"La Cernăuţi şi-a petrecut Eminescu şapte ani din 
copilărie, stând în gazdă la profesorul Aron PUmnul, originar din 
Transilvania.

Cea mai mare desfătare, încă de copil, era să încerce 
valoarea vorbelor. înfiorat de sunetul de aur şi argint al cuvintelor 
le aşeza ia ciocde cinste:

a) cuvinte ce se citesc aidoma de la coadă la cap: atâta, 
luxul, mărirăm, coc, soios, cazac, rotitor, supus, aevea, minim, 
lupul, cojoc, rpver, reper...

b) înţelesuri noi: visam - masiv, tânăr-rănit, drog - grad, 
zero -orez, luna - anul, luni - inul, eram - mare, roşu - uşor, azil - 
liza, Roza - Azor, apus - supa, aluna - anula, amară - aramă, ieşim
- mişei, tropar - raport, arcul - lucra, vals • slav, lume - emul, amusa
- asuma, mitic - citim, rama - amar, după - apud...

c) inversul cuvintelor se transormă în propoziţii: tapiţa-a 
ţipat, mareşal-laş, eram, adunăm-mă, nu da, certăm-mă trec, 
mucenic-cine? cum? reciti-îţi cer, totun-a, nu tot, anapoda - ad o 
pana...

d) citire inversă: eram rănit - tânăr mare, reciţi, totuna-a, 
nu tot îţi cer, uşor salta - atlas roşu, visam drag-gard masiv.

e) metamorfozarea cuvintelor în altele: urca: acru, racu, 
caru, arcu, erau;

Aglae: Agale, Galea, Leaga...
Harieta: Hetaira, Hierata...
Matei: Tămâie, ameţit, tăiem, Mitea, Etiam...
f) dicţionar de rime: veghează/rază, totul/de-a notul, 

nespus/mai sus, acu/făcu, Cătălin/vin, ghârle/azvârle, 
întinsă/dânsa...

în nopţile cu lună privirile din ochii mari şi căprui, 
zăboveau visătoare pe bolta albastră a cerul înstelat pe drumul 
Luceafărului.

Stăpînit de farmecul naturii el asculta cum izvoarele 
suspină, cum florile încep să adoarmă, cum printre rămurele 
păsările se adună pe la cuiburi.

Prin copiii - îngerii lui Dumnezău - care recită versurile 
genialului poet, omagiul lui Eminescu se transmite viitorimii 
amplificat, ca o manifestare a inimii şi cugetului românesc.

leronim Someşan

C.P.IV.
„ALCEDO" 14-15...
a apărut într-un număr de sărbătoare, însoţit de o „Istorie 

a S.O.R." şi de un foarte interesant „Buletin A.I.A (nr. 10).

Doi remarcabili oaspeţi de iarnă.,.
au fost observaţi în primele zile ale lui făurar. Mătăsarii 

(Bonbycilla garrulus) sunt păsări nordice de dimensiunea graurului 
cu moţ pe creştet ce cuibăresc în pădurii» de conifere şi de 
mesteceni din nordul Europei. în anii când „producţia" de fructe de 
pădure (vâsc, păducel, măceş, porumbar...) este slabă, ei pornesc 
spre părţile sudice ale continentului. Specia a fost observată pe 
Dealu' Poenii, apoi prin livezile din „Dosu Anieşului" în aceeaşi 
lună. Brumăriţa de stâncă (Prunella coliaris) a coborât de pe 
platourile înalte, unde cuibăreşte în timpul verii în stâncăriile unei 
cariere. La penaj aminteşte de banala vrăbiuţă, iar la dimensiuni de 
ciocârlie, cu care seamănă şi la cântec.

Un ceai plăcut, aromat şi călduţ...
s-a băut, cu prilejul a două întâlniri naturaliste, cu 

profesorii şi elevii Şcolii Profesionale (anul II A, diriginte Ioan 
Vasilichi).

Gazeta din vizuini (La gazette des terriers 96)...
publicaţia Federaţiei Franceze a cluburilor C.P.N. a 

lansat o campanie de cunoaştere şi protecţie a rândunicii, 
lăstunului şi drepnelei „Odiseea 2001”. O adevărată panoplie de 
instrumente de lucru a fost.pusă la îndemâna cepeniştilor: afişe, 
pliante, dosare naturaliste, fişe de teren, „La Hulotte" nr.78 pentru a 
descoperi uha din cele mai uimitoare păsări: drepneaua (Apus, 
apus),.arcaşul cerului. Nasu-n vânt, deci şi ochii-n patru!!!

Ilie Hoza 
Dorel Bazga

M a m a

Mama,

b ţărancă cuminte şi curată, 

a devenit autodidactă, 

datorită lenei 

şi corigenţeior mele;

Pentru că să mă vadă 

"o târă de domn">

n-avea somn;

şi ca să-mi arunce nada

a învătat cu mine,i *

nu numai tabla-nmuiţirii, 

dar şi "Ţiganiada"...

Nu prea-i venea la îndemână 

când am obiigat-o să se apuce

• şi de-o limbă străină.

M-a părăsit la doctorat 

şi cât regret, 

pentrucă-mi dau seama 

că mi-ar fi tălmăcit 

cum se cade

şi pe Blaga şi şi pe Eliade!

Azi, atât mai pot, soartă haină,

doar să-i sărut mâna-tărână!t

Aurel Cleja
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Ion Barna - etnograf şi folclorist (3)
Căutând să descifrăm şi mai scoatem în 

evidenţă alte aspecte ale spiritualităţii româneşti 
dinaintea celui de-al doilea război mondial ne vom opri 
asupra altor aspecte pe care Ion Barna le menţionează 
în cuprinsul manuscriselor pe care le-a trimis Arhivei 
de Folclor Cluj. remarcăm şi aici faptul că unele 
aspecte sunt redate din relatările informatorilor care-şi 
amintesc doar de ele, multe aspecte fiind dispărute din 
viaţa satului la data menţionată.

Răspunzând Chestionarului IV "Obiceiuri de 
primăvară", el se opreşte asupra jocurilor de copii 
practicate primăvara, cunoscându-se că primăvara, 
este anotimpul celor mai multe jocuri căci "jocurile cu 
funcţie de incantaţie ţinând de magia agrară şi 
calendaristică aveau loc în timpul schimbării 
anotimpurilor, mai ales în sezonul de primăvară şi 
simbolizau lupta elementelor naturii, a căldurii asupra 
frigului, a vegetaţiei împotriva stagnării hibernale". 
Dintre jocurile de primăvară, Ion Barna surprinde doar 
trei jocuri, deşi va menţiona: "Copiii mai joacâ şi alte 
jocuri". (Ms. 406, pag.4)

Dintre aceste jocuri el redă amănunţit două 
jocuri, azi dispărute: "Cioacăua" şi "Pe fugă”: 
Primăvara se joacă copiii de-a mingea, care aici este 
numită "hapuc". Se joacă de-a hapucu un joc numit 
"cioacăua".

Material: o minge făcută din piele, ori din 
cârpe, ori din păr de bou, bâtă de alun de 1,5 m lungă şi 
cca. 5 cm grosime în diametru. îl joacă 4 ori 8 copii, pe 
un teren deschis şi plan.

Aşezarea a face după următorul desen:

A, A BB,

a 6-8 m b 

<---------------- ----------------►

în A şi B se sapă câte o gropiţă, unde se 
aşează partida internă, cu călcâiul. A, şi B, 

reprezintă partida externă. Ca să nu fie ceartă între 
ei, care să ajungă în partida intrenă, iau o botă şi se 
măsoară, fiind învoiţi înainte; 2 câte 2, cuprind bota 
tocmai la partea de jos cu palma închisă, unul 
dedesupt şi altul deasupra şi care rămâne deasupra 
la capătul opus al botei, este partida externă, 
celălalt cea internă. Apoi se aşează aşa cum arată 
desenul

Jocul A şi B au câte o bâtă în mâini, A, şi B2 

sunt fără de câte lovesc mingea cu bâta. Atunci A şi 
B sunt obligaţi să se apropie şi să-şi ciocnească 
vârful bâtelor. în timpul acesta A, şi B, se (cuvânt 

indescifrabil) să bage în una din gropiţe (a ori b) 
mingea. Dacă succede intră A, şi B, ca partidă 

internă, rămânând A şi B externi. Şi aşa mai departe, 
în cazul când joacă 8 inşi se aşează şi jocul urmează 
ca mai sus

b) Jocul cu mingea numit "pe fugă" Material:
1 minge, 1 bâtă. îl pot juca de la 6 până la 20 de inşi 
deodată. Se joacă pe un teren deschis şi plan, fără 
edificii în apropiere pentru a nu se sparge geamurile.

Aşezarea. Se designează m arginile 
terenului, după cum arată desenul ce urmează:

apoi grupa întreagă a jucătorilor se împarte 
în două: partida internă şi externă. Care să fie interni 
se decide prin măsurarea ca sub a)

Partida internă se adună la punctul A, cea 
externă se grupează la I, U, III, iV, V, VI, VII etc. Unul 
din partida A (internă) ia bâta, Nr. I ia mingea şi dă 
joaca. Dacă loveşte mingea bine, cei din partida 
internă fug la punctul B; dacă în intervalul de la A la B 
vreun jucător este lovit cu mingea de unul din partida 
externă, partidele schimbă locul. Fiecare individ din 
partida internă are dreptul la 3 joace, fie că loveşte 
mingea ori nu. Când s-au perindat toţi şi n-au lovit 
mingea şi nu pot fugi de la punctul A la B, au pierdut, 
schimbă locul (intern cu extern).

Observ că aceste jocuri, în sărbători, se joacă 
şi de adulţi şi chiar şi de bărbaţi. îl joacă şi fetiţele" (Ms. 
406, pag. 1-4)

Referindu-se la practicanţii celor două jocuri, 
Ion Bama afirmă că aceste jocuri nu sunt jucate numai 
de copii ci se mai joacă de: “de adulţi şi chiar de bărbaţi" 
fapt ce vine să confirme că unele jocuri ale copiilor au 
fost preluate de la maturi: "S-a subliniat de către 
cercetători împrejurarea că o seamă de producţii 
folclorice ale maturilor, când cad în desuetudine sunt 
preluate de interpreţii copii, capabili să le insufle o nouă 
vigoare", deci aceste jocuri ale copiilor sunt "obiceiuri şi 
credinţe părăsite de adulţi"

Abordând jocurile de copii, Ion Barna acordă o 
■atenţie deosebită numărătorilor, adică acelei părţi 
introductive prin care se stabilesc rolurile pe care le vor 
avea participanţii la aceste jocuri.

Aceste numărători sunt: "o acţiune ludică 
având multiple funcţii cu care debutează majoritatea 
jocurilor tradiţionale de copii. Ea se prezintă sub forma 
unui recitativ organizat ritmic. Numărătoarea este 
recitată de unul dintre jucători care alege sau indică cu 
mâna pe fiecare copii în parte când pronunţă un cuvânt 
sauungrupsilabic

Aceste numărători care nu numai că stabilesc 
rolurile participanţilor, dar prin folosirea unor cuvinte 
magice, uneori neînţelese, creează acea stare de 
incitare la joc, nu sunt în întregime unicate, dar ineditul 
lor reiese din faptul că ele sunt variante ale unor 
numărători consemnate în unele lucrări.

(va urma)
Liviu Păiuş

Ivan Evseev: Jocurile tradiţionale de copii, Ed.
N

Excelsior, Timişoara, 1994, pag. 26.

Ovidiu Bârlea: Folclorul româensc, voi. II, Ed. Minerva, 
Buc. 1983, pag. 399.

Emilia Comişel: "Folclorul copiilor" în "Istoria literaturii 

române" Ed. Academiei, Buc., 1964, pag. 181.
Ivan Evseev: op. cit, pag. 52.

S-au căsă torit
în lun ile  martie, aprilie , mai, iunie, iu lie  2001

Sidor Octavian şi Birta Lucreţia
Ureche lovu şi Cacior Paraschiva-Dorina
Barta Emil şi Nuţiu Carmen-Maria
Sângeorzan Ioan şi Pătiţu Ana
Avram loan-Constantin şi Avram Maria
<Bizău Dimu şi Găluşcă Victoria
Avram Procopie şi Dănilă lonela-Oniţa
Deac Gherasim şi Negruşeri Saveta
Ometită Vasile şi Hădărău Maria
Boşca Maxim şi Dragoş Maria-Daniela
Cordoş Marian şi Hădărău Paraschiva
Bob Vasile şi Pui loana-Maria
Deac Alexandru şi F'ămând Paraschiva
Culca Onisim-Valntin şi Barna Ioana
Ban Grigore Alexandru şi Pop Lucreţia
Cărbune Vasile şi Mogovan Anuţa
Păţitu Ioan şi Mureşan Oltiţa
Ştefan Vasiie şi Zavaschi Victoria
Andronesi Silviu şi Boşca Virginia
Sângeorzan leonim şi Timiş Lucreţia
Anca Gavrilă şi Strâmbu Ilişca-Maria ,

Casă de piatră!

Au decedat în lun ile  m artie , aprilie , mai, 
iun ie  şi iu lie  2001

Cârdan Leontina 74 ani 
Vertic Paraschiva 71 ani 
Popicica Vasile 78 ani 
Cimuca Ionel 73 ani 
Irini losif 71 ani 
Motofelea Ioan 77 ani 
Barba Ioana 86 ani 
Pop Alexandru 63 ani 
Avram Bonifapt 85 ani 
Candale Lucreţia 72 ani 
Motofelea Vaier 75 ani 
Avram Grigore 71 ani 
Isip Zamfira 87 ani 
Bîrta Victoria 67 ani 
Isip Lucreţia 92 ani

Dumnezeu să-i odihnească!

Ofiţer stare civilă, 
Elena Cărbune
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S-au născu t în lun ile  m artie , aprilie , 
mai, iun ie , iu lie :
Conea Cristina-Livia 
Bisca Benianin-Robert 
Candale Maxim 
LorinţVasiiica 
Pop Ancuţa-Paraschiva 
Folfă Vasile
Portiuş Nastacuţa-Maria 
Hodoroga Mihaela 
Cimuca Cristian-Adrian 
Roman Claudia-Adriana 
Ureche Emanuela-Cristina 
Urechea Marius-lonuţ 
Ursa Ancuţ;. -Vasilica 
Ureche AurHia-Ancuţa 
Mare Aurl-Constantin 
Bolfă Marius 
Varvari Leontin Lazăr 
Rebrişorean Maria-Mirabela 
Bârta Ionica 
Plug lulia-Loredana 
Lorinţiu Andrada-Paîricia 
Mihăilă Florin-Valer 
Naroş Daniel-Claudiu 
Ureche Bianca-Maria 
Cotuţ Daniel.

Să crească frumoşi şi înţelepţi!
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NOSTALGIA SACRĂ A SATULUI
"Să fi rămas fecior la plug,
Să fi rămas la coasă"!

Octavian Goga

Satul l-au iubit nu numai aceia ce s-au născut şi au crescut în el. A fost deopotrivă pentru toţi o 
oază cura*' şi primitoare în mijlocul arşiţelor diurnului, pentru cei mai mulţi.

Cei plecaţi, forţat sau nu, din sat s-au mai întors cel puţin în zilele de vacanţă, în zilele de Crăciun 
să-şi spele sufletul în apele atât de dătătoare de speranţe ale co linzilor. Cu tot sufletul am colindat în aceste 
împrejurări, cu copiii satului, ce nu ne-au uitat şi şi-au cântat repertoriul sacru sub ferestrele noastre.

Iubesc satul nu numai pentru peisajul inedit şi identitatea lui unică. Cum nu se aseamănă frunză 
cu frunză, amprentă cu amprentă, tot aşa nu se aseamănă sat cu sat.

Iubesc satul pentru că este izvor nesecat de optimism, de dor de viaţă curată, izvor de apă a vieţii, 
dusă mai departe în şipot de fo lc lo r , în acea haină de sărbătoare a ţăranului, a sufletului său deschis şi 
primitor. Totdeauna, aevea şi numai în vers am văzut în ţărani "munţi care umblă"!

Iubesc satul pentru înţelepciunea bătrânito’ care sunt a toate ştiutori şi tălmăcitori nu numai de 
zodii, de destine, dar şi de etalon măsurii şi bunului simţ.

Iubesc satul pentru lălăitul pruncilor. Când eram dascăl în sat cel mai mult îmi plăcea larma 
recr- ’ţiîor elvilor mei. Vedeam în ea, porunca ce o strigau copii viitorului.

Şi muza mi se pare la sat mai curată şi mai cinstită, mai devotată. De aceia, deşi mai modestă, mă 
fălet . cu ea, în versurile : "Unii aveau muză celestă/au scris de aceea e lavat.JA  mea a fost mult mai 
modestă/ Era ca m ine ,- nvăţătoare în sat!"

Iubesc satul chiar şi pentru babele noastre, care ascunzându-şi cu mâna gura ştirbită, bârfesc, 
veştejind astfel, în felul lor, tot ce se abate de tradiţii şi de la rânduielile lăsate de Dumnezeu.

Sunt unul şi nu singurul pe care Dictatul de la Viena l-a scos din satul de apostolat, ca să mă 
predea frontului, războiului, îndepărtându-mă de sat. Dar oriunde am fost, chiar şi în prizonieratul dinspre 
ce rc j! polar, eu m-am întors în sat, nu numai când îngerii, ca şi copiii, se joacă şi îmbracă pomii în cămăşi de 
noapte, florale, în aprilie şi când salcâmii şi florile de câmp, din viitoarele nutreţuri aromesc şi îmbălsămează 
zarea, ci în permanenţă sunt prezent la şezători, la hore, notez perlele folclorului inepuizabil din fiecare s a t. 
Mioriţa , cred c-am rostit-o mai des ca rugăciunile ! Satul a fost mereu pentru mine , chiar să fi vrut să-l uit 
diamantul visat, amuletele purtat în sânul sufletului, pe care nu puteam să-l u it . El m-a format!

Mereu mă-ntorc la poala silhei, 
în stare ca să fiu dascăl cu rost... 
în Maieru, Monor şi Ivăneasca Ilvei, 
acolo unde în trecut am fost.
La moară-n gazdă aş mai sta,
Şi-aş hoinării-n poieni cu jaleş 
Şi Doamne ce m-aş bucura 
Să-l întâlnesc pe Ambrozie Galeş!

îmbucând din bunătatea stânn, 
tolănit la umbra unui tei..
Jin când în când să trimit câinii, 
să-ntoarcă înspre târlă un botei. 
Şi m-aş întrece cu feciorii, 
căbatul ce! domnesc l-aş asvârli. 
Aş vrea să mă găsească zorii 
sub Ineu la coasă, spre M ării!

Dragul mamii-ţi scrie o vecină,
Ana Cătălinii lui Zdrobău ...
Eu de-acuma-aproape sunt ţărână 
si plaivaşul mi se pare greu.
Pe la noi încolo toate-s bune , 
holdele s-au înălţat un p ic ,
Vom avea se pare multe prune , 
dar în schimb la ie nu-l nimic!
Ţi-a făcut hârtii chiar don părin te , 
pe şurlica de pământ şi h leab .. 
de puţin ce e am grea căinţă, 
tot avutul meu sărac şi slab.
N-ai vrut să lucrezi pământul, 
nu te văd prin glodul din ogrăzi; 
n-ai să vii nici în conced" mi-e gândul,

vara doar vă duceţi pe ia "scălzi” !
Ce-ar putea lucra mâini ne-nvăţate? 
Dar mi-e greu, nespus de greu să vând! 
Casa-şura-artrebui-nălţate,
Toate, tot mai mult intră-n pământ!
Şi palanturile toate-s sparte, 
putrezită-i vraniţa la drum ...
N-am avut de mult.se vede, parte 
de-un român cu dragoste de bun! 
N-ajungea iosagu-n zăhăială, 
taică-to dacă ar fi tră it...
Iartă-mi vorba de cârteală, 
slova ce-o vecină-a ticluit!
Dragul mamii-ţi scrie o vecină.
Ana Cătălinii lui Zdrobău...
Eu de acum aproape sunt ţărână 
şi plaivazu-mi pare greu!

AUREL CLEJA

De aceea, după ce am scăpat de îndatorilile didactice în învăţământul universitar din Capitală, nu 
m-am întors în satele de apostolat de pe Valea Sc neşului şi a Şielui, cum aş fi vrut, ci în Brăneştii 
Dâmboviţei.

Am văzut-o cu gândul la cei dragi ai noştri, care au suferit cu orice plecare a noastră şi mai ales cu 
înstrăinarea. Cred că poezia" Scrisoarea" prinde aceste stări com plexe:

C H E M A R E A  IN V A T A T O R  U L U I1

Când Dumnezeu trimis învăţătorul în lume i-a zis: "Tu să fii trimisul (apostolul) către copii, favoritul 
zeilor şi al oamenilor. Să-i primeşti cu dragoste, să-i înveţi cu pricepere şi să-i povăţuieşti cu înţelepciune 
Pe cei târzii la minte şi leneşi să-i conduci cu răbdare neobosită pentru a-i înviora şi însufleţi; pe cei iuţi din fire 
şi înfocaţi îi vei deprinde la moderare şi linişte.Vei pune la bază tot ce-i frumos şi ce-i bun. îţi sădesc în piept 
conştiinţa drept judecător interior şi acolo unde ochiul nu poate să vadă".

în vârtejul lumii, învăţătorul tânăr la suflet şi cu mintea sănătoasă, va trebui nu numai să strecoare 
ca să fie atins, ci să caute, cu dorinţa ce i-o dă puterea de muncă şi energia voinţei, ca să îndrepte răul.ca să 
facă dintr-un loc sterp un ogor minunat.

Precum un artist, ca să corespundă chemării, e dator să cunoască cu cea mai mare exactitate 
obiectul artei sale, de exemplu : un pictor - formele, culorile, amestecul lo r , legile luminii şi a umbrei; poetul 
lucrurile ce vrea să le descrie şi cuvântul, unicul lui mijloc spre acest scop, aşa e dator şi învăţătorul să 
cunoască legile naturii omeneşti, pentru că şi educaţia e o artă.

învăţătorul să le vorbească elevilor dulce şi blând, deoarece numai astfel va croi calea spre inimile 
lo r , ca aşa dânşii să vadă în el cel mai drag povâţuitor şi b inefăcător. Ei, copiii, au calităţi splendide, inima lor 
e un mărgăritar dintre cele mai scumpe . Ei sunt viitorul şi speranţa unui neam întreg . Şi în dragostea ce le-o 
arătăm, să nu deosebim pe cei bogaţi de cei săraci, pe cei frumoşi şi de cei mai puţin frum oşi, pe cei sănătoşi 
de cei bolnavi, de copiii prietenilor de ai celorlalţi, pentru că înaintea lui Dumnezeu toţi suntem asemenea. în 
viaţă apoi, cu toţii, mici şi mari, tineri şi bătrâni, bărbaţi şi femei, avem aceleaşi trebuinţe, întâmpinăm 
aceleaşi necazuri şi suntem copleşiţi de aceleaşi boli.

Să ne ferim de prostul obicei de a lovi copiii, dacă am vedea că un muzicant se înfurie pe vioară şi
o trânteşte, fiindcă sună fals , am spune că e nebun şi i-am da sfatul să nu se necăjească în zadar, ci să-şi 
acorde liniştit strunele . Ei bine, întocmai aşa e sufletul copilului: are şi el coardele lui, unele trebuie lăsate 
mai slab altele trebuie mai în tinse . Apoi să căutăm să vedem şi unde punem degetul.

învăţătorul pleacă pe corabia sa din port numai în vreme liniştită şi o conduce încet şi cu tact, 
povăţuit de busola cunoştinţelor, metodei şi experienţei sale . La vreme de furtună, el se strecoară cu multă 
dibăcie prin valurile înfuriate , dacă a rătăcit cumva calea, mai bine se înapoiază la locul de unde a plecat, 
căutând şi apucând pe calea cea adevărată. De i se ivesc stânci în cale, farul luminii sale spirituale i le arată 
înainte spre a le putea ocoli cu înţelepciune şi isteţime . în felul acesta, toţi cei din corabia sa îşi pun 
încrederea în e l .

Acesta este învăţătorul, ce misiune sfântă! Ce mândrie trebuie să ne cuprindă când ştim că noi 
suntem chemaţi să formăm tinerele vlăstare, să le insuflam acel spirit de viaţă românească, acele tendinţe 
şi aspiraţii puternice care susţin un popor. învăţătorul trebuie şă ţină mult la limba şi obiceiurile neamului 
său. Poezia are foarte mare efect asupra spiritului românesc , de aceea pe ea trebuie să pună un mare 
accent. "Românul s-a născut poet". El în orice împrejurară se află, fie bune, fie rele, îşi exprimă sentimentele 
prin poezie. Dovadă avem multele noastre poezii populare .Deci, poezia va avea un efect deosebit asupra 
inimii. E destul să amintesc aici ce efect a avut v e rsu l" Deşteaptă-te române !" asupra poporului nostru. 
Apoi, putem şti, şi despre noi înşine , că auzind o cântare frumoasă executată corect şi cu pricepere, ce 
impresie adâcă face asupra noastră. Tot aceiaşi impresie va face o cântare şi asupra micuţilor nevinovaţi, 
care la vârsta de 7-10 ani, primesc şi îşi întipăresc în memorie, simt în inimă ce e nou, frumos şi instant.

Portul nostru naţional, cusăturile acelea făcute cu pricepere, eleganţă şi cu gustul estetic propriu 
româncei, nu numai nouă dar şi străinilor le este curată desfătare . Cât de bine şi de folositor este când elevii 
noştri vor şti acesta, şi-i vom face să simptă acea mândrie naturală ştiind că portul său nu numai în cercul lui 
de cunoştinţe geografice, dar putem zice, că în toată lumea nu-şi află un asemenea rival elegant şi artistic.

învăţătorul e tarul care poartă lumina cred in ţe i, lumina moralităţii şi a întăririi în s in e . Astăzi, când 
ţara cere mai mult ca oricând inimi nobile şi caractere tari, învăţătorule, eşti dator să le d a i. Tu, învăţătorule, 
spic bogat al lanului omenesc, eşti pârghia pe care se spijină întreaga experienţă a neamului, a fericirii şi a 
măririi neamului tău.

ÎNVĂŢĂTORULE, tu ai un nume ce L-a avut Mântuitorul. Fă de toate, învăţătorule! Fă aşa ca să 
luminezi calea, să o înalţi moraliceşte; străbate toate căile ca să ajungi la bun sfârşit I

Înv. VIRGINIA MELIAN înv. CONSTANTIN MELIAN 
Şcoala generală nr.1 Ilva Mare, Bistriţa-Năsăud
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Cartea C â r t i  r a r e î n s e m n ă r i

LAZĂR URECHE - FONDURILE

GRĂNICEREŞTI NĂSĂUDENE
(1851-mm)

Doctorul în istorie, inspectorul şcolar Lazăr Ureche, a 
publicat recent (Ed. Universitară Clujeană, 2001) una din cele 
mai complete lucrări despre fondurile grănicereşti năsăudene 
(1851 1918 ), Cartea are 230 de pagini şi este structurată în 5 
capitole: I.Crearea fondurilor grănicereşti năsăudene,
II.Evoluţia fondurilor grănicereşti năsăudene, III. Administrarea 
fondurilor grănicereşti întrel 861-1888, Administrarea fondurilor 
grănicereşti între 1889 -1918, IV. contribuţia fondurilor şcolare 
grănicereşti năsăudene la dezvoltarea învăţământului 
românesc, Rolul fondului şcolar central la susţinerea şcolilor 
nănăudene, Fondurile şcolare comunale şi învăţământul primar 
românesc, V.Bursierii fondurilor grănicereşti năsăudene (1861-
1918).

Lucrarea este precedată de o introducere referitoare la 
istoriografia acestui studiu, fiind completată, ca orice lucrare 
ştiinţifică acre se respectă, cu anexe, un rezumat în limba 
engleză, abrevieri bibliografice, bibliografie selectivă şi evident, 
cu indicele de nume.

Om al studiului meticulos şi profund, dl. Lazar Ureche 
impresionează prin limbajul de înaltă ţinută ştiinţifică, claritate, 
fiecare afirmaţie fiind argumentată prin numărul mare de 
documente cercetate cu acribia omului împătimit de istoria 
naţională.

Valoarea acestui studiu constă în faptul că umple un 
gol în istoria judeţului nostru, dar şi în istoria naţională. 
Cercetările profesorului Lazăr Ureche demonstrează 
organizarea aproape fără cusur a locuitorilor celor 44 de 
comune grănicereşti de la înfiinţarea Regimentului II de 
Graniţă (1763) până în 1918, înfluenţa folosirii fondurilor 
grănicereşti năsăudene în dezvoltarea culturală, socială şi 
economică în această parte a ţării. Lucrarea nu este tezistă, 
autorul recunoscând şi rolul civilizator al adminisraţiei austriece 
( militare şi civile ) în mentalitatea şi comportamentul românilor 
din aceste ţinuturi.

Aşa cum susţine autorul, fondurile grănicereşti 
năsăudene au avut o dezvoltare plină de semnificaţii, cu efecte 
în toate domeniile de activitate în rândul românilor. înfiinţarea 
şcolilor româneşti a avut drept consecinţă formarea de 
intelectuali cu studii superioare, ofiţeri, preoţi, jurişti, funcţionari, 
comercianţi etc. Liceul din Năsăud a avut personalităţi 
marcante care au avut prilajul de a fi finanţate, în formarea lor 
intelectuală, din aceste fonduri: George Coşbuc, Artemiu Publiu 
Alexi, Nicolae Drăganu, Virgii Şotropa, luliu Moisil, Constantin 
C. Moisil, VictorOnişor, Leon Danielio, GrigoreC. Moisil, Tiberiu 
Morariu etc. Scrie dl. Lazar Ureche:" Generaţiile de grăniceri de 
la 1763 încoace s-au jertfit pentru a se înălţa prin cultură de sine 
şi întreg neamul românesc". t

Aşteptăm cu interes publicarea de către dl. Lazăr 
Ureche şi a celorlalte 4 cărţi, aflate în manuscris, dedicate 
istoriei Ardealului şi a personalităţilor sale.

ICU CRĂCIUN

O "carte" care se găseste tot 
mai rar

în anul 1910, la tipografia lui George Matheiu (coleg de clasă 
cu George Coşbuc) din Bistriţa apărea lucrarea “ Monografia 
comunei Sâniosif sau Poiana, de preotul Ştefan Buzilă 355 pag. 
Este una dintre ceie mai complete monografii săteşti până la 
acea dată. In Introducere autorul, asemeni cronicarilor "se 
plânge" de lipsa "cunoştinţalor despre trecutul interesant al 
ţinutului nostru" şi datoria" să dăm posterităţii dacă mai mult nu 
putem ce! puţin ceea cee ne este nouă cunoscut".

Autorul aminteşte de monografiile apărute în ţinut: Monografia 
comunei Rodna - Nouă (Ş an ţ) de P. Grapini şi cea a lui Pavel 
Gălan, Istoria parochiei Ilva Mare.

Deşi erau multe greutăţi materiale pentru scrierea şi tipărirea 
unei asemena lucrări autorul ne mărturiseşte: "N-am scris 
această monografie pentru ca să dobândesc recunoştinţă de la 
cineva, ci să-mi îndeplinesc o dorinţă a oficiului meu faţă de 
comuna pe care o conduc".

Monografia se deschide cu date geografice şi istorice; 
capitolele Poziţia comunei şi Originea, fondarea şi numele 
comunei.

Este menţionat faptul că localitatea s-a bucurat de vizita 
împăratului losif al ll-leaîn anul 1773.

Sunt inserate apoi familiile venite din "mama Maier” şi aşezate 
aici pentru a forma o nouă localitate înainte de înfiinţarea 
regimentului grăniceresc năsăudean, în timpul acestuia, cât şi 
după desfiinţarea graniţei.

Un spaţiu bogat în monografie este referitor la biserică (p. 156 
202).

Partea închinată învăţătorului, şcolii, este de asemenea 
cuprinzătoare. Amintim câteva capitole:

Istoricul înfiinţării; Mijloace de susţinere; Localul şcoalei; apoi 
alte multe date referitoare la salariul dascălilor, obiectele de 
învăţământ, baza materială, lucruri interesante despre învăţători 
şi şcolari. Autorul notează printre altele:" A fost fericit acest popor 
şi pentru aceea , că a avut bărbaţi cari de la început să-l tragă 
cătră şcoală şi să-şi arate foloasele acesteia (p.203).

Cu privire la baza materiaală inserăm din monografie:".,, în
1852... aflăm următorul inventar:

• Casaşcolarăînpreţde40fl.;
• O masă;
• Un scaun;
« Două bănci pentru şcolari lungi de 4 m. fiecare;
• Tablă de calculat una 40 cr.;
• O păreche foarfeci pentru hârtie;
• Un cuţit de tăiat pene - 28 cr, ( autorul spune că până la 

1870 se foloseau la scris pene de gâscă care erau 
tăiate cu acest cu ţit. p.222);

• Uncuţitdegrădină-24cr.;
• O părechede foarfeci de grădină î f i ;
• Un firez de grădină 24 cr.;
•  Ospongie 08 cr.;
• O grădină şcolară (s.n.^
• Zece catechisme;
• Douăzeci şi cinci Abecedare.

Zestrea materială a şcolii a sporit apoi cu trecerea lucru pe 
care-l găsim în paginile următoare.

Găsim apoi date interesante despre ce 25 de dascăli care au 
slujit şcoala din Poiana de la înfiinţare până în anul 1908 . 
Aceştia au educat copiii poienarilor din rândul cărora au ieşit “ 
persoane însemnate "(p. 233 236).

"Poenarii în răsbele" este capitolul care prezintă participarea 
înaintaşilor noştri în diferite războaie şi jertfa de luptă din 
"resbelul borusic" - 1779 "resbelul cu turcii" 1788-1791;"resbelul 
cu francii" 1793-18001; apoi războaiele din 1805,1808, 1812 
(Napoleon) la expediţia contra Rusiei etc.

Sunt prezentaţi apoi primarii comunei în număr de 32 până la 
tipărirea monografiei precum şi celelalte autorităţi comunale.

Alte date geografice referitoare la hotarul comunei, locuinţe, 
drumuri, ape, munţi întregesc conţinutul monografiei.

Pagini deosebite sunt închinate portului popular local 
("PORTUL POPORULUI" pag. 330 338 ) pagini din care se 
observă şi datoria urmaşilor de a păstra această comoară.

în finalul cărţii găsim informaţii interesante referitoare la: 
meserii, negoţ, folosirea pădurilor, informaţii care rotunjesc 
conţinutul.

"Când se va retipării CARTEA VICARULUI ? " se întreabă 
locuitorii satului POIANA ILVEI . (Astăzi dacă mai sunt în 
localitate 4-5 exemplare din monografie).

N.B. Nu demult, în octombrie 1999 a fost multiplicată "Istoria 
parochiei Ilva Mare" a lui Pavel Gălan de către profesorul Aurel 
Feştişădin Baia Mare. Merită felicitările noastre.

IERONIM URECHE, llva-Mare

Din istoria vie a tării Năsăudului:»

podurile de lemn acoperite
Originea acestor construcţii se pierde în negura vremurilor, 

ele exercitând asupra călătorului un miraj deosebit, atât prin 
frumuseţea cât şi datorită utilităţii şi siguranţei oferite. Lipsesc 
informaţii clare dar se crede că ele reprezintă un aspect al civilizaţiei 
autohtone străvechi şi originale realizată de oameni harnici şi dârzi.

Primele menţiuni despre podurile de lemn acoperite le 
furnizează poetul şi istoricul regimentului năsăudean de graniţă 
Antonio Cosimelli care în scrierea sa "Ad Samusium" (Odă către 
Someş) descrie construirea acelui "ponte ilvenis" care subjuga apele 
învolburate ale Someşului Mare. Acest pod a fost construit la Ilva Mică 
din porunca baronului Carol Enzenberg, comandantul regimentului II 
românesc de graniţă de la Năsăud, între anii 1764-1768 de către 
militari, care, spune poetul, au reprezentat o mare victorie învingând 
nu numai problemele tehnice ci şi "râul furios care nu suferă să se 
dureze peste dânsul pod". Podul a fost admirat de către împăratul 
Austriei losif al ll-lea la prima lui vizită în ţinutul Năsăudului, când 
străbătând în caleaşca imperială drumul Rodna-Năsăud nota că 
"drumul precum şi podul sunt foarte frumoase şi cu îngrijire 
construite".

în perioada imediat următoare au fost construite şi alte 
poduri asemănătoare, dar interesant, doar în zona Năsăudului, nu şi 
în celelalte părţi ale regimentului cum ar fi zona Bistriţei, Mureşului, 
câmpiei etc. Să fie oare o construcţie specific autohtonă, tipică obştilor 
româneşti din bazinul superior al Someşului Mare? Se pare că da, din 
moment ce toate comunităţile care aparţineau graniţei erau angajate 
într-un proces permanent de înfrumuseţare a aşezărilor lor ridicându- 
şi construcţii apreciate de călătorii străini care veneau la tămăduire la 
Sângeorz-Băi, în târgurile Bistriţei sau la scoalele Năsăudului, Rodnei 
şi llvelor unde se întâlnesc “obişnuitele poduri de lemn prin care caii 
trec la pas făcând să răsune adâncimile acoperişului ţuguiat în care 
zace întunericul". Consemnările lui Nicolae lorga ne arată că între timp 
podurile de lemn acoperite din aval de Năsăud, unde albia era mai 
lată, deci şi podurile erau mai mari, mai impunătoare.

Podurile din lemn acoperite erau construite într-o tehnică 
aparte, nefolosindu-se fierul, betonul sau piatra. întreaga structură era 
din lemn, îmbinată în lemn "în cetori", începând de la pilonii de 
susţinere şi până la sistemul de grinzi şi contraforţi care să susţină 
greutatea scheletului şi acoperişului. Apoi scheletul era îmbrăcat în 
scândură frumos rânduită şi uneori ornată cu incizii sau leţurele fine, 
iar acoperişul drănitit (cu şindrilă).

Podurile acoperite, pe lângă durata mare de viaţă şi 
rezistenţa deosebită, aveau mai multe utilităţi. în zilele de sărbătoare 
şi în duminici membrii comunităţii se adunau în preajma podurilor să-şi 
petreacă după-amiezele în poveşti, glume şi celebrele hore ţărăneşti. 
Când era pericol de ploaie podul era locui de refegiu unde hora în 
special continua nestingherită (mai târziu, din necesităţi obiective apar 
renumitele, astăzi "dugene" şi căminele culturale). Atunci când natura 
era potrivnică, în vreme de furtună, trecătorii se adăposteau împreună 
cu vitele şi carele încărcate pe aceste poduri, iar străinii (căruţele cu 
ciubere şi berbinţe ale moţilor, vărarii Rodnei sau din zona Dejului, 
dohotarii moldoveni, călători departe de casele lor etc.) găseau 
oricând ocrotire şi adăpost în aceste construcţii.

Civilizaţia însă nu a fost blândă nici cu podurile de lemn 
acoperite. Aproape toate au fost distruse şi înlocuite cu mastodonţi de 
beton specifici epocii modeme. Au rămas doar 4 poduri în întreaga 
zonă a Năsăudului, (3 la Ilva Mare şi 1 la Coşbuc). Şi acestea sunt 
supuse degradării, vitregiilor naturii şi mai ales indiferenţei 
autorităţilor. Este mare păcat pentru că ele mai amintesc de faima 
grănicerilor năsăudeni fiind ultimele zvâcniri a unei istorii zbuciumate 
şi monumente ale inteligenţei şi puterii creatoare a locuitorilor acestei 
minunateŢări a Năsăudului.

Trebuie găsite soluţii pentru salvarea acestora până nu este 
prea târziu. Pierderea ar fi prea mare şi din specificul zonei, din sufletul 
neamului românesc ar dispare ceva de neînlocuit.

Prof. PAVEL BERENGEA Inv. DĂNUTLOHĂNEL

Soliloc în ziceri înţelepte
Erata: Cerem scuze cititorilor că în nr. trecut al revistei 
s-a repetat, din neatenţie, partea I a acestui "Soliloc".

Maieru văzut de Arinete 
Foto: lacob Hangea

Dar, a dărui, dăruire (II)
Darul, dar aduce. Fiindcă prin dar din dar se face raiul. De 

câte ori nu se adevereşte această zicere sub ochii noştri! Se ştie că, de 
pildă, muzeul din Maieru este un dar din darul prietenilor acestei idei. 
Măierenii au dăruit lui Rebreanu, odată cu Cetăţenia de Onoare, 
pământul pe care, cu 30 de ani mai târziu, i se va ridica acest altar de 
recunoştinţă - darul tuturor. Soţia şi fiica scriitorului, când donau bustul 
acestuia şi multe alte obiecte şi documente pentru casele lui 
memoriale, scriau: "Să dea bunul Dumnezeu ca darul nostru să bucure 
inimile vizitatorilor şi să o dăruiască şi ei mai departe..." Poetul Iustin 
Ilieşiu, care a dăruit muzeului peste 500 de cărţi, obiecte şi documente, 
nota: "Cu dor şi drag dăruiesc" satului meu din Munţii Rodnei "aceste 
dovezi de preţuire nemărginită". Tot aşa şi fraţii Ilieşiu, fiii "Notăraşului" 
şi mulţi alţii despre care vom face pomenire într-un viitor apropiat. 
Profesorul Aurel Cleja, fost dascăl măierean, aşează ca motto, pe 
volumul manuscris "Dăruiri" cuvintele: “Numai când dai mai mult decât 
ceri ai dreptul să te numeşti OM".

La durere stai singur, la bucurie cheamă-i şi pe ceilalţi şi o 
împarte. “Quae sunt Ceasaris, Caesari" - Ce-i al Cezarului, daţi 
Cezarului, spune versetul 21, cap. XXII, din Evanghelia după Matei.

"Nu trebuie să aştepţi a fi rugat, dă ce vrei să dai înainte de a

fi rugat; este dăruit numai pe jumătate ceea ce a fost cerut" - spunea F. 
Ruckert. O zicere a lui Cicero a devenit principiu fundamental de drept: 
Suum cuique tribuere - să dai fiecăruia ce e al lui.

Midie daruri primenesc şi întreţin prietenia, iar marile daruri 
întreţin dragostea. N. lorga ne-a lăsat câteva sfaturi: "Dăruieşte zilnic 
semenilor tăi măcar zâmbetul de toate zilele. Pâinea care te satură 
mai bine e cea pe care ai dăruit-o".

Omul poate fi dăruit cu talent, cu putere, cu darul vorbirii, cu 
avere. Nimic, însă, nu înalţă mai mult decât dăruirea de sine. Există 
daruri pe care nu le poţi ambala în pachete, cum e şi acela de a te dărui 
pe tine însuţi celorlalţi, prin profesie, prin credinţă, prin muncă. De la o 
vreme rodeşte în sufletul tău numai ce ai lăsat în sufletul altora, 
înţelepciunea e a ta numai când b dai celorlalţi, altfel ea e numai în 
tine. Te leagă de lume ce-i dai, nu ce-ţi dă. Când te simţi tulburat, nu te 
poţi împăca decât făcând bine altuia. înainte de a fi darnic, fii drept!

Să înveţi pentru tine dar să şti pentru toţi, căci valoarea unui 
om se socoate după numărul celor ce se simt mai bine prin ei. Aşa 
zicea şi Voltaire: "Nu eşti bun de nimic, dacă nu eşti bun decât pentru 
tine". Şi nu e potrivit să-ţi tot spui ca latinii: "Do ut des" - îţi dau, ca să-mi 
dai. E superficială şi egoistă şi cunostuta zicaia românească: "Frunză 
verde de dai, n-ai; nu mai da, să vezi cum ai.."

La sfârşitul fiecărei zile cumpăneşte drept, nu cât au făcut 
ceilalţi pentru tine, ci cât ai făcut tu pentru ceilalţi. Sunt cuvinte ce ne 
amintesc de celebrul epitaf de pe mormântul vestitului pedagog 
elveţian Johann Heinrich Pestalozzi: "Nimic pentru sine, totul pentru 
alţii".

ION DELAMARGINĂ
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Jurnal de călătorie_______________Evocări
IDENTITATEA NAŢIONALĂ 

( file dintr-un jurnal de călătorie 
... în Scandinavia)

"Vino să vezi cum e şi noaptea polară..." îmi 
scria într-un mesaj electronic fiul meu din Suedia prin
octombrie, anul tre c u t.......Nu aveam să stau mult pe
gânduri, deşi treabă, Slavă Domnului, aveam destulă, 
dar iată un mobil, care să mă îndemne să-i dau zor, să 
termin ceea ce am început, să fac planuri, să 
socotesc, dar mai ales să visez la o nouă călătorie, la 
noi descoperiri, nu geografice, ci de studiu a altor 
oameni, obiceiuri, tradiţii, o incursiune într-o altă 
spiritualitate. Urma să plec la început de decembrie 
spre Cercul Polar ca să facem sărbătorile... "ca pe la 
no i"...

Inutil să spun că am început cu multă vreme 
înainte să adun tot ce aveam nevoie în închipuirea 
mea, deşi eram cu fiece mesaj încredinţată că acolo 
găsesc de toate ... în sinea mea îmi ziceam că nu la fel 
ca pe la noi... (să zicem că sunt o structura 
conservatoare...). Astfel, în prag de iarnă, încărcată cu 
palincă de A iueal, vin de Buzău, maţe pentru cârnaţi şi 
maşina ue tr~ a t carne, nuci, făină şi mirodenii de tot 
fe1 ! ( usture  'ocal, f  işderea ) inclusiv frunze de varză 
murate , telemea, : cuşcă cu ciuperci şi încă altele, 
porneam s p n  Sue ia, într-o călătorie , ca să zicem 
acum (dar n.i dup; inima mea, ci mai curând mirarea 
celor ce-mi ascu au mărturisirile) mai curând o 
aventură. Şi totuşi, fără visare, aventură, risc... viaţa nu 
are farmec. Un proverb pe care-l iubesc spune: 
"anything less than extraordinary is a waste of time" 
(Orice ceva, ceea ce nu-i extraordinar e o pierdere 
de vre; ;).

Jacă  aleg călătoria cu trenul, (evident în 
aceste timpuri tulburi din cauză că lumea e împânzită 
de oameni fără credinţă în Dumnezeu, puşi pe rele din 
cauza 1 lizerie i, dar şi a lenii, riscurile ce-ţi asumi nu 
sunt aşa mari) este pentru că observ comportându-se 
în ţara lor, cu obiceiurile fireşti, să vizitez noi oraşe şi în 
goana trenului să îm părtăşesc jurnalului a gândurile 
mele.. Aşa se face că parte din ele îndrăznesc să le 
adresez revistei, cu speranţa că cineva citindu-le şi 
amuzându-se poate va reflecta şi astfel asupra 
rânduieililor adevărate şi nu a celor, poleite cu străluciri 
înşe le toare .

Spre marea mea surprindere înaintăm ' spre 
nord, puteam constata doar că ziua devine tot mai 
redusă, că ajungând în Nordul Suediei, ziua polară 
ţine de la 8.30 până la 13.30 când, după o înserare de 
o jum ătate de oră era noapte adevărată, doar de aceea 
iarna pe care eram pregătită să o întâmpin nu era de 
g ă s it; prima zăpadă aveam să o văd după vreo 800 km 
mai nord de Stockholm, unde ploua şi puteam să mă 
plimb liniştită fără pălărie. Nici acolo spre Cercul Polar 
nu era instalată iarna deplin ci doar făcea încercări de 
a veni cu adevărat. A doua zi de la sosire aveam să 
mergem la Universitatea la sărbătoarea lor "Santa 
Lucia", pe 13 Decembrie, un ritual tipic suedezilor 
luterani: un şir de fete îmbrăcate cu cămăşi albe 
încinse cu cingători roşii, purtând fiecare în mână câte 
o lumânare , având în frunte pe cea mai frumoasă fată 
blondă cu plete lungi, care poartă pe cap o coroană în 
care sunt lumânări aprinse. Uneori, grupului i se 
ataşează şi băieţi cu lumânări în mână şi toţi formează 
un cor şi înterpretează cântece de crăciun şi colinzi. 
Festivitatea avea loc în sala de mese şi serveau glog, o 
băutură de vin roşu, dar puţin alcoolizat, încălzit şi la 
care se adaugă migdale mărunţite cu stafide şi se 
mănâncă biscuiţi cu scorţişoară şi cuişoare.

Este o fes tiv ita te  trad iţiona lă , care se 
desfăşoară în toate comunităţile; grupul de cântăreţi 
deplasându-se în altă facultate sau şcoală sau unitate 
de cercetare din preajma universităţii. Festivitatea la 
care am participat noi începea la ora 7:30 dimineaţa, 
foarte punctual, căci ceea ce este specific suedezilor 
este o punctualitate aproape maniacală.

Care sunt originile acestei festivităţi în timpul 
nopţii polare? Ciudat, dar nu are nimic în comun cu 
Sfânta Lucia a Italienilor, ci are mai curând legătură cu 
Sfântul Nicolaie, tradiţia datând din Evul Mediu. Când

reforma bisericească a atins nordul Europei, 
adorarea sfinţilor a devenit prohibită, dar a unora 
din ei şi mai ales Sfântul Nicolae, sfântul patron al 
copiilor, nu a putut fi ignorată. Astfel, nemţii au 
înlocuit Sfântul cu barbă cu Copilul Christ şi au 
transferat împărţirea darurilor de la sărbătoarea de 
Moş Nicolae din 6 decembrie, pentru Crăciun. în 
secolele 17 şi 18 în Germania şi în cercurile 
suedeze de influenţă germană, Copilul Christ 
reprezenta o fată îmbrăcată cu o cămaşă din in, 
albă, cu o coroană în cap şi cu lumânare. în Suedia, 
Santa Lucia este o ceremonie legată de cerebrarea 
Crăciunului, când încă din Evul Mediu era obiceiul 
de a mânca şi a bea din zorii de 13 Decembrie până 
la 7 dejunuri, pregătindu-se astfel de Sărbătoarea 
Crăciunului. în conacurile din vestul Suediei, în 
secolul al 18-lea Copilul Crist era transformat în 
gazda acestor festivităţi. Festivitatea şi-a luat 
numele de sfânt al cadourilor (Lucia fiind legată de 
cuvântul "lux", lumină în limba latină). Apoi 
festivitatea s-a răspândit şi Sthockholm-ul a 
cunoscut prima procesiune, Sfânta Lucia, în 1927. 
Trebuie spus că în Suedia în Ajunul Crăciunului, 
fiecare membru al familiei se retrage în camera sa şi 
p regă teşte  da ru rile  pentru ce ila lţi m em bri, 
ambalând fiecare obiect cu grijă dar şi cu întreaga 
dragoste şi tandreţe care însoţeşte procurarea 
cadourilor. Fiecare membru îşi găseşte darurile, 
pregătite de ceilalţi membri şi dimineaţa de Crăciun 
este cea a bucuriei desfacerii cadourilor.

Cât am stat în Lulea, aveam să primim 
vizite, să-i ospătăm pe colegii suedezi cu bucatele 
noastre, să le facem diovada tradiţiilor noastre, aşa 
cum noi încă ne străduim să le păstrăm din moşi 
strămoşi şi încă ferindu-le de invazia atât de 
răspânditelor, Mc Donald. Sarmalele noastre cu 
mămăliguţă, ţuica din sticla de Coca-Cola (doar 
ambalajul, fiind mai uşor la transportat), cozonacul 
cu nuci, dar mai ales cârnaţii pregătiţi autentic 
aveau să primească sufragii unanime:"Clementina, 
am să-mi aduc mereu aminte de mâncărurile tale, 
când voi fi la mama", avea să-mi declare la plecare 
unul din colegii fiului meu, ca apoi să-i comunice că 
intr-adevăr "La voi în România se mănâncă foarte 
bine...!!!

Aveam să înţeleg că în toate aceste eforturi 
ale fiului meu de a le arăta suedezilor şi o altă faţă a 
ţării sale de origine, decât cea pe care în goana de 
ştiri de senzaţie o prezintă lumii jurnaliştii, era 
dorinţa de a-şi arăta o identitate pe care nu o poate 
renega, în pofida mai multor ani de când trăieşte 
printre ei. Nevoia de ai tăi, sentimentul de aparţine 
unui neam, asemeni unei familii, îl purtam în noi ca 
cel mai de preţ însemn al demnităţii. Am înţeles mai 
bine când mi-a mărturisit că la întrebarea colegilor: 
"Ei, şi când îţi iei cetăţenia suedeză, că e deja 
timpul... ai deja dreptul, le-a răspuns: încă nu, căci 
nu vreau să-mi scrie în paşaport ca nu mai sunt 
Român. Era lucrul care m-a impresionat cel mai 
mult din lunga mea călătorie, căci aveam să inţeleg 
semnificaţia comentariului pe care mi l-a făcut 
părintele meu, când, la rându-mi, cu peste 30 de ani 
în urmă părăseam casa părintească, ca să-mi 
urmez destinul: "Vei vedea, dragă Tinica, că-i mai 
bine cu răul de acasă, decât cu binele din străini..." 
Atunci, mi s-a părut ciudată remarca, apoi de-a 
lungul anilor aveam să înţeleg, cât de adânc 
suntem legaţi de pământul pe care ne-am născut, 
de cei din mijlocul cărora am văzut lumina zilei, cât 
de important este să trăim cu sentimentul că 
aparţinem unui neam şi nu suntem frunze, purtate 
de vânt. Am înţeles că fiul meu din Suedia îşi păstra 
cu discreţie, cu bun simţ, măsura, dar trainic 
naţională, respectând neamul care i-a dat găzduire, 
dar neuitându-l pe cel căruia-i aparţine de drept. 
Era, cred, darul cel mai de preţ, pe care aveam să-l 
primesc în ultimul Crăciun al zbuciumatului mileniu, 
de care tocmai ne-am despărţit; un minunat dar de 
suflet.

CLEMENTINA TIMUŞ

60 de ani de la absolvirea 
Liceului grăniceresc George Coşbuc 

din Năsăud

întorcându-mă cu gândul pe tărâmurile 
copilăriei, după mulţi ani, purtat de valurile vieţii, mă 
aşez pe pământul străbun şi-mi îndrept sufletul şi 
amintirile în raiul copilăriei, pe plaiurile năsăudene atât 
de cunoscute.

Absolvenţii din anul 1940, câţi au mai rămas în 
viaţă, ai Liceului George Coşbuc, ne întoarcem la Alma 
Mater, cu nostalgia copilăriei de după 60 de ani de la 
absolvirea acestuia.

Copleşiţi de emoţii, revenim pe pământul 
Năsăudului nostru drag, care prin şcolile sale a dat 
suflete mari în gândire, arte, ştiinţă şi totodată a dat 
luptători pentru credinţă, dezrobire, pentru destinele 
neamului românesc.

Mărturisirea gândurilor şi sentimentelor mele 
pe care le trăiesc acum, trecând pe lângă bustul lui 
George Coşbuc din faţa Liceului, pe lângă Biserica 
greco-catolică din centrul Năsăudului, unde auzeam 
atunci, dulcele glas şi cântecul închinat lui Dumnezeu, 
ca şi înflăcăratele cuvinte închinate acestui neam de 
către binecuvântatul vicar Titus Mălai.

Cu 60 de ani în urmă, pe băncile Liceului 
George Coşbuc, cei 25 de tineri am plecat pe cărările 
vieţii, la începutul celui de-al doilea război mondial.

Dascălii noştri de atunci au fost adevărate făclii 
care au ars şi s-au mistuit din dragoste pentru neam şi 
tinerele generaţii. Din flacăra, acestor torţe vii, revin 
acum în memorie, imaginile dascălilor noştri de atunci, 
ale directorului Vasile Bichigean, precum şi a 
profesorilor Aurel Şorobetea, următorul director, Emil 
Marcus, Ioan Tomuţa, Gheorghe Pteancu, Mihail Lipan, 
Ioan Gherman, Emil Ştefănuţ, Gheorghe Alexievici, 
Vasile Doniga, Dr. Teofil Tanco, Leonida Pop, Aurel 
Poparescu, Erich Raczşi llarion Georgescu.

Pe tabloul de absolvire era scris ca motto: 
"Dacă duşmanul va cere legăminte ruşinoase de la voi, 
mai bine muriţi de sabia lui, decât să fiţi privitorii impilării 
şi ticăloşirii voastre" ( Nicolaie Iorga)

Revin în prezent cu mărturisirea din suflet şi cu 
îndemnul către tinerii elevi de astăzi ai Liceului George 
Coşbuc, că acolo în şcolile din Năsăud am cunoscut cu 
adevărat lumina limbii române şi a limbii latine, 
învăţămintele istoriei, ale ştiinţelor şi frumuseţile muzicii.

Tot atunci, cu aceste frumoase împliniri s-au 
înfiripat şi au înflorit primele şi inocentele iubiri de copil.

Acolo am crescut, am trăit copilăria în armonia 
sentimentelor, în mijlocul frum useţilor plaiurilor 
năsăudene.

Nicăieri în lume nu este o alta Românie mai 
pitorească şi nici alte mioritice plaiuri ca cele 
năsăudene.

Voi care sunteţi acuma elevii Liceului George 
Coşbuc, să nu iutaţi aceasta!

Şi acum după câţiva ani sufletul nostru închină 
o rugăciune pentru viitorul neamului nostru şi totodată 
ne alăturăm "Luceafărului Nemuritor" şi sufletului său 
etern rostind:

Rugămu-ne îndurărilor,
Luceafărului mărilor,
Din valul ce ne bântuie, 
înalţă-ne, ne mântuie,...

Dr. IULIU POP
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Sărbătoare la Ilva Mare
Drum spre izvoare...

Ilva noastră cea Mare ne-a obişnuit cu evenimente de 
suflet, cu festivităţi de neuitat.

Ecourile sărbătoririi a 290 de ani de la întemeierea 
localităţii şi 75 de la zidirea şcolii din satul aparţinător Ivăneasa vor 
stărui multă vreme în conştiinţa participanţilor.

Sub auspiciile primăriei, şcolii şi, nu în ultimul rând, ale 
harnicei Astre ilvene, s-au desfăşurat, în condiţii strălucite, aceste 
sărbători în zilele însorite de 18 şi 19 august.

Adunaţi în sala Căminului cultural "Liviu Rebreanu" 
invitaţii şi localnicii, fii ai satului, şi-au depănat amintirile. După 
cuvântul de salut a! primarului Pavel Pop şi al directorului 
coordonator, prof. Ştefan Sas, au avut loc lansări de cărţi. Astfel, 
economistul Mircea Vlădică a adus un spor de prestigiu acestor 
manifestări venind în faţa consătenilor săi cu o nouă şi valoroasă 
carte: “ llvenii în vâltoarea vremurilor". Apoi, juristul Ioan N. Ureche 
s-a prezentat cu volumul "Curiozităţi din lumea largă"; o lucrare de 
reală atracţie, iar fratele său, economistul Valeriu N. Ureche, cu o 
vastă lucrare monografică "Organizarea administrativ teritorială a 
Românieidin 1918-2000".

Cartea lui Mircea Vlădică, în cele peste 300 de pagini ale 
sale, dă o imagine amplă a acestei frumoase localităţi grănicereşti, 
cu toate asprimile şi luminişurile istoriei sale de aproape trei secole. 
Motivaţia unei asemenea prestaţii intelectuale nu constă doar în 
semnificaţia celor două evenimente aniversare, ci şi în intenţia 
autorului de a pune la îndemâna noilor generaţii dovezile de 
dârzenie românească a unor înaintaşi de renume ai acestor plaiuri, 
luptători pentru păstrarea minunatelor tradiţii, a credinţei şi a 
conştiinţei de neam.

Luminoase chipuri de ţărani ai locului, preoţi, dascăli şi 
alte categorii, defilează pe dinaintea cititorului în pagini de 
emoţionantă evocare. Un şir de evenimente crâncene i-a oţelit pe 
ilveni, începând cu dureroasele bejenii din secolul al XVIII-lea, 
continuând cu cele două războaie mondiale şi refugiul din 1940, cu 
anii de teroare ai ocupaţiei străine (1940-1944) şi apoi cu 
vicisitudinile epocii comuniste. Se ştie că şi dintre oamenii llvenilor, 
unii au devenit prototipurile primelor personaje ale lui Liviu 
Rebreanu.

Luările de cuvânt ale unora dintre participanţi au întărit 
imaginea solemnităţii acestor întâlniri. Evocarea unor "aminiri din 
copilărie", raportările la prezent au dovedit că întoarcerea din când 
în când către izvoarele noastre de viaţă şi luptă e tonifiantă, ne dă 
puteri noi.

învăţătorul Gheorghe Sava, fost director a! Şcolii din 
Ivăneasa anilor 1945, ec. Mircea Vlădică, prof Sever Ursa, dr. ing. 
Alexandru Rus (Instituitul de Fizică şi Inginerie Nucleară), jr. Ioan N. 
Ureche, prof. Ştefan Sas, (dir. coordonator), Ionel Berengea, înv. 
Ieronim Someşan, Emilia Popdeac, îndrăgita cântăreaţă de muzică 
populară, prof. Aurel Feştilă, ing. Maftei Leşan, scriitorul Octavian 
Butuza au rostit cu emoţie alocuţiuni, sporind rosturile înalte ale 
acestui memento de pe plaiurile natale.

Şcoala ilveană ne-a primit apoi cu pâinea şi sarea 
dovezilor ei de perenitate: Muzeul din Pod, avându-l ca ghid pe 
harnicul astrist prof. Pavel Berengea. Adevărate metafore ale 
dârzeniei, obiectele şi documentele fac din acest colţ, nu doar o 
simplă colecţie, ci o nouă carte deschisă inimii vizitatorului, un nou 
"cuib al visurilor"...

Masa comună a fost un alt prilej de depănare a amintirilor, 
iar focul de artificii, chenar de lumină peste prima zi a întâlnirii, ne-a 
unit parcă şi mai mult cu ce ru l...

în ziua a doua, 19 august, am urcat cu toţii pe drumul 
şerpuit al Ivănesei, unde ne aştepta, gătită în chip sărbătoresc, 
şcoala care pentru unii dintre noi ne-a dăruit prima meride a ştiinţei 
de carte.

S-au rostit şi aici calde cuvinte de salut, de evocare şi de 
apreciere de către unii dintre participanţi: Pavel Pop, Gh. Gliga, 
primarul şi, respectiv, viceprimarul comunei, prof. Ioan Costea, 
inspector şcolar, Titus Rauca, preşedinte sindicat învăţământ, Emil 
Moceanu, vicepreşed,, prof. Sever Ursa, ec. Mircea Vlădică, ţăranul 
Alexandru Cătuna, înv. Gh. Sava, fost director al şcolii sărbătorite 
(prezent cu familia sa), Viorica Moldovan Sava, dr. ing. Alexandru 
Rus, înv. Viorica Cătuna, Maftei Leşan, Ion Măierean, fost învăţător 
aici, acum primar în Chiuza, înv. Ieronim Someşan, fraţii Ureche, 
Ioan şi Valeriu, Ionică Pop, secretar la Monor, prof. Ilie Horga, Letiţia 
Verişan, prof. Icu Crăciun, Loghin Pop, sponsor, Margareta Lazăr 
Toma, înv. Ileana Petri, prof. Ioan Guzu, Virgil Ureche şi prof. 
Cătălina Ureche, Florea C-tin şi alţii.

Copiii ivănăseni ne-au întâmpinat cu cântece frumoase, 
îngânându-se cu murmurul pârâului izvorât de sub Poiana 
Cătunenilor şi cu suspinul molizilor din jur. învăţătoarea Cosmina 
Oniga i-a pregătit şi dirijat cu îndemânare. O menţiune specială 
găsim de cuviinţă să facem pentru tactul şi supleţea cu care Ştefan 
Sas a cârmuit întregul program al manifestărilor.

Voi cita cuvintele lui Octavian Butuza: "Locul unde 
nicicând nu se epuizează cămara şi izvorniţele bucuriei. Ilva Mare."

... De pe scena improvizată lângă şcoala mea, vedeam, 
printre cetini, Măgura Păltinesii, la poalele căreia se întinde mirifica 
Poiană a Cătunenilor, unde m-am născut şi de unde coboram prin 
pădure către această şcoală a începuturilor, acum peste şase 
decen ii... Mai trăiesc acolo unchii mei nonagenari între 85 şi 99 de 
ani, parte dintre dânşii învăţăcei tot ai acestei şcoli, setoşi de carte, 
ca şi Mama Victoria la cei peste 90 de ani. Toţi opt, cunună vie încă, 
trăitori lângă izvoare şi cerbi, mi-au sădit în fiinţă dragul de 
învăţătură. Coboram şi urcam Plaiul Cătunenilor printre trunchiurile 
seculare ale brazilor, în ritmul bătăilor morii leîîî Ileana şi al 
ciocanului bătând ileul lui badea P om pei... Apoi glasurile dascălilor 
Feştilă şi Cleja, ori a lui Ambrozie Galeş şi losif Galeş, ziditorul de 
acum 75 de ani ai acestei şcoli, gătite acum ca o m ireasă...

Răspunde-mi izvoraş curat
Şi plin de patimi,
Dacă din ochii buni ai Mamei
Mai vămuieşti şi astăzi lacrimi ?

SEVER URSA

75 DE ANI DE ŞCOALĂ LA IVĂNEASA

19.08.2001. Sărbătoare la Ilva Mare: 290 de 
ani de la atestarea documentară a comunei, întâlnire 
cu fiii satului şi sărbătorirea celor 75 de ani de şcoală la 
Ivăneasa, şcoală aparţinătoare.

în prezenţa reprezentantului Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, a autorităţilor locale, 
a conducerii şcolilor din localitate, a locuitorilor din Ilva 
Mare şi a invitaţilor din satele vecine, dl. director 
coordonator Ştefan Sas a deschis marea manifestare 
prezentând un scurt istoric al şcolii de la Ivăneasa, 
şcoală dată în funcţiune în anul 1926. înainte de acest 
an şcoala a funcţionat în case particulare, între anii 
1912-1924, având ca învăţător pe Ioan lonaşcu.

Au urcat la tribună: primarul comunei Ilva 
Mare, dl, Pavel Pop, inspectorul şcolar Ioan Costea, 
dl. Gh. Sava, dascăl la Ivăneasa înreanii 1945-1951, 
d!. Aurel Feştilă, prof. universitar, fost elev ai acestei 
şcoli, dl. Alexandru Cătuna, fost primar al comunei Ilva 
Mare, dl, Titus Rauca, preşedintele sindicatului din 
învăţământul judeţului Bistriţa-Năsăud, dl. Ioan 
Măierean, fost învăţător la Ivăneasa, actualmente 
primar al comunei Piatra, dl. Mircea Vlădica, fiu al 
satului, autor a două cărţi închinate personalităţilor din 
Ilva Mare şi Lunca livei, dl. Ieronim Someşan, un 
împătimit al operei lui Eminescu, domnii Ioan şi Valeriu 
Ureche, economişti de renume, fii ai satului, dl. Ionica 
Pop, doctor în drept, notar, fiu al satului, dl. Gheorghe 
Gliga, viceprimar al comunei Ilva Mare, d-na Cătuna 
Viorica, învăţătoare, fiică a satului, dl. Sever Ursa, 
directorul Muzeului din Maieru şi al revistei "Cuibul 
visurilor", fiu al satului, dl. liie Horga, profesor 
pensionar din Măgura Ilvei, autor al unei monografii (în 
manuscris) a localităţii unde trăieşte, dl. Constantin 
Fiorea, fiu al satului, şi Icu Crăciun, redactor-şef al 
revistei "Cuibul visurilor".

S-au depănat amintiri, s-a vorbit laudativ 
despre ospitalitatea şi demnitatea ilvenilor mari, 
despre oamenii de ispravă ai acestei comune (mulţi 
dintre ei trecuţi în lumea umbrelor), despre exemplu! 
părinţilor, cu toţii aducând, în primul rând, un omagiu 
dascălilor, fără de care comuna Ilva Mare n-ar fi putut 
progresa.

A urmat un frumos spectacol de muzică şi 
poezie prezentat de elevii şcolii din Ilva Mare şi 
Ivăneasa; au recitat şi cântat: Torni Mihaela, Ureche 
Estera, Pop Dorin, Sidor Carmen, Catarig Florin, Pop 
Emanuela, Cătuna Alina, Ureche Ancuţa, Sas 
Floarea, Romaniuc Adi, Romaniuc Rahela, Gavriloaie 
Nuţa, Catarig Dumitru, Leşan Andreea, Leşan 
Teodora, Maxim Ionela, Popanton Ica, Luci Livia, Luci 
Florentina, Cătuna Aurica, Catarig Viorica, Bora 
Arsinica, Sidor Florentina. Programul s-a încheiat cu 
un recital de muzică populară autentică al solistei 
profesioniste Emilia Pop Deac.

Dl. director coordonator Ştefan Sas a mai 
prezentat o poezie trimisă de la Bucureşti, închinată 
ilvenilor, de către profesorul universitar Aurel Cleja, 
fost învăţător la Ivăneasa (în tinereţe), poezie pe care 
o publicăm şi în revista noastră; de asemenea, dl. 
Ştefan Sas a ţinut să mulţumească tuturor celor care 
au ajutat la renovarea şcolii, în primul rând 
credincioşilor cultului Martorii lui lehova.

Această nouă sărbătoare la Ivăneasa a 
dem onstrat m obilizarea tu turor fac to rilo r de 
conducere a comunei, a şcolii, a ilvenilor mari, în 
general, în a marca momentele jubiliare aşa cum se 
cuvine. Felicitări tu tu ro r! Mulţumesc familiei Doina şi 
Sever Ursa pentru prilejul oferit de a vedea şi auzi, 
pentru a doua oară, oameni cu suflet mare de pe Valea 
Ilvei.

ICU CRĂCIUN

Şcoala din Ivăneasa

PE IVĂNEASA
E zi de m are sărbătoare 
în satul meu de-apostolat...
Pe care doar prin "expulzăre" 
l-am părăsit printr-un Dictaîl

Şi m-a purtat războiu-n lume, 
sm ulgându-m ă din satul drag... 
Dar peste tot l-am dus anume, 
purtat de viaţă-n lung şi-n larg!

Elevii şi din depărtare 
îi auzeam  în jocul lo r ...
Sătenii, să le scriu "rugare" 
veneau la "dom nu-nvăţător"!

îm i am intesc încă şi-acum a 
şi-n lagăr i-am avut în vis ..
-n caietul ce-l ţineam  întruna 
pe coajă de m esteacăn scris.

Uitând de paza cu "sânete" 
de frigul polar şi de boală... 
dădeam  sătenilor bineţe 
în drum urile înspre şcoală.

Lipsesc de la an iversare 
de vârstă ferecat, de nevoi... 
dar sunt prezent la sărbătoare; 
Tot sufletul m i-e lângă voii

AUR EL CLEJA

; L)ifi nou acasă

Sunt din nou acasă, printre ai noştri, la mine, cu toate că 
oriunde m-am aflat, oriunde m-au dus paşii, cu gândul, cu ochii 
minţii, trăiesc aici acasă.

Aici, acasă, în satul în care m-am născut, în acest 
minunat colţ de ţară românească, ce răspunde la numele de Ilva 
Mare, (judeţul Bistriţa-Năsăud), am descoperit locuri adânc 
încrestate în mine, locuri vechi, în care au trăit străbunii mei, 
părinţii mei, prin care, prin ei şi prin mine, mai demult şi 
întotdeauna şi acum, mi-au purtat o existenţă, o păstrez, 
pulsează, e mereu vie în mine.

Revăd cu duioşie în suflet şi lacrimi în ochi, meleagurile 
copilăriei mele, şi de fiecare dată când mă despart de ele o lacrimă 
mi se prelinge pe obraz.

Minunatul prilej, de a mă reîntâlni, cu acele locuri 
scumpe mie, mi-a fost oferit de aniversarea a 290 de ani de 
atestare documentară a comunei Ilva Mare, în excelenta 
organizare a Consiliului local şi şi al primarului (Pavel Pop) şi a 
conducerii şcolii generale (Ştefan Sas), care a avut loc în ziua de 
18 august 2001.

în această zi minunată, cloşca şi-a adunat puii, comuna 
şi-a chemat 1 \ acasă. A fost un moment înălţător, unic; s-au 
revăzut near ri, colegi, prieteni. Totul a fost plin de farmec şi 
culoare.

Festivitatea a început cu primirea fiilor satului, de către 
aceiaşi organizatori primar şi directorul şcolii - , s-au evocat 
amintiri şi s-au făcut planuri.

Un moment important a constituit prezentarea cărţii 
"llvenii în vâltoarea vremurilor" de Mircea Vlădică, precum şi alte 
cărţi, scrise toi de fii ai satului Ilva Mare, printre care "Curiozităţi 
din lumea largă" de Ioan Ureche şi "Organizarea administrativ- 
teritorială a României 1918-2000" de Valeriu Ureche.

Un punct important în cadrul întâlnirii cu fiii satului, l-a 
constituit vizitarea muzeului şcolii generale Ilva Mare, unde am 
văzut, ne-au fost prezentate obiecte de mare valoare etnografică, 
folclorică şi istorică (Pavel Berengea).

Cea de a doua zi a întâlnirilor fiilor satului Ilva Mare, a 
fost închinată aniversării a 75 de ani de existenţă a Şcolii din 
Ivăneasa. într-o excelentă regizare din partea directorului şcolii 
coordonatoare (Ştefan Sas), dasc iii şi elevi, cu profundă emoţie 
au evocat aspecte din viaţa şi acti' itatea şcolii în cei 75 de ani.

"A fost o zi dumneze ască" cum amintea profesorul 
Sever Ursa, fiu al satului; soarele sta în loc (ca să-l parafrazăm pe 
marele nostru Coşbuc) ca să \adă  atîta bucurie, atâta farmec, 
frumuseţe şi tinereţe.

Participanţii la festivitate acei oameni ai locului, simpli la 
vorbă, cu sufletul curat şi măreţi în fapte, au dat glas, hotărâţi de a 
continua tradiţiile înaintaşilor.

Sărbătoarea a fost întregită şi de un alai de călăreţi tineri 
în frumoase costume naţionale, fală a acestor meleaguri 
româneşti.

Festivitatea sărbătorii a 75 de ani de activitate a şcolii 
din Ivăneasa, s-a încheiat cu un bogat program artistic, prezentat 
de foşti şi actuali eievi ai şcolii din Ivăneasa, la care şi-a adus 
contribuţie şi cântăreaţa Emilia Pop Deac, fiică a satului.

Personal mă simt legat într-un fel de şcoala din 
ivăneasa. Terenul pe care era contruită şcoala, a fost donat de 
sora tatălui meu, Galeş Ileana "Brânzanca", un motiv în plus de a fi 
alături de aceşti minunaţi oameni ai locului.

VALERIU URECHE- fiu al Ilvei Mari, 
cu domiciliul în Timişoara
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Promoţia 19€» ■ a sărbătorit 40 de ani de la 

terminarea Şcolii Generale din Maieru

^D/tagi eCeiii ai mei de altădată,

Bătrânii tei din vecinătatea şcolii au înflorit de încă 
patruzeci de ori şi s-au învelit cu tot atâtea cercuri de v ie ţu ire ...

lată-vă, dragii mei, reveniţi şi împliniţi în amiaza vârstei, 
unii cu tâmplele la început de ninsoare ... Lângă voi, soţii şi soţi, 
acasă bunici şi nepoţi.

Vă urmăream de fiecare dată într-o fotografie mărită, 
aşezată într-un colţ al muzeului. Toţi încostumaţi, dar nu la 
comandă, în strai strămoşesc ... Câte proiecte ne-am urzit, între 
timp, fiecare!

Printre atâtea spinoase hăţişuri ale vieţii, imaginea şcolii 
de acasă, cu bunii ei dascăli, vă revenea în minte şi vă ajuta să ieşiţi 
la liman, ca un mitic talisman dintre măguri, ca o vedenie 
călăuzitoare. Am trăit cu toţii mici triumfuri printre lungi decepţii, 
urmându-ne mai departe vocaţiile. De pildă, vara iui 1961 mi-a adus 
bucuria absolvirii voastre şi a zborului către şcoli mai înalte, bucurie 
umbrită însă de arestarea de către fosta securitate şi condamnarea 
la 8 ani de temniţă, cu confiscarea averii, a nedreptăţitului şi dârzului 
meu tată, Augustin. La percheziţia domiciliară, ciracii puterii de 
atunci mi-au luat şi un caiet-jurnal cu însemnări în creion pentru 
portretele voastre psiho-pedagocice, pe care le-am reconstituit 
totuşi. îmi pare rău şi după alte două fotografii cu voi. Vreau ca acest 
"caiet al dirigintelui" să circule printre voi spre a vă convinge că 
aproape la toţi v-am "ghicit" în mare destinu l,..

Pe cei prezenţi v-am întâmpinat cu cuvintele: fiţi bineveniţi 
la această modestă prăznuire a întâlnirii noastre după patru decenii, 
la iniţiativa şi cu sprijinul financiar al colegului vostru de promoţie Al, 
Macavei, astăzi procuror al Curţii de Conturi din Bistriţa, sprijinit 
îndeaproape de către un alt generos, ing. Ilie Cobzaşiu.

V-am cules numele şi v-am strigat, cu glas tremurat, dintr- 
un catalog îngălbenit de vreme, adăugând în dreptul fiecăruia, ca un 
plus de distincţie, câte un succint portret versificat, pentru ca 
strigarea să nu pară prea uscată. Şcoala-mamă, cu o parte din 
dascălii voştri, v-a rechemat să vă revadă şi să o revedeţi. Pe 
frontispiciu îşi poartă cu mândrie numele aceluia care prin haru 
condeiului său ne-a veşnicit în lume şi care a pornit de aici pe drumul 
ireversibil al eternităţii. V-am întâmpinat cu fosta voastră 
învăţătoare, D-na Lucia Ştefan, cu profesoara Cornelia Sângeorzan 
şi cu învăţătoarea Doina Ursa. Au mai fost de faţă d-l prof. Ioan 
Raţiu, actualul director al şcolii, viceprimarul Ioan Andronesi, leu 
Crăciun, redactor şef, Ilie Hoza, redactor al revistei noastre "Cuibul 
visurilor". Ţin acum să vă destăinui că iniţiativa scoaterii acestei 
reviste, varianta şcolară (1976-1979) îşi are rădăcinile în gândul 
către voi al dirigintelui d in tâ i...

Am vrut să răsfrâng în inimile voastre, a celor prezenţi: 
Viorel Avram, Lazăr Borş, Alexandru Cărbune, Ilie Cobzaşiu, 
Macavei Al. Macavei, Dumitru Măgurean, Veronica Partene, Viorel 
Olar, Viorel Partene, Vasile Sângeorzan, Vaier Scridonesi, Maria 
Negruşeri, Doruţ Hodoroga, Ana Ureche, Victoria Zavaschi, precum 
şi a celor, fizic, absenţi: Aurel Bumbu, Virgil Candale, Maria Bolfă, 
Şarolta Abraham, Monica Hanţiu şi Silvia Măgurean această 
neegalată bucurie de a vă revedea, buchet viu pe lângă noi. Fiindcă 
sunteţi cei dintâi care aţi întemeiat o astfel de datină promoţională în 
lunga existenţă de peste 230 de ani a celei mai dragi şcoli a lui 
Rebreanu.

Da. Unii aţi avut de depăşit amărăciuni şi încrâncenări, alţii 
v-aţi bucurat de mai multe izbânzi, iar trei dintre voi au plecat în 
lumea umbrelor cu mult înainte de vreme! Să le rostim numele cu 
regretul cuvenit: Valentin Avram, Vasile Isip şi Maria Hangea. Iar 
dintre profesori ne-au părăsit Alexandrina Groze şi Minerva Hosu. 
Să le dăruim un moment de reculegere... Dumnezeu să-l ie rte !

lată-vă, oameni de vrednicie, fiecare la locul Iui. Ne este 
dor şi de cei care, din motive întemeiate, nu pot fi astăzi cu noi. 
Oricum, v-am aşteptat sub pecetea onoarei de a vă fi fost diriginte şi 
mă bucur acum mai mult ca niciodată că Cerul mi-a dat statornicia, 
ca să vă pot aştepta mereu aici, în satul-matrice din care nu m-am 
încumetat să evadez şi de unde nimeni nu m-a putut smulge, decât 
cu măguri cu tot...

Fie ca viaţa să vă ofere şi de aici încolo numai bucurii şi
împliniri.

SEVER URSA

DUPĂ PATRUZECI DE AN!
în istoria literaturii române sau universale 

există încercări, nefinisate la noi, celebre la alţii. 
Exemplul lui Alexandre Dumas este notoriu - de a 
trece aceleaşi personaje ale unei cărţi prin întâmplări 
şi fapte de viaţă desfăşurate după douăzeci de ani 
(patruzeci de ani) sau mai mulţi.

Noi, promoţia "1961" a Şcolii generale din 
Maieru, am încercat o călătorie în timp în sens invers, 
în vârstă de 54 de ani fiind, ne căutăm emoţionaţi şi 
nerăbdători pe noi înşine, cei de paisprezece ani.

A fost un experiment inedit!
Ce a fost în sufletul fiecăruia dintre noi este 

greu de prezentat în cuvinte. Câţi vor fi reuşit să se 
recopilărească, intrând în pielea celui de acum 40 de 
ani? Nu vom şti niciodată. Ceea ce ştim este ceea ce 
s-a putut citi reciproc în ochi noştri: pioşenie legată de 
existenţa noastră (toţi suntem părinţi, o parte bunici, 
iar doi dintre noi nu vor răspunde "prezent" niciodată la 
întâlnirile noastre), respect faţă de dascălii luminători 
(d-na învăţătoare Lucia Ştefan şi domnul profesor 
dirig. Sever Ursa, magistrul căruia i se potriveşte ca 
mănuşa pe mână zicala românească: omul care 
sfinţeşte locul), dragostea unuia faţă de altul (câte 
motive de regret ar trebui să încerce cei chemaţi şi 
neajunşi!), reactivarea unor amintiri duioase, 
rugăciune, distracţie. Adică tot ce a fost omenesc 
posibil

La revedere, în anul 2011 ?

MACAVEI AL. MACAVEI

în amintirea unei lecţii de dirigenţie ...

Buchet în jurul învăţătoarei 
şi ai dirigintelui de altă dată ...

"M-or troieni cu drag 
aduceri aminte”

l-am văzut laolaltă, diriginte, învăţătoare şi ei, 
generaţia anului 1961. Dirigintele, albit de ani, dar mereu 

tânăr sufleteşte, cu gesturi line, învăluindu-i cu căldură şi o 

undă de nostalgie în ochii lui sfredelitori, ie-a vorbit ca un 
intelectual care nu se dezm inte niciodată. Din cauza liniştii 

aşternute în sală, mi-am auzit inima bătându-m i cu o 

repeziciune incontrolabilă. învăţătoarea lor, iar mai târziu şi 

a mea, îşi alesese un punct fix şi-l privea nemişcată. în final, 
şi-a rotit ochii peste cei prezenţi şi am zărit acelaşi licăr de 

lumină pe care, cu ani în urmă, l-am descoperit şi la bunica 

mea. De fiecare dată, când întâlnesc prea clarul acesta de 
sclipire, mă înspăim ânt şi mă întristez. Ei, colegii, erau 
bărbaţi şi soţii în toată firea, mulţi deja cu nepoţi, şi se citea 

pe chipurile lor că vremurile acestea sunt ale lor, le aparţin 

întru totul, dar ar fi trebuit să se bucure mai mult de viaţa 

asta, ar fi meritat un trai mai tihnit, însă grijile şi necazurile 
le-au marcat visele şi destinele adolescenţei. Poate că fără 

aceste tem eri sau amărăciuni, uneori zilnice, viaţa nici nu şi- 

ar avea rostul.

Bucuria revederii, căci a existat o bucurie reală, i-a 
transform at în tineri, de astă dată cu experienţă, care şi-au 
refuzat refulările specifice vârstei, l-am auzit povestind 

întâmplări numai de ei trăite, acum cu noi simboluri, 
redevenind cu toţii elevii de altădată.

Pantha rei, phanta rei, mi-a şoptit sem ipesim istul din m ine şi 

mi-am privit mâinile cu venele supradimensionate. Afară, 

soarele m ângâia uliţa şcolii în semn de aducere-am inte.

ICU CRĂCIUN

- Cartea -
A

dkcă un auto/i năsăudean....

liveanu! ioan N. Ureche trăieşte în Cluj de 
decenii, unde a încheiat studiile şi pregătirea 
universitară (Facultatea de Drept), apoi şi-a desfăşurat 
activitatea profesională (economist) iar de un timp scrie 
cărţi. A început cu "Monografia com. llva Mare şi familia 
Ureche", tipărită în două ediţii (1986, 1997), dar 
continuă şi astăzi să ne adune informaţii pentru lărgirea 
ei. Acest gen de lucrare şi demers auctorial de obicei 
încheie travaliul cărturăresc.

De ce la Ioan N. Ureche este începutul ?
La un interval de câţiva ani, recent a tipărit o 

carte surprinzător de opusă precedentei. Deşi oarecum 
previzibilă tematica, fiindcă a ieşit în presă cu părţi sau 
fragmente ale pasiunii intelectuale extraprofesionale. 
Astfel, în 2001, a apărut volumul CURIOZITĂŢI DIN 
LUMEA LARGĂ, ia Editura Napoca Star din localitate.

Titlul dezvăluie parţial cuprinsul lucrării care 
inserează informaţii din cele mai diverse de pe 
mapamond. Dar şi din istoria şi realităţile vieţii sociale. 
Necontenit descoperă altele şi altele, studiază cele 
cunoscute până la detalii, revelând particularităţile care 
definesc şi individualizează fenomenul sau obiectul. 
Pentru imaginea de ansamblu a cărţii, se menţionează 
sfera generală a domeniilor din care căutătorul de 
comori ştiinţifice se inspiră şi extrage esenţa 
subiectelor: geografie, istorie, cultură, tehnică, sport, 
diverse. Formula redacţională e cea a articolului, care a 
fost bine scris , limpede şi concis, de zeci de rânduri, ca 
de exemplu: "Roata o laru lu i. Descoperirea roţii olarului 
se atribuie lui Dedal, constructorul legendarului labirint 
din Creta antică" (p.93). Sau de la sute de cuvinte la 
zece cuvinte:" Pasărea-liră este specializată - caz unic - 
în zborul înapoi"(p.69).

Cu acribie şi atenţie sporită la stil, gramatică şi 
ortografia Academiei, volumul se înfăţişează cititorului 
inclusiv grafic, într-o ţinută sobră, agreabilă.

Ioan N Ureche îşi continuă în ritm ul 
năsăudeanuiui "bine temperat" lucrul de sporire a 
numărului cărţilor. Cu cele două titluri tipărite (altele în 
manuscrise), se confirmă şi lărgeşte bunele noastre 
tradiţii livreşti de-acasă, care au contribuit la 
îmbogăţirea culturii româneşti pe lista autorilor de 
sorginte grănicerească.

TEODOR TANCO
Erată: Cerem scuze autorului şi cititorilor că în numărul anterior 
acest articol a apărut trunchiat şi fără semnătura autorului, de 
aceea îl republicăm.

Redacţia

w '
• f - , - M M

Maieru văzut de Arinete 
Foto: lacob Hangea
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Eminesciana
Omagiul unui destin: 

Veronica M i c i e

Districtul Regimentului II Românesc de Graniţă de la 
Năsăud, a avut foarte mult de suferitde pe urma Revoluţiei de la 
1848 din Transilvania . Peste 500 de grăniceri au căzut la datorie, ia 
care se adaugă un număr însemnat al populaţiei civile , precum şi 
numeroase distrugeri m ateriale.

Manifestul lui Simion Bărnunţiu, a avut un puternic ecou 
pe teritoriul regimentului, făcând un vibrant omagiu către grănicerii 
năsăudeni:

"Regiment român! Eroi lăudaţi de Napoleon, virtutea 
voastră numai atunci va fi în gloria sa, când veţi fi fiii unei naţii 
politiceşte vieţuitoare, nu moarte. Uniţi-vă cu fraţii voştri..."

G răn ice rii năsăuden i au pa rtic ip a t la ac ţiun ile  
revoluţionare româneşti manifestându-se din plin unitatea în luptă a 
românilor, pentru eliberarea socială şi naţională.

Ilie Câmpeanu, meseriaş din breasla cismarilor, luptător la 
1948 în tribunatul din Munţii Apuseni, înregimentat voluntar sub 
flamurile lui Avram lancu, primise două gloanţe în piept.

După Adunarea naţională de la Blaj din 3 -5 /15-17 mai la 
care au luat parte şi reprezentanţii grănicerilor năsăudeni, printre 
care vicarul Macedon Pop şi tânărul preot Ion Gălan din Ilva Mare , 
absolvent (Seminar teologic) de Blaj, Ilie Câmpeanu, ră n it, bolnav 
dar la sân cu un mic tricolor românesc cu busuioc la lance, pe care 
era scris "Noi vrem să ne unim cu ţara!", se reîntorcea la Năsăudul 
lui drag, la soţia Ana şi la băieţelul Radu.

intona cu entuziasm juvenil, cântece naţionale, precum: 
"Marşul lui Avram lancu", "Deşteaptă-te române", al lui Andrei 
Mureşanu, "Muit e dulce şi frumoasă limba ce-o vorbim", a lui 
George Sion şi era fericit că în programul Adunării de la 1848 de ia 
Blaj erau cuprinse şi doleanţele grănicerilor năsăudeni.

La Năsăud, Dumnezeu l-a învrednicit cu o mare bucurie, 
soţia Ana i-a adus pe lume o fetiţă.

în însemnările Botezaţilor din Parochia Nasseudului, Tom
I (astăzi Arhivele Statului Năsăud din Municipiul Bistriţa, sub cota 
587) la pagina 129, aflăm că ea s-a născut la 22 aprilie 1850. e fiica 
lui Ilie Câmpeanu şi a soţiei acestuia, Ana. Preparandul Teodor 
Vaida şi soţia sa A n a , i-au fost naşi.

Fetiţa a fost botezată Ana,după numele mamei şi a naşei 
sale, nume des purtat în familie.

în casă a fost dezmierdată Corina (cu acest apelativ va 
semna primele sale scrieri), şi mai apoi Veronica, onomastică la 
care în cele de urmă s-a fixat.

în vara anului 1850 se stinge din viaţă Ilie Câmpeanu, 
înflăcărat grănicer, cătană neagră.

Soţia Ana, ţărancă de felul ei, văduvă tânără cu doi copii, 
fără stare materială care dorea s-o aşeze la adăpost de grijile 
întreţinerii şi, pe deasupra, prigonită după înăbuşirea revoluţiei de 
peste munţi, anchetată de organele stat habsburgice, se hotărî să 
plece în Moldova, la laşi unde avea cimotie pe juristul universitar 
Petre Câmpeanu, profesor de drept natural.

Cere sprijinul vicarului Macedon Pop şi al Preparandului 
Teodor Vaida.

Aceştia apelează ia preotul Ion Gălan din Ilva Mare, care 
avea frate pe învăţătorul Pavel Gălan.

Pe live, prin pasul Grădiniţa, cu ajutorul locuitorilor din Ilva 
Mare, care cunoşteau locurile, se ajungea destul de uşor şi de 
repede ia Vatra Dornei.

în casa Câmpenilor din Năsăud, &ra găzduit de multe ori 
gospodarul ilvean Afrim Someşan (1825-1866), care a avut un fiu 
pe ion Someşan (1824-1848), prieten cu Ilie, de când erau ucenici, 
unul cojocar şi celălalt cizmar.

Ion Someşan, a căzut în luptă şi Ilie a adus familiei, 
câteva din lucrurile personale ale eroului, cătană neagră.

Preotul Ion Gălan, prin fratele său, învăţătorul Pavel 
Gălan, trimise vorbă lui Afrim Someşan să vină la Năsăud după Ana 
Câmpeanu.

Vara anului 1850 a fost secetoasă şi fagurii stupilor 
ilvenilor se rupeau de greutatea rodului, curgând din borţile 
ştiubeielor.

Moş Afrim tăie doi stupi, puse fagurii cu miere în patru 
berbinţi de lemn, înhamă caii la căruţă şi porni la târg la Năsăud, cu 
de dulce” . Mierea era foarte căutată, deoarece stupii din zona 
districtului au fost prădaţi de armatele maghiare, austriece şi ruseşti.

Ana plânse şi se jeli bărbatului. Făcu pomana mortului 
după obiceiul locului şi o forţă lăuntrică o îmbărbăta, rugându-se la 
Dumnezeu, să-i ocrotească copilaşii.

Vinde lucrurile agonisite cu Ilie şi casa, încarcă în două 
cufere lucrurile personale şi îşi ia rămas bun de la neamuri, prieteni 
şi notabilităţile târgului.

Moş Afrim termină negoţul şi înnoptează la casa 
Câmpenilor.

Vineri, în zori, se prevestea o zi însorită şi Moş Afrim 
pregăti căruţa şi caii pentru drum lung.

Ultima ieşi din casă Ana Câmpeanu, cu legănuţu într-un 
umăr şi cu trista cu merinde în celălalt.

Boabe mari de lacrimi picurau pe faţă şi emoţiile despărţirii 
îi înecau glasul. îşi mai îmbrăţişă naşii, nereuşind să mai scoată o 
vorbă. O ajutase se urce în coşul căruţei, cu iegănuţul pe genunchi. 
Se aplecă şi îşi strânse în braţe naşii şi în clipele acelea simţea

veşnicia din viaţa ei.
Moş Afrim vorbea cu Radu aşezaţi în ziţul căruţii 

despre cai şi clopoţei.
- Rămâneţi cu Dumnezeu Sfântul, scumpii mei naşi!

Doamne ajută!
- Domnul să te ocrotească! şoptiră naşii.
Cu gândul la Dumnezeu, cu sufletul zdrobit, părăsea 

Năsăudul.
Porniră încet pe lângă resturile Institutului militar, a 

Şcoliii normale şi a multor alte case arse de armata maghiară.
în urma pârjolului priveliştea Năsăudului, Rebrişoarei 

şi a Feldruiui era jalnică. Mulţi pribegeau spre Moldova.
După răscoala de la 1763, cinzeci de familii ilvene, în 

frunte cu popa Niculaie şi dascălul Grigoraş, printre care şi 
strămoşii lui Creangă Ştefan şi Toader Creangă din liva Mare, 
fug în Moldova şi întemeiază satul Botoşana.

Ştefan Creangă, a fost grănicer infanterist, cătană 
neagră din batalionul care a refuzat să depună jurământul de 
credinţă către împărat şi a fost declarat dezertor.

în timpul ocupării Bucovinei de austrieci, Ştefan trece 
în Moldova şi se aşează în satul Humuleşti.

Ilvenii, nu au rupt de tot legătura cu cei rămaşi acasă, 
ei deseori se întâlneau la târgurile din Vatra Dornei, Câmpulung 
şi Gura Humorului

Ei veneau pe drumuri de munte, pe scurtături şi 
aduceau mărfuri de vânzare în aceste târguri.

Moş Afrim răspundea la întrebările lui Radu, care, 
obosit, se retrăsese lângă mama, mâncase o bucată de turtă 
coaptă pe sobă umplută cu magiun şi adormi pe sacii de mălai. 
Mama privea galeş la făpturile gingaşe, care, dormeau 
nepăsându-le de hodorogitul căruţei, ie făcea umbră şi-i aapăra 
de gângănii.

între Măgurile ilvei. Moş Afrim, povesti, cum nepotul 
său Cosma Someşan, care, se reîntorcea de la târg din Năsăud, 
şi-a înecat caii. Drumul era mâncat de puhoaiele de primăvară, 
nu şi-a dat seama cât era de adâncă ape. Caii au intrat până 
peste cap şi-au fost întorşi în m ijiră puhoiului. El a reuşit să 
scape şi să meargă aesă cu potcc ele în traistă.

Seara pe la asfinţitul Soarelui ajunse la casa lui Moş 
Afrim. Baba Anisia i-a primit cu căldură, fiind vestită pentru 
bunătatea şi omenia sa.

A doua zi, sâmbătă,a venit învăţătorul Pavel Gălan şi 
s-au sfătuit cum să procedeze, ca să trecă fără probleme în 
Bucovina.

Duminică în zori porniră cu căruţa şi încă cu doi cai cu 
tarniţele pe ei. Pe un cai urcă Ana, ţinând iegănuţul fetiţei. De 
oblâncul tarniţei era legată o seceră învelită în pânză, iar în 
căruţă un caier de lână. Ana era îmbrăcatăîn costum popular. 
Secera, caierul şi costumul popular trebuiau să înşele vigilenţa 
grănicerilor austrieci, convinşi că mergeau în poienile din 
vecinătatea graniţei.

Apucară pe plaiul Obcinei ce trecea prin Poiana lui
Puşcă.

întâmplare sau destin! Pe acest plai au plecat în 
bejenie strămoşii lui Creangă, pe aici a plecat Ana Câmpeanu 
cu copiii, pe acesţj>lai vine Eminescu în Ardeal în 1866, pe acet 
plai merge Liviu Rebreanu cu prietenul său Aure! Sasu, la stâna 
din Dealul Lung.

învăţătorul Pavel Gălan ducea calul de căpăstru. De 
coada calului era legat căpăstrul calului Anei. în timp ce urcau 
prin pădure, Ana împingea crengile brazilor să nu-i atingă fetiţa. 
Chingile tarniţei slăbiră şi Ana alunecă încet spre coada calului 
căzând pe malul ogaşului cu tarnăţă cu to t.

- Văleu! mi s-a terminat calul, ţipă ea.
Se opriră îngrijoraţi! apoi izbucniseră în hohote de râs, 

bine că nu s-a lovit.
Mai merseră puţin şi ieşiră din Poiana Obcina lui 

Siminic. Soarele roşiaric apăru la orizont, transformând 
împrejurimile în ţinut de basm.

în depărtare, pe Ineu, se mai vedeau pete de zăpadă. 
Radu era în culmea fericirii.

învăţătorul Pavel Gălan, povesti cum, în iarnă, baciul 
Dionisie Bota din Nepos, a rămas cu 200 de oi pe dealurile 
Brădeţului, de frică să nu-i rechiziţioneze oile, armata austriacă. 
Iarna a fost deosebit de grea şi omătul a astupat geamurile 
caselor.

îngrijoraţi, gospodarii ilveni, s-au luptat cu nămeţii, 
făcând pârtie cu boi de peste 700 kg fiecare . Au adunat peste 
150 de cergi din sat, cu care au acoperit zăpada şi au trecut oile 
în pădurea Vinoasei. Prin pădure au coborât o parte din drum pe 
urma unui grup de zimbri care au tranversat pădurea spre părui 
ce şi azi îi zice Părăul Zimbrului. De atunci, de puţine ori au mai 
văzut ilvenii zimbri, ei dispărând cu totul.

Din vorbă în vorbă ei au ajuns la graniţa de la Podul 
Coşnei. Aici s-au descurcat de minune, fiindcă învăţătorul Pavel 
Galan ştia germana, învăţată la şcolile săseşti din Bistriţa.

Spre seară au ajuns la Vatra Dornei, au tras la gazde 
cunoscute, unde s-au întâlnit cu ilvenii bejănăriţi mai de demult 
în Moldova. Cu aceştia, a doua zi porniră peste munţi spre 
Târgul Neamţ şi ei o ajutară pe ardelencă să cumpere de la 
Mănăstirea Neamţului, o căsuţă de margine, pe o sută de 
galbeni, nu departe de Humuleştii lui Creangă, pe drumul către 
ruinele cetăţii lui Ştefan cel Mare. Mănăstirea vindea odăiţele 
humuite de pe Uliţa mare. (Va urma)

IERONIM SOMEŞAN

yv

________________î n s e m n a / u __________________

DOR DE ANTICI (2)

Anticii spuneau că se poate conduce prin trei 
metode: prin pedepse, prin recompensare şi prin exemplul 
pesonal. întâia metodă se referă, evident, la frică, de-a 
lungul istoriei existând tirani care s-au folosit de această 
metodă {vezi doar în secolul al XX-lea: Hitler, Stalin şi 
Ceauşescu). Recompensa a fost folosită chiar şi de 
Alexandru cel Mare, iar exemplul personal de către Nelson 
şi Napoleon Bonaparte.

De obicei, puterea este apanajul ambiţioşilor, 
aceştia nu numai că ştiu să-şi cultive relaţii, dar posedă şi 
cele două simţuri: ai realităţii şi al posibilităţii, simţuri care 
multora lipsesc.

Aristotel îl critica pe Socrate reproşându-i 
comunizarea femeilor şi a copiilor precum şi faptul că 
susţinea participarea femeilor la toate lucrările bărbaţilor, 
deoarece căţelele ciobăneşti păzesc stâna tot aşa de bine 
ca şi câinii ( vezi Republica lui Platon , cartea V, p.451); nici 
comunizarea averilor nu este acceptată, discipolul lui 
Platon, Aristotel, fiind printre primii care au apărat 
proprietatea individuală. Astăzi, cine o mai apără?

Anticiii nu acceptau martori la procese pe 
măcelari, lucru care l-a preluat şi justiţia engleză până în 
ziua de azi; să fie vorba de cruzime, obişnuinţa de a vedea 
sânge în fiecare zi?

Mă gândesc la constituţia cartaginezilor, unde, 
întotdeauna, meritul era adus la putere, oamenii mediocri 
fiind consideraţi foarte primejdioşi.

Observând modul de organizare al albinelor şi 
furnicilor, anticii l-au adaptat societăţilor lor, albinele 
reprezentând forma de conducere monarhică, iar furnicile 
pe cea republicană.

Hai să ne uităm mai atent la toate gâzele, 
insectele dar şi la animale.

ICU CRĂCIUN

--------------------L ir ic a --------------------

IGNORÂNDU-L PE PROCUST

De câte ori. 
alungat de gânduri, 
citeam stelele, 
te găseam întotdeauna 
printre silabe, pe cer 
alinătoare boare.

Erai accentul nemărginirii 
implacabil,
punând ordine în galaxii.
Şi erai
umbra ce apasă frunzele 
cu toamnă,
chemându-le între pământuri 

Dar acum,
pentru ochii de văduvi, 
cine să-mi dea dioptriile, 
câte stele toate-s 
tot şi tot mai departe?

COLŢUL DIN STÂNGA

în lumea
pa care o duc cu mine, 
colţul din stânga este rezervat 
amintirilor despre tine.

Nu e colţul de rai 
din poveste, 
nici o grădină
cu statui, cu straturi şi alei ordonate, 
ori cu garduri vii 
tunse cu grijă.

E numai o poiană
cu soare şi umbră pe măsură,
în care sufletele noastre
s-au jucat şi
au adormit uneori
împreună.

în lumea
pe care o duc cu mine, 
colţul din stânga ...

EMIL BĂLĂI
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Strix im ilensis

Lista cuprinde 135 de specii observate pe 
parcursul a 10 ani de studiu în termen. N-au fost 
"omologate" speciile care din diverse cauze, nu au fost 
identificate foarte precis! (A. strepera, G. galinago, T. 
totanus). N-au fost incluse în listă specii care există în 
zonă ca exemplare împăiate, nu există certitudinea unei 
provenienţe locale şi nici specii din false "tratate de 
vânătoare" (scolapas rusticola, Bubo bubo, Botaurus 
steiaris ?!!).

Din totalul speciilor listate, 43 sunt sedentare, 54 
sunt oaspeţi de vară, 5 oaspeţi de iarnă, 10 specii de 
peisaj şi 23 specii foarte rare, accidentale. Unele specii 
pot fi considerate la propriu drept "rares aves" din cauză 
că au fost observate o singură dată pe parcursul celor 10 
ani: A. purpurea, R. aquaticus, C. aeruginosus, L. 
ridibundus, L. cachinans, G. passerinum, A. funereus, A 
apus, R. pendulinus, C. flammea. Se pot număra pe 
degetele de la mână şi notele de teren pentru alte specii 
rare : C, nigra, C.cyaneus, P.apivorus, A. Chrysaetos, T. 
tetrix, P. perdix, S.uralensis, Motaciila flava feldegg, T. 
iliacus, Emberiza achoeniclus.

Din pricina braconajului, a distrugerii habitatelor 
prin exploatări forestiere intensive şi poluare cu deşeuri 
menajere şi rumeguş numărul speciilor clocitoare se 
diminuează pe zi ce trece: 102 specii ia ora actuală din 
care o singură specie acvatică (T. ruficollis), 3 răpitoare de 
zi şi şase răpitoare nocturne. în ultimii cinci ani nu au mai 
fo s t o b se rva te  ra ţa  m are şi ra ţa  câ râ ito a re  
(A.platyrhynchos şi A.querquedula) decât în pasaj iar 
unele specii au dispărut din zonă: raţa mică şi găinuşa de 
apă (A. crecca şi G. chloropus).

Chiar şi unele specii comune au devenit din 
cauza obiceiului de a face din orice ochi de apă şi teren 
mlăştinos gropi de gunoi "păsări exotice". în anul 1998 
calendarul de observaţii al berzei a cuprins 19 observaţii, 
în anul 1999 doar 17 observaţii, iar în anul 2000 16 
observaţii. Barza neagră ( C. nigra) a fost observată de 2 
ori în aprilie 1997, de două ori în aprilie 1998, o singură 
dată (6.04.1999) nici o observaţie în 2000.

Nici viitorul altor specii nu pare mai promiţător cu 
avalanşele de rumeguş, detergenţi, gunoie şi cianuri... 
cele mai periclitate sunt răpitoarele de zi din pricina 
exploatărilor forestiere sălbatice făcute după sistemul 
"rade tot". Aceste specii s-au rărit atât de mult din cauza 
braconajului şi a maniei de a împodobi pereţii cu păsări 
naturalizate încât observarea unui speciment de genul 
"rapax" este un miracol! Şorecarul (buteo buteo) pasăre 
care altădată o vedeam pe toate gardurile a devenit 
specie rară!!!

Din păcate, în acest domeniu - a se vedea 
exterminarea zăganului şi al vulturului negru avem o 
tristă experienţă. Dacă nu se vor lua măsuri de protecţie - 
care sunt infinit mai ieftine decât programele de 
reintroducere, vom rămâne cu o amară întrebare pe 
buze... "Unde sunt răpitoarele noastre de altădată"?!!!

Speciile forestiere sunt şi ele ameninţate de 
vânătoarea ilegală şi distrugerea masivă a habitatului. 
Pădurea este hăcuită şi parcelată, iar populaţiile de 
galinacee sălbatice tot mai dispersate sunt decimate fără

milă. Podoabe vii aie munţilor noştri este cocoşul de 
munte (T. urogallus) şi cocoşul de mesteacăn (T 
tetrix)ajung trofee prăfuite în colecţiile .... moarte ale 
vânătorilor.

Chiar şi păsăretul de talie mică are un viitor 
încert. Din varii cauze s-a constatat scădera 
efectivelor la populaţiile de ciocănitoare de munte (P. 
tridactylus), la ciocănitoarea cu spate alb (D.leucotos), 
la mierla gulerată (T. torcuatus), ia sfânciocul roşiatic 
(L. collurio), la pescăruşul negru (C. cinclus) şi 
forfecuţa (L. curvirostra).

Pădurea este un organism viu, un ecosistem 
complex, toate etajele şi subetajele ei fiind exploatate 
şi valorificate la maxim, puţine specii concurând 
pentru aceeaşi hrană, iar dacă aceasta se întâmplă se 
face în sezoane şi la specii arboricole diferite.

Etajul ramurilor superioare este exploatat (la 
conifere) de forfecuţe şi scatii, iar la foioase de 
mugurari (vara)şi bodgroşi primăvara şi toamna. 
Coroanele arborilor sunt exploatate de specii din cele 
mai diverse: picidele, sitidele, paridele, turtidele, 
siividele, oriolidele, corvidele şi fringilidele, găsind aici 
excelente locuri pentru hrană şi cuibărit. Etajul 
trunchiurilor este preferat de păsări din familia picide, 
paride, sitide, şi certhide care folosesc această "nişă" 
atât ca spaţiu de locuit cât şi cateritoriu de vânătoare,

Subetajul crângurilor şi a lizierelor, făgetele, 
molidişurile, şi brădetele tinere, alunişurile, luncile cu 
arin şi salcie, sunt ocupate de alte specii: pupăză (U. 
epops), cuc (C. canorus), capântortură (J. torquila), 
codroşii de munte, pitulicele, silvile, etc...

Alte specii preferă zonele cu rărişti, livezile 
sau terasele naturale cu mărăcinişuri (păducel, sorb, 
porumbar, măceş) şi plante (mur, zmeur) care pot 
constitui locuri de hrană şi cuibărit pentru mărăcinari 
(saxicola torquata şi S. rubetra), măcăleandrul (E. 
rubecula), mierla (T. merula), ochiul boului (T. 
troglodytes), muscarii (Ficedula), piţigoii, presurile, 
sfânciocii, o serie de fringilide.

Alte specii s-au adaptat zonelor deschise , 
acoperite sau nu cu vegetaţie : fâsa de munte, 
ciocârliile, pietrarul sur, brumăriţa de stâncă, în timp ce 
altele îşi duc traiul în apropierea zonelor umede şi 
mlăştinoase sau chiar pe malul ape lo r: codobaturile 
(Motacilia albă şi cinerea), pescăruşul albastru 
(Alcedo atthis), pescăruşul negru (C. cinclus), 
prundăraşul gulerat mic (C. dubius) şi fluierarul de 
munte (A. hypoleucus).

Zona noastră prin specificul ei montan este 
săracă în ape stătătoare, lazul de decantare de la 
Anieş (100 mp) este unul din puţinele locuri unde pot fi 
văzute câteva specii exotice în pasaj: barza albă şi 
neagră (C.ciconia şi nigra), stârcul cenuşiu (A. 
cinerea), raţa mică (A. crecca), raţa cârâtoare (A. 
quequedula), fluieraşul de mlaştină şi fluieraşul de 
zăvoi (T. glareola şi T. ochoporus). Singurele specii 
care cuibăresc aici sunt raţa mare (A. platyrhynchos) 
şi corcodelul mic (T. ruficollis), şi acestea tot mai sunt 
deranjate de "traficul" pescarilor şi braconierilor din

A qu ila  ckryaatstoa

S tr ix  a luco

zonă.
Câteva specii s-au adaptat atât de bine cu 

prezenţa omului încât au ajuns să cuibărească în zonele 
rurale sau urbane: rândunica, lăstunul de casă, 
drepneaua neagră, vrabia de casă, coţofana, stăncuţa. k

Există specii cu un larg spectru adaptiv, care pot 
fi întâlnite la altitudini şi în habitante diferite: cinteza, 
şorecarul, mierla, cocoşarul, ţicleanul, piţigoii, pănţărul. 
Altele îşi modelează (instinctual) deplasările sezoniere 
ori teritoriile de vânătoare în funcţie de schimbările 
meteo şi abundenţa hranei astfel încât la intervale 
regulate sau nu au loc invaziiale populaţiilor nordice: 
cocoşarii, mătăsarii, cioara de semănătură, scatiii, 
nagâţii, bodgroşii, cinteza de iarnă, în timp ce 
"rezervoarele avicole zonale coboară spre regiuni 
sudice mai calde (fringilide şi motacilide)"

Peste 90 % din speciile prezentate au nevoie 
direct sau indirect de un copac, de un zăvoi, de pădure. 
Chiar şi răpitoarele care vânează în câmp deschis au 
nevoie de copaci pentru a-şi construi cuibul (între ramuri 
sau scorburi) la unele specii acvatice sau cioconidele. 
Puţine specii nu sunt legate direct de arbori în general 
speciile acvatice, ele cuibărind însă mai bine protejate 
de vânători şi răpitorii naturali acolo unde pe lângă 
vegetaţia palustră există specii arboricole.

Natura nu e risipitoare!! Toate resursele pădurii 
sunt exploatate cu maximum de randament. Chiar dacă 
există concurenţă pentru hrană în cadrul aceleiaşi specii 
(picide) sau între alte specii aviene diferite (picide sitide 
- certhite) sau cu alte specii şi alte familii şi / sau regnuri 
(animale, insecte, ciuperci) pădurea oferă tuturor 
"cazare şi masă".
N.B. Nu există de fapt o concurenţă reală. Ca şi în cazul 
limicolelor care se hrănesc în zonele litorale şi păsările 
forestiere exploatează resursele pădurii în funcţie de 
lungimea ciocului şi mărimea speciei.

Acolo unde nu există copaci păsările vor 
prolifera. Aceasta din cauză că păsările nu sunt decât 
în cazuri rare cazuri foarte strict specializate, meniui lor 
fiind atât vegetal cât şi insectivor sau chiar omnivor. 
Astfel, un singur copac poate fi de-a lungul vieţii lui (de la 
lăstar la trunchi viguros până la scorbură şi putregai) 
sursa de hrană, refugiu şi loc de cuibărit pentru zeci de 
specii.

Fire nevăzute leagă păsările de celelalte 
vieţuitoare aie pădurii, de plante, de insecte, de fructele 
pădurii şi de ciuperci, de sursele de apă şi chiar de 
arborii morţii. Pădurea este casa lor! Să le păstrăm 
nealterate farmecul şi bogăţiile ei.

N.B. Această categorie a speciilo r pe 
microhabitante şi nişe ecologice s-a făcut doar din 
considwerente teoretice şi din necesitatea unui studiu 
schematic al habitantelor din zonă. în realitate lucrurile 
privind conexiunile şi interconexiunile dintre păsări, 
speciile animale, fauna entomologocă şi herpetologcă, 
regnul vegetal, au caracter, au un caracter atât de 
complex încât deseori nu pot fi cuprinse în înţelegerea 
noastră. (va urma)

ILIE HOZA
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Io n  Barna - e tn o g ra f şi fo lc lo ris t (3)
ERATA

Ne cerem scuze cititorilor şi 
autorului acestui studiu , întrucât partea 
a 3-a, publicată în nr, anterior, face parte 
dintr-un alt text; aşadar, continuarea 
părţii a 2-a este cea tipărită în acest 
număr.

REDACŢIA

Redăm m ai jo s  cântece care se 
descântă fetelor:

Doamne, Sfântă Mărie, 
Sfântă de tine,
Eu nu torc,
Eu-ntorc 
întorc urile,
Făcăturile.
Oricine ce-o făcut,
Oricine ce-o adus,
De-o făcut o fată cu o fată 
Ori două surorri laolaltă,
O văduvă grasă,
Ori fină cu nănaşă,
De-o făcut cu păr de lup,
Ori cu c.... de lup,
Ori cu păr de mâţ,
Ori cu c.... de mâţ, Ori cu păr 
de om,
Ori cu c.... de om,
Ori cu păr de câne,
Ori cu c.... de câne 
Ori cu muci de moşneag,
Ori cu balegă de gândac,
Ori cu oase de drac.
Oricine ce-o făcut,
Oricine ce-o luat 
Eu toate le-ntorc pe cap! 
Oricine ce-o adus 
Eu toate le-ntorc 
Pe capul lor, 
în casa lor, 
în masa lor, 
în ograda lor, 
în veşmintele lor, 
în lada cu hainele lor, 
în toate iae lor, 
în oala cu mâncarea, 
în patu cu-aşezarea!
De-o făcut cu piele de 
gândac

Eu toate le-ntorc pe cap.
De m-o pus în dos de stâlp, 
Ori în dosul casii, 
ori în copită de cal 
Ori în srupătură de cal 
Ori în srupătură de mal, 
eu toate le desfac.
Al meu trup rămâne mândru 
şi curat
Cum Maria Sfântă l-a lăsat. 
Bună dimineaţa, apă 
mândră,
Şi mergătoare,
Şi curăţitoare,
Şi de ieac folositoare !
Eu amvenit 
C-am auzit
Că cureţi pietrele de rugină 
Şi rădăcinile de tină!
Eu n-am venit să mă speli 
De tină că-s tinoasă 
Nici de până că-s pânoasă, 
Că de tână şi de până 
Mă spăl eu.
Eu am venit,
C-am auzit
Că eşti apă curăţitoare
Şi mărgătoare
Să mă cureţi şi pe mine.
Mă cureţi din creştetul 
capului,
Din dosul capului,
Din faşa obrazului,
Din dosul meu,
Din faţa mea,
Din lăcaşul meu,
Din masa mea,
Din hainele mele,
Din toate aie mele !
Di pe trupul meu,
Di pe buzele mele,
Di pe veşmântele mele.
Cine mi-o făcut cu-o mână 
Eu desfac cu nouăzeci şi 
nouă.
Cine mi-o făcut cu-o mână, 
Eu desfac cu nouăzeci şi 
nouă.

Cine mi-o făcut cu-o mână, 
Eu desfac cu nouăzeci şi 
şapte.
Cine mi-o făcut cu-o mână, 
Eu desfac cu nouăzeci şi 
şase.
Cine mi-o făcut cu-o mână, 
Eu desfac cu nouăzeci şi 
cinci.
Cine mi-o făcut cu-o mână, 
Eu desfac cun nouăzeci şi 
patru.
Cine mi-o făcut cu-o mână, 
Eu desfac cu nouăzeci şi 
trei.
Cine mi-o făcut cu-o mână, 
Eu desfac cu nouăzeci şi 
două,
Cu harnicele mele cu- 
amândouă,
Cu degetele mele cu tus- 
zece
Limba-n gură să le sece !
Ele să nu mai poată face,
Eu toate să le pot desface.
Al meu trup să rămâie 
mândru şi curat 
Ca argintul străcurat 
Cum Maica Sfântă m-o lăsat 
Şi să-mi capăt şi eu bărbat.

A lt descântec. Se întrebuinţează  
tot la bobotează , are acceaşi 
acuză ca şi ce l de m ai înainte:

Dimineaţa m-am sculat, 
Dimineaţa m-am diriticat 
Decât casa nemăturată, 
Decât vasele nespălate, 
Decât baba-n uliţă,
Decât şarpele-n trâmbiţă, 
Decât clonţul paserilor, 
Decât limba clopotelor. 
M-am luat pe calea lui 
Traian
la râul lui Iordan,
Cu struţi de busuioc

Şi cu unt de băroanoc,
Cu tri fire de tămâie albă 
să fiu la toată lumea dragă. 
Nu m-am putut curăţi,
Nu m-am putut limpezi, 
m-am aflat de aici orbită 
Şi de ureci asurzită,
De nas înăbuşită,
De gură amuţită,
De mână legată,
De picioare împcelecată. 
M-am prins a mă cânta,
A mă dăuli.
Nime-n lume 
Nu m-o auzit,
Numai Maica Domnului .
Şl poarta ceriului,
Cum m-o auzit 
Cum o coborât 
Pe o scară de aur.
Cum m-o întrebat:
Ce te cânţi?
Mândră şi frumoasă 
Ce te dăuleşti?
Nu te cânta,
Nu te dăuli!
De urechi desurzi-te-oi,
De ochi desorbi-te-oi,
De nas desnăduşi-te-oi,
De mâini deslega-te-oi,
De picioare despeleca-te-oi, 
De mâna dreaptă lua-te-oi, 
Pe lordna în sus ţipa-te-oi, 
De poate relele scutura-te- 
o l,
Pe lespede de aur sui-te-oi, 
în cămaşă de dragoste 
îmbrăcate-oi,
în cizme de joc încălţa-te-oi 
în mâna voinicilor da-te-voi, 
La cei tineri pu pahare pline, 
La cei bătrâni cu vorbe 
bune!
A zis Maica Domnului:
Oh, mândro şi frumoasă, 
M-am uitat în jos 
N-am văzut nemica 
M-am uitat în sus

Am văzut tri zori,
Tri surori a soarelui:
Una o cema dragostea, 
Una o cema frumuseţea, 
Una o cerne iboştea. 
Dragostea de dragă 
în braţe te-a cuprins, 
Frumuseţea, frumuseţe, 
în faţă ţi-o scris,
Iboştea cu iboştile 
te-au aprins.
Sfinte vinte,
Domoli-te!
Vii de peste vârful munţilor, 
Peste crucea melizilor, 
Peste văi,
Peste cormăi!
Dacă intri în sat 
Te izbeşte de coarnele 
boilor,
De vârful parilor,
De crucea ferestrelor,
De obrazul oamenilor!
Dar te fă,
Sfinte vinte,
Domoli-te şarpe,
Laur bălaur.
Şl te du şi-mi cată ursitul 
meu!
De-i de-aici din sat,
Al doilea sat 
Pân-al nouălea sat,
A! nouălea ţară,
A! nouălea hotară 
Să n-aibă stare,
Nici aşezare
în casă cu fraţii la masă.
Să n-aibă stare 
Până ce-o veni 
La mine anume,
Să nu poată cuprinde pe 
nime
Pân-m-o cuprinde pe mine. 
Să nu poată vorbi cu mine 
Pân- ce o grăi cu mine I

(va urma)

Prof. LIVIU PĂIUŞ

S-au născu t în lun ile  august 
-septem brie 2001:

Berende Alexandra-Maria 
Cărbune Valentin 
Balotă Mihai-Florin 
Vertic Bianca-Marja 
Dumitru Solovestru Daniei 
Bontaş Mihai-ionică 
Moisil Dumitru-Marius 
Motofelea Alexandra-lonela 
Oprea Octavian-Samuel

Ometiţă Alexandru-Alin 
Pui iacob-lonuţ 
Tămaş Marius-Dorin 
Pop Vasilica-Andreea 
Hădărău Cristian-loan 
Chisăliţă Vasile-Florin 
Luchi Florin-lonuţ 
Isip Simona-Arsinica 
Ştefan Vasile-Lazăr 
Berende Victoria 
Bîrta Ilişca

Să crească mari, înţelepţi 
şi frum oşi!

S-au căsătorit în lun ile  august-septem brie:

Ureche Viorel şi Sidor Lucreţia 
Pădure Dumitru-Nicolae şi Adam Firuca Ana 

Scurtu Ioan şi Candale Lucreţia 
Ureche Grigore şi Lorinţiu Anuţa 

Jarda Alexandru şi Şpaimoc Sanda-Maria 
Pui ionică Ovidiu şi Şorobetea Mariana 

Lorinţiu Dorel şi Ureche Maria 
Cărbune Dănuţ şi Berende Cornelia 
Luchi Vasile-Pompei şi Avram Letiţia

Le urăm casă de piatră !

Au decedat:

Avram Maria 75 ani
Bîrta Lucreţia 64 ani
Berende Maria 87 ani
Ureche Augustin 69 ani
Rebrişorean Beniamin - 70 ani
Zavaschi Ioan 87 ani
Ometită Valentin 61 ani
Măgurean Grigore 86 ani
Bolbos Ioan 38 ani

Dumnezeu să-i odihnească !
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