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Trebuia ca, în orizontul satului ce! mai drag lui Liviu 
Rebreanu, măcar una dintre metaforele condeiului său să se 
întruchipeze, să rodească şi apoi să producă cultură

Această metaforă este şi va rămâne "cuibul visurilor", 
supranumele rebrenian al acestui aşezământ sub soare. Ea s-a 
prefăcut mai întâi în fiinţa unui muzeu local care în curând va 
împlini 45 de ani de vieţuire, pentru ca apoi, sub acoperişul 
acestuia, şi din dogoarea aceluiaşi condei al marelui romancier, să 
înmugurească o revistă omonimă.

Aşadar, o instituţie şi o revistă locale născute din aceeaşi 
dragoste de plai natal, mângâiate amândouă sub acelaşi nume 
predestinat, amândouă puse în slujba aceluiaşi ideal: apărarea 
identităţii noastre culturale.

într-o primă variantă revista a apărut în intervalul 1967- 
1977, ca mesager ai cercului literar-folcloric "Liviu Rebreanu" din 
şcoală, într-un şir de 7 numere, cu un tiraj de ...IO exemplare 
dactilografiate. Primul număr a fost prefaţat de văduva marelui 
romancier, d-na Fanny, care, printre altele, nota: "Mândrilor 
vlăstari ai comunei Maieru, ce purced astăzi să-şi desfăşoare 
stindardul, care poartă în cutele lui gândurile inteligenţei lor, le 
urez şi doresc cu dragă inimă, ca de aici din "Cuibul visurilor" să-şi 
ia zborul înaripat de silinţă şi talent, cât mai mulţi dăruiţi fii ai 
acestor meleaguri." Dacă apariţia s-a întrerupt atunci, în anii aceia 
încrâncenaţi, ideea a rămas şi a odrăslit din nou, datorită unui grup 
de intelectuali ai locului: prof. ICU CRĂCIUN, prof. LIVIU 
URSA, înv. ILIE HOZA, dr. LOGIN BERENDE şi semnatarul 
acestor rânduri. S-au mai alăturat apoi iniţiativei noastre: menag. 
IERONIM ANDRONESI (S.U.A.), procurorul MACAVEI AL. 
MACAVEI, poetul DAMASCHIN POP-BUIA (Germania).

Am aşezat lucrarea noastră sub oblăduirea Consiliului 
Comunal, a primarului IOAN CĂRBUNE, viceprimarului IOAN 
ANDRONESI şi a doamnelor CLARA RAŢIU, secretară şi 
VERONICA HANGEA, contabilă, care, atunci când s-a putut, ne- 
au sprijinit financiar.

Noua serie, în tiraj de 500 exemplare, a avut ca punct de 
plecare festivităţile de neuitat ale "Zilelor Măierene" din 
primăvara lui 1995, sărbători care au împodobit viaţa acestui sat 
dăruit de Dumnezeu nu numai cu o natură superbă, dar şi cu 
oameni pe măsură, neîntrecuţi zămislitori şi păstrători de tradiţie şi 
credinţă strămoşească. Oamenii satului rebrenian!

Cu şase ani în urmă era greu să nădăjduim că "foaia"

Li se pare, poale, unora, neverosimil faptul că în 
urmă cu şase ani lua fiinţă prima şi singura revistă sătească, 
zicem noi, din România: "Cuibul visurilor". lat-o ajunsă în 
pragul celui de-al 50-lea număr şi al 7-lea an de existenţă.

Copilul de suflet numit "Cuibul visurilor" este 
creaţia celui care a dat pentru Maieru totul, fără a pretinde pentru 
sine ftimic, este şi aceasta, în mod cert, o latură a nobleţei 
sufleteşti- magistrul despre care s-a spus şi s-a scris că sfinţeşte 
locul unde există: prof. SEVERURSA.

Au privit atunci şasiu cârtitori şi invidioşi unii 
măiereni spre nou înjghebatul colectiv redacţional, asta şi ca să 
confirme firescul greu al orcărui început. Au contestat până şi 
pluralul substantivului din titlu. Apoi nu s-au găsit întotdeauna 
şi la scadenţă banii pentru achitarea facturilor ce somau redacţia 
revistei. Astăzi, poate aceiaşi cârtitori citesc cu respect şi 
admiraţie revista care a devenit a  noastră, a tuturor măierenilor, 
aşa cum ne place să-i spunem.

S-a demonstrai tuturora - sceptici sau optimişti - că 
se poate şi că există la sate o revistă funcţională, citită şi 
îndrăgită de tot mai multe persoane, apreciată prin cuvinte 
elogioase * în acest sens sunt şi cuvintele de laudă tocmai din 
acest număr - de la tot mai multe personalităţi ale culturii 
româneşti actim.e.

Cum a fost posibilă minunea? (căci minune se 
cheamă faptul de a scoate o revistă Ia sate). Ce program a avut şi 
are? Care suni scopurile urmărite de nou-creata revistă? Dar 
câştigurile realizate pânăîn momentul de faţă?

Iată o parte din întrebările care se pot pune în prag de 
jubileu. întrebările care îşi aşteaptă răspunsurile... Noi 
creionăm câteva posibile răspunsuri la o parte din întrebări.

S-au simţit, încercări revuistice mai mult sau mai

noastră, niiii întâi ca o fragilă scânteiere şi un mic reper cultura! al 
locurilor, va deveni un periodic mult aşteptat şi bine apreciat, pe o 
arie mult mai largă, de către cei ce îl citesc şi îl susţin

Cirupul de redactori tineri, toţi foşti elevi ai şcolii lui 
Rebreanu. Iii de merit şi de nădejde ai Maieruiui, formează o 
echipă de excelenţă, de care, ca fost dascăl al lor, mă simt mândru, 
iar formula succesului revuistic, dacă acesta a fost să lle, stă 
tocmai în solidaritatea izvorâtă din legământul lor de fidelitate 
faţă de vatra natală.

Noi nu facem doar excursii de agrement la sat, ci trăim 
cu satul, plângem, râdem şi nădăjduim odată cu el şi cu rădăcinile 
lui prefigurate în şiragul acestor case vechi, presărate în paginile 
acestui număr omagial al revistei. Ele au fost văzute şi cutreierate 
de Rebreanu. precum măgurile din preajmă...

Fără a fi nişte bolnavi incurabili de paseism, cum mai 
spuneam cândva, deplângem laolaltă soarta satului într-o epocă în 
care lumea e atât de bulversată şi predispusă spre modernitate cu 
orice preţ. Dacă civilizaţia înseamnă pentru noi şi confort, cultura, 
cum se mai alirmă pe ici-colo, trebuie să fie o luare de atitudine 
prin interferenţa minţii cu inima: Este acesta un idea! înalt al Astre 
care dă substanţă şi impuls eforturilor noastre din ultimul deceniu.

Ei. astriştii înaintaşi, printre care şi familia Rebrenilor, 
Rebreanu însuşi, au aşezat urzeala. Noi să facem bătătură, ca în 
ţesutul unei pânze de in sau a unui frumos cingeu măierean...

Natural, nici ei, ţăranii, nu mai sunt dispuşi să trăiască 
din nostalgiile şi dorul de înaintaşi, dar în drumul şi disperările 
unei tranziţii buimace, tracasaţi de nesiguranţa unui mâine, 
simţim laolaltă pierderea treptată a identităţii. Aspectele acestea 
vor rămâne unele din dezideratele de bază ale micii noastre 
publicaţii.

C u vremea, menţinând corespondenţă cu mai multe 
personalităţi din ţară şi de peste hotare, numărul colaboratorilor de 
prestigiu a crescut mai mult decât îndrăzneam să sperăm. Fireşte, 
ecoul periodicului a devenit mai larg, temele abordate mai 
diverse. Publică aici nume de notorietate intelectuală care sporesc 
valoarea de reprezentativitale a revistei, încât, (ară a fi prea lipsiţi 
de modestie, să putem-deveni în acest spaţiu someşan, un reper, un 
criteriu valoric autentic. încurajările domniilor lor, universitari de 
seamă, scriitori, au impulsionat Iară întrerupere zbaterile noastre 
redacţionale. Cu acest prilej le aducem tuturor cele mai calde 
mulţumiri însoţite de recunoştinţa noastră sinceră şi de speranţa că 
vor continua să ne rămână aproape. în acest scop, d-l Icu Crăciun, 
excelentul nostru redactor şef, a alcătuit un repertoriu a! numelor

L /D !..
puţin izbutite au existat în trecutul Maieruiui, cu un număr de 
locuitori apropiat de ce! al unui orăşel; s-au simţit, aşadar, energii 
intelectuale multiple, născute şi necârmuite în forme de 
manifestare dintre cele mai adecvate,

Să copiem ceea ce s-a citat în chiar numărul inaugural 
(mai 1996):"..., Şi fiindcă toate acestea trebuiau să primească un 
nume", numele cel mai potrivit inspirat şi drag tuturora, începând 
cu Liviu Rebreanu, a fost şi se va veşnici în "Cuibul visurilor".

Marile reviste româneşti au apărut în prima jumătate 
a sec. al XlX-lea. Ele aveau programe şi priorităţi precis 
determinate. Eliberare naţională. Unire. Reforme. Vot universal. 
Democraţie.

Aceste idealuri, în parte, sunt realizate.
Astăzi sunt alte priorităţi şi idealuri. Tranziţie. 

Integrare. Globalizare. Economie de piaţă. Desăvârşirea 
democraţiei (dacă se poate vorbi de o desăvârşire a 
democraţiei?'). Plus multe altele.

Revista noastră a apărui la sfârşitul mileniului doi, 
este de interes şi arie de răspândire locale, iar pretenţiile, ţelurile 
şi idealurile sunt corespunzătoare.

Dar, cum orice revistă este un factor de iradiere 
culturală, şi "Cuibul visurilor" încă din articolele-program din 
primul număr şi-a fixat anumite ţeluri sau idealuri: "înnobilarea 
oamenilor acestui ţinut", valorificarea tradiţiilor şi potenţelor 
locale, "dialog între generaţii", descoperirea şi lansarea 
talentelor locale, educaţie (poale că nici nu greşim şi nici nu 
exagerăm spunând că măierenii sunt crescuţi în spiritul cultului 
operei rebrenene) şi "răspundere morală".

Care sunt câştigurile deja realizate de revistă? 
(Despre cele pecuniare nici nu încape vorbă).

A lc înşira exhaustiv este imposibil. Ele se vor

celor care au publicat la noi de-a lungul celor 50 de numere.
Ca într-un fel de veritabil parteneriat şi soliaritate 

colegială, Dumneavoastră stimaţi colaboratori, ne obligaţi să nu 
ne lăsăum copleşiţi de oprelişti de tot felul şi să înaintăm fară a 
pregeta.

Dovadă că revista place rezidă şi în rândurile de caldă 
apreciere şi recomandări la care nu ne aşteptam şi pe care le vom 
preface în instrumente de lucru în viitor.

în acelaşi timp suntem pe deplin conştienţi că este loc de 
mai bine şi că lucrarea noastră poate fi mereu perfectibilă. Să fim 
iertaţi pentru unele erori de la cele de concepţie până la cele de 
tehnoredactare, fiindcă distanţa dintre Maieru şi Bistriţa, unde ne 
tipărim revista, este destul de mare şi nu putem asigura 
întotdeauna corectitudinea care s-ar impune.

Ne ferim pe cât se poate de provincialismul cultural 
îngust şi exclusivist. Ar fi nevoie, ştim, de o mai largă oglindire a 
actualităţii economice imediate a comunităţii. De aceea, repetăm 
chemarea către instituţiile, oficialităţile şi către cetăţeni să pună 
mâna pe condei şi să ne furnizeze informaţii şi sugestii care pot 
spori comunicabilitatea revistei. Reamintim cititorilor, mai ales 
celor localnici, că revistele, fie ele cât de mici, nu pot supravieţui 
fără susţinere financiară, de aceea îi îndemnăm pe cei interesaţi 
să-şi facă publicitate prin intermediul publicaţiei noastre.

Grupul nostru de lucru se va aşeza din nou la masa 
tăcerii creatoare din noi înşine şi va chibzui cum să păşească mai 
departe.

La anul şi la mulţi ani!
Sever Ursa

decanta în timp.
Deocamdată suntem în măsură a ne opri la un bun 

câştigat cert: redactorul-şefal revistei, prof. ICU CRĂCIUN.
Sub aripa proteguitoare şi emulativă a mentorului 

spiritual al revistei - actualul şi eternul ei director - întocmai 
cum s-au petrecut lucrurile la mai ţoale revistele româneşti care 
au produs în timp mulţi scriitori remarcabili; revista "Cuibu! 
visurilor" l-a lansat pe scriitorul leu Crăciun.

Bunăoară, oricând s-ar putea alcătui două volume 
onorabile - primul de critică literară sau de critică de 
întâmpinare, al doilea din cronici politice (ca să nu mai vorbim 
de cele două-trei volume ce-i zac în sertar) dată  s-ar aduna 
articolele publicate numai în revista noastră şi dacă s-ar găsi 
editorul (cu bani) care să le scoată pe piaţa cărţii.

Dacă ne-ar permite autorul să-i prezentăm câteva 
trăsături ale cronicilor sale - şi poate ale scrisului său - atunci 
ne-am grăbi, spunând înainteaaltora, cele cc urmează.

Dacă în primele cronici, acelea de critică de 
întâmpinare, este complezant, plin de patos local, subiectiv şi 
parcă încântat de cei recenzaţi; poate pentru că creaţiile locale 
deocamdată sunt puţine şi de încurajat - vai de cei încondeiaţi 
pentru atunci când va avea materie primă din abundenţă! - şi 
probabil penlni că suntem sub îndemnul heliadesc: "Scrieţi, 
băieţi, scrieţi!". în cea de a doua categorie de articole - cronicile 
politice - este obiectiv şi dur, mai mult taie decât croieşte, mai 
mult caustic decât ironic. Nu scapă de sub bisturiul său incisiv 
necriticate orice tară sau plagă socială, neajuns istoric, erori ale 
guvernanţilor, pasivitate parlamentară, nesubliniind nici un 
succes politic (care oricum se mai înregistrează din când în 
când). M acavei Al. Macavei

(continuare în pag. 2)
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Măsura deplină a talentului său încă nu s-a produs, 
dar, în mod sigur, este un atu câştigat în activitatea redacţională 
ce atrage un număr tot mai mare de cititori de la un număr la 
altui al revistei.

Rezumând travaliul de la revistă, rezultă, aşadar, că 
îşi sprijină activitatea, de laînceputşi până în momentul de faţă, 
pe cei doi atlaşi: prof. Sever Ursa şi leu Crăciun.

*  *  *

După mai multe criterii, se pot face tot atâtea 
clasificări privind activitatea în cei peste cinci ani de 
existenţăairevistei.

Noi ne-am oprit la cel cantitativ statistic, poate că 
cifrele seci sunt mai grăitoare din mai multe puncte de vedere.

Astfel, în "Cuibul visurilor" au semnat 172 de 
persoane.^

în topul primelor 11 condeie, s-au plasat: directorul 
revistei (prof. Sever Ursa) cu 104 articole; redactorul şef (prof. 
îcu Crăciun) 84 articole; bronzul îi aparţine redactorului Iiiuţă 
Hoza cu 39 articole; apoi urmează prof. lacob Naroş cu 34 
articole; dr, Vaier Scridonesi-Călin cu 20 de articole; locul şase
- ex. aequo •  este ocupat de Clara Raţiu şi Liviu Ursa; locul 
şapte aparţine d-lui Aurel Cleja (16 articole); prof. univ. dr. 
Ieronim Marţian ne-a onorat revista cu 15 materiale; dr. Login 
T. Berende ocupă locul nouă cu 13 articolc; locul zece îi revine 
prof, Ovidiu Petri cu 12 articole; locul unsprezece cu 11 
materiale (nostimă coincidenţă de cifre) este ocupat de nici mai 
mult nici mai puţin de patru persoane: Damaschin Pop Buia. dr. 
George Uza, prof. losif Paneş şi Elena Cărbune,

Locurile 16 -172  sunt deţinute în revista noastră de 
persoane care au publicat între unu şi opt articole.

O menţine specială o necesită cei care au scris în 
revista "Cuibul visurilor", au fost şi nu mai sunt In semn de 
aducere aminte şi pios respect îi pomenim pe: Radu Telceanu, 
Gavril Floşui, Gavril Seridon, LucaOnul, Ioan Hangea.

*  *  *

Aşadar, jubileul revistei "Cuibul visurilor" este o 
ocazie fericită de bilanţ, analiză, privire obiectivă şi critică 
asupra noastră înşine, spre nemurirea revistei.

De a ltfe l, p en tru  s tim u la rea  sp iritu lu i de 
publicistică al măierenilor, circulă deja o butadă în sat cu un 
oarecare iz macabru. Şi anume: "Scrie, mă, şi tu măcar două 
articole la revista Cuibul visurilor, că pentru ultimul avem noi 
grijă să te publicăm la rubrica decedaţi t"

Iar la cei şase ani împliniţi, 50 de numere bătute să-i 
dea Dumnezeu atâta viaţă încât pe frontspicialul ei să fie 
inscripţionată cifra latină de existenţă D !

M acavei Al. M acavei

Bucureşti, 8 septembrie 2001

... mulţumesc pentru revistele trimise. Ar fi necinstit 
din partea mea să afirm că, în sfârşit, a-ţi spart inima târgului. 
Deşi, uneori, articolele publicate puteau apărea şi în presa 
centrală (cea bună,căci nu puţine perioadice se află sub baremul 
bunei-cuviinţe). Ceea ce faceţi voi, este însă extraordinar sub 
raportul aproprierii satului de oraş, schimbării de mentalitate, 
occidentalizării vieţii rurale. Este dea dreptul formidabil, mult 
deasupra standardului cultural al multor oraşe adormite de pe 
sfintele noastre plaiun. Bravo, profesore, care prin întreaga ta 
ţinută intelectuală, ţi-ai fi meritat un loc onorabil în orice parte a 
ţării. Personal regret că, de la început, nu v-am luat în serios. Va 
fi fost şi unda de provincialism transmisă de unele articole. 
Explicabile pe plan local. Regret că din cele opt pagini ale 
revistei măcar o jumătate de foaie n-am îngrijit-o, reproducând 
documente din uriaşa arhivă Rebreanu, cu prelungite ecouri în 
viaţa literar-artistică a ţării. Nu uita că pe parcursul a patru 
decenii eu am copiat cu mâna peste o mie de scrisori adresate 
lui Rebreanu de către cei mai înzestraţi oameni de cultură din 
prima jumătate de veac românesc, scriitori, artişti, plastici, 
actori, pentru nu a mai aminti corifeii vieţii politice, de la Carol 
al Il-lea, la căpeteniile partidei ardelene, în cap cu luliu Maniu. 
l - l

Sigur că experienţa poate fi reeditată, ridicând cu 
mult ştacheta revistei voastre, menită să intre într-un circuit 
istorico-literar obligatoriu. Nu depinde numai de mine ca atari 
praguri să fie urcate. Eu nu trăiesc ca bădia Aiecsandri, la 
Mirceşti, aşteptând să cadă neaua. Un cuvânt îl mai au şi 
autorităţile voastre dispuse să primească totul şi să nu ofere 
n im ic ...

Niculae G heran

JUBILEU - 50
3tttttuncn bc la Pinteni

îmi aduc aminte de ziua (şi nu e prea 
departe ziua aceea) în care bunii mei prieteni 
SEVER URSA şi ICU CRĂCIUN din Maieru au 
"descălecat" !a Beclean şi mi-au spus că musai să 
facă şi ei o gazetă. Mi-au pus manuscrisele în faţă 
şi m-au rugat să-l ajut la alcătuirea machetei (eu 
aveam deja "la activ", precizez, câteva zeci de 
numere ale publicaţiilor "Pasai11 şi "Observatorul

Aşa s-a născut "Cuibul Visurilor", care, 
iată, a ajuns la numărul 50, aniversar.

Deşi apare "la ţară" (aproape unicat în 
România!), revista reuşeşte să intereseze Ţara, 
nu doar locul unde se redactează. E meritul unui 
grup de intelectuali, în frunte cu mai sus pomeniţii, 
director şi redactor şef, care au reuşit să 
depăşească inerţiile locale şi greutăţile financiare 
şi să fie punctuali cu cititorii.

Minunea naşterii, minunea de a fi, minunea 
de a rezista în timp înseamnă şi minunea care se 
cheamă CUIBULVISURILOR.

La mulţi ani, cu muiti cititori!i 7 t

Aurei Podaru

Sunt un cititor statornic al revistei 
"Cuibul Visurilor", prin grija prietenului meu, 
vrednic cărturar năsăudean, Sever Ursa, care 
mi-o trimite cu regularitate în Blajul Şcolii 
Ardelene unde sunt dascăl de literatura română 
de aproape patru decenii. O citesc cu bucurie, 
îmi sunt dragi paginile ei care-mi aduc în suflet 
spiritualitatea viguroasă a mândrei Ţări 
grănicereşti a Năsăudului, pe care o cunosc bine 
din anii copilăriei petrecuţi ia Salva, pe malul 
Sălăuţei. Anii aceia de la Salva rămân şi pentru 
mine un "Cuib al visurilor". Lor le datorez 
preferinţele mele literare şi truda condeiului 
evocator, ce se îndreaptă spre oamenii acestor 
locuri. Andrei Mureşan, George Coşbuc, Ion 
Pop-Retegan, Liviu Rebreanu, Iustin Ilieşiu.

Nu ştiu dacă mai sunt în ţară publicaţii 
culturale ce apar într-un sat sau într-o comună, 
chiar dacă Maierul "cuibul visurilor" lui 
Rebreanu, nu e o aşezare ca oricare alta. Aici, o 
mână de oameni cu dragoste de locurile de unde 
au văzut lumina zilei şi cu respect pentru trecutul 
cultural al ţinutului năsăudean, fac, prin această 
revistă un act de înaltă pedagogie culturală. 
Acum când tipăresc cel de-al 50-lea număr al 
revistei "Cuibul visurilor" îi îmbrăţişez dintr-o 
depărtare ce este numai fizică, pentru că 
sufleteşte totdeauna mi-au fost aproape, şi le 
doresc ca şi de acum înainte să tipărească alte 
multe numere la fel de bune.

Ion Buzaşi

Constat cu uimire cum au trecut de grăbiţi 
ultimi ani la răscruce de secole şi milenii! Am trecut 
pragul despărţitor al suişului şi iată, aproape e dus 
şi primul an al începuturilor altor calendare. în 
ultimii 5 ani am urmărit mai cu seamă destinul 
publicaţiei "CUIBUL VISURILOR”. A depăşit 
greutăţile şi clătinările copilăriei şi a intrat bine în 
noile cronologii ale erei creştine. Şi cu atât mai 
ptâcut constat că începe să se rotunjească o vârstă 
a revistei şi de-a dreptul sunt emoţionat că se 
pregăteşte apariţia numărului JUBILIAR 50 ! Pe 
care îl întâmpin cu salutul de a-l urma ritmic cel 
Centenar, şi cu nerăbdarea de a-l avea în casă de 
sărbători! Ca un colind.

Teodor Tanco

Stimate Domnule D irecto r Sever Ursa,

Profitând de prilejul unic ce ni se 
oferă prin apariţia celui de-al 50-lea număr 
al revistei "Cuibul visurilor*', vă transmitem 
cord ia le  urări de bine şi s ta to rn ice  
sentim ente de aprecie re  a activ ită ţii 
întregului colectiv de redacţie. Alături de alte 
publicaţii de acest gen, Dumneavoastră 
demonstraţi că românii de pretutindeni 
oraşe sau sate militează pentru o cultură 
românească de înaltă ţinută şi de un 
respectabil prestigiu.

Vă dorim noi şi necurmate succese.

Revista Română 
laş i

"<£ut&ut n 
In al 5B3-lea an

Cu prilejul numărului jubiliar 50 
poftesc să-mi exprim cu sinceritate admiraţia 
şi preţuirea pentru ţinuta informativ-culturală 
şi pentru dizainul plăcut al periodicului 
"Cuibul visurilor". Rezonanţa mioritică a 
plaiurilor măierene prezentă în "Cuibul 
visurilor" îmi picură în suflet, număr de 
număr, stări de stâmpărare şi de bucurie. 
Simfonia dacică a Doinelor are în "Cuibul 
visurilor" un vlăstar sănătos şi bine făcut sub 
patronajul spiritului rebrerian şi coşbucian. îi 
doresc "Cuibului visurilor" ani mulţi de 
apariţie şi mulţi, mulţi colocatari de astăzi 
îna in te !

Felicit Consiliul local ai Maierului, pe 
domnul director Sever Ursa, pe redactorii 
revistei pentru eforturile deosebite depuse 
ca periodicul să vieţuiască, dar nu oricum, 
spre bucuria cititorilor din zonă şi nu numai I 
Vă doresc tuturor sănătate, putere de muncă 
şi spor în devotamentul pentru susţinerea şi 
creşterea Fătului-Frumos ivit în mirificul 
M aieru!

prof. F. B rădeanu - Simeria

R eviste i "C u ibu l v is u r ilo r"  
Ju b ile u l a 50 num ere

Citesc din scoarţă-n scoarţă, în 
ultimii 3 ani, revista "Cuibul visurilor".

Mă trag din satul Poiana Ilvei de 
unde am fost obligat ca-n anii 1940-41, ia 
numai 16 ani, datorită odiosului DIKTAT, să i- 
au d rum u l bezne i, sp re  C âm pulung 
Moldovenesc, în România.

La apariţia numărului jubiliar 50 
transm it în tregulu i co lectiv redacţional 
urările mele de alte şi alte succese.

în context arăt că este izbitoare 
asemănarea dintre tematica revistei şi 
discuţiile purtate la întâlnirea de la Poiana, 
cu mama, lelea Ana, a celor 11 fraţi Bumbu, 
timp de aprope 40 ani, din 4 în 4 ani, până în 
1989.

col. ing.(rez.)
Logh in  Bum bu
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Motto:
Bătrânele noastre lunci măierene
Ne mai aduc şi-acum câte-un cuibar de stele.
Ca să învingem, prieteni, va trebui,
Va trebui să luminăm odată cu ele...

Bunul meu profesor (într-un sens 
mai larg, al nostru, al tuturor măierenilor) 
Sever Ursa, mi-a cerut, într-o scrisoare 
datată 24 octombrie, 2001, să scriu câteva 
"rânduri" despre revista "Cuibul visurilor", 
pentru numărul 50 (jubiliar). O fac cu multă 
plăcere. Nu ştiu însă dacă voi şi reuşi să 
exprim ceva pe măsura aşteptărilor Domniei 
Sale, dată fiind povara amintirilor mele 
măierene care-mi răsfiră gândurile şi-mi 
accelerează pulsările inimii...

Pentru că, de fapt, începuturile 
revistei trebuie căutate la rădăcina a treizeci 
şi mai bine de ani, când sufletul unora dintre 
noi se forma sub înrâurirea părinţilor şi a 
dascălilor nepereche din lumea satului 
măierean de atunci : Sever Ursa, Cornelia 
Sângeorzan, lacob Naroş, Larion Cărbune, 
losif Paneş, Simion Sângeorzan, Mircea 
Ştefan, Lucia Borodi, Doina Ursa, Oniţa 
Popiţan, Aristina Bazga, Lucia Ştefan, Maria 
Flămând, Marcela Todoran, Ioan Todoran, 
Lazăr Ureche, M acavei Al. M acavei, 
A lexandrina  Groze, T îtus Regvald, Ion 
Telceanu, Radu Telceanu, Dorel Bozga 
ş.a. Atunci am simţit, cu adevărat, că nu 
numai cimitirile din Maieru sunt amestecate 
cu cenuşa şi oasele înaintaşilor ci şi ţarina 
întreagă, vegheată de umbrele şi sufletele 
unor ilu ş tr i d isp ă ru ţi, p recum  L iv iu  
Rebreanu, Ius tin  llieşu , Em il Boşca* 
M ă lin , A le x a n d ru  A v ra m , G r ig o re  
Hangea...

Revenind la "Cuibul visurilor" de 
astăzi, se poate spune, în sinteză, că cele 49 
de numere au creat un univers specific 
transilvan, prin condeiele care au mânuit 
cuvintele în sensul de in principio erat 
verbum  şi au declanşa t un flu id  al 
expresivităţii locale şi generale într-o liniştită 
decantare a întregului obştesc liric.

Pe de aită parte, este şi o dâră 
groasă şi prelungă de istorie mai veche sau 
mai nouă. Pentru că ceea ce hotăreşte 
puterea şi valoarea în lume a unei comunităţi 
este, până la urmă, suma acestor energii 
proprii care iradiază, prin oameni şi fapte, 
spre marele sistem de viată, solitar şi unitar, 
prin superiorul, durerosul ori triumfalul ei 
sens uman. Ba mai mult, într-o vreme de 
tranzitie continuă, cum ne-a fost dat să trăim » 7 
în ultima vreme, când majoritatea oamenilor 
sunt în căutarea pătimaşă a mulţumirilor 
materiale ale vieţii (pe orice fel de căi şi nu în 
ultimul rând politic), o revistă ca aceasta 
devine şi un descopeirtor de idealuri spre 
care trebuie să mergem noi şi cei care vor 
veni după noi...

Este, desigur, meritul incontestabil 
a! colectivului de redactori ai revistei Icu 
Crăciun, Lviu Ursa, Login Berende, Ilie 
Hoza, Vaier S cridonesi, M acavei Al. 
Macavei, Damaschin Pop Buia ş.a.- colectiv 
strunit de acest OM şi PROFESOR cu 
adevărat MARE: Sever Ursa. Fie dar ca, la 
acest ceas an ive rsar, lum ina aceea 
cerească ce dă sens superior vieţii să 
coboare asupra Domniile Lor, astfel ca 
fiecare răsărit de soare să le fie mereu o 
mângâiere divină, iar fiecare apus să-l

găsească mereu sămănători de gânduri, 
culegători de roade!

Şi încă ceva ! O revistă se distinge şi 
prin haina în care se reprezintă : organizare, 
sistem, comunicare, dozare, grijă tehnică ş.c.l. 
Spre mândria ei, le găsim din plin în "Cuibul 
visurilor" deşi, pentru anumite greşeli de tipar, 
sunt sigur că nu de puţine ori profesului Sever 
Ursa i-au bătut în geam clipe grele de nătângă 
insomnie (îl revăd aievea pe domnul profesor 
cu figura lui de înţelept dac, cu fruntea înaltă, 
cu părul bogat şi nins înainte de vreme, cu 
glasul curat şi grav: când evoca scriitorii mari ai 
neamului, vocea lui căpăta o putere care ne 
însufleţea şi ne cutremura ; când însă un elev 
făcea greşeli elementare de ortografie, atunci 
tonul se schimba, făcând loc unor ironii subtile 
care loveau mai rău ca un bici).

Ş-apoi, se zice că după noi rămân 
faptele noastre... Cu timpul acestea se 
subţiază însă şi pier asemenea valurilor ori 
vânturilor. Dar rămâne din sufletul celor 
dispăruţi un ecou care se transmite sufletului 
celor rămaşi şi care, cu timpul, capătă accente 
de cântec solemn, ori rugăciune, ori şoaptă 
eternă. Prin revista "Cuibul visurilor" acest 
ecou bate în noi mai puternic, mai prelung, ca 
nemărginirea mării ori întinderea zării. Şi ne 
cheamă mereu la obârşie câte-o cruce de 
umbră, spre taine neştiute decât de luceferii de 
seară care prind contur prin preajmă-le : llişca 
şi Cifor Avram, Clementina şi Lazor Motofelea, 
Vaier Avram, Gavrilă Floşui şi, vai, Doamne, 
câţi mulţi a lţ i i !... Nu de puţine ori, când bunul 
meu prieten Liviu Naroş care poartă cu atâta 
cinste  s tindardu l M aieru lu i în robusta 
Germanie mă întreabă, cu infinită nostalgie : 
"Şi ce-o mai fi făcând,frate Lazore, Cutare şi 
Cutare ?...", răspunsul meu lăuntric este 
aproape mereu ace laş i: caută lumina obârşiei 
de dincolo, frate Liviu...

Personal, aşa cum am mărturisit-o, 
toate realizările mele într-ale frumosului încep 
şi se termină între hotarele obârşiei... Desigur, 
ca să fii realizat ceva mai mult în acest 
domeniu, aş fi avut poate nevoie de o viaţă mai 
puţin răscolită. Am dat însă cărţilor de 
specialitate, cursurilor universitare şi activităţii 
de cercetare din domeniul Marelui Necunoscut 
Adâncul Pământului cei mai prolifici ani din 
viaţa mea. Nu-mi pare rău, deşi trebuie să 
remarc un lucru : cartea tehnică îmbătrâneşte 
repede, pe când frumuseţea unei poezii 
înduioşează mereu simţirea altuia, alipind-o 
parcă de icoanele trecutului (am simţit aceasta 
şi prin poeziile publicate de-a lungul timpului în 
revista "Ciubui visurilor", de-ar fi să amintesc 
aici doar un singur nume care îmi vine acum în 
gâ nd : Aurel Cleja).

Aşa încât, cum ar fii oare mai bine să 
închei aceste câteva răzleţe gânduri: prin 
memorabilele versuri ale lui G oga :

"Iar când sub tâmpla mea fierbinte 
O lume veche-mi reînvie,
Nu câte-au fost îmi vin în minte 
Ci câte-a r fi putut să fie..."?  

sau poate, pur şi simplu, prin zicerea m ea :

M-am întors din nou în mine cu străbunii în
spinare

Să adun din praful lunii strălucirea unui ort, 
Să dau daruri în lumină celui viu şi celui mort 
Mângâind cu geana spaima lacrimei în

picurare... ?

Prof. univ. dr. ing. Lazăr Avram, 
Universitatea "Petrol-Gaze" Ploieşti

^ikdeaufi de hJ[ka'ma

"Nicicând toamna n-a fost mai frumoasă", spunea 
un mare poet într-o splendidă lună de octombrie.

Şi aşa spuneam şi noi în timp ce ne îndreptam 
spre punctul final a unei călătorii. Mergeam ia Maieru, sat 
drag sufletului meu.

Satul cu sute de copii. Satul cu oameni harnici şi 
gospodari dar mai ales satul copilăriei marelui romancier 
Liviu Rebreanu.

în amintirile sale, Rebreanu va declara cuprins de 
patimă şi de dor: "în Maieru am trăit cele mai frumoase şi mai 
fericite zile ale mele".

Sunt cuvinte pline de dragoste şi de măreţia unor 
locuri scăldate în bucuria şi în plăcerea vieţii.

întotdeauna am vizitat satul Maieru cu plăcerea 
drumului făcut în alt sat drag pentru totdeauna, locul meu 
natal, Nepos. v

într-una din operele sale, Rebreanu, apropiindu- 
se de Maieru satul copilăriei sale îl numeşte Vărarea, 
denumirea veche a Neposului. Vărarea ar însemna "partea 
de jos a unei cetăţi". Probabil Rebreanu a fost impresionat de 
puterea acestui cuvânt, toponimic pe care marele romancier 
l-a luat drept mor1'

în* _...ia pe Valea Someşului au trăit oameni 
harnici, hotărâţi, ambiţioşi şi talentaţi care uneori deşi au 
plecat departe de locurile natale, au rămas până la sfârşitul 
vieţii, legaţi sufleteşte de locurile de baştină.

Liviu Rebreanu a visat toată viaţa să-şi facă o 
casă ia Maieru.

Şi-a făcut altă casă pe altă Vale Mare, o soră a 
celei de pe Vaiea Someşului, fără să uite niciodată de Maieru 
şi de locurile lui minunate

Tot la Maieru l-am cunoscut încă de mulţi ani pe 
profesorul Sever Ursa.

Eram atunci cu elevii de la Şcoala din Nimigea 
într-o excursie la Maieru, atunci şi de atunci încă de multe ori.

De fiecare dată, sufletele se incărcau cu 
merindea necesară timpului viitor. Cum să nu vezi acel sat ? 
Cum să nu-l asculţi pe distinsul profesor de limba şi literatura 
română, astăzi, pensionar, director al Muzeului "Cuibul 
visurilor" şi ai revistei cu acelaşi nume ?

Un om deosebit. Un dascăl ce-şi caută cuvintele 
dar le şi găseşte. Cuvinte, aur, găsite în nisipul vorbelor cu şi 
fără rost. Cuvinte, învăţături aduse aidoma din timpul 
cronicarilor.

E o plăcere să stai şi să vorbeşti cu profesorul 
Ursa. A educat şi a instruit generaţii de elevi. Mulţi dintre ei îi 
poartă cunoştinţa şi recunoştinţa ducând-o cu mândrie 
următoarelor generaţii. Prietenii noştri sunt lângă domnul 
Ursa, lângă revista "Cuibul visurilor", lângă muzeu: lacob 
Naroş, Icu Crăciun, regretatul Radu Telcian, Titus Cărbune,..

Am revăzut cu emoţie Muzeul sătesc, Muzeu de 
obiecte dar şi de sentimente, revista "Cuibul visurilor", un 
adevărat cuib de înţelepciune.

Revista este una dintre puţinele periodice apărute 
într-un sat din ţară şi nu este uşor, iar meritul ei este cu atât 
mai mare.

De fiecare dată când merg cu emoţie la Maieru, 
Muzeul sătesc îl văd mereu schimbat: săli, obiecte, elevi 
ghizi, totul e diferit, de la an la an.

Taina unui loc stă în puterea omului de a-l 
schimba, de a-i da putere şi o parte din sufletului lui. Un 
proverb românesc spune că "omul sfinţeşte locui". Şi la 
Maieru există oameni ce poartă în ei această măreţie.

La Maieru există oameni ce-şi aşteaptă oaspeţii 
cu pâine şi cu sare.

Când am sosit la Maieru pădurile vecine 
îngălbeneu devenind de aur.

De aur mi s-au părut şi oamenii şi copiii şi târgul 
din centrul aşezării. De aur păreau şi Măgurile măierene ce- 
şi înălţau mândre înălţimile într-o aşteptare viitoare.

De aur au fost şi gândurile noastre şi cuvintele d- 
lui Sver Ursa şi ale fostului său elev, profesorul lacob Naroş.

P.S. Gânduri de sănătate şi numai bine şi altor 
harnici măiereni:

Berengea, fraţii Filimon, Pop Liviu.

Profesor OVIDIU PETRI 
15 nov. 2001

Coboară carete cu fân
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Sunt fericit că pot să-mi exprim ideile şi 
experienţa de o viaţă de medic în paginile revistei 
someşene "Cuibul Visurilor" ce apare în comuna 
Maieru din judeţul Bistriţa-Năsăud, aşezare unde 
marele scriitor Liviu Rebreanu a trăit cele mai 
frumoase şi fericite zile din viaţa sa. în scrierile 
sale el a denumit această aşezare "Cuibul 
Visurilor", nume care a fost atribuit revistei de mai 
sus.

Din 1996 şi până astăzi eu am publicat în 
paginile acestei reviste, la început, în rubrica 
"Vecinii noştri", despre activitatea şi viaţa 
învăţătorului Iustin Sohorca - un mare culegător 
de folclor local. Ulterior am publicat mai multe 
reportaje în care am descris cele văzute şi auzite 
în călătoriile mele la diverse congrese medicale: 
Tokyo, Paris, Giessen, Heraklion (Creta), 
Constantinopol, Budapesta, etc. Am remarcat în 
aceste articole, mai mult, aspectul turistic, decât 
cel pur medical, pentru că totdeauna marele 
public îl caută. Din aceste călătorii văzute cu ochii 
unui om cu cultură generală universitară, oricine 
poate învăţa câte ceva. Toate reportajele 
publicate în revista "Cuibul visurilor", şi altele, au 
fost cuprinse într-un volum, recent publicat: 
"Amintiri, amintiri...". N-au lipsit din publicaţiile 
mele în revista "Cuibul visurilor" nici amintiri din 
viaţa de elev la liceul George Coşbuc din Năsăud, 
despre profesorii noştri, despre trecutul staţiunii 
Sângeorz-Băi, etc.

în revista "Cuibul Visurilor" apar o serie de 
articole despre Liviu Rebreanu şi operele sale 
scrise de diverşi autori. Aş putea spune că unele 
numere sunt ocupate cu preponderenţă de aceste 
articole. Am putut descoperi talente tinere de 
poeţi, elevi sau studenţi, ce ar putea avea un mare 
viitor.

Dacă înfiinţarea unei reviste nu este un 
lucru deosebit de greu, menţinerea ei în viaţă cere 
muncă perseverentă făcută de oameni cu 
experienţă în ale scrisului. Colectivul de redacţie 
al revistei "Cuibul visurilor" condus de profesorii 
Sever Ursa şi Icu Crăciun aduce în fiecare număr 
al revistei subiecte interesante de cultură 
generală, aspecte din istoria Graniţei Năsăudene, 
despre mari oameni originari din Maieru şi 
comunele învecinate, etc. Aceste articole ridică 
foarte mult nivelul revistei şi prestigiul ei în ţară şi 
chiar în străinătate. Apariţia revistei este sprijinită 
în primul rând de primăria comunei Maieru, dar şi 
de alţi cetăţeni din ţară şi străinătate originari din 
Maieru.

în "Cuibul Visurilor" a lui Liviu Rebreanu s- 
a înfiinţat un frumos Muzeu, în care un etaj este 
destinat numai vieţii şi operei lui Liviu Rebreanu, 
vizitat adeseori de oaspeţi din ţară şi străinătate.

Totdeauna intelectualitatea din Maieru a 
fost mai activă, mai prezentă în viaţa comunei, în 
special tineretul. îmi amintesc din perioada cât am 
fost elev la liceul George Coşbuc din Năsăud, că 
numai la Maieru tinerii aveau orchestră şi 
organizau serate culturale. Deci focarul de cultură 
a apărut mai devreme aici. Motivul? Viaţa de la 
Maieru a marelui scriitor Liviu Rebreanu? Poate fi 
şi acesta un factor.

Dr. George Uza

Casă din Maieru desenată 
de eleva Raţiu Aurora

JUBILEU - 50
Qln gând ca o îwb/iaţişa/ie
în perioada interbelică, România 

constituia un unicat în întreaga Europă 
printr'un fenomen pe cât de neobişnuit pe atât 
de amplu: apariţia foilor săteşti. Era una din 
faţetele acelei largi renaşteri culturale a 
satului, acţiune în care erau angrenaţi 
învăţători, preoţi, ţărani luminaţi, adevăraţi 
apostoli ce cu har şi jertfă susţineau aprinsă 
acea uriaşă torţă a spiritului.

Dar, ca bătute de brumele unei toamne 
necruţătoare, foile săteşti s'au veştejit şi oricât 
au aşteptat n'a mai venit o primăvară a lor.

Şi iată o minune: la Maieru un mugur 
s'a deschis, a dat în floare şi de ani buni 
rodeşte întruna.

Era şi firesc ca minunea să se petreacă 
aici, într'un loc unde traditia e atât de 7 > 
puternică, e chiar la ea acasă. Iar că ea chiar 
s'a petrecut, aceasta se datorează într'o 
măsură inevaluabilă marelui cărturar, din 
stirpea acelora ce n'au lăsat niciodată torţa 
sufletelor noastre să se stingă, profesorul 
Sever Ursa, ctitorul acelui puternic, viu şi 
luminat aşezământ ce face să nu se piardă 
străvechiul tezaur al culturii populare şi nici 
amintirea admirabililor scriitori Liviu Rebreanu 
şi Iustin Ilieşiu, legaţi mai mult decât de oricare 
altul de acest mirific plai.

îmbrăţişând-o cu toată dragostea, urez 
gazetei în sărbătoare să fie un Cuib al visurilor 
mereu împlinite!

Miron Scorobete
Red. şef adj. la rev.

"Cetatea Culturală"Cluj-Napoca

La a l 5 0 - le a  n u m â r

Răsărită dintr-un izvor de cultură, 
revista "Cuibul visurilor" şi-a înfipt rădăcinile 
de argint, şi-a ramificat crengile de aur pe 
întinsul Ţării Năsăudului şi nu numai, 
pătrunzând în sufletele generaţiilor.

La cel de al cincizecilea număr, revista 
luminează ca un arbore incandescent, vrăjit, 
tradiţiile vetrei cultural-istorice dar şi chipurile 
truditorilor pământului acestor meleaguri.

Mesajul ei ducă optimismul tineretului 
cu sufletul clocotind de nădejde, să-l îndrepte 
spre viitorul încălzit.

Fie ca revista "Cuibul visurilor" să 
continue cu glorie şi să rămână farul de 
cultură, educaţie şi informare alături de 
PATRIMONIUL’DE VALOARE NAŢIONALĂ 
MUZEUL LIVIU REBREANU.

La cel de al cincizecilea număr, doresc 
conducerii revistei, sîrguincioşilor redactori, 
multe şi neîntrerupte realizări într-o robustă 
sănătate, pe linia propagării culturii, educaţiei 
şi informaţiilor utile; revista să aducă nouă 
cititorilor, permanente satisfacţii şi respectul 
acesteia.

Cititor
Simion Chiş -Bucureşti

Sorb cu nesaţ slovele revistei "Cuibul 
Visurilor". Ele parcă mă cheamă înapoi spre lumea 
mirifică a copilăriei.

Am plecat din satul năsăudean de baştină la 
numai 13 ani, cu 55 de ani în urmă. Satul se numeşte 
Poiana Ilvei.

Revista îmi sădeşte în suflet o trăire şi sete 
pentru trecut de nedescris. O citesc datorită obârşiei 
mele, comune cu tematica abordată.

Felicit întregul colectiv redacţional şi mai cu 
seamă pe marele om şi spirit, sufletistul şi elevatul 
profesor Sever Ursa, dulcele meu verişor.

Ing. Simion Bumbu 
Timişoara

L a  o  a n iv e r s a r e

Nu cunosc altă publicaţie de cultură 
care să apară în această perioadă de tranziţie 
în mediul rural.

Orice apariţie mă bucură şi o citesc cu
nesaţ.»

Cuvintele prietenului nostru, prozatorul 
Cornel Cotutiu, sună ca o sentintă: "ProvinciaJ ’ T

nu e garderobă de prejudecăţi."
Dacă revista de la Maieru a ajuns la nr. 

50 e meritul profesorului Sever Ursa şi al 
întregului colectiv redacţional.

Putem spune cu mândrie: "Şi la Maieru 
nasc oameni!"

La mulţi ani!
Mihail I. Vlad

preşedinte fondator al Fundaţiei 
Culturale "La noi, acasă", Târgovişte

ANIVERSARE (la apariţia numărului 50 
al revistei)

"La noi o minune nu ţine mai mult de 3 zile"... 
aşa ne-am obişnuit să credem noi, românii, care 
graţie spiritului nostru latin suntem mereu dispuşi să 
interpretăm orice lege, mai curând de a o respecta, 
să găsim orice soluţie, ca să eludăm ordinea... Dar, 
iată, că această minune, care se cheamă "Cuibul 
visurilor” un nume aproape desuet în hăţişul zilelor 
noastre de democraţie ultra originală dăinuie de 
peste 5 ani, prin neostoita dăruire a unui mănunchi de 
oameni inimoşi şi obstinaţi în a-şi ţine cuvântul dat.

Domnilor redactori, stimaţi colaboratori, dar 
mai ales minunatule Domn Profesor Sever Ursa, 
suflet al acestei minuni, care este revista Maierului 
"Cuibul visurilor". Să trăiţi întru mulţi ani, 
Dumneavoastră şi familiile Dvs. spre cinstea satului 
şi a lucrului bine făcut!!!

în acel luminos octombrie 1995 la Zilele de 
sfântă sărbătoare a Maierului se pomenea despre 
acest proiect, care avea să prindă viaţă prin apariţia 
primului număr în mai 1996. De atunci aştept mereu 
cu emoţie recunosc în cutia de scrisori plicul cu 
scrisul D-lui Profesor Ursa, care nu-i niciodată prea 
trudit să-mi adauge câteva cuvinte de salutare din 
inimă.

Vă foarte mulţumesc, Domnule profesor
Ursa!

Cu mare emoţie şi vie curiozitate îmi las 
gândurile să pribegească pe măgurile Maierului, 
acolo unde am cules amintiri din vremile copilăriei, 
unde m-am întors ca adolescentă şi nu mai puţin la 
maturitate să le arăt fiului şi fiicei mele rădăcinile 
trainice ale iubirii de neam, de ţară aşa cum ni le-a 
lăsat moştenire dragul nostru părinte Ing. Coruţiu 
Longin, fie-i somnul de veci în pace şi tihnă!

în drumul nostru spre Comunitatea 
Europeană, cred cu toată convingerea că reuşita va fi 
mai apropiată păstrându-ne identita tea, 
respectându-ne tradiţiile, respectându-le şi pe cele 
ale altor neamuri şi ce mijloc mai adevărat decât cel 
al unei asemenea reviste în care toate aceste daruri 
sfinte sunt cultivate cu cinste, dragoste şi credinţă.

Urez revistei "Cuibul Visurilor" să ajungă 
chiar mai curând la număr centenar, urmându-şi 
drumul cu aceeaşi trainică misiune de suflet şi 
lumină!

Bucureşti, 31 octombrie 2001
ClementinaTimuş

Poiana Ilvei, 20 Noiembrie 2001

Ani de "vise", născute în "Cuibul" 
marelui scriitor Liviu Rebreanu - Maieru, au 
mobilizat un colectiv de oameni minunaţi în 
frunte cu Sever Ursa, director, şi !cu Crăciun 
redactor şef, pentru a scoate al 50-lea număr 
al acestei reviste, ce de şase ani umple un gol 
în cunoaşterea literară, istorică şi nu numai 
Felicitări "visătorilor" şi cât mai mulţi ani de 
apariţie a Revistei "Cuibul Visurilor".

OfilatVarvari
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Momente importante în viaţa noastră 

au fost multe şi fiecare a însemnat un pas 

înainte spre desărvâşire. Un asemenea 

moment este şi apariţia numărului 50 al 

periodicului de informare şi cultură "Cuibul 

visurilor" din comuna Maieru (Bistriţa-Năsăud), 

ce a crescut în aceşti ani ca şi voinicul din 

poveste.

în acest ceas aniversar, este şi un 

minunat prilej, pentru toţi cei ce avem 

rădăcinile pe Văile Someşului Mare şi ale 

llvelor, să omagiem cum se cuvine acest 

eveniment.

Pe linia tradiţiilor publicistice, a unor 

iluştri cărturari năsăudeni, iată că şi "Cuibul 

visurilor", graţie unor inimoşi intelectuali din 

Maieru şi nu numai, sunt mereu preocupaţi, să 

ducă cuvântul de lumină, în rândul oamenilor 

acelor meleaguri, să facă cunoscute operele 

unor înaintaşi, dar şi alte fapte şi întâmlpări.

Este meritorie zbaterea colectivului 

redacţional, în frunte cu directorul acestei 

publicaţii D-l Sever Ursa -, ca într-o perioadă 

nu uşoară, să vadă lumina tiparului şi să fie 

răspândit în mase, al 50-lea număr al acestei 

prestigioase publicaţii "Cuibul visurilor".

Nu fără modestia cuvenită, încerc un 

sentiment de mândrie, că aparţin unei zone a 

Ţării Româneşti, a căror operă a făcut de mult 

înconjurul lumii şi din care frecvent poate fi 

regăsită şi în "Cuibul visurilor".

Clipele festive, trebuie să ne aducă 

mai multă coeziune, să ne facă mai uniţi, pentru 

apărarea limbii române şi a culturii noastre 

naţionale.

Doresc "Cuibului visurilor" să ajungă, 

atât ca numere, cât şi tiraj, să fie cuprins în 

numere cu cinci cifre.

ing.VALERIU URECHE 

Timişoara, 1 nov. 2001

Gânduri de pe llva,

Dintr-o metaforă rebreniană, câţiva distinşi 
dascăli măiereni au îndrăznit,şi chiar au reuşit, cu 6 ani 
în urmă, să editeze prima, cred, revista rurală din ţară, 
revistă care a ajuns, iată, la cel de-al 50-lea număr, 
începutul, entuziast, a fost uşor, greul a venit cu anii, în 
principal din motive financiare precare. Ştim că vă luptaţi 
pentru ca revista să poată exista. Felicităm pe inimoşii 
redactori ce reuşesc, chiar şi în aceste condiţii, să 
menţină o oarecare ritmicitate revistei şi chiar să-i 
îmbogăţească, permanent, conţinutul.

Drumul, recunoaştem, e dificil, chiar spinos, 
aveţi de în fruntat nevoi, dar pentru cei ca 
dumneavoastră, care faceţi această muncă obştească 
din plăcere şi dăruire, este, suntem siguri, o satisfacţie. 
Ştim, distinşi redactori, câ trăim la ţară, că, pe lângă 
munca intelectuală, ia catedră sau în alte domenii, vă 
petreceţi o bună parte din timp şi pe ogor, în agricultură, 
cum o face majoritatea salariaţilor de la sat, încercând 
să-şi mai rotunjească veniturile modeste. Această 
minunată revistă, prin conţinutul ei bogat şi variat, într-o 
ţinută grafică deosebită, a depăşit demult caracterul unei 
publicaţii locale, rurale. Pe llva este aşteptată cu 
nerăbdare şi curiozitate, recitită filă cu filă, transmisă din 
om în om, regăsindu-ne şi noi, ca fii ai Maierului, în muite 
pagini ori semnând colaborări. Bine ar fi să cooptaţi în 
colectiv şi câte un "vrednic" din fiecare localitate de pe 
llva, care să aibă câte o pagină dedicată obştii natale, iar 
primăriile să găsească o modalitate comună de finanţare 
permanentă a revistei.

Zona musteşte de informaţii diverse, care 
încă aşteaptă lumina pentru a fi salvate şi a fi veşnicite 
prin tipărire, spre a nu fi date uitării, informaţii despre 
care noi, azi, nici măcar nu bănuiam ce valoare vor 
dobândi peste timp, în viitor. Credem, de asemenea, că, 
aşa cum D-l director Sever Ursa, în primul număr al 
revistei prezicea, aceasta "va avea şansa bobului de 
grâu căzut pe un pământ fertil, sub cereasca 
binecuvântare",

VIRGIL URECHE, Poiana Ilvei, 
Vicepreşedinte a! ASTREI llvene

Cartea
George Uza. AMINTIRI, AMINTIRI...

Apărută la Edit. Napoca Star, Cluj 2001, este
o excelentă carte scrisă de un medic, dr. docent, cu o 
prestaţie profesională deosebită, circumscriind 
crâmpeie din viaţa localităţii natale, oraşul Sângeorz- 
Băi, şi a Clinicii Medicale I din Cluj-Napoca, unde a lucrat 
ca specialist în boli interne şi cercetător.

Aproape jumătate din volum însă se referă 
la călătoriile în străinătate ale autorului, la diferite 
congrese ştiinţifice sau simpozioane medicale, din 
Franţa în Japonia, prin Praga şi Moscova şi retur, prin 
Ţara Sfântă şi Grecia, dar a pus accent mai mare pe 
"partea turistică" a acestor "ieşiri", "mult mai gustată" de 
cititori.

George Uza a urmat Liceul grăniceresc 
"George Coşbuc" din Năsăud (1936-1944) şi Facultatea 
de Medicină din Cluj în perioada 1945-1950. Evocările 
sunt savuroase : directorii Aurel Şorobetea (1938-1941; 
1944-1946) şi Pâlffi Endre (1941-1944), apropiat 
românilor datorită unor scrieri, precum Tragedia omului, 
tradusă de Octavian Goga. Mihai Eminescu si Emerich 
Madăch - 1938, Istoria literaturi române - 1961, Divina 
Comedie în traducerile lui George Coşbuc - 1973, etc,, 
profesorii năsăudeni Domokoş Sâmuel, recunoscut prin 
monografia Octavian Goga, poetul si traducătorul (Edit. 
Kriterion, Bucureşti 1971), aceştia doi viitori profesori de 
Limba şi literatura română la Universitatea din 
Budapesta, catedra ilustrată pentru început (din 
1862/63) de Alexandru Roman şi al nostru Ioan Ciocan; 
apoi Gheorghe Peteancu, Emil Ştefănuţiu, medicul dr. 
Teofil Tanco, iar de la Medicină Grigore Benetato, Victor 
Papilian, Ioan Goia, Aurel Moga, Titu Vasiliu, Leon 
Daniello, Ştefan Hărăguş, Roman Vlaicu.

Nu puteau lipsi din cartea unui medic date 
despre familie şi atmosfera de elev şi student, etalarea 
preocupărilor extraprofesionale (muzica, pescuitul, 
colecţii de artă, drumeţia), admiraţia faţă de 
personalităţile locale (George Coşbuc, Liviu Rebreanu, 
Solom Haliţă, Iustin Sohorca), faţă de cunoscuţi şi 
prieteni (Teodor Tanco, Gavril Scridon, Sever Ursa, 
Clemente Plaianu).

A dedicat-o memoriei unicului său fiu, Dan, 
trecut prematur din viaţă, şi are un magistral moto ales 
din celebru scriitor umoristic german Jean P. Richter 
(1763-1825): "Amintirea e singurul rai din care nu putem 
fi izgoniţi". Este o carte plăcută la lectură şi, deopotrivă, 
utilă, ceea ce şi-a şi dorit autorul ei.

Prof. univ. dr. Ironim Marţian

i-A lu&iim i/u 2p/ti<jintto/u£o/t 
si sf>onso/u#o/t nost/ti

Conducerea şi grupul de sprijin al Muzeului "Cuibul 
visurilor", redacţia cu acelaşi nume, din Maieru, aduce calde 
mulţumiri instituţiilor, societăţilor şi personalităţilor, tuturor 
acelora care au binevoit a sprijini financiar sau prin alte 
mijloace materiale lucrările stringente de restaurare şi 
modernizare a acestei instituţii rurale: Consiliului local şi 
primarului Ioan Cărbune, Ministerului Educaţiei Naţionale, 
care pe parcursul anilor 2000 şi 2001, prin grija d-lui prof. 
univ. Andrei Marga a repartizat I.S.J. Bistriţa-Năsăud o sumă 
de bani apreciabilă, necesară lucrărilor de reparaţii capitale, 
procurare de mobilier, amenajarea unui grup sanitar de 
interior, introducerea apei potabile şi a încălzirii centrale, 
vopsitorie, iluminat modern şi altele, lucrări supravegheate 
îndeaproape de către d-l prof. Constantin Totir. fost inspector 
general şi d-na ec. Rodica Joja, d-lui Ioan N arosi. dir. în MEC, 
insp. gen, Leonida Stefănescu.

D-lui ing. Damaschin Berende. care, prin S.C. 
LUMIDAN SRL Rodna, ajutat de inginerii Ioan M ang şi Nicu 
Cantor au executat lucrări de calitate la preţuri convenabile;

D-lui Emil Iugan, cunoscutul manager şi patron de la 
"Montana" Anieş pentru lambriuri şi scândură necesare pentru 
balcon şi depozit-magazie, ulei ars pentru tratarea acoperişului 
de şindrilă, precum şi d-lui I. Buzilă pentru finisări şi 
confecţionarea etajerelor;

D-lui ing. M arin Condescu. preşedintele Centralei 
Naţionale Confederative a Sindicatelor Miniere din România, 
care, la propunerea d-lui Dumitru Petru, adjunct de şef de 
uzină Făget, susţinut de D-nii ing. Lazăr Ciroie. directorul 
general al Minerei Rodna şi D-l. Simion Frunză, preşedintele 
Ligii Miniere Rodna, a depus în contul muzeului suma de 
cincisprezece milioane lei pentru alte lucrări de modernizare. 
Donaţia a fost făcută sub semnul sărbătorii Sfânta Maria şi a 
"Zilei Minierului".

De asemenea, mai aducem mulţumiri D-lui primar 
Ioan Cărbune, d-lor Petru Cătuna. ing. Gavrilă Ratiu şi 
Augustin Ratiu. patron, Vilut Negruşer. Isac Pagu. brigadier 
silvic, Sandu M otofelea. bucătar, şi Ionel Olar, tâmplar, care 
ne-au stat în ajutor.

Cu acest prilej sărbătoresc din viaţa revistei noastre 
se cuvine să-i nominalizăm şi pe alţi colaboratori şi susţinători, 
fie cu cărţi şi donaţii de documente şi obiecte pentru muzeu, fie 
cu sume băneşti printre care unele depăşesc preţul obişnuit al 
abonamentului, fie prin susţinere morală şi colaborări. In 
ordine cronologică: Editorul Niculae Gheran. d-l prof. univ. 
Aurel Cleja din Bucureşti, prof. univ. dr. Teodor Tanco (Cluj- 
Napoca), scriitorul Aurel Podaru (Beclean), prof. Gavril 
Raţiu. manager Constanţa, prof. Augustin Ratiu. manager 
Maieru, prof. univ. dr. doc. Crisan M ircioiu. Cluj-Napoca, dr. 
Mircea llieşiu. Germania, jr  Ioan N. Ureche. Cluj-Napoca, 
prof. univ. dr. Clementina Timus. Bucureşti, scriitorul Conici 
Cotutiu. Beclean, dr. luliu Pop. Oradea, dr. Ovidiu Vuia. 
Râmnicu Vâlcea, prof. univ. dr. Victor U rsa, dr. Ovidiu Ursa. 
Cluj-Napoca, prof. Marie-Jo Riou. Edmond Bedouet. Lueette 
Orhon. Jean-Pierre Bourcierre. Marcelle Riou. Monique Riot. 
din Nort sur Erdre, Franţa, manager Radu Deac. Bucureşti, 
prof. Damaschin Pop Buia. Germania, manager Alexandru 
Pop. Germania, prof. univ. dr. ing. Ioan Barbu Bălan. Cluj- 
Napoca, prof. univ. dr. doc. Gavril Istrate şi prof. univ. dr. Al. 
Husar. Iaşi, prof. univ. dr. Ironim M arţian. Cluj-Napoca, prof. 
Ioan Seni, preşedintele Astrei năsăudene, prof. Petru Istrate. 
Braşov, prof. Ion Radu Zâgrean. Beclean, Virgil Ureche şi 
prof. Ofilat Vărvari. din Poiana Ilvei, Şcolile generale din 
Maieru, Anieş, llva Mare, Poiana Ilvei şi Rodna, prof. Pricope 
B umbu. Năsăud, prof. Simion Chis. Bucureşti, prof. Octavian 
Bâieş. prof. Maria G ligor. Aiud, prof. Simion Chis. Bucureşti, 
ing. Mircea Bosca-M ălin. Bucureşti, preoţii Emil Coman. 
Gavrilă Flosui. Ioan Lăcuste, Augustin Partene. Maieru, dr. 
George Uza. Cluj-Napoca, prof. dr. Dumitru Săvulescu. 
Bucureşti, poetul Mihail I. V lad. Târgovişte, prof. Ovidiu 
Petri. Nimigea, Biserica Penticostală M aieru. Ioan si Grigore 
Buia. SUA, Sumiva Haruia. Japonia, Ocolul silvic Rodna. 
Redacţia revistei "Astra blăjeană” (prof. Silvia Pop. Blaj), 
Redacţia Revistei române (prof. Areta M osu). Iaşi, Astra 
Basarabeană (prof. Valentina Butnaru). prof. Mircea Prahase. 
Complexul muzeal Bistriţa, Muzeul năsăudean, gazetarii Ion 
Moise. Gavril Moldovan. Ion Mititean de la "Răsunetul", 
scriitorul Miron Scorobete de la "Cetatea culturală", Cluj- 
Napoca şi alţii a căror nominalizare, din lipsă de spaţiu, vom 
face-o în viitor..

Le dorim deplină sănătate şi răsplată divină pentru 
toate actele de generozitate pe care le intreprind, pentru 
cuvintele lor de îmbărbătare, graţie conştiinţei civice înalte şi 
patriotismului curat de care sunt animaţi.

prof. Sever Ursa - directorul muzeului
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Eminesciana
O m a g iu l u r n i  destin : 

VERONICA MICLE (2 )

Documentul de vânzare-cum părare a fost încheiat 
la 10 august 1850, sem nat de stareţul mănăstirii şi de Ana 
Câmpeanu, rom âncă din Năsăud.

Când Veronica îm plinea vârsta de 3 ani, peste drum 
urmau şcoala zburdam icul N ică a lui Ştefan a Petrei de 14 ani, 
Vasile Conta şi Nică Oşlobanu "indianul" din "Amintiri din 
copilărie".

Strămoşii lui Creangă, dinspre mamă şi dinspre 
tată erau ardeleni şi fară îndoială au ajutat-o pe Ana 
Câmpeanu. Strămoşul Smarandei, Ciubuc Clopotarul s-a 
călugărit, donând averea sa Mănăstirii Neamţului lângă care a 
fost îngropat.

După o şedere de 2 ani în Târgu Neamţ, Ana 
Câmpeanu se îndreaptă spre Iaşi.

In 1863, Veronica M icle absolvea Şcoala Centrală 
de fete prin examen public.

S-a păstrat diplom a cu calificare de em inenţă a 
absolventei Câmpeanu Verona.

A sistând tocmai când era exam inată tânăra 
năsăudeană, rectorul Universităţii din laşi, Ştefan Micle, a 
apreciat nu numai răspunsurile absolventei, ci şi fizicul şi 
comportarea.

Peste un an de la absolvenţă se căsătoreşte cu ea la 
Cluj la 7 august 1864.

Veronica, Ana Câmpeanu şi Ştefan Micle au 
călătorit mai întâi către Năsăud în ailvogăn şi au sosit la 
sfârşitul lui iulie când a avut loc logodna.

Poziţia ierarhică în fruntea întregului învăţământ 
public din Moldova, răspunderea orgoliilor legitime ale 
tinerei femei.

Este târâtă într-un proces de calomnie împotriva lui 
Maiorescu, care se va răzbuna mai târziu.

Ştefan Micle, un preţuitor chibzuit al talentelor 
soţiei sale, a avut grijă pentru desăvârşirea culturii Veronicăi.

Veronica, deşi foarte tânără, cu o diferenţă de 
vârstă de aproape trei decenii, între soţi, s-a dovedit o prezenţă 
activă în viaţa Iaşilor.

C ând s-a constitu it la 8 octom brie 1867, 
"Reuniunea Femeilor Române", a tăcut parte din comitet, iar 
în lunile Războiului pentru Independenţă, activează ca soră de 
caritate în "Comitetul central pentru ajutorul ostaşilor români 
răniţi".

Aduce pe lume două fete : Valeria pe care o 
dezmiardă "Greiere" şi Virginia "Fluture".

Valeria a urm at Conservatorul de muzică din 
Bucureşti şi Şcoala de belcanto din Paris, ajungând 
"Privighetoarea Iaşilor"

Virginia-Livia a absolvit studii de fizico-chim ie la 
Iaşi şi ajunge profesoară la Botoşani, Foşcani şi Paşcani.

In 1872, Mihai Eminescu se afla la Viena.
Tânăra doam nă Micle, sosită la Viena, ca să se 

tămăduiască de o eczem ă supărătoare îl întâlneşte pe poetul de 
la C o nvorb iri, cunoscut în viaţa literară a laşilor.

Cunoştinţa dintre Eminescu şi Veronica presupune 
respectul tim id al studentului pentru soţia rectorului ieşean.

Eminescu a condus-o pe Veronica Micle ca să 
cunoască artele de circulaţie ale Vienei, muzeele, marile 
parcuri, m onum entele istorice, împrejurimile.

Întrevedem  im aginea poetulu i stăpânindu-şi 
surprinderea în faţa femeii neobişnuit de frumoasă, spirituală, 
modestă şi inim oasă, căreia sfiinciunea lui pornită din firesc şi 
cuviinţă îi respira frageda aromă, trăind aspiraţiile iubirii 
romantice.

în  1872 pleacă în ţară, călătorind la Ipoteşti, cu 
lung popas la Botoşani, la Iaşi, întâlnindu-şi noi prieteni de 
literatură.

In 1872 se înscrie la Universitatea din Berlin, dar în 
1874 renunţă şi se reântoarce în ţară, fără nici un titlu de stat.

A junge revizor şcolar şi îl cunoaşte pe Ion 
Creangă, îndrumându-1 spre literatură. Apoi ajunge biblotecar 
la Bibloteca centrală din Iaşi care depindea de rectorat.

"Ziua de 4/16 februarie 1876 a fost cea mai fericită 
a vieţii mele. Eu am ţinut pe Veronica în braţe, strângând-o la 
piept, am sărutat-o.

Ea-mi dărui flori albastre le voi ţine în toată viaţa
mea".

O dezmierda în gând, trăia mulţum it prin viziunea 
ei tulburătoare, îi adresa vocative florale "liană", "floare 
albastră", floare albă de cireş şi se pare că în culmea fericirii, 
cei doi îndrăgostiţi îşi juraseră să se căsătorească cândva.

Creaţia Veronicăi şi a lui Eminescu se afrmă în 
această perioadă. Cu fiecare revedere deveneau mai dragi, 
creşteau spiritualiceşte în discuţii.

Veronica începe să colaboreze la revista ieşeană la
1 decem brie 1875.

în 1876, m oare m am a lui Eminescu, moment 
împletit cu un trecător conflict.

Destituit din funcţia de revizor şcolar şi din cea de 
biblotecar, Eminescu este găzduit de Ion Creangă în bojdeuca 
dinŢicău.

In 1877, pleacă din bojdeuca lui Creangă, după zile 
de spovedanie şi satisfacţii artistice, preferând Bucureştiul.

Aici a avut parte numai de umilinţă, deznădejde şi muncă 
.extenuantă.

Astfel, cei mai frumoşi ani ai tinereţii poetului au 
fost ani de calvar, îndreptăţindu-1 să-şi blesteme existenţa, să 
pronosticheze sfârşitul de demenţă. , -

La 4 august 1879, moare Ştefan Micle şi Eminescu 
trimite Veronicăi o scrisoare de condoleanţe.

Veronica are mari necazuri cu pensia de urmaş. 
Cere ajutorul lui Maiorescu, Kogălniceanu, Haşdeu,

Are parte de multă bârfa şi calomnie, făcând greu 
faţă unui păienjeniş al intrigilor.

Maiorescu reuşeşte să se opună căsătoriei cu 
Eminescu. zădărnicind realizarea.

Veronica a căzut jerfă propriilor sale calităţi, deşi a 
fost o femeie plină de viaţă, plină de farmec, frumoasă, 
drăgălaşă, talentată, cu o voce foarte plăcută, sinceră. Ea a 
avut mulţi duşmani şi mai ales duşmance.

Eminescu îşi dă seama, la sfârşitul lui Decembrie 
1881 că şi ei şi prietena de Ia Iaşi au fost victimele calomniilor 
de salon, şi cu măreţia regretului de a se fi lăsat atras de cercul 
crezării, regretă învinuirile aduse Bălăucăi.

In 1881, scriitorul Iuliu I. Roşea o ceruse în 
căsătorie. Veronica tergiversează răspunsul şi în cele din urmă 
refuză, destăinuitul pasiunea ei neâncetată pentru Eminescu. 

"Vis a fost viaţa noastră 
Iar norocul nostru vânt"

Veronica l-a iubit pe Eminescu, altm iten nu s-ar putea 
explica cum după moartea lui Ştefan Micle a refuzat să se 
mărite cu persoane a căror situaţie socială şi materială ar fi 
tentat pe orice femeie.

"Tu ai fost şi eşti viaţa mea, cu tine s-a început şi s- 
a încheiat şi dacă nu trăiesc pentru a gândi la tine, nu am la ce 
trăi - Eminescu".

E m inescu  se hă rţu ia  vân jo s cu ep ig o n ii 
macedonskieni care îl insultă in epitete ce nu pot fi reproduse.

"în 8 ani de când m-am întors în România, 
decepţiunea a urmat ladecepţiuneşi mă simt atât de obosit 
Eminescu

La 3 iunie 1883, Eminescu porneşte la Iaşi, ca să 
participe la dezvelirea statuii lui Ştefan cel Mare. S-a dus 
îngândurat la bojdeuca lui Creangă, pe prispa căreia îşi chinui 
zadarnic mintea ostenită pentru un elogiu de circumstanţă. Nu 
reuşi şi adormi cu revolverul lângă pernă, chinuit de obsesia 
atentatelor imaginare împotriva lui.

începe prăbuşirea lui Eminescu, Cel mai mare poet 
al României a înnebunit. Toate ziarele dovedesc adânca lor 
consideraţie pentru Eminescu.

Veronica Micle refuză oferta de căsăîorie a 
locotenentului Alexandru Teohan din Târgu Neamţ.

In anul 1885 prin subscrieri benevole a unor 
prieteni, l iuinescu pleacă la Odesa pentru un tratament de 
ghiol necesar să-i închidă ulcerele de pe picioare.

Veronica era edificată asupra vieţii lui Eminescu şi 
era în mari lipsuri financiare.

Mihai fusese lovit în ultimii patru ani de cea mai 
năpraznieă suferinţă purtându-se prin ospicii şi locuinţe ca vai 
de ele.

Se retrage la Botoşani la sora Harieta, oloagă care 
purta proteză ce cântărea 5 oca.

în 1888, Veronica îl vizitează la Botoşani şi îl 
convinge să meargă la Bucureşti unde spera să-l trateze mai 
bine spre dezamăgirea Herietei.

Veronica l-a îngrijit pe Eminescu după criza din 
1883, dovedind multă dăruire în marile încercări.

"Cât va fi simţire românească, reverie şi cuvânt 
pentru marile recunoştinţe, posteritatea va păstra mărturia 
iubirii lui Eminescu".

"Şi aşa sînt fară nici o lege şi fară nici un 
Dumnezeu să-mi rămână cel puţin al poeziei, care pentru 
mine s-a fost întrupat în fiinţa lui Eminescu Veronica

La 16 iunie 1889 închidea ochii de-a pururi 
Eminescu în sanatoriu! Caritatea.

Poezia României încerca piederea cea mai crudă 
prin moartea astrului îndrăgostit.

Veronica Micle a aşezat pe pieptul poetului o 
cunună de "Nu- mă- uita"

Sâmbătă, 17 iunie, Eminescu a fost înhumat la 
cimitirul Heliu.

Tristul cortegiu a fost urmat "de o doamnă în 
cuplu". Veronica ? Harieta ?

Veronica a fost confundată cu destinul tragic al lui 
Eminescu şi cu belşugul de frumuseţi ce scrisese pentru 
iubirea curată.

l-a fo st d ev o ta tă , în fru n tân d  in v e c tiv e le  
mentalităţii putrede, l-a încurajat în deznădejdea ucigătoare, 
când el încă scria şi după ce s-a îmbolnăvit.

Veronica trase în Târgu Neamţ la M ănăstirea
Văratic.

în 1889, Veronica a dus o viaţă puritană.
După amiezi în şir, purtând pelerină albăstruie, a 

fost întâlnită plimbându-se abătută cu un beţişor în mână, 
între mănăstrire, clădirea şcolii şi Pădurea de argint.

Ani negri de sărăcie şi de calomnii, de decepţii, de 
lupte cu sine însuşi şi cu mediul înconjurător, I se perindau în 
gânduri apăsătoare. ,

Fără reaziin în existenţă, saturată de suferinţe şi 'de

golul lăsat de marele ei prieten, frumoasa Doamnă, cu părul 
bălai şi răvăşit, cu ochii mari şi albaştri ca cerul senin, cu 
glasul de înger închidea ochii la 4 august 1889 în a cinzecea 
noapte de la m oartea lui Eminescu.

înghiţii întreg conţinutul flaconului cu arsenic ca 
să-şi provoace moartea.

Lângă bisericuţa Sfântul Ioan de la Văratic stau 
înhumate din 6 august 1889, rămăşiţele Veronicăi Micle, 
atunci umbrite de un brad, astăzi sub un m onum ent stau 
îngropate "o lume de cugetări curate, o lume de simţiri ce 
izvorăşte din brazdele adânci ale inimii româneşti". Pierea 
"ocomoară de dureri alese şi mari, de impresiuni date nu 
oricărei naturi de rând", murea "una din literatele cele mai cu 
renume ale ţării".

"E m in esc u  a ad ă u g a t v a lo ri de p re ţ la 
universitalitea m iracolelor lirice. Poeziile lui sunt o mândrie a 
poporului român, căci au fost scrise cu suflet întreg, cu 
genialitate şi cu bogăţiile com unităţii m ilenare din care el s-a 
ridicat".

Eminescu fiind socotit printre cei mai mari poeţi ai
iubirii.

Un mănunchi din aceste poezii i-aii fost inspirate 
de iubirea pentru Veronica, nefericita poetă de aceeaşi vârstă, 
de aceleaşi ardenţe rom antice şi de acelaşi tragic sfârşit.

Poeta Veronica a fost "dulcea umbră, trecătoare 
prin viaţă a unui mare poet care, înseninându-i am ărâtele zile, 
îi păstrează până şi după moarte, blânda aureolă de prietenie 
şijerfă".

Poezia Veronicăi Micle, sprijinită de cultul 
em inescian crescând este o mare m ângâiere pentru noi 
strănepoţii cătanelor negre.

"Ce s-au ales din două vieţi ?
O mână de cuvinte,
Căror abia le-ar da un preţ
Aducerile aminte Eminescu

Ieronim  Som eşan

L i r i c a
La a 85-a a n i v e r s a r e ,  redacţia revistei 

"Cuibul v isurilo r" îi doreşte colaboratoru lu i 
nostru multă sănătate şi alte multe împliniri 
literare!

-n balanţă-mi asvârl anii, 
şi retrăiesc copilăria, 
năsbâtiile, sburdul, 
când speriam motanii, 
potăile şi târgul!

Când am cunoscut şi eu 
ambrozii şi eterna pistă, 
când trei trimestre am iubit 
ogimnazistă; 
aproape de demenţă, 
răsplătite-o corigenţâ!

Dar nu ştiu cum, cum s-a făcut, 
c-o viaţă mult prea dură,
-ntruna-ntruna m-a lovit 
numai sub centură!

Şilabilanţu-atâtorani, 
bântuiţi de "ştime"., 
constat că împliniri au fost 
modeste şi puţine.

Singur eşti de vină, 
că-ai alergat în lung şi-n larg 
fără "cap de mort", 
pus la catarg!

Aurei Cleja 

L u i L iviu  R eb rean u

Motto;
Peste drum, pe crucea de lemn.Hristosu! de tinichea, 
cu faţa poleită de o rază întârziată, parcă îi mângâia, 
zuruindu-şi uşor trupul In adierea înserării de toamnă. 

''Ion'’, Liviu Rebreanu

Cum sui, m ai lângă Dum nezeu în  cer 
Pământul nostru drag, transilvănean 
Dezlegi al inimii ascuns m ister 
A flat în om şi-eternul său alean.

Originilor eşti contem porat 
Z idind după canonul auster 
Prin care a înălţat m annorea 
O lume a eroilor, Homer.

Dar azi te cheam ă m irosul de grâu 
Şi cauţi copilul satului din vale 
Căruia-I puse aur Luna, brâu 
Şi-un Crist de lemn, ţi-arată dreapta cale 
Ce poartă-ncă peste acelaşi râu

Până la "Cuibul Visurilor Tale".

dr. O vid iu  V uia, G erm ania
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Lista p ăsă rilo r din zona bazinului h id rogra fic  Anieş

1 Corcodel mic Grebc castagneux Tachybaptus ruficolhs Ov
2 Stârc de noapte Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Ra
3 Stârc cenuşiu Heron ccndre Ardea cinerea P
4 Stârc roşu Heron pourpre Ardea purpurea Ra
5 Barza albă Cigogne blanche Ciconia ciconia P
6 Barca neagră Cigognc noire Ciconia nigra Ra
1 Raţa mare Canard colvert Anas platyrhynchos Ov
8 Raţa mică Sarcelle d’hiver Anas crecca P
9 Raţa cârâitoarc Sarcelle d’ete Anas qucrquedula P
10 Erctc de stuf Busard des rosseaux Circus aeruginosus Ra
11 Eretc vânat Busard St.Martin Circus cyaneus Ra
12 Şorecar comun Buse variable Buteo buteo Ov
13 Şorecar încălţat Buse pattue Buteo lagopus Oi
14 Viespar Bondre apivore Pemis apivorus Ra
15 Uliu păsărar Epervicr d Europe Accipiter nisus S
16 Uliu porumbar Autour des palombes Accipiter gentilis S
17 Acvila dc munte Aigle royal Aquila chrysaetos Ra
18 Vânturel roşu Faucon crecerelle Falco tinnunculus d v
19 Şoim călător Faucon pelerin Falco pelegrinus Ra
20 Şoimul rândunelelor Faucon hobereau Falco subbuteo Ov
21 Cocoş de munte Grand tetras Tetrao uragallus S
22 Cocoş dc mesteacăn Tetras lyre Tetrao tetrix s
2 i Ieruncă Gelinotte des bois Bonasa bonasia s
24 Potimichc Perdrix gnse Perdix perdix Ra
25 Crâstei de baltă Rale d ’eau Rallus aquaticus Ra
26 Găinuşa de baltă Poule d’eau Gallinula chloropus Ra
27 Kagâţ Vanneau huppe Vanellus vanellus P
28 Fluier ar dc munte Chevalier guignettc Actilis hypoleucos Ov
25) Fluierat de mlaştină Chevalier sylvain Tringa glareola P
30 Fluierar de zăvoi Chevalier culblanc Tringa ochropus P
31 Pescăruş râzător Mouette rieuse Larus ridibundus Ra
J2 Pescăruş argintiu Goeland leucophee Larus cachinnans Ra
i i Porumbe] gulerat Pigeon ramier Columba palumbus Ov
34 Porumbel de scorbură Pigeon colombin Columba ocnaş Ov
35 Turturică Tourterelle des bois Strcptopelia turtur Ov
J6 Guguştiuc Tourterelle turque Streptopclia decaocto S
37 Ciuş Petit -  duc scops Otus scops Ov
ia Ciuvica Chevechette d'Europe Glaucidium passerinum Ra
jy Cucuvea Chcveche d’Athena Athene noctua s
40 Minuniţă Nyctale de Tengmalm Aegotius funereus Ra
41 Huhurez marc Choutte de POural Strix uralensis Ra
42 Ciuf1 dc pădure Hibou moyen - duc Asio otus Ra
43 Huhurez mic Chouette - hulotte Strix aluco Ra
44 Pescăraş albastru Martin pecheur Alcedo atthis P
45 Pupăza Huppe fasciee Upupa epops Ov
46 Cuc fcoucou gris Cuculus canorus 6 v

47 Ciocănitoare mare Pic epeiche Dendrocopos major S
48 Ciocănitoare de grădini Pic syriaque Dendrocopos syriacus s
4y Ciocănitoare de stejar Pic mar Dendrocopos medius s
50 Ciocănitoare cu spate alb Pic a dos blanc Dendrocopos leucotos s
51 Ciocănitoare de munte Pic tridactyle Picoites tridactylus s
52 Ciocănitoare neagră Pic noir Dryocopus martius s
53 Capi ut ori ură Torcol fourmilier Jynx torquilla Ov
54 Ghionoaie verde Pic vert Picus viridis s
55 Ghionoaie Miră Pic cendre Picus canus s
56 Ciocărlic de câmp Aluoette des champs A lauda arvensis Ov
57 Ciocârlie de pădure Aluocttc iulu Lullula arborea Ov
58 Drepnea neagră Marti net noir Apus apus Ra
59 Rândunica Hirondelle rustique Hirundo rustica Ov
60 Lăstun de casă Hirondelle des fenetre Del ic hon urbica Ov
61 Fâsă dc pădure Pipit des arbres Anthus trivialis Ov
62 Fâsă de luncă Pipit farlouse Anthus pratensis Ov
63 Fâsă do munte Pipit spioncelle Anthus spinoletta Ov
64 Codobatură albă Bergeronnette grise Motacilla alba Ov
65 Codobatură de munte Bergeronnette des ruis Motacilla cinerea Ov
66 Codobatură cu cap galben Bergeronnette printan. Motacilla flava Ra
67 Pietrar Mir Traquet mottcux Oenanthe oenanthe Ov
68 Mărăeinar negru Tarier patre Saxicola torquata Ov
69 Mărâcinur marc Tarier des pres Saxicola rubetra Ov
70 Măcăleandm Rougegorge Enthacus rubecula Ov
71 C'odroş de pădure Rougeq. a front blanc Phoenicurus phoenic. Ov
72 Codroş de munte Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 6 v
73 Mierlă de piatră Merle de rochc Monticola saxatalis Ov
74 Mierlă Mcrle noir Turdus merula Ov
75 Mierlă gu le rată Merle a plastron Turdus torquatus Ov
76 Coco^ar Grive litome Turdus pilaris s
77 Stur/ cântăreţ Grivc musicienne Turdus philomelos Ov
78 Sturz de vâsc Grive draine Turdus discivorus Ov
/y Sturz de vii Grivc mauvis Turdus iliacus Ra
80 Silvie cu cap negru Fauvette a tete noir Syivia atricapilla Ov
81 Silvie de câmp Fauvette gnsette Sylvia communis Ov
82 Silvic mică Fauvette babillardc Syivia curruca Ov
K3 Silvie porombacă Fauvette epervierc Sylvia nisoria Ov
84 Pitulice mică Pouillot veloce Phylloscopus collybita Ov
85 Pitulice fiu icră toare Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Ov
86 Pitulice slârâitoarc Pouillot sifflcur Phylloscopus sibilatrix Ov
8/ Auşel cu cap galben Roitclet huppe Regulus regulus S
88 Auşct sprâncenat Roitelet triplcbandeau Regulus ignicapilus s
89 Pescâre) negru Cinele plongeur Cinclus cinclus s
90 Ochiuboului Troglodytc mignon Troglodytes troglodytes s
91 Cojoaica de pădure Grinpereau des bois Certhia familians -s
92 Cojoaica cu degete scurte Grinpcreau des jardins Certhia brachvdactyla s
93 Ţiclean Sittelle torchepot Sitta europaea s
94 Muscar negru Gobemouche noir Ficedula hypoleuca Ov
V5 Muscar gulerat Gobemouche a collier Ficedula albicollis Ov
96 Muscar sur Gobemouche gris Muscicapa striata Ov

97 Muscar mic Gobemouche nain Ficedula parva 1 Ov
98 Mătăsar Jaseur boreal Bombycilla garrulus Oi
99 Sfrâncioc roşiatic Pie-grieche ecorcheur Lanius collurio Ov
100 Sfrâncioc mare Pie-grieche grise Lanms excubitor S
101 Pi ţi goi mare Mesange charbonnicre Parus major s
102 Piţigoi de brădet Mesange noirc Parus ater S
103 Piţigoi albastru Mesange blcuc Parus caeruleus s
104 Piţigoi sur Mesange nonnette Panis palustris s
105 Piţigoi de munte Mesange boreale Parus montanus s
106 Piţigoi moţat Mesange huppee Parus cri stătu s 1
107 Piţigoi codat Mes. a longue queue Aegithalos caudatus S
108 Boicuş Remiz penduline Remis pendulinus Ra
109 Coţofană Pie bavarde Pica pica S
110 A lunar Cassenoix mouchete Nuci fraga caryocatactes s
111 Gaiţă Geai des chencs Garrulus glandarius s
112 Grangur L’oriot d’Europe Oriolus oriohu Ov
113 Graur Etoumcau sansonet S tu mus vulgaris 6 v
114 Stăncuţă Choucas des tours Corvus monedula s
115 Cioara gri vă Comei 11c mantelee Corvus corone comix s
116 Cioara de semănătură Corbeau freux Corvus frugilegus Oi
117 Corb Grand corbeau Corvus corax s
118 Botgros Grosbec Coccothraustes c. s
119 Cinteza Pinson des arbres Fringilla coelebs Ov
120 Cinteza de iarnă Pinson du Nord Fringilla montifringilla Oi
121 Sticlete Chardonneret Carduelis carduelis Ov
122 Florinte Verdier d’Europe Carduelis chloris 6 \
123 Scatiu Tann des aulnes Carduelis spinus Oi
Î24 Cănăraş Scrin cini Serinus serinus Ov
125 Mugurar Bouvreuil pivoinc Pyrrhula pyrrhula s
126 Cânepar Linotte melodieuse Carduelis cannabina Ov
127 Inariţa Sizerin flamme Carduelis frammea Oi
128 Forfecuţa Becroise commun Loxia curvirostra ^  s

r 129 Vrabia de casă Moineau domestique Passer domestieus s
130 Vrabia dc câmp Moineau friquet Passcr montanus s
131 Brumănţa de pădure Accenteur mouchet Prunella modularis Ov
132 Brumăriţa de stâncă Acccnteur alpin Punella collaris Oi
133 Presura de stuf Bruant des rosseaux Emberiza schoeniclus Ra
134 Presura de munte Bruant fou Emberiza cia Ov
135 Presura galbenă Bruantjaunc Emberiza citrinella s

J L

N.B.

- Lista rămâne deschisă;

- Lista a fost deja îmbunătăţită cu încă 3 spccii observate la n o i: raţa 

cu cap castaniu (A. fuligula), sfrânciocul cu frunte neagră (L. minor) şi 

lăstunul dc mal (R, riparia).

Aspecte privind sloiului 
unor specii

S = sp.sedentară 
Ov = oaspete de vară
Oi = oaspete de iarnă 
P=sp. în pasaj 
Ra = sp. rară (accidentală)

Consider această clasificare arbitrară şi 
puţin forţată. Etologia, ecologia şi migraţia 
păsărilor au un caracter mult mai complex 
depinzând de o multitudine de factori unii încă 
necunoscuţi - :  clima şi situaţia meteo, formele de 
relief şi curenţii de aer, habitatul, viabilitatea şi 
adaptabilitatea unor specii, oportunitatea la 
condiţiile climatice şi de hrană dintr-o zonă. Există 
specii parţial migratoare, care execută deplasări 
spre zone sudice mai calde în fiecare an, altele care 
fac migraţii de scurt parcurs doar în iernile foarte 
aspre. La unele specii migrează doar femelele şi 
exemplarele tinere, masculii rămânând pe loc sau 
plecând mult mai târziu.

Sosirea oaspeţilor de iarnă este dictată de 
condiţiile meteo, dar şi de cantitatea de hrană din 
locurile de baştină. "Par exemple" scatiii au sosit

din nord pe 10 octombrie (1999) şi 25 octombrie 
(2000), plecând în general până la sfârşitul lui 
februarie. Şorecarul încălţat (B. lagopus) poate fi 
observat de obicei în ianuarie, cinteza de iarnă (F. 
montifringilla) şi brumăriţa de stâncă (P. collaris) în 
timpul ninsorilor din februar. Mătăsarii (B. 
garrulus) ne-au fost oaspeţi mult aşteptaţi; sosirea 
lor a fost semnalată chiar a doua zi de Crăciun 
(26.12). ei fiind apoi salutaţi şi observaţi în 30 
decembrie, 5 ianuarie, 4 şi 17 februarie 2001.

Piţigoiul mare sau cărbunar (P. major) poate fi 
văzut în orice zi a anului ca şi vrăbiuţa de casă (P. 
domestieus), în timp ce altele se arată "zgârcite" ca 
prezenţă şi penţju un localnic pot fi văzute o 
singură dată în viaţă : stârcul roşu (A. cinerea), 
cocoşul de mesteacăn (T. tetrix), pescăruşul râzător 
(L. ridibundus), ciuvica (G. passerinum), boicuşul 
(R.pendulinus)!!

Carduelis carduelis

O listă de loc exhaustivă care să cuprindă 
speciile observate de cel puţin 10 ori într-un an s-ar 

reduce la jumătate, adică vreo 70 de specii aşa zis 

comune. Din acest număr doar 3 reprezintă 
răpitoarele de zi (B. buteo,A. nisus şi gentilis), în 

dreptul răpitoarelor de noapte având un mare zero 
! Binenţeles speciile sedentare şi o parte din 

oaspeţii de vară sunt înaripatele cele mai des

întâlnite.
La noi, în zona montană, pot fi considerate specii 

parţial migratoare câteva fringilide : cinteza (F. 

coelebs), sticletele (C. carduelis), florintele (C. 
chloris), câneparul (C.cannabina), dar şi mierla (T. 
merula) şi presura galbenă (E. citrinela). Aceste 
specii au fost observate în cursul iernii anului 
2000, iarnă care a fost extrem de blândă. Nu ştim 

însă dacă a fost vorba de populaţiile aviene locale 

sau de stoluri venite din nord. în anii obişnuiţi din 

punct de vedere climatic speciile de mai sus sunt 
primii oaspeţi de vară. La acest prim val se pot 
adăuga : măcăleandrul (E. rubecula), ciocârliile 

(A. arvensis şi L. arborea), graurii (S. vulgaris) 
urmate de codobaturile albe şi de munte (M. alba 
şi cinerea), de codroşii de pădure (P. ochruros) şi 

de mărăcinarii negrii (S. torquata). în al doilea val 

spre începutul lui aprilie trec berzele (Ciconia), 

raţele mari şi cele cârâitoare în pasaj, sosesc 

primele pupeze, pitulicele, sturzii cântăreţi, 
codroţii de pădure, şorecarii, fâsa de munte (A. 
spinoletta) şi brumăriţa de pădure (P. modularis). 
Tot acum pot fi văzute şi câteva specii de pasaj 

(vezi lista), în timp ce scatiii se întorc în nord pe 

firul apei în sus, din arin în arin. La mijlocul lui 

prier sosesc rândunelele dar asta depinde foarte 

mult de condiţiile de timp locale. In calendarul lui 

1999 prima rândunică a fost observată în 30 

martie, în 2000 abia în 17 aprilie, iar în 2001 în 2 
aprilie. Urmează apoi lăstinii de casă, pietrarii, 

silviile, mărăcinarii mari, muscarii, mierla de 
piatră, iar spre sfârşitul lunii cucii şi grangurii. 

Ultimul sosit este sfrânciocul roşcat(L. collurio).

Ilie Hoza
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Oameni de seamă ai Maierului
Ion Barna - etnograf şi folclorist (4)

Vorbind despre descântece trebuie să 
arătăm că: "Apărute pe o anumită treaptă de 
dezvoltare, descântecele au dispărut atunci când 
rolul lor nu maî era necesar, când societatea nu le- 
a mai apreciat valoarea şi rostul lor, când 
momentul de viaţă pentru care aveau un sens i-au 
apărut alte remedii. Cu toate acestea, descântecele 
rămân o parte a spiritualităţii umane, o creaţie 
artistică."

Poezia incantaţiilor prin practicarea unor 
reguli se înscrie cu siguranţă în categoria poeziei 
ritualice deoarece implică nu numai un scenariu 
repetabil de fiecare dată, foloseşte şi unele obiecte 
cu ajutorul cărora scenariul este perfect. Apelarea 
la divinităţi apropie descântecele de rugăciune 
căci descântecul "este o rugăciune populară... 
înrudirea dintre descântec şi. rugăciune este 
confirmată de unele fapte. în primul rând, deasa 
evocare a divinităţilor, a iui Dumnezeu şi a Stanţei 
Măriei din începutul unor descântece sau forma 
finală, prin care descântarea se mărturiseşte a fi o 
intermediară".

Un obicei ce era până nu demult în 
aproape toate satele someşene era "berea", adică o 
întovărăşire a feciorilor pentru a petrece 8 sau 10 
seri împreună, cu joc şi veselie, Am spus că era 
deoarece la Maieru dispăruse înainte de 1932 căci 
Ion Barna arată că: "Astăzi (în 1932 n.n.) nu 
există. înainte cu 30 de ani se întovărăşeau feciorii 
în o societate numită "Bere". (Ms. 346,39)

La începutul secolului când Ion Barna era 
tânăr învăţător în satul său, el a cunoscut acest 
obicei pe care-l va descrie peste ani: "Se constituie 
în ziua de Crăciun. Circa 30 de feciori formau o 
bere. Fiecare plătea l florin şi 20 de cruceri = 2 
coroane 40 de bani de mai târziu plata, preţul unui 
Dai de vinars -  10 litri. Societatea îşi alegea un 
ogirgău (primar), capul societăţii, care pe banii 
încasaţi procura cca 250 litri (kg) de vmars şi 
zahăr. Butoiul era aşezat în gazdă, acolo unde în 
postul Crăciunului se ţinuse şezătoarea; era pus în 
cămară, iar cheia se păstra la ogirgău. Butoiul se 
sigila cu ceară roşie de un comitet de 3 inşi, care 
păstrau sigiliul la ei. Se angaja apoi taraf, o muzică 
de ţigani tot din banii adunaţi. Vinarsul înainte de

consumare se fierbea amestecat cu zahăr şi chimin 
şi se bea în mod cumpătat. în societate se primeau 
numai feciori de la 20 de ani în sus.

în seara de Anul Nou se invitau şi fetele 
care veneau gardate de mame la bere, aduceau 
plăcintă (o pâine de grâu mai mică, unsa pe 
deasupra, înainte de a fi dată la copt, cu brânză de
oi amestecată bine cu ou), găină friptă, sarmale cu 
câmaţi şi carne de porc afumată, cu care mâncări 
tratau feciorii, care în schimb, tratau fetele cu 
vinars (ţuică) fiert şi dulce. în ziua de Bobqtează 
erau invitaţi preotul satului, prim arul şi 
învăţătorul, pe care de asemenea îi tratau. A doua 
zi de Bobotează era spartul berii, adică terminarea 
băuturii şi dizolvarea societăţii, în cursul căreia 
jucau, beau, mâncau, se petreceau după voie.

Invitarea fetelor în seara de Anul Nou se 
numea "tierc". (Ms. 346, pag. 39-41)

Sub titlul "Celelalte sărbători", Ion Barna 
descrie unele tradiţii populare numite în popor 
"sărbători băbeşti", denumire sub care se ascunde 
faptul că aceste sărbători erau ţinute numai de 
femei bătrâne, tradiţii pe cale de dispariţie în 1932, 
dar care astăzi nu se mai cunosc multe dintre ele. 
Aceste sărbători erau "ţinute" (nu se lucrau 
anumite lucruri) pentru sănătatea animalelor sau 
pentru a le feri de animale sălbatice: "Dintre 
sărbătorile băbeşti la noi în sat se observă: Sân- 
Petru de Iarnă la 16 ianuar. Nu lucră în această zi 
din motivul că vitele mari (afară de păsări) să nu fie 
încolţite şi sfâşiate de jigănii -  urs, lup, mâţ, râs 
sălbatec. Vacile, boii nu sunt prinşi la jug; cu ele nu 
se lucrează. Apoi Filipii şi Trisfetitele din 25 - 30 
Ianuarie.

în aceste şase zile nimeni nu coase, adică 
aşa se crede, nu-i admis să se străpungă: căci, în caz 
contrar, se îmbolnăvesc şi pier vitele. încolo, cu 
excepţia caselor unde este vreun membru de 
familie pe care-l cheamă Filîp, care familie, mai 
ales din generaţiile mai bătrâne - nu lucrează - 
lucrează orice fel de lucrări.

Se mai observă: Sf. Haralambie din 10 
Faur, pentru sănătatea cailor. în această zi nu se 
lucrează cu caii, au sărbătoare veritabilă. Caii se 
afumă în această zi cu tămâie aprinsă amestecată 
cu putregai de salcie (răchită).

Legende, alte datini cu referire la aceste

sărbători, care încep a dispare, nu se cunosc.
Cu toate că nu ţine de acest obiect, dar 

fiindcă e în legătură cu sănătatea vitelor, ţin să 
pomenesc la acest loc că în comuna noastră se 
pregăteşte o medicină, un leac băbesc numit 
"unsoare de Andrei." Anume în noaptea de 
Andrei, anume 30 Noembrie, se ia unsoare de 
porc negru, se am estecă cu usturoi, cu 
dohot=păcură, cu praf din culcuşul porcilor, puţin 
praf din 3 răspântii de drumuri, puţină cenuşă 
făcută exclusiv din coceni de porumb şi 
amestecată cu puţină untură de şarpe şi ninlâ 
neagră. Cu această unsoare se sting, se ung vacile 
la uger umflat, ori alte vite pe locui umflat şi 
dureros.

Lăsatul secului era un obicei pe timpuri, 
azi a dispărut. în seara de lăsatul secului, se 
adunau fetele şi feciorii în grupuri de 20-30, de 
regulă la casa câte unei fete. Fetele aduceau 
alimentele pregătite gata: sarmale, găini fripte, iar 
feciorii dau băutura şi muzica. Petreceau până la 
miezul nopţii, apoi plecau acasă.

Vrăji, descântece ori alte obiceiuri în 
legătură cu lăsatul secului, nu se cunoşteau". (Ms. 
346. pag. 43-45)

Un capitol foarte bogat în date etnografice 
şi folclorice este cel rezervat nunţii, căci nunta 
este unul dintre cele mai complexe evenimente 
din viaţa satului românesc, la ea participând direct 
sau indirect aproape tot satul. Nunta este de 
asemenea, una dintre cele mai productive medii 
folclorice prin bogăţia creaţiilor ce sunt prezente 
în acest ceremonial. "Sub aspect funcţional, 
p ie se le  fo lc lo rice  d u b lează  f in a lită ţile  
ceremonialului potenţându-le, în special pe cele 
psihologice. Operând, pe de altă parte, cu 
mijloacele specifice artei, ele contribuie decisiv la 
realizarea funcţiei estetice, suplinind astfel 
deficitul altor compartimente."

Liviu Păiuş 
(va urma)

în pragul unui nou început de an,
"Cuibul Visurilor" urează colaboratorilor, 
susţinătorilor şi cititorilor săi un călduros

S£a mute anii

S-au născut în septem brie, octom brie şi noiem brie: S-au căsătorit în octom brie şi noiembrie:

Culca Tăvuţ-Valentin, Jarda Ionela Florentina, Pop 
Rebeca, Avram Florina-Alexandra, Bazga Vasile, 

Candale Com elia-M aria, Strâmbu Daniel-Simion, Pop 
Angela-Floarea, Avram Alex-Alin, Pârlea Silviu- 
Ionuţ, M oldovan Ionuţ-Lazăr, Croitor Cornelia- 

Valeria, Ureche Ionuţ-Cristian, Candale Oltiţa-M aria, 
G ăluşcă Florina-Alexandra, Ureche Vasilica-Violeta, 
Luchi M arius-Aurelian, Porţiuş Ionuţ, Petri N icoleta- 

Margareta, Ursa Victoriţa-Gabriela, Bîrta Camelia- 
lonela, Iugan D um itru-Ionel Leonte, Andreea-Debora, 

Vertic Luciana-Alexandra, Hoza Letiţia-Ruxandra, 
Irini M arius-Valentin, Bontaş A lexandru-M arius, 

Truţiu Laurenţiu-ionuţ.
f '\ ■ > i

Să crească mari, înţelepţi şi frumoşi !
'C i - ;

Pui V ita | - Berendea Silvia-Lenuţa 
Leonte Avram - Sîngeorzan Cornelia 

' |  Andronesi Solovăstru - Hoza Oltiţa-Dorina 
;?i:: Ureche Vasile - Ureche Elena

|C 'V  Irini Aurel-Pompei - Rebrişorean Maria-Floarea 
Ureche Nicolae - Rus Lucreţia 

Mihali Niculiţă - Istrate Lucreţia 
Moisil Viorel - Mare Aurica 
Păţiţii Vasile - Raţiu Aurora 

Ureche Dorel - Cîrceie Vicheria 
Bindiu Silviu-Nicolae - Vîrtic Victoria Rodica 

Boltă lacob-Clement - Borş Maria

Casă de p ia tră !

Au decedat în octom brie, noiem brie şi decem brie:

M ânu Virgil-Antoniu

Irina Irini

Ilovan Letiţia

Rauca-Hădărău M ihăilă

Andronesi M aria

Lorinţiu Felicia

D umnezeu să-i odihnească!
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PERIODIC DE INFORMARE SI CULTURA AL CONSILIULUI LOCAL MAIERU
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LA M ULŢI ANI, DOMNULE PROFESOR!
Dl. director al revistei noastre, profesorul Sever Ursa, împlineşte în 8 Martie, a.c., 70 de ani. Deşi cunoaştem 

multe episoade din viaţa domniei sale, pentru a fi cât mai exacţi, am consultat două cărţi în care autorii lor îi prezintă 
viaţa şi activitatea; este vorba despre Teodor Tanco "Dicţionarul literar - 1639-1997 al jud. Bistriţa-Năsăud", ed. Virtus 
Romana Rediviva, Cluj-Napoca, 1998, pag.369-370, şi Mircea Vlădică "Oameni de seamă iiveni Oameni care au 
fost, oameni care sunt", ed. Napoca Star, Cluj, 2000, pag. 214-217.

Aşadar, dl. Sever Ursa s-a născut în anul 1932 în Ilva Mare, fiind primul din cei doi fii (Victor, cel de-al doilea, 
actualmente prof. univ. dr. la facultatea de Drept din Cluj) din familia lui Augustin Ursa şi a soţiei sale, Victoria, născută 
Cătuna.

Şcoala primară (1939) o începe la Ivăneasa, un cătun aparţinător comunei Ilva Mare. După un an, din cauza 
cedării Ardealului din vara anului 1940, familia este nevoită să treacă graniţa şi se stabileşte ia lacobeni, dar numai 
pentru doi ani, pentru ca, începând cu toamna anului 1942, să-l întâlnim printre elevii şcolii primare din Stuplicani,
Bucovina, din apropierea Sucevei. Schimbările destul de dese de clase, colegi şi dascăli, calităţile adaptive şi 
sârguincioase îl vor aşeza mereu printre copiii şcolari cu rezultate bune.

în toamna anului 1944, familia va reveni în satul de baştină unde va trebui să urmeze clasa a Vl-a, dar 
beneficiind de noile înlesniri pentru foştii copii refugiaţi, va susţine examene de diferenţă şcolară şi, începând din primăvara anului 1945, este elev în clasa a ll-a la Liceul 
Grăniceresc "G. Coşbuc" din Năsăud. Aici va termina cursurile gimnaziale (1948). în vara aceluiaşi an va deveni licean al Şcolii Normale din Năsăud, devenită mai apoi 
Pedagogică. Ca elev a fost toţi anii premiant. în 1952 dobândeşte diploma de învăţător cu nota maximă. Sfătuit şi ajutat de părinţi să urmeze şcoli înalte, în toamna anului 1952 
este student în anul I al Facultăţii de Litere din Cluj, promovând an de an cu rezultate meritorii. în 1956 îşi ia examenul de licenţă cu nota maximă şi devine profesor de limba 
română. Obţine repartiţie la Muzeul din Năsăud şi, din 1956, timp de doi ani, va fi unul dintre iniţiatorii şi înfăptuitorii casei memoriale "Liviu Rebreanu" din Prislop. Se poate 
spune că domnia sa a fost sufletul punerii în valoare a tot ceea ce Rebreanu a creat la Năsăud, Maieru, Măgura Ilvei şi Ilva Mare.

în 1958 se căsătoreşte cu fosta sa colegă de liceu, Doina Sângeorzan, originară din Maieru, devenită învăţătoare, mai întâi la Ilva Mare şi apoi la Maieru. Din mariajul 
lorfericit se vor naşte cei doi fii, Liviu, absolvent al Academiei de Ed. Fizică din Bucureşti (actualmente prof. de sport la Maieru) şi Ovidiu, absolvent al Universităţii de Litere din 
Cluj (actualmente asistent univ. drd. la Facultatea de Ştiinţe Economice, şi director al Centrului de Limbi Străine "Acces"-din aceeaşi localitate).

Din septembrie 1958 profesorul Sever Ursa va lucra la catedra de limba şi literatura română la Şcoala Generală din Maieru unde, până la pensionare, va desfăşura o 
prodigioasă activitate didactică la clasă cu elevii şi, deopotrivă, pe tărâm publicistic şi cultural-obştesc.

Despre vocaţia domniei sale ca profesor, pedagog şi cărturar, dl. Mircea Vlădică, în cartea citată, spune: "Creşterea sa pe plan literar-artistic, competenţa pe care a 
dobândit-o şi consolidat-o prin muncă asiduă, au făcut din el un profesor total. Orele sale cu elevii erau captivante şi se transformau pe măsura adâncirii problemei în 
adevărate ore-spectacol de literatură şi cultură naţională la care elevii săi deveneau fascinaţi şi a căror bagaj asimilat i-au creat nu o dată deosebite satisfacţii personale şi 
motive de îndreptătită mândrie pentru că, dăruindu-se ca profesor şi pedagog, a reuşit ca din acest aluat sănătos ai copilului de ţăran măierean să formeze adevărate talente şi 
valori." (p.216)

Datorită rezultatelor de excepţie a obţinut toate gradele din învăţământ, iar în ultimii şase ani premergători pensionării, între 1984-1990, a fost numit şi condus ca 
director această instituţie fruntaşă de învăţământ, cu aceeaşi competenţă, până în vara anului 1990, când va încheia ultimele file din cataloagele de clasă cu satisfacţia unei 
munci împlinite.

O înaltă răsplată a strădaniilor sale a fost conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Comunei Maieru, în 1995.
Dar munca pentru di. profesor nu a încetat. în prezent este membru al Consiliului Central al ASTREI, director al Muzeului "Cuibul visurilor" şi al revistei cu acelaşi 

nume. A publicat peste 200 de articole, eseuri,studii, reportaje, recenzii şi interviuri în: "Gazeta literară", "Limba şi literatura", "Ecoul", "Cronica", "Răsunetul", "Minerva", 
"Cuibul visurilor". A publicat cărţile: "Bistriţa-Năsăud vatră folclorică" în colaborare cu P. Ştefănescu, ed. Tineret-Turism, Bucureşti, 1979, "Constelaţia Liviu Rebreanu" în 
colaborare cu Mihail I. Vlad, ed. Macarie, Târgovişte, 1994; alături de Ioan Buzaşi, este îngrijitorul biografiilor în versuri "Sfinte firi vizionare" de Iustin Ilieşiu, ed. Gloria, Cluj- 
Napoca, 2000. în manuscris, are volumele: "Monografia folclorică a satului copilăriei lui Rebreanu", "Cătunul Poiana Cătuneniior", o micromonografie sentimentală, "Drum 
spre izvoare", eseuri literare, o antologie cu studiu introductiv "Iustin Ilieşiu un poet nedreptăţit" şi "Maierul în conştiinţa lui Rebreanu".

Suntem convinşi că studiile sale nu se vor opri aici. De aceea, la împlinirea vârstei de 70 de ani, Redacţia noastră vă doreşte, d-le profesor, multă sănătate, bucurii, 
linişte sufletească şi putere de muncă în realizarea proiectelor dumneavoastră!

ICU CRĂCIUN

CĂRŢILE ŞI ZIARELE
într-o scrisoare adresată lui Luca Piţu, dl. Gabriel Liiceanu (vezi cartea "Cearta cu filozofia", ed. Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 219) vorbeşte despre două complexe 

ale filozofilor: 1) complexul lui Theuth, inventatorul scrierii, cel care a asigurat depozitarea sensului, dara uitat să ofere soluţia difuzării lui, şi 2) complexul lui Socrate, filozoful 
care a trebuit să moară glorios, în abstract, obţinând difuzarea sensului cu ajutorul lui Platon.

Pornind de la această constatare, m-am întrebat, la rândul meu, ce sunt cărţile? Sunt ele depozite şi morminte?
De la copiştii din mănăstiri şi până la tiparniţa lui Giitenberg, cărţile, deşi au fost puţine, au fost preţuite atunci mai mult, chiar dacă nu oricine a avut acces la ele. Cartea 

unică, a autorului, se copia în câteva zeci, poate sute de exemplare, şi cei cu ştiinţa citirii puteau să deschidă acest "depozit" de sensuri, să înţeleagă mai bine lucruri despre 
care nu ştiau nimic sau, poate, germinau în minţile lor preocupate de cu totul alte probleme pentru a deveni apoi nişte ecletici orgolioşi care şi-au îmbogăţit lexicul şi spiritul 
pentru că, de fapt, cineva s-a scris pe sine. Chiar şi atunci când compune o simplă epistolă, autorul ei transmite ceva din acest sine.

Adevărul este-trebuie să recunoaştem-că suntem tributari întâiului, arhetipalul, că influenţa gândirii lumii civilizate porneşte de la antici. Nu întâmplător, 
redescoperirea lor de către reprezentanţii Renaşterii a contribuit la sporirea cunoaşterii. înclin să cred tot mai mult că în modul de a gândi nu am evoluat cu nimic de la antici 
încoace.Din când în când s-a detaliat doar o idee sau un concept descoperit de lumea antică. Evident că rolul covârşilorl-a avut scrierea. Ea este cea care a contribuit esenţial 
la păstrarea ideilor pentru a nu fi sortite uitării. Bibliotecile sunt într-adevăr depozite de opinii, iată de ce, ea, cartea, aşteaptă să fie citită pentru a ne înavuţi spiritual şi, probabil, 
material.

Astăzi, trăim vremuri spurcate. Ziarele şi televiziunea au devenit duşmanii spiritului. în loc să zidească, acestea dărâmă, diluează. Mediocritatea înfloreşte şi se întinde 
ca o pecingine. Dacă ar fi rămas la stadiul de strictă informare, cei care fac gazetărie sau lucrează la diverse posturi de televiziune ar fi fost adevăraţi profesionişti, îmbolnăvirea 
societăţii nu s-ar fi produs într-un timp aşa de scurt. Mai grav este cu aceia care manipulează cu cinism minţile cititorilor sau telespectatorilor. Aceştia, fie că se vând şi 
acţionează cu bună ştiinţă, fie că discernământul lor nu funcţionează bine, nu pot să fie obiectivi, vremurile, vorba cronicarului, sunt deasupra lor, transformându-se în isterici 
stupizi, luaţi de val.

Te întorci de la serviciu preocupat de ziua de mâine şi, acasă, timpul tău de reiaxare ţi-l ocupă divertismentul anodin şi insipid din ziare şi televizor. Mai trec câteva 
săptămâni, mai faci ceva sacrificii şi îţi mai cumperi o carte. O aşezi în raft şi amâni "deshumarea" sa pentru altă dată. Alţii, din snobism, şi-o cumpără, îi mângâie coperta şi se 
bucură că numărul cărţilor i-a crescut. îşi zic cu ipocrizie că le va fi utilă urmaşilor.

Dacă artrăi, Theuth şi Gutenberg arfi fost mai sceptici, mai deprimaţi. în schimb, ea, cartea aşteaptă inocentă...
ICU CRĂCIUN
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Lirica Cartea învăţământ
fn tăcere

La o margine de uitare,
Porţi rupte în tăcere... 
în noaptea asta luna 
Se ţine de umbra mea...

MIHAIL I. VLAD
Rodna,august 2001

F R U N Z A

Cade azi o frunză pe-un roşu-apus,
Ale vieţii fire încă nu s-au dus,
Inundă lumina pe ram de stejar,
Bridă ruginită arde ca un jar,

în drumu-i, la vale, pe vâtuî sprinţar,
Pe haine de soare şopteşte hoinar.
Gândul ţese pânza-n colorit covor 
Se scutură frunza! Frunzele mor!

Plânge toamna-n strune, şi-n murmur la mal 
Cade iarofrunză din a vieţii val 
Aroma se stânge şi-n pământuri vine 
Şi rămân pe ramuri mugurii din mine.

SIMION CHIŞ

SATUL

împovărat de muncă, satul se întoarce 
Pe-acelaşi drum ce scârţie trudit,
La porţi copiii-s ca nişte cuvinte 
Dintr-un roman de dragoste, nu demult citit.

Bătrânii-aşează pragul mai spre înserat, 
Zarea e târzie şi ziua s-a culcat.

Viorica D. Cătuneanu

DRUM COSIT

Odată, bunicul a luat 
Pe un umăr, dimineaţa,
Iar pe celălalt, o coasă...
Şi aşa a plecat ca şă taie 
Vara pâna la rădăcină 
Şi s-o adune pe rând 
în căpiţe.
Din neatenţie şi-a cosit drumul 
Şi n-a mai avut pe unde 
Să se-ntoarcă, acasă.

Viorica D. Cătuneanu

"OCTAVIAN ALEXI- 
O EXISTENTĂ TRAGICĂ"

j

Mircea Vlădică

Am comentat câteva cărţi de tip monografic 
sătesc şi de tip demografic tot despre aşezări rurale. 
Aceasta a lui Mircea Vlădică împinge cercetarea până 
la nivelul sau celula socială de bază care este familia, 
cu un personaj central, Octavian Alexi, despre care în 
partea I se scriu 44 pagini. în partea a ll-a a cărţii sunt 
vreo 33 de nume portretizate care compun neamul şi 
descendenţa lui Artenie Alexi şi Ileana N. Ionel.

Dar cine a fost tânărul acesta care a zguduit 
dramatic familia lui de atunci şi a intrat în memoria 
celei de azi; şi a ţinutului?

L-am cunoscut în anul şcolar 1941-42, când 
eram elevi la liceul^ românesc din Năsăud, sub 
ocupaţia maghiară. în tuşurile esenţiale, fizice şi 
psihice-spirituale, era în general cei din cartea lui 
Mircea Vlădică: Octavian Alexi o existenţă tragică, 
Cluj, Ed. Napoca Star, 2000,116 p.

Octavian Alexi, născut în Sângeorz Băi (1924) 
a avut o viaţă scurtă şi zbuciumată, aşijderea 
generaţiei lui până la un punct, grea, după care e 
asemănătoare doar cu a câtorva colegi şi prieteni ce 
se uniră într-un idea! cu sfârşit prematur şi tragic; a lui 
nu e identică cu a nici unuia. Căci viaţa ca şi moartea 
fiecăruia e unicat. Momentul individualizării e anul
1945, ultimul de licean şi primul de student clujean. El 
a fost printre cei care s-au angajat cu avânt românesc 
şi s-au adunat în diverse organizaţii şi mişcări să se 
opună comunizării ţării. în actul de acuzare şi 
condamnare al tribunaîui militar se arată, însă, că: 
"Astfel au fost formate organizaţiile secrete legionare 
la Liceul Gh. Coşbuc, Şcoala de brigadieri silvici, 
ambele din oraşul Năsăud, precum şi de la Liceul 
Petru Maior din Reghin Mureş..." Iar cele trei au fost 
legate între ele.(Arhivele militare din Piteşti, v. Dosar 
Nr. 481/1949. Tribunalul Militar Cluj, Secţia l-a, din 
Sentinţa Nr. 713/15-16 aprilie 1949, p. 5.) întâi se 
formase cea de la liceul teoretic, apoi cea de la Şcoala 
de brigadieri silvici din Năsăud: "... la insistenţele lui 
Dale Remus sunt recrutaţi următorii: Roiban Ovidiu, 
care a fost numit şef, urmat fiind de Vodă Cornel, 
Urâte Traian, Fetinca Gheorghe, Perţa Sofronie şi 
Trifoi Nicolae [...] au loc o serie de întruniri şedinţe 
legionare care se ţineau în casa lui Roiban Ovidiu". 
(Doc. cit., p,6.) între timp se constituise şi mişcarea 
"Frăţiile de cruce" F.D.C. de la Reghin. Din partea 
Clujului şi a lui-lon Gavrilă, după ce au fost iniţiate, sunt 
îndrumate prin Octavian Alexi. Aşa rezultă din 
rechizitoriu şi sentinţă,fiindcă în mai 1948 au început 
arestările. Cad, el şi ceilalţi, fiind aduşi la Securitatea 
din Cluj.

După anchetare şi până la proces sunt 
transferaţi la închisoarea din Piteşti, unde au făcut 
Crăciunul din 1948 şi năsăudenii "O. Alexi, R. Dale, N. 
Trifoi, R. Şotel" care au cântat toată noaptea colindul 
"Ce vedere minunată" (în carte, p.32). Readuşi la Cluj 
şi judecaţi, Octavian Alexi a primit pedeapsa cea mai 
aspră, 8 ani "temniţă grea"; mai fiind învinuit că 
"împreună cu Dale şi Trifoi" avură legătură şi cu 
"Sumanele negre". 7 ani închisoare corecţională au 
primit: Dale Remus, Şotel Radu, Pop Florian, Manta 
Gheorghe, Trifoi Nicolae şi Pantea Grigore. Ceilalţi 
până la nr. 27 din proces au primit pedepse mai mici. 
(Doc. cit., pp. 11-13)

Au fost judecaţi şi condamnaţi în contumacie: 
"Inculpaţii Pantea Grigore, Pop Florian şi Manta 
Gheorghe" (Doc. cit., p.3).

Principalului acuzat i s-a dat ultimul cuvânt. Cu 
demnitate şi premoniţie vorbise, asumânu-şi adevărul 
dar şi declarând că sfârşitul îi este aproape dacă va fi 
trimis iar în închisoarea de la Piteşti. Cu miez şi 
limpezime, spune autorul cărţii, a vorbit şi acuzatul 
Nicolae Trifoi.

Octavian Alexi a decedat ia 26 decembrie 
1949 în închisoarea de exterminare de la Piteşti. 
Trupul a fost adus acasă de familie şi înmomântat la 
Sângeorz-Băi într-un cimitir mărginaş, unde au permis 
autorităţile comuniste, şi nu lângă părinţii decedaţi.

- E C O U R I

Colindele măierene au intrat deja în 
circuitul naţional. Renumitul rapsod Grigore 
Leşe a integrat în repertoriul său două colinde 
din comuna noastră, colinde prezentate şi de 
elevii claselor a IV-a A (înv. Pârlea Lucreţia) şi a 
IV- a B (înv. Pop Măriuţa). Stufosul program de 
colinde prezentat de aceşti minunaţi elevi Sa : 
P rim ărie , D isp ensa ru l um an, B irou! 
Cooperaţiei, Poştă, Grădiniţa nr. 1, Direcţiunea 
Grupului Şcolar "Liviu Rebreanu", Biserica 
ortodoxă din centru şi Biserica din Deal au 
impresionat prin autenticitatea şi acurateţea lor. 
De remarcat talentul elevei Leonte Aurelia (cl. a 
IV-a B) al cărei glas bine şlefuit ar putea s-o facă 
faimoasă în foarte scurt timp.

înv. LUCREŢIA PÂRLEA 
înv. MĂRIUŢA POP»

«U A  »]« «L» «î*•ţ» rj» *y» rj*

Elevii claselor IA  (înv. Roman Maria) şi I 
B (înv. Berende Elena) au prezentat în faţa 
părinţilor, lângă un brad împodobit cu lucruri 
executate de micii şcolari, piesa de teatru "Se 
aproprie Crăciunul". Binenţeles, nu a lipsii Moş 
Crăciun, care le-a adus copiilor darurile 
cuvenite fiecăruia după rezultatele lor la 
învăţătură şi purtare din primu! semestru de 
şcolari. Emoţiile părinţilor s-au Împletit cu ale 
fiilor şi fiicelor lor, astfel că ziua de 26.12.2001 
va rămâne de neuitat În sufletele tuturora.

înv. MARIA ROMAN 
înv. ELENA BERENDE

S m i l e

CERERE DE PRIMIRE
în rândurile cenaclului 
epigramiştilor clujeni

Te rog, smerit, să mă primeşti,
Cu "opera " mea, amalgamă,
Sperând că poate-ai să găseşti, 
în ea, crâmpei de epigramă...

Nu sunt prea bine priceput 
în strofa scrisă-nbârligat 
Şi recunosc: - Am început 
Timid şi de la A...Gramat;

Acuma, când îmbătrânesc 
"Şi simt că anii râd de mine” ...
Sper c-o să întineresc, 
în pas, alăturea, cu tine,

în încheiere şi festiv,
Acum, la douăzeci de ani,
Pemite-mi să-ţi urez (tardiv) 
"S A T IR IC O N " :-  M u lţ i A n i şi

B an i!

Pe Dumbravă (Maieru) TeodorTanco Barbu I. Bălan
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file de monografie (24)

Am amintit doar în treacăt despre castrul de apărare de la Anieş. Abătându- 
se în acest episod de la peroada graniţei militare năsăudene, vom relata rezumativ 
istoricul acestui castru şi importanţa lui în strategia de apărare a Rodnei şi a 
bogatelor sale mine.

Vatra satului Anieş afost cu siguranţă locuită şi înainte de anul 1200, având în 
vedere vecinătatea imediată cu cetatea (castrul) construită cam în aceeaşi perioadă 
pe o culme bine aleasă din punct de vedere strategic. în tradiţia locală locului se 
spune "Pe cetate".

După pustiitoarea năvălire a mongolilor (31 martie 1241), locui a rămas multă 
vreme nelocuit. Numele de Anieş provine din ungurescul "aranyos", adică "valea 
aurarilor", dată fiind una dintre vechile îndeletniciri locale. Mai există o dovadă de 
ordin toponimic, iocul zis”La boscadauă" (instalaţii de spălare a aurului din nisipul 
râului).

Date interesante cu privire ia istoricul satului Anieş a adunat prof. Pavel 
Ciupe. înaintea sa, cunoscutul istoric şi arheolog năsăudean, Iulian Marţian, în 
lucrarea sa "Castrul Rodna" 1/ relatează primele rezultate în urma săpăturilor 
arheologice pe care le-a întreprins în vara anului 1926. De menţionat că existenţa 
acestui castru este menţionată pentru întâia oară de învăţatul E. Hurmuzachi 21, cel 
care pune în evidenţă un act dat în Rodna în anul 1268, în care apare menţiunea unui 
castru pe care corniţele Rotho l-a vândut comitelui Henricus.

Situată la confluenţa Văii Anieşului cu Someşul, la jumătate distanţă dintre 
Maieru şi Rodna, localitatea aceasta mică a avut o deosebită importanţă în trecutul 
îndepărtat. în scopul de a întări apărarea bazinului minier rodnean, în aproprierea 
satului au fost ridicate două fortificaţii: una pe malul stâng al Someşului, sub locul 
numit Poiana Zgurii de la poalele Măgurii Caselor, iar cealaltă pe malul drept a! râului 
amintit şi cel stâng al Văii Anieşului, la o jumătate de km. de şoseaua judeţeană, pe o 
creastă în formă de şea, la extremitatea sudică a muntelui Saca. Ruinele sunt perfect 
vizibile şi azi, impresionante prin conturul lor dispus pe o lungime de 350 m. şi o 
lăţime de 25~45m.

într-un episod următor vom vorbi de o frumoasă legendă a locului: “Boii şi 
plugul de aur".

Iulian Marţian a fost primul specialist care a cercetat ruinele acestui castru în 
anul 1926, publicâdu-şi concluziile 3/ şi însoţindu-le cu o schiţă fidelă întocmită de 
inginerul S. Vasick de la minele Rodna.

Spre o mai bună edificare vom cita fragmente din acest studiu: "Importanţa 
acestui defileu, în căzui unui pericol din vest pentru oraşul Rodna, este evidentă, 
fiindcă el nu poate fi înconjurat din cauza obstacolului pe care îl opun munţii înalţi din 
împrejmuirea lui. Deci, pentru a utiliza avantajele oferite de formaţiunea terenului, s- 
au ridicat, încă din vechime, în scopul de a stăpâni acest defileu, o serie de fortificaţii 
în culmea Măgurii Caselor, unde urmele lor se mai pot cunoaşte. De altă parte s-a 
fortificat pe ţărmul drept al Someşului, culmea dealului înalt, izoiat de împrejurime şi 
împrejmuit de pante prăpăstioase, care se ridică ia o înălţime de peste 250 m. 
deasupra nivelului văii, construindu-se aici, pe vremi imemoriale, o puternică cetate 
(...) în prezent resturile clădirii cetăţii sunt căzute în ruină şi pretutindeni acoperite de 
pădure, tufişe, iarbă; frunze uscate şi muşchiu, astfel încât abia se pot observa ia 
suprafaţă. (...) Singuraticele părţi ale cetăţii pe care le-am constatat, examinat şi 
identificat sunt următoarele: intrarea, situată în partea de nord a dealului... 
incinta,...donjonul (fortificaţia de ultim refugiu) alte construcţii extinse pe o lungime 
de oca 50 m. şi 15 m. în lăţime,... cu o dolină, unde credem că a fost fântâna ori 
cisterna cetăţii. Ţăranii spun că la acest loc se găseşte o scară tăiată în stâncă 
naturală, care duce până în Someş, apoi şanţul şi un... castrum inferium, de forma 
unui uriaş tumul din piese brute de andezit şi ciment, se ridică lângă drumul de câmp 
ce coboară la izvorul de apă minerală (...) în îcheiere, notăm că nici pe teritoriul cetăţii 
la suprafaţa ruinelor, precum nici în împrejurime la pantele dealului, nicăieri nu se 
observă vreun fragment de cărămidă, de ţiglă sau de altă ceramică" 4/,

Cu ultima afirmaţie a Iui Iulian Marţian, nu putem fi de acord, ea fiind o 
concluzie pripită, ca urmare a faptului că nu s-au întreprins atunci nici măcar săpături 
superficiale. Noi am organizat cu elevii câteva expediţii ia ruinele cetăţii /5, în 
toamnele anilor 1967-1970, în urma săpăturilor organizate cu unii profesori şi cu 
elevii şcolii am descoperit multe cioburi de ceramică din epoca medievală timpurie, 
cuie de fier şi un lacăt foarte mare, fragmente de oaşe, ciment hidraulic etc. în muzeul 
"Cuibul viduriior" a fost amenajat un colţ al cetăţii, o schiţă întocmită de prof Mircea 
Ştefan, texte explicative şi fotografii.

Aşteptăm cuvântul autorizat al arheologilor care ne vor dezvălui probabil, 
încă multe surprize ale acestui fost puternic bastion al Văii de sus a Someşului Mare, 
atât de puţin cunoscut încă.

SEVER URSA

Note bibliografice;

Reguli de bună cuviinţă creştină
Toate religiile şi sistemele filozofice, care au o morală, au şi o 

bună cuviinţă a lor, pentru că buna-cuviinţă face parte din morală.
Există şi o bună-cuviinţă internaţională, sau, mai bine zis, 

există reguli de bună-cuviinţă, care se respectă de către toţi oamenii 
civilizaţi, indiferent de religie sau filozofia căreia îi aparţine, atunci 
când au de-a face cu alţii în întâlnirile lor internaţionale.

Unde se întâlnesc doi, trei sau mai mulţi oameni, ori vieţuiesc 
împreună, este necesară buna-cuviinţă în vorbire, în gesturi şi în 
fapte.

Mântuitorul nostru lisus Cristos a îndemnat să se respecte 
regulile de bună-cuviinţă în timpul său: "Când vei fi chemat, 
mergând, şezi în iocul cei din urmă, că atunci când va veni cel ce te-a 
chemat, să-ţi zică; Prietene, suie-te mai sus. Atunci vei avea cinste 
înaintea celor ce vor şedea împreună cu tine".

Mântuitorul a dat porunca ce stă ia baza bunei-cuviinţe 
creştine, atunci când a zis "Precum vreţi să vă facă vouă oameni, 
faceţi-le şi voi asemenea".

Sf. Ap. Pavel emitea şi el un principiu de bază al bunei- 
cuviinţe creştine zicând: "Bucui '-vă cu cei ce se bucură şi plânge-ţi 
cu cei ce plâng".

Reguli de bună-cuviiniă creştină găsim nu numai în Sf. 
Scriptură, ci şi în cărţile Sf. Părinţi în hotărârile Sf. Sinod, în cărţile de 
cult şi în cărţile unor scriitori antici şi moderni.

Cea dintâi carte de bună-cuviinţă creştină."De civilitate 
morum puerilium" a fost alcătuită de Erasmus de Rotterdam, ca 
manual pentru prinţul Henric de Burgundia şi tipărită în anui 1530.

Cartea aceasta a fost tradusă în diferite limbi şi ea a inspirat 
pe mulţi scriitori printre care se numără şi Anton Pann care este 
autorul cărţii numită"Hristoiţ:e" tipărită în anul 1834 şi socotită prima 
carte de bună-cuviinţă creştină în limba română.

întrucât nu toţi avem posibilitatea şi timpul să citim o carte de 
bună-cuviinţă creştină cu capitole sporite şi mărite cum de scriu azi, 
am aies şi selectat, 8 capitole care vor cuprinde un minimum necesar 
pentru cei doritori să ştie, cum să se poarte creştineşte şi civilizat în 
împrejurări de seamă ale vieţii.

1. Buna-cuviinţă în biserică Buna-cuviinţă în biserică 
începe cu Pregătirea trupească şi sufletească de acasă a celui ce 
merge la sf. biserică.

Buna-cuviinţă ne-a învăţat că în fiecare dimineaţă să ne 
spălăm pe faţă şi cu atât mai mult când ne pregătim să mergem la sf. 
biserică.

Este de dorit o spălare a întregului corp, o baie, de este cu 
putiinţă. Sunt creştini, în special bătrâni, care au un costum de haine 
pe care îl îmbracă numai când se duc la sf. biserică. Acest costum îl 
păstrează şi pentru înmomântarea lor.

Orice om trebuie să aibă un constum de haine pentru 
sărbătoare, pentru zilele când nu munceşte şi merge să se plimbe, să 
se distreze. Hainele acestea se pot folosi şi pentru sf. biserică în 
duminici şi sărbători.

Dacă, totuşi, nu are alte haine decât pe cele pe care le poartă 
zilnic, poate veni cu ele la sf. biserică, cu condiţia ca ele să fie curate.

Genul feminin ştie că la biserică nu se vine cu buzele vopsite, 
precum şi cu hainele stropite cu parfumuri izbitoare. Este de preferat 
la sf. biserică mirosul busuiocului, levenţicăi şi alte flori bine 
mirositoare. Sf. Ap. Pavel scrie:"Femeile să se roage în 
îmbrăcăminte cuviincioasă, să se împodobească cu sfială şi cu 
cuminţenie, nu cu împletituri de păr sau cu aur sau cu mărgăritare 
sau cu veşminte scumpe". "Orice femeie ce se roagă cu capul 
descoperit îşi ruşinează capul".

(Va urma...)
Preot parah. 

IOAN LĂPUŞTE

1/ iulian Marţian, Castrul Rodna, în Arhiva Someşană, nr.4, Năsăud, 1926
2/ E. Hurmuzachi, Documente privitoare la istoria Românilor, vol.2, Bucureşti,
1887, nr. CCXLVIII, pag.336;
3/ Iulian Marţian, op citată, pag.46;
4 /iulian Marţian, opcitată,.p.49;
5/ Sever Ursa, Monografia Şcolii Generale din comuna Maieru,judeţul
Bistriţa-Năsăud, lucrare în manuscris, pag.23-24.

A n i e ş u i
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SCRISORI
S c r i s o a r e  d i n  G e r m a n i a ,  de la un f r a t e  bun

Pe di. Sever Ursa l-am cunoscut într-una din 
verile anilor 90", când pornisem prin ţară într-un nobil 
periplu întru a cunoaşte meleagurile transilvănene 
cărora marele romancier Liviu Rebreanu le-a 
împărtăşit din harul său divin, de scriitor ales. Tatăl meu 
l-a cunoscut personal când, interbelic, a ţinut o 
conferinţă la Arad, prin toate oele aflate despre el, dar 
îndeosebi prin opera sa am ajuns să-l iubesc în mod 
neoplatonic, după mulţi exegeţi singura modalitate de a 
pătrunde cu adevărat în profunzimea eului, unui artist 
de proporţiile sale.

Pe dl S. Ursa, pe care ulterior i-am întâlnit rar, 
la adunările Astrei, ni-l prezintă într-un portret grav dl. 
Icu Crăciun cu ocazia aniversării a 40 de ani de la 
terminarea Şcolii generale din Maieru a promoţiei 
1961, el fiind dascălul ei cel ditâi: "Dirigintele albit de 
ani, dar mereu tânăr sufleteşte, cu gesturi line, 
învăluind-i cu căldură şi o undă de nostalgie în ochii lui 
sfredelitari, le-a vorbit ca un intelectual care nu se 
desminte niciodată. Din cauza liniştii aşternute în sală, 
mi-am auzit inima bătându-mi cu o repeziciune 
incontrolabilă". Ceea ce înseamnă că pe Sever Ursa 
nu-l poţi percepe în esenţele sale decât dacă ştii să intri 
în tăcerile lui, acolo unde se află după V.Pârvan taina 
de zămislire a orcărei creaţii, în stadiul ei inefabil de 
preartă.

Cu ocazia călătoriei mele am trecut prin 
Târlişua, unde marele scriitor s-a născut, apoi prin 
Prislop, vatra capodoperei "Ion", ca să fac un popas şi 
la Hordoul lui G. Coşbuc şi în sfâşit, să ajung la Maeiru, 
satul copilăriei marelui scriitor.

împreună cu dl. Sever Ursa am vizitat muzeul, 
fosta şcoală în care Rebreanu şi-a însuşit primele 
învăţături, prezente fiind unele aduceri aminte 
impresionante care ni-l readucea între noi pe scriitor, 
mort fizic în anul 1944, pe când el se menţine viu, ca o 
flacără nietzschiană în inimile noastre.

Acolo se afla şi şcoala generală din Maieru, din 
care s-au ridicat atâţia intelectuali de valoare, şcoala cu 
biserica erau instituţii ce dădeau personalitate locurilor, 
învăţătorul şi preotul, cu familile lor jucau un rol 
principal în viaţa obştei, ei înşişi fără să fie scutiţi de 
unele necazuri zilnice, adică ne gândim la familia 
învăţătorului Herdelea în care scriitorul e fiul Titu, şi 
a preotului Belciug,poreclit de d-na Herdelea, mai ales 
când se supăra pe el, "Pămătuful", personagii care nu 
pot lipsi din viaţa Maieruiui de astăzi.

în trecerea lor, oamenii îl pomenesc mereu pe 
cel care i-a înălţat, conferindu-le eternitate, în memoria 
lor trăieşte ca un sfânt, astfel că atunci când Dirigintele 
aminteşte de existenţa de peste 230 de ani a şcolii din 
Maieru, nu uită să adauge că ea a fost cea mai dragă 
şcoală a lui Rebreanu.

Dascălul a cărui modestie îi constituise a doua 
sa natură, în faţa elevilor săi de altădată, ajunge să 
vorbească despre nedreptăţitul şi aprigul său tată, 
Augustin, condamnat la 8 ani închisoare de comunişti, 
cu confiscarea averii şi printre altele aflăm că încă un 
membru al familiei, Doina Ursa, e învăţătoare în şcoala 
din Maieru.

în continuare, dl. Sever Ursa ne transmite ceva 
ce ne umple de veneraţie şi ne explică sentimentul de 
respect pe care mi l-a câştigat chiar de la prima vedere. 
Este vorba despre mărturisirea lui prin care se 
defineşte ca un vrednic om al pământului său natal, 
virtute care a constituit tăria de rezistenţă în faţa 
intemperiilor istoriei a neamului nostru: "... 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"...

Maieru văzut din Dealul Bârlesei

Prin această statornicie a omului de la munte- 
frate cu toate minunile, aşezat mai aproape cu bunul 
Dumnezeu-mărturisită ca un de la sine înţeles, Sever 
Ursa şi mulţi semeni de-ai lui de pe meleagurile 
rebreniene (se poate spune şi năsăudene), cu 
siguranţă ne depăşesc, prin înălţarea care le 
descifrează rosturile tainice ale miturilor şi legendelor, 
deschizându-le porţile cărărilor spre insula originară a 
sacrilor Blajini, ei vorbesc un grai pe care noi orăşenii I- 
am uitat de mult. Ei trăiesc în veşnicia operelor lui 
Rebreanu, Sadoveanu, V.Voiculescu şi nu sunt 
singurele.

Astfel de suflete care-şi simt rădăcinile adânc 
înfipte în ţărâna satului lor, sunt în stare să ne poarte 
neamul ca nişte cariatide pe umerii Carpaţilor spre zări 
mai luminoase, astfel că până ce ei există avem dreptul 
să credem că nu totul e pierdut şi că într-o zi după 
cuvintele voievodului român, vom putea fi mai mult 
decât suntem azi şi am fost vreodată.

Aşa am cunoscut satul Maieru al lui Rebreanu, 
însoţit de dl. Sever Ursa, un sat aşezat pe valea Rodnei, 
înconjurat de dealuri şi munţi, însemnând treptele ce 
suie blând ca un cântec duios de nai, spre locul unde 
păstorul Mioriţei şi-a trăit nunta cosmică prin care a 
călcat peste moarte.

Acelora ce-şi bat joc de acest preacurat mit al 
spiritualităţii româneşti, le dau sfatul să vină la Maieru 
unde începe să se ridice Catedrala al cărui altar 
înconjurat de absidele Cerului, se săvârşeşte cel mai 
pur act autohton, deci este numai al nostru şi ai naturii 
numită de noi rebreniană: Cântecul inimii inimii 
neamului, Mioriţa.

De-aici mai putem deduce că denumirile de 
dealuri, munţi chiar ape fac parte din peisajele 
respective, nu numai datorită vrăjii lor metaforic- 
poetice, le citează în Maieru -File de monografie- şi dl. 
Sever Ursa, dar revin de multe ori, inclusiv pe calea ce 
urcă de-aici spre pământul Bucovinei, adică au 
semnificaţii simbolice privind cu precădere viaţa zilnică 
a omului, al cărui destin neobişnuit îl pune în contact cu 
ielele şi alte zâne ale locului, deci corespund unei 
treceri într-o altă lume ce se cheamă pe limba noastră 
magică, prin ea omul se înfrăţeşte cu plaiul şi este o 
parteadumnezeirii.

Observăm totodată că doar geografic se află 
hotare între regiuni, odată ce între obcinele Năsăudului 
şi Dornei, cu munţii lor şi Bucovina există o continuă 
trecere şi astfel pe drumurile acestea a avut loc 
strămutarea moşilor marelui povestitor Ion Creangă din 
nordul Transilvaniei în ţinutul Neamţului, în satul 
Humuleşti. Să recunoaştem că legendarul Dragoş- 
Vodă sau mai întâi istoricul Bogdan au descălecat din 
Maramureş şi-au ajuns în Moldova pe aceeaşi cale.

Mai târziu, după ce-i moare satul, în 1850, ilie 
Câmpeanu în urma rănilor primite în revoluţia de la 
1848 ca brav grănicer, cătană neagră, văduva lui, Ana 
cu doi copii mici, Radu şi Ana, fetiţa numită ca mama- 
sa, va trece în Moldova la laşi. Cea de-a doua va fi 
numită Corina, ca să se stabilească la numele de 
Veronica, sub care va fi marea iubită a poetului 
Eminescu, perechea sa pentru veşnicie, figurând de- 
acuma alături de celebrele cupluri ca Tristan şi Isolda 
sau Paulo de Malatesta şi Francesca da Rimini sau 
Pelleas şi Melisande, intrate în legendă.

Şi ar mai fi de amintit că pe la Vatra Dornei, Ilva 
Mare, Năsăud va coborî în 1866 în Ardeal marele poet, 
tânărul Eminescu.

Şi fiindcă vorbirăm de semnificaţia dată 
diferitelor locuri, aş vrea să subliniez că nu întâmplător 
acelaşi procedeu l-am găsit şi în proza lui Vasile 
Posteucă, originar din Stăneştii de jos din Bucovina 
întinsă până la Prut, în care dealurile, apele şi alte 
aşezări purtau în pitorescul lor definitoriu mireasma 
florilor primăverii veşnice, ori această înrudire dulce 
demonstrează că denumirile toponimice datează de 
când lumea, s-au născut aici şi n-au fost însuşite prin 
venirea noastră dintr-altă parte, am crescut împreună 
cu secolele.

Aşadar, un exemplu pentru mine emoţionant. 
Se spune că acum un secol, în regiunea Ilvei şi a 
Maieruiui se mai aflau zimbri, de unde un pârâu în jurul 
căruia se adunau era numit pârâul Zimbrului. Mă 
impresionează această apropriere de timpurile noastre 
a existenţei unui împărat al codrului, pe care-l 
consideram de mult dispărut în lumea Umbrelor de aur, 
de-acolo, învăluite în mister, auzeam ropotele turmelor 
de zimbri care se deşteptau tot mai mult în mine şi din 
ritmul lor se năştea câte-o poezie, omagiu al visului 
pentru cel ce nu are mai mult decât preţul unui cântec.

Când spuneam că ţinuturile rebreniene şi-au 
păstrat unicile taine ale trecutului în ele, nu recurgeam

la o simplă metaforă a imaginaţiei mele.
Se va înţelege de ce părăsind Maieru, cum am 

ieşit din sat am simţit nevoia să mă tăvălesc pur şi 
simplu în iarba proaspătă, încât oamenii care treceau, 
priveau din căruţă la mine, mai mult decât miraţi. Mă 
împingea o nevoie interioară să ajung în contact cu 
pământul, după chemările Sărutului lui Ion, să-i simt 
liniştele în cadrul cărora tradiţia populară crede că poţi 
să auzi iarba cum creşte, larma posibil să fie dată de 
foşnirea aripilor de velur ale unui inger rătăcit. Deodată 
inima mi se făcuse atât de mare încât aş fi fost capabil, 
ziceam eu, să cuprind toată lumea în ea.

Era vorba de împlinirea unui vis, prin care am 
ajuns să-l cunosc pe Liviu Rebreanu la el acasă: natura 
din jur primea un caracter hieratic şi aş fi început să joc 
dansul Ciuleandra, dacă n-aş fi căzut pe spate, 
confruntându-mă departe de tot cu un cer de o infinitate 
albastră care m-a împiedicat să fac vreo mişcare, 
devenisem deodată un supus al său, mag aliniat pe 
Calea Robilor, nevăzută se înţelege, deşi o presimţeam 
cu ochii sufletului în toată strălucirea ei stelară.

Câtă dreptate avea Andrei Bolkonski, eroul lui 
Lev Tolstoi din "Război şi pace", când în timpul luptei la 
Austerlitz purtat de ruşi împotriva lui Napoleon, 
împăratul francez; eroul nostru cade, rănit de un glonţ, 
pe spate şi fiindcă nu era în stare să se ridice, înalţă 
privirile spre cerul senin, ca o piatră de diamant, ceea 
ce îl îndepărtează de toate ororile şi suferinţele 
răuboiului de jos, deodată se simte un altul, cu totul 
purificat:"Cât de rar se uită oamenii la cer, gândeşte el, 
în timp ce o lin işte nemărginită începu să-l 
stăpânească, depăşindu-şi condiţia umană şi toate 
zădărniciile vieţii". Avea atâta dreptate, marele scriitor 
Lev Tolstoi, şi ei cred că dacă oamenii ar privi, de câte 
ori ar avea ocazia, la cer, ar fi altfel, sigur mai buni, mai 
mărinimoşi ar fi mai cereşti condiţie la care aspirau prin 
platonismul şi neoplatonismul structurii lor specifice 
sufleteşti, italienii, sau solitarul Holderlin care avea 
credinţa că între oameni şi Dumnezeu se află fiinţele 
cereşti şi el ca poet crescând printre flori şi la sânul 
zeilor, putea să se bucure de privilegiul de a face parte 
dintre aceste fiinţe cereşti.

Pentru mine, pământul şi cerul de la Maieru, cu 
tot ce am văzut şi trăit în periplul meu rebrenian a rămas 
de neuitat, o atingere fie şi fugară a cerescului şi dacă 
prin descrierile mele şi n-am reuşit să conving pe cititor 
de acest lucru, aş cita rândurile unui diac bisericesc, 
străm oş vrednic de-al nostru, înseninate pe 
15.Predoslovie la un Apostol slavonesc, potrivite şi mie 
în aceste momente de dragoste şi frăţească îndoială: 
"iar pe noi cari am muncit, să ne binecuvânteze şi să nu 
ne blesteme pentru că n-a scris nici Duhul Sfânt, nici 
inger, ci mână păcătoasă şi muritoare".

înainte de a încheia capitolul respectiv, trebuie 
să amintesc de Crucifixele de lemn aşezate de-a lungul 
drumurilor năsăudene, pe care le aminteşte şi L. 
Rebreanu, atât la începutul cât şi la sfârşitul romanului 
"Ion", ceea ce închide naraţiunea hermetic, fără 
ferestre spre exterior, ca o monadă leibniziană, de fapt 
un con mitic, petrecut în el însuşi, inclusiv cu toate 
depăşirile care nu trec hotarele strict delimitate, 
fenomen caracteristic atât epopeilor homerice, cât şi 
tragediilor antice.

Dar să vedem cele două pasagii din romanul 
"Ion". încă de la primele rânduri citim şi vom reda 
rândurile respective pentru a demonstra că lui Liviu 
Rebreanu îi era cunoscut limbajul poetico-magic 
exprimat prin denumirile anumitor locuri prezente în 
lexicul omului autohton, după cum urmează:

"Lăsând Jidoviţa, drumul urcă întâi anevoie 
până ce-şi face loc printre dealurile strâmtorate, pe 
urmă însă înaintează vesel, neted mai ascuzându-se 
printre fagii tineri ai Pădurii Domneşti, mai poposind 
puţin la Cişmeaua Mortului, unde picură veşnic apă de 
izvor răcoritoare, apoi coteşte brusc pe sub Râpele 
Dracului, ca să dea buzna în Pripasul pitit într-o 
scrântitură de coline".

în acest cadru apare şi crucifixul dorit: "La 
marginea satului te întâmpină din stânga o cruce 
străbună pe care e răstignit un Hristos cu faţa spălăcită 
de ploi şi cu o cununiţă de flori veştede agăţată de 
picioare. Suflă o adiere uşoară şi Hristos îşi tremură 
jalnic trupul de tinichea ruginită pe lemnul mâncat de 
carii şi înnegrit de vremuri".

Pe ultima pagină după moartea lui Ion 
Glanetaşu reapare acelaşi crucifix: "Peste drum pe 
crucea de lemn, Hristosul de tinichea, cu faţa poleită de
o rază întârziată, parcă îi mângâia mişcându-şi uşor 
trupul în adierea înserării de toamnă".

(continuare în pagina 5)
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Şi apoi parcurgem drumul de la început în mod 

invers, de la Râpele Dracului spre Pripas, Cişmeaua 
Mortului până la Jidoviţa unde drumul trece pe podul de 
lemn, acoperit, de peste Someş şi pe urmă se pierde în 
şoseaua cea mare fără început. Şi urmează dedicaţia 
dragă a scriitorului:

Celor mulţi um ili!
Răstignirile lui Isus de tinichea pe cruci din lemn cum le 
descrie L. Rebreanu reprezintă eternitatea dumnezeirii 
pe lângă trecerea, marea trecere reprezentată de 
acţiunea romanului "Ion" descrisă, oricât ar fi de 
sublimă, tot trecătoare este. Acest contrast îl subliniază 
chiar marele scriitor.

"Satul a rămas înapoi, acelaşi, parcă nimic nu 
s-ar fi schimbat. Câţiva oameni s-au stins, alţi le-au luat 
locul. Peste cărările vieţii vremea vine nepăsătoare, 
ştergând toate urm ele, su ferin ţe le , patim ele, 
năzuinţele mari sau mici, se pierd într-o taină dureros 
de necuprinsă, ca nişte tremurări plăpând într-un 
uragan uriaş"!

Opus acestei mari treceri, crucifixul aşezat la 
marginea de drum, oricât ar fi din tinichea ruginită, iar 
lemnul mâncat de carii şi înnegrit de vremuri, are faţa 
poleită de o rază întârziată şi îi mângâie pe cei 
îndureraţi de pirderea iui Ion, în primul rând pe mama 
sa, Zenobia. Nu este vorba oare de nimbul de lumină 
sub care se coboară sofianic divinitatea între oameni, 
în aceste momente de grea jeluire ? în "Oedip la 
Coiona", Sophocle deplânge soarta tragică a omului, 
pe când Rebreanu îi dă un sens creştin, demn de luat în 
seamă.

Autorul nostru, fiind un creator realist, nu şi-a 
exprimat decât discret religiozitatea, de care însă a 
vorbit în articolele sale, mărturisindu-şi fără nici un ocol 
credinţa în Dumnezeu. Sigur din această cauză a 
declarat că "Adam şi Eva" îi este cea mai dragă operă, 
doar în ea şi-a formulat propria metafizică, privind 
iubirea cerescă şi originea ei, primul motor al lumii, îl 
definea Aristotel, pe Dumnezeu. Mai e de subliniat că 
aşa ca Eminescu în "Archaeus" şi Rebreanu s-a referit 
în "Adam şi Eva" la mitul metempsihozei(aspect 
subliniat şi de Vulcănescu) pe care însă l-a adaptat la 
cerinţele sale spirituale, încă Nirvana se transformă 
într-un paradis creştin şi tot atât specific românesc.

Aş mai zice că respectivele Răstigniri 
năsăudene aşezate pe Drumul Crucii aparţin credinţei 
greco-catolice a locuitorilor din Maieru şi nu numai. în 
Italia catolică se pot vedea monumentale drumuri ale 
crucii urcate în Săptămâna Mare, în zilele Patimilor lui 
Isus, pe acestă cale a penitenţei îndoliate unde în 
locurile de odihnă figurează câte o Răstignire a lui Isus, 
uneori mai mult decât realizată artistic. în ediţie 
românească, oamenii de la sat, cei mulţi umili, s-au 
mulţumit să reprezinte pe drumul Crucii un cortegiu de 
crucifixe, amintindu-i trecătorului că trebuie să se 
oprească şi să se roage Lui, celui răstignit.

Oricât Isus ar fi din tinichea ruginită şi lemnul 
crucii mâncat de carii, înnegrit, succint suntem înclinaţi 
să-i găsim un loc anumit între reprezentările acestui 
motiv cristic, acesta pe lângă valoarea lui artistică are şi 
una de credinţă, adică exprimă un specific sufletesc al 
relaţiei om-Dumnezeu, cuprins în noţiunea de 
spiritualitate.

în acest semn, cumnatul marelui pictor spaniol 
Velasquez Pacheco a observat pe drept că Răstignirile 
lui Isus, bizantine sunt bătute în 4 cuie, pe când 
începând cu sec. XlV-lea cu Giotto şi sculptorul G. 
Pisano, arta italiană, emancipându-se de cea greacă 
(Vasari) a recurs la un Crist răstignit în 3 cuie, ceea ce 
nu-i chiar lipsit de importanţă. în arta bizantină Cristos 
pe cruce e reprezentat în toată măreţia dumnezeirii 
Sale, de unde, de pildă, minunea lui Ciurabul Cristul 
răstign it, în verde, ne apare gigant cu toate calităţile 
Pantocratului, stăpân al cerului şi al pământului. 
Acelaşi aspect îi au şi răstignirile româneşti din 
iconostasul mănăstirilor şi bisericilor noastre, cu 
tradiţie bizantină. însuşi Velasquez pentru a reprezenta 
pe Omul-Dumnezeu în Crucifixul său, o capodoperă 
unică, l-a păstrat pe Isus bătut în 4 cuie, ceea ce l-a 
uimit pe Unamuno şi nu numai pe el, închinându-i 
superbe imnuri.

La catolici, pe cruce, e reprezentat Omul-lsus, 
cu însuşiri divine, de unde Brunelleschi a negat 
valoarea Răstignirii lui Donatello, imputându-i că l-a 
făcut pe Domnui ca pe un ţăran, lipsit de divinitate, 
adică de frumuseţea lui angelică.

Exegeţii au arătat că la catolici ca şi la 
protestanţi e preţuită mai mult Răstignirea, suferinţa lui 
Dumnezeu-Omul, decât învierea, desigur ferindu-se 
de o atitudine exclusivistă. La ortodocşi, cum am văzut, 
pe cruce Isus ne apare în sublimul firii lui dumnezeieşti, 
pe când ia protestanţi e simplu Om al suferinţei, aşa
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cum îl reprezintă în Răstignirea sa terifiantă marele M. 
Gruenewald. De altfel, în acest sens e interesantă 
atitudinea teologului protestant K. Barth. Acesta în 
epoca noastră, la începutul secolului al XX-lea, îl 
declară pe Dumnezeu necunoscut, singurul accesibil 
credinciosului fiind Isus-Omul, El e modelul său. Acest 
cunoscut teolog, protestant l-a influenţat pe L. Blaga 
până acolo încât îl numeşte pe Dumnezeu, un Mare 
Anonim, fără posibilitatea de revelare, între El şi om 
interpunându-se faustic, zisa cenzură transcendentă.

R e fe rindu -n e  de-acum  la C ru c ifixe le  
năsăudene, am fi tentaţi să le considerăm o pură 
influenţă catolică şi noi am corecta o atare simplă 
judecată, subliniind şi o înclinare personală fără de care 
n-ar fi existat religia greco-catolică. Adică, iubirea 
pentru suferinţele lui Cristos au purtat-o oamenii de 
totdeauna în suflet, de unde s-au simţit realizaţi în 
Crucifixele lor, împlinindu-se formal în cadrul bisericii 
catolice, cum s-a întâmplat în 1699; noi credem că 
unirea cu biserica romano-catolică a venit în primul 
rând dintr-o necesitate interioară, interesul politic fiind 
supraadăugat.

Oricum ar fi, Isusul din tinichea e bătut pe cruce 
în patru cuie şi numai din cauza fragilităţii materialului 
folosit, îi descoperim picioarele legate unul lângă altul, 
tot din motive statice. Rebreanu îi găseşte o cununiţă cu 
flori la picioare, dar sigur picioarele nu sunt suprapuse 
ca în formula catolică de după Giotto.

Mai mult, Cristosul năsăudean nu prezintă 
semne de suferinţă, e ridicat deasupra simplei condiţii 
umane, firea lui e întreagă dumnezeiască.

în acest mod se pot demonstra două aspecte 
importante: în primul rând, ceea ce e bine cunoscut, dar 
se demonstrează şi cu această ocazie greco-catolicii 
cu unirea lor cu Roma şi-au păstrat spiritualitatea 
românească împreună cu ritualul şi tradiţiile bisericii 
ortodoxe.

Ci mai mult: Se ştie, M. Vulcănescu, în studiile 
sale privind dimensiunea specific românească, 
descriere bazată pe testele executate la sate de 
echipele studenţeşti conduse de el sub patronajul lui 
Guşti, a arătat că în mediul ţărănesc se păstrează 
autentica simţire şi gândire a neamului, ţăranul poartă 
în el ceea ce Rădulescu Motru a numit românismul 
nostru cel de toate zilele, de altfel Heidegger a susţinut 
că ceea ce este originar constitue esenţele unui suflet 
colectiv, creator.

Crucifixele năsăudene, chiar dacă admitem că 
sunt influenţate de trăirea catolică, în structurile lor 
păstrează reprezentarea ritualului după tradiţia 
ortodoxă, bizantină.

Sgfianismul descris de Lucian Blaga drept o 
"categorie abisală ortodoxă", spiritual îi cuprinde şi pe 
greco-catolici, ceea ce a fost şi în intenţiile, credem, ale 
filozofului români-

lată cum acel ţăran năsăudean care şi-a ridicat 
un Crucifix în propria lui ogradă, cum aflăm astăzi, 
defineşte în modul cel mai fidel sofianismul, după 
Blaga, al "transcendentului care coboară" sau descris 
de Mircea Vulcănescu, fiind acea întrepătrundere între 
uman şi divin, cel mai caracteristic element al 
conştiinţei după care românul se înfăptuieşte metafizic.

Ceea ce nu înseamnă că suntem exclusivişti, 
susţinând bizantinismul ortodoxismului nostru, pe 
acesta însă îl socotim mereu deschis altor culturi cum 
sunt cele europene, cu atât mai mult cu cât, de pildă, 
marea artă italiană, cum am văzut, a fost la origine 
bizantină de aceea multe bisericii italiene păstrează în 
altarul lor cu sfinţenie, o icoană veche bizantină vorbind 
de începutul începutului lor.

Orice închistare înseamnă bigotism şi 
întunecime, păcate mari atunci când se ştie că lumina şi 
luminarea sunt primele forme de revelare a divinităţii.

După toate cele scrise privitor la întâlnirile mele 
cu meleagurile rebreniene din Nordul Transilvaniei, se 
va înţelege bucuria pe care mi-a produs-o dl. Sever 
Ursa, trimiţându-mi câteva exemplare trei din revista 
"Cuibul visurilor" închinată marelui romancier, Liviu 
Rebreanu, ale cărui cuvinte însoţesc titlul respectiv: "în 
Maieru am trăit cele mai frumoase şi mai fericite zile ale 
vieţii mele Liviu Rebreanu.

Periodicul de informare şi cultură al Consiliului 
local Maieru are director pe dl. Sever Ursa şi redactor 
şefpedU cu Crăciun.

în cele următoare, pe baza numerelor ce le-am 
primit din Aprilie, August şi Septembrie 2001, mă voi 
ocupa, se înţelege, după cum îmi permite spaţiul de 
unele aspecte, din ele vom putea descifra programul şi 
principiile pe care se bazează conducătorii revistei 
"Cuibul visurilor".

Desigur vom începe cu prezentarea lui Liviu 
Rebreanu, într-un articol de fond semnat chiar de 
dl.Sever Ursa, intitulat "Eminescu văzut de Rebreanu",

purtând ca motto cuvintele pline de sevă ale 
romancierului, valabile şi în zilele noastre: "Eminescu e 
mai viu azi ca oricând".

Şi dl.Sever Ursa continuă mai mult decât 
inspirat: "Numele amândurora ţine de înălţimea 
piscurilor".

Ca mai încolo să-l citez pe editorul şi 
comentatorul rebrenian Niculae Gheran cu următoarea 
idee justă: "ceea ce reprezintă Eminescu pentru 
poezie, Caragiale în dramaturgie, înseamnă Rebreanu 
pentru proza naţională".

Şi fiindcă împărtăşesc cu totul atari aprecieri 
despre romancierul nostru, rândurile lui Sever Ursa mă 
conving de-a dreptul că mă aflu undeva acasă, în 
România pe care am purtat-o mereu în suflet, de-a 
lungul greului meu exil; am terminat în sfârşit cu 
insultele şi josnicele tăgade aduse valorilor româneşti, 
mă aflu între fraţii mei de neam, astfel că împreună vom 
putea sta la masa tăcerii din noi, să ne schimbăm ideile 
ca pe nişte rugăciuni, bune de a fi puse ca balsam pe 
toate rănile inimilor.

Marin Preda, în romanul "Cel mai iubit dintre 
pământeni", scris sub ameninţarea sfârşitului pe care-l 
puteau produce oricând câteva tablete de nozinan, 
recomandată generaţiilor viitoare întoarcerea la cultul 
marilor valori. Şi dacă pe acest drum te conduci numai 
adevăr, vei reuşi să ai parte de o solidaritate exemplară, 
susţinută de structuri pe care numeni, niciodată, nu le 
va putea distruge,

(continuare în pagina 7)

Vizitatori la muzeul 
"Cuibul visurilor"

Mulţumiri

în numărul 50 al acestui periodic promitem că 
vom continua lista cu cei mai fideli sprijinitori ai 
muzeului şi revistei "Cuibul visurilor". O facem acum şi 
vom face-o în continuare, nu numaidecât în ordine 
cronologică.

Prin urmare, adăugăm nume de instituţii şi de 
oameni care ne-au fost de un real ajutor, dl Gh. 
Maiorescu, preşedinte le Consiliu lu i Judeţean, 
Inspectoratul Şcolar judeţean (d-nii inspectori Anton 
Buta, Vasile Negruşeri, dr. Lazăr Ureche), profesorii 
Mihai Roman, Larion Cărbune, losif Peneş, Vaier 
Bontaş, lacob Navoş, Titus Cărbune, Pavel Ciupe, 
lacob Suşă, Liviu Păruş, Croitor Florin (dir. Clubului 
Şcolar Sângeorz-Băi), V irg il Ureche, M ircea 
Mureşianu, d-nele Lucia Macavei şi Elena Cărbune, d-
I lacob Hangea, Muzeul memorial "Liviu Rebreanu", 
Complexul muzeal judeţean, Muzeul "George 
Coşbuc", d-l Al. Raţiu şi alţii pe care nu-l iutăm.

Le aducem sincere mulţumiri şi le transmitem 
şi pe această cale rugămintea să ne rămână 
colaboratori apropiaţi.

Redacţia

V___________________ J
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Apiculturâ
REBRENII Şl NICOLAE V. ILIEŞIU

Despre L. Rebreanu, se va mai scrie încă 
mult de acum. Nu este ardelean să nu fi citit măcar 
una-două din opele sale nemuritoare, lată că încă un 
om de seamă al Maierului îşi aminteşte de fostul său 
prieten şi consătean. Este vorba despre marele 
nostru, eminentul Apicultor N.V. ILIESU (în urmă cu 4 
ani ne-a părăsit pentru totdeauna)

Dânsul ne mărturiseşte despre pasiunea de 
Albinărit a Romancierului;
La poalele Ineului, în munţii Rodnei, nu departe de 
izvoarele cristaline ale Someşului Mare, între cele trei 
măguri care parcă stau de strajă, dăinuieşte de sute de 
ani fruntaşa comună grănicerească Maieru.

Pe aceste meleaguri a copilărit marele nostru 
romancier L. Rebreanu iar de satul Maieru s-au legat 
legat primele impresii care nu s-au mai şters niciodată 
din conştiiţa scriitorului.

Astăzi, în mijlocul satului, între edificiile 
şcolare, se află un suis-generis Muzeul al satului şi 
Casa memorială Liviu Rebreanu. în sălile muzeului, 
printre numeroasele exponate reprezentând uneltele 
folosite în îndeletnicirile localnicilor încă de acum 
câteva sute de ani, între plugul de lemn şi piua făurită 
din trunchiul unui stejar, se afla buduroaie împletite ce 
atesta îndepăratata folosire a stupului primitiv alături 
de un stup sistematic dintre primii folosiţi acum 
aproape un secol prin părţile transilvănene, pe vremea 
când apicultura făcea marea ei cotitură, la începutul 
apariţiei stupilor cu rama mobilă.

Şi explicaţiile pe care le găsim încrustate pe 
răbojul acestui interesant muzeu din Maieru, (în care 
mărturiile trecutului sunt adunate cu migală şi grijă, 
preţuire ca o adevărată comoară etnografică, plină de 
învăţăminte pentru generaţiile de azi şi cele de mâine) 
sunt pagini de istorie în care vizitatorii adeseori 
descoperă iucruri neştiute.

Aşa de plidă, din documentele muzeului aflăm 
de pasiunea romancierului L. Rebreanu pentru albine şi 
stupărit, pasiune moştenită de la bunicul şi de la tatăl 
său.

Vasile Rebreanu, născut în anul 1863; este 
tatăl scriitorului Liviu Rebreanu. Coboară dintr-o veche 
familie de ţărani grăniceri din jurul Năsăudului. 
Dragostea pentru albine se leagă de cele ditnâi amintiri 
din vremea copilăriei când în bătătura casei lor, tatăl lui 
Vasile Rebreanu, în orele de răgaz, împletea coşniţele 
din nuiele în care avea să adăpostească roii, vânaţi, cu 
dibăcie în pădurile din apropiere.

în primele patru clase, la gimnaziul, din 
Năsăud, Vasile Rebreanu a fost coleg şi bun prieten cu 
poetul George Coşbuc.De la liceul din Năsăud pleacă la 
Gherla unde termină, prepanandia, (şcoala normală) 
devenind învăţător. în anul 1848 se căsătoreşte cu 
Ludovica Diuganu.

La 27/28 noiembrie 1885 s-a născut Liviu 
Rebreanu în comuna Tirlişua, unde tatăl său Vasile, 
fusese numit notar şi învăţător (dascăl). în toamna 
anului 1888 este însă transferat dascăl în com. Maieru, 
unde familia Vasile Rebreanu a stat până în anul 1897, 
când s-a mutat din Prislop. La această dată Liviu 
Rebreanu avea 12 ani.

în vremea cât a stat la Maieru ca învăţător şi 
mai târziu la Prislop- dascălul Vasile Rebreanu a fost un 
neobosit, meşter stupar, răspândind în rândul sătenilor 
de pe Valea Someşului cunoştiinţele noi despre stupărit 
şi despre viaţa albinelor.

Este vremea când în Europa Johan Dzierzon 
(1881-1906) şi Berlepsch (1815-1877) introduc în 
apicultură stupul modern, cu rama mobilă care a 
deschis noi perspective dezvoltării stupăritului, aproape 
în acelaşi timp cu Precopovici (1775-1850) în Rusia.

Primii stupi sistematici de tipul Dzierzon şi 
Berlepsch aduşi de la Viena în regiunea Năsăudului şi 
pe Valea Rodnei au fost stupii dascălului Vasile 
Rebreanu. Unii dintre ei, ca şi cel din muzeul din Maieru 
mai sunt şi astăzi în stare de folosinţă, deşi nu peste 
mult, vor avea aproape un secol de existenţă. ("Stupii cu 
fereastră, cum îi numeau pe atunci localnicii aduşi din 
Viena de dascălul Rebreanu la mutarea lui din Maieru 
au rămas în stupina bunicului meu Petre llieşiu, 
moştenită apoi de tatăl meu Vincentiu llieşiu de la care 
am învăţat eu stupăritul. Astăzi, o parte din stupii lui 
Vasile Rebreanu se găsesc în stupina mea pavilionara 
din Maieru).

Pasiunea dascălului Vasile Rebreanu pentru 
stupărit a fost transmisă şi fiulului său Liviu Rebreanu, 
scriitorul.

în cartea "Cu soţul meu" publicată în anul 1963, 
împărtăşind gâduri, imagini şi întâmplări din viaţa 
marelui nostru romancier, Fanny Liviu Rebreanu, soţia 
scriitorului, aminteşte, în legătură cu epoca anului 1900.

"...în vacanţe (Liviu Rebreanu) revine la Prislop, de care 
se vor lega de acum încolo, multe din durerile şi 
tribulaţiile sale. Surorile îl aşteptau uneori la Năsăud şi-l 
însoţeau pâna la căsuţa părintească din Prislop, unde 
mai întotdeauna tatăl său (Vasile Rebreanu) lucra de 
zor în grădina plină de flori şi pomi fructiferi, ajutat de 
elevii săi.

De asemenea mi-a spus chiar Liviu "dascălul 
a fost mare meşter apicultor". Toată Valea Someşului îl 
preţuia şi îl solicita foarte des pentru aşezarea stupilor şi 
îngrijirea albinelor...

Această dragoste pentru grădină, pentru flori şi 
pentru albine, a moştenit-o şi Liviu Rebreanu, împlinind 
parcă un tainic iegământ ai bunicilor şi părinţilor lui care 
au iubit atât de mult minunăţiile naturii.

în vara anului 1930, Liviu şi Fanny Rebreanu 
cumpără o mică vie în comuna Valea-Mare, Jud. 
Muscel, la 3 km. de Piteşti.

Printr-o stăruinţă plină de gingăşie şi pasiune, 
ei reuşesc să creeze "Cuibul nostru drag" cum spune 
Fanny Rebreanu despre gospodăria lor din Valea- 
Mare: "Eram mulţumiţi să ne găsim în mijlocul unei tihne 
sufleteşti curate, departe de agitaţia şi zgomotul 
oraşului". Valea-Mare îi era lui Liviu Rebreanu din ce în 
ce mai dragă.

îi aducea liniştea, îi împrospăta puterea de 
muncă. De nenumărate ori, a remarcat: - "îmi pare rău 
că nu am avut de toate acestea cu douăzeci de ani în 
urmă !"... La ţară, se interesa efectiv de păsări, de vite, 
de albine... La început a avut trei stupi, i-a înmulţit apoi 
până la şaisprezece. îi îngrijea sistematic cu contribuţia 
unui apicultor, dar sub directa sa supraveghere. Stupii 
erau rânduiţi la poalele viei, lângă straturile de flori.

Se ocupa în special de stupul care părea că nu 
avea matcă. Evoluţiile din interior şi mişcarea albinelor 
îl pasionau grozav. "Este foar- > interesantă complexa 
activitate a acestor mici vietăţi",... spunea deseori 
doamna Fanny în cartea "Cu soţul meu". Vobind despre 
ambianţa naturală pe care scriitorul Liviu Rebreanu a 
creat-o la Valea-Mare, unde îşi avea mica stupină, tot 
ea notează "Deşi se simţea bine în timpul iernii, Liviu 
Rebreanu era fericit mai ales la începutul primăverii, 
când înflorea podoaba grădini noastre de la Valea- 
Mare".

împrospătând şi înnoind mereu straturile şi 
speciile de flori, pentru care aducea de la Bucureşti 
răsaduri şi seminţe, el izbutise să umple toată grădina 
de minunate flori, de verbine, petunii, bujori albi şi roz, 
liliac, crini, lalele şi alte specii. Avea de asemenea, 
foarte multe muşcate, de o frumuseţe aleasă, toate 
adunate şi colecţionate de prin satele şi grădinile din 
regiune. In unele perioade, scriitorul lucra mai toată 
ziua neobosit... la plantarea şi semănarea florilor.

Liviu Rebreanu a sădit cu mâna lui-alegând 
locul cel mai potrivit o sută cincizeci de trandafiri pitici, 
toţi de o gingaşă frumuseţe şi 20 de tufe de liliac, violet 
sau alb, bătut, diferiţi arbuşti japonezi coloraţi suav în 
roz şi galben. "Cuibul literar Liviu Rebreanu devenise o 
minunăţie. Toată această frumuseţe se realizase 
mulţumită lui Liviu..."

"Viişoara din Valea-Mare, devenise astfel cu 
vremea un loc ca în poveşti. Prunii, caişii şi piersicii 
înfloreau. Bobocii merilor şi perilor erau gata să 
înflorească. Oriunde te uitai, peste toate dealurile şi 
văile, totul era de un verde tânăr, acoperit de ninsoarea 
petalelor albe şi trandafirii. Mirosul delicat era mai mult 
decât plăcut.

Tot acest belşug, toată această minunăţie 
acordau romancierului mulţumirea şi voia bună pe care 
o căutase atâta timp..."

în toamna anului 1944 inima lui Liviu Rebreanu 
a încetat să mai bată. în grădina sa dragă de la Valea- 
Mare au rămas florile lui târzii şi o dulce mireasmă a 
roadelor din vie şi din pomii pe care singur i-a sădit.

Ca un murmur lin, plutind în văzduhul de pace 
şi eternitate se mai auzea zumzetul harnicelor albine pe 
care scriitorul le-a îngrijit cu pasiune şi blândeţe, până 
în ultima clipă a vieţii.

Liviu Rebreanu, marele romancier a fost un 
pasionat apicultor. O pasiune pe care puţini au 
cunoscut-o pentru că era numai a iui, intim legată de 
structura sa sufletească moştenită, de adânca sa 
predispoziţie la meditaţie, de puterea sa de creaţie şi de 
împlinirea visurilor din "Cuibul de aur" al tinereţii sale 
măierene de pe vremea când tatăl său, dascălul Vasile 
Rebreanu, aduna sătenii să le arate "stupul cu 
fereastră" vorbindu-le despre tainele vieţii din cetatea 
albinelor...

Nelu Vranau

Soliloc în ziceri înţelepte 

SĂNĂTATE!
De cele mai multe ori nu ne dăm seama, mai 

ales la vârste mai tinere, ce bogăţie imensă purtăm în 
noi atunci cănd sănătatea ne este deplină. Doar 
pierderea treptată a acestei comori ne trezeşte la 
realitate şi ne determină s-o preţuim. Prea dură lecţie a 
vieţii să preţuieşti tot mai adânc o mare avere abia 
când ai început s-o pierzi...

în dicţionare, sănătatea este definită sec şi 
laconic: "starea unui organism la care funcţionarea 
tuturor organelor se face în mod normai şi regulat” . Si 
cam atât.

înca în străvechea carte indiană 
"Pancatantra" găsim aserţiunea: Nu e prieten la fel 
ca sănătatea; nu e duşman la fel ca boala; nu e 
iubire ca cea faţă de copii; nu e durere la fel ca 
foamea..

Filozoful grec Democrit, ateul, afirma că 
oamenii se roagă zeilor să ie dea sănătate, fără să ştie 
că stă în puterea lor s-o menţină şi că luptă împotriva ei 
prin lipsa de măsură, o trădează prin goana după 
plăceri. Să luăm ce-i bun şi din această afirmaţie.

De câte ori nu rostim azi alături de luvenal, 
poetul roman: Mens sana in corpore sano. O minte 
sănătoasă într-un corp sănătos, zicere devenită 
deviză a sportului mondial, luvenal, în Satire X, 536, 
mai adaugă că omul cu adevărat înţelept nu cere 
Cerului decât sănătate spirituală dimpreună cu 
sănătatea corpului. Aşadar, sănătatea trupească 
condiţionează şi asigură pe cea a minţii.

Poetul Marcus Valerius Martialis a mers mai j 
departe şi a pus chiar semnul egalităţii între viaţă şi i 
sănătate:Non est vivere, sed vaiere, vita. Nu-i totul; 
să trăieşti, ci să fi sănătos. Iar într-una din epigramele j 
sale adaugă magistral: dacă scădem din zilele noastre I 
timpul consumat de febre crude, tristeţi grave şi dureri 
chinuitoare, ajungem dintr-un salt de la copilărie la 
bătrâneţe. Preţuirea sănătăţii trupeşti şi a celei 
spirituale se face nedesociat.

Sănătatea se poate menţine şi redobândi 
adesea prin cumpătare. Nu sila de mâncare este un 
semn de sănătate, nici pofta de mâncare nu este o 
boală, ci dimpotrivă conchide Vauvenargues în una 
din reflexiile sale. Şi mai departe: tot ce-i deosebeşte 
pe oameni pare neînsemnat. Din ce e făcută 
frumuseţea sau urâţenia, sănătatea sau infirmitatea, 
deşteptăciunea au tâmpenia? O uşoară diferenţă 
între organe, ceva mai multă sau ceva mai puţină fiere 
etc. Şi, totuşi, acest ceva mai mult sau mai puţin, are o 
însemnătate neţărmurită pentru oameni, iar când 
judecă altfel, greşesc.

Plato (Gorg.7) sintetizează: "Cel mai bine este 
să fii sănătos;al doilea, să fii frumos; al treilea, sâ fii 
bogat în mod cinstit", Non est census.super censum 
salutis corporis^. Nici o bogăţie nu-i mai presus de 
sănătatea trupească (Septuaginta, 36,16).

Mai târziu însuşi pesimistul Shopenhauer 
adânceşte acest adevăr în unui din aforismele sale 
"Mai ales sănătatea întrece atât de mult bunurile 
exterioare, încât, într-adevăr, un cerşetor sănătos este 
mai fericit decât un rege bolnav".

Să mai reţinem şi o avântată definiţie a lui 
Voltaire: "Tinereţea şi sănătatea sunt băuturi 
fermecate".

George Călinescu, în stilul său ironic şi subtil, 
scria că "un prost nu poate fi niciodată mai sănătos nici 
moral. Nu este perfecţiune corporală ci numai 
sănătate. Adevărul ne umple de sănătate, ne dă puteri 
noi".

Măria Sa Sănătatea intră în nenumerate 
expresii româneşti: a se juca cu sănătatea, a întreba 
pe cineva de sănătate, a închina în sănătatea cuiva, a 
o lua la sănătoasa; fuga-i ruşinoasă dar e sănătoasă. 
Apoi, "Sănătate bună!", salut sau urare la despărţire, 
ori cu sensul de:s-a sfârşit, nu mai e nimic de făcut, 
puţin îmi pasă, atâta pagubă, etc. "Să fii sănătos", 
adică: treaba ta, te priveşte, nu ai decât! Aproape nu-i 
scrisoare către cineva drag şi respectat să nu se 
încheie (în vechime chiar se începea o scrisoare) cu o 
expresie de genul "multă sănătate!" în folclor a 
pătruns de mult urarea "La mulţi ani cu sănătate, că-i 
mai bună decâttoate!”

Permiteţi-mi să închei cu o binecuvântare 
bătrânească frecventă în limbajul consătenilor mei:" 
Dumnezău vă dăie sănătate!

ION DELAMARGINA
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CENTRU DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE MAIERU
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Motto: 
"Copilul râde: 

înţelepciunea şi iubirea mea e jocul; 
Tânărul cântă: 

Jocul şi înţelepciunea mea-l iubirea; 
Bătrânul tace: 

Iubirea şi jocul meu e-nţelepciunea:" 

Trei fetei
Lucian Blaga

CALENDARUL ACŢIUNILOR

în anul 1998 a debutat "Programul de 
relansare a învăţământului rural”, care va schimba 
profund benefic condiţiile învăţământului de la 
sate.

La sfârş itu l anului 1999 au fost 
selecţionate şi dotate cu echipamente adecvate 5 
centre rurale din judeţele: Alba, Botoşani, Bistriţa- 
Năsăud, Maramureş, Sibiu,

în octombrie 1999, s-a stabilit împreună cu 
doamna Odile Cobacho, ataşaţă culturală de la 
SFAC de pe lângă Ambasada Franţei la Bucureşti, 
prima schiţă a proiectului. în mai 2000 a avut loc o 
reuniune cu reprezentaţii francezi şi cei din MEN, 
în cursul căreia s-au stabilit etapele proiectului şi 
s-a vizitat Grupul şcolar "Liviu Rebreanu" Maieru. 
în iunie echipa s-a reunit din nou, participând de 
această dată şi şeful proiectului, reprezentantul 
Asociaţiei "Solidarite Laique".

Partea franceză a propus asocierea a trei 
unităţi diferite, dar complementare, în fiecare 
judeţ:
• un liceu bilingv Colegiu "Andrei

Mureşanu" Bistriţa
• o şcoală din mediu! rural Grupul şcolar

"Liviu Rebreanu" Maieru
C.C.D.

PRINCIPII DE ACŢIUNE
f

- Faza pilot se derulează timp de trei ani.în 
fiecare an se elaborează un pian de acţiune 
concret, în urma evaluării rezultatelor anului 
precedent
• Şef de proiect un expert francez
• Responsabil de proiect din partea MEN
• Fiecare centru este condus de 3-4 
persoane, cu sprijinul instituţiei

- Instalarea GDI ului în şcoli implică munca 
în echipă, adeziunea unui număr cât mai mare de 
"actori" educaţionali în cadrul proiectului.

ROLUL C.D.I.

- GDI ul are două funcţii: funcţia de 
"bibliotecă" şi funcţia de "cercetare şi prelucrare a 
materialului infirmativ"

- Beneficiind de un fond divers şi bogat de 
carte, GDI ul răspunde nevoii de cunoaştere a 
elevului şi curiozităţii acestuia, incitându-l la 
lectură

- GDI ul este centrul cu resurse 
documentare multimedia.

- GDI ui furnizează documentele necesare 
informării şcolare şi profesionale ale elevilor în 
vederea integrării socio-profesionale de 
do cum e n ta re : u tiliz a re a  d ic ţio n a re lo r, 
enciclopediilor, a fişierelor de informaţii, CD ROM 
uri, casete audio şi video, luarea de notiţe,

realizarea fişelor de lectură, conceperea 
de fişe tematice, etc.

Datorită acestor moduri de tratare a 
resurselor, CDI ul joacă un rol important în viaţa 
şcolii.

FINALITĂTI»

C.D.I. ul ceează condiţiile necesare iniţierii 
în autodocumentare şi în tehnicile de muncă 
individuală, accesul la noile tehnologii şi la diferite 
surse de informare, devenind astfel un element 
motor în lupta contra eseului şcolar.

Prin organizarea şi viaţa lui internă, CDI ul 
poate deveni pentru elevi o şcoală a 
responsabilităţii şi a autonomiei atât pe planul 
activităţilor individuale, cât şi a celor de grup.

Spaţiul special cadrelor didactice cu 
documentaţia necesară, duce la creşterea actului 
educaţional şi la formarea continuă a cadreior 
didactice.

Trebuie să învăţăm să facem planuri mari 
cu paşi mici. Altfel riscăm să fim depăşiţi de 
proiectele începute şi să fim obligaţi să renunţăm 
pe traseu la ele.

23.01.2002 învăţătoare, 
B e re n d e  E le n a

(continuare din pagina 5)

Scrisoare din Germania, 
de la un frate bun

Ar fi acum locul să-l asigur pe dl. Sever Ursa 
şi pe toţi fraţii lui că am crezut de mult în apropierea lui 
Rebreanu de Luceafărul poeziei româneşti, Mihai 
Eminescu şi am aplicat-o ca pe o taină numai a mea; 
în numele ei, de multă vreme, recitesc în fiecare an 
un roman de-al lui Liviu Rebreanu, alături de marea 
poezie eminesciană, pe care la recomandarea lui 
Aron Cotruş, marele poet al desţărării noastre, ar 
trebui s-o recităm şi noaptea în vis.

lată deci, cât de profund pot să ţintească 
rândurile următoare ale d-lui Sever Ursa, venite de 
data aceasta de la marele romancier la unicul poet: 
"Cum era firesc, Rebreanu a rostit şi a scris despre 
Em inescu gânduri de adâncă p ioşenie şi 
recunoştinţă. In convorbiri, articole, în conferinţe, în 
pagini jurnaliere şi discursuri, autorul lui "Ion" îi înălţa 
poetului tot atâtea statui în cuvinte".

Cu această ocazie am menţiona că deşi L. 
Rebreanu a avut o bogată activitate ziaristică, ea 
este puţin cunoscută, oricât prin lecturarea ei am 
putea descoperi multe laturi importante ale vieţii sale 
spirituale care altfel ne-ar rămâne aproape total 
necunoscute, am pomenit de religiozitatea lui şi 
acum ne-am referi la relaţiile lui Rebreanu cu 
Eminescu.

Prin consultarea unor atari surse, dl. Sever 
Ursa îşi pune în mişcare toată sensibilitatea eului său 
ar zice profesorul de estetică Liviu Rusu poetic, 
numai că şi de data aceasta frumosul dă strălucire 
adevărului: "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 motto-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".

Se poate spune că dl. Sever Ursa n-ar avea 
dreptate când grăieşte pe limba înţeleptului antic, 
deschizându-i-se numai lui unele firide ale cerului 
închinate adevăratei cunoaşteri a "veşniciei" lui 
Eminescu?

Aş mai adăuga cele scrise de Rebreanu în 
sensul că "vrem un Eminescu ca un zeu tânăr", 
percepţie exactă, în spiritul acesta l-a realizat Oscar 
Han la Constanţa, la marginea mării, cât şi una în

curtea mănăstirii Putna, ca şi statuia lui Eminescu în 
faţa Ateneului român de Gh. Anghel, după mine cea 
mai reuşită statuie a sa, marele poet e în postura unui 
Luceafăr, Zeu tânăr gata să se înalţe în slăvile cerului, 
unde îl aşteaptă un loc lângă bunul Dumnezeu.

In ceea ce priveşte opera lui Rebreanu ar 
trebui să se înmulţească studiile asupra romanelor şi 
nuvelelor sale, până acum, putem afirma, că insuficient 
analizate.

Dacă am arătat că în "Adam şi Eva" mitul 
metempsihozei indian se adaptează concepţiei despre 
iubire a autorului român apropiată de cea din Archaesul 
eminescian, dupăcare, se ştie cârma duce la 
purificarea iubirii cereşti, după o întrupare de şase ori, a 
şaptea atinge purul ideal.

Amândoi autorii pleacă de la amorul profan şi 
prin el ajung la amorul ceresc, e caracteristic pentru 
Eminescu faptul că după ce a ajuns în "Povestea fiului 
de împărat fără de stea" în limbajul amorului divin, ca şi 
călugăr suferă o cădere dorind lumea pământească 
pentru a-şi întâlni iubita în carne şi oase, nu numai în 
vis.

(continuare în numărul viitor)

Ştiri 
ornito - naturaliste

- în peisajul hibernal au apărut câteva 
prestigioase publicaţii naturaliste, lată-le!

- "ALCEDO" nr. 16 revista ornitologilor 
din ţară care prinde printre altele şi lucrările celui 
de-al VIl-lea Simpozion a! Societăţii Ornitologice 
Române.

- "CARDVELIS" nr. 2 un număr tematic 
având ca personaje preincipale... sfrânciorul şi 
mărăcinarul. Revista este de fapt un rezultat al 
activităţilor de teren din timpul programului 
"LANIUS". Mulţumiri pentru multiplicare S.O.R. şi 
doamnei Doina Monda de la fundaţia ROMITA.

- "LA HULOTTE" nr. 80 prestigioasa şi 
superbinerealizata revistă a naturiştilor din 
Franţa. Subiectul acestui număr este raţa mică 
sau sarsela de iarnă (Anascrecca) cea mai mică 
dintre specile europene de raţă sălbatică.

- "La gazotte des fermiers" cu numărul 
100 !!!. Gazeta Federaţiei Franceze a cluburilor 
c.p.n. îşi schimbă cu acest prilej aniversar ţinuta 
clasică în veşmânt de sărbătoare. Merţi et bravo 
aux c.p.n.!

- ”L'ATELIER NATURE "nr. 3 material 
pedagogic de sensibilizare întru protecţia naturii 
este o mapă didactică ce cuprinde reviste, 
pliante, un ghid al profesorului şi o videocasetă. 
Cei interesaţi pot face o comandă (gratuită !) pe 
internet la adresa: mafp@wanadoo.ro

- Şcoala Generală cu cls. I-IV Valea 
Anieşului a câştigat locul II pe ţară, la concursul 
intenaţional "Salvaţi păsările-Salvaţi copacii!- 
Salvaţi pământul- cu lucrarea "Ghemul vieţii".

- Programul de Monitorizare a Speciilor 
clocitoare va continua şi-n acest an. Pasărea 
anului va fi grangurul (Orioius oriolus)

- clubul ornito- c.p.n. Scatiii organizează 
la C.D.I. Grupul şcolar "Liviu Rebreanu" Maieru, 
cursuri (gratuite!!!) de ocologie-ornitologie la 
învăţământul primar, gimnazial şi profesional, 
înscrierile la secretariatul şcolii.

- lată şi o adresă de e-mail pentru cei care 
doresc să ne scrie: yuesletarin@hotmai!.com

IL IE H oz/y

Maieru - vedere generală

mailto:mafp@wanadoo.ro
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Nunta româneasca din Vaiea Rodnei, reproduce 
multe dintre riturile şi manifestările comune spaţiului 
românesc, cu toate acestea însă: " Exista un anumit 
timbru, o admosfera care denotă că este vorba despre o 
nuntă de pe Someş şi care denota că este vorba despre 
o nuntă de pe Someş şi care oglindeşte condiţiile specifice 
şi particularitaţile acestei arii sau ale unor localitaţi 
anumite”.

La început el arată cum îşi creşteau în trecut 
ţaranii fetele precum şi faptul că în trecut căsătoriile erau 
"mai ideale" faţa de etapa contemporana lui "înainte cu 
60-70 de ani, pe timpul absolutismului habsburgic, 
căsătoriile erau mai ideale, se făceau după alte norme 
decât cele de astăz; bineânţeles la pătura ţărăneasca. 
Fetele, oricât de avuţi erau părinţii, nu căpătau niciun fel de 
zestre. Potrivit acestui obicei lege, părinţii, îşi creşteau 
fetele în frica lui Dumnezeu erau moral, religioase, 
harnice, bune econome, excesiv de cruţătore şi modeste. 
Candidaţii la însuratoare deci se orientau exclusiv după 
aceste însuşiri sufleteşti, după aceste calitaţi în alegerea 
următoarei soţii. Ori astăzi, câtîă deosebire,este un 
adevărat bâlci la peţirea fete, nu se mai uită nimeni să fie 
din neam bun, să fie sănătoasă, dezvoltată, morală, 
economă bună, harnică ca mai demult, ci cine dă mai 
multă zestre, fie mobilă, fie imobilă. Un petic de pământ 
neânsemnat, două oi mai multă zestre de câte ori nu a 
stricat o căsătorie bine proiectată. De aceea, cred eu, 
avem atâtea nemulţumir, atâtea căsătorii neferite, atâtea 
divorţuri la sate". (Ms. 346, pag. 46-47).

Dintre lucrurile interesante privind încheierea 
căsătoriei este amintit " contractul de zestre" care se 
încheie a doua zi după peţit: a doua zi se prezintă tinerii cu 
părinţii lor la notarul comunei, unde încheie "contractul de 
zestre" (Ms 346. Pag.46) El arată apoi atribuţiile mirelui şi 
ale miresei. "Mireasa pregăteşte cămaşa mirelui de 
sărbătoar, cusută cu fior, ori cu mărgele mici, a viitoarei 
soacr, a socrului, desagii etc. iar mirele se îngrijeşte de 
muzică, colăcării (chemători, paranimfe) de beuturi etc. 
(Ms 346, pag.47 -48).

Fastul nunţilor someşene, din vechime, începea 
cu chemarea la nunta adresată de colăcari sau de druşte, 
în care mirele este numit împăret sau mare crai, iar 
mireasa împărăteasă sau crăiasă:

D-voastră- iţi face bine şi-ti asculta 
Până solia ne-om da,
Că-i solia mpărătească 
Multsănu ne zăbovească.
Noi de-acasă am plecat,
Am plecat cu-un dulce sfat 
De la a nost împărat
Cu numele ...............

A nost împărat 
Pe noi aşa ne-a jurat:
Porunca s-o ascultăm,
Credinţa să l-o ţinem 
Şi frumos să ne rugăm

Şi să facem veste-n ţară 
Că astăzi de cătră seară 
Se face o adunare mare,
Unde craiul de-o mpreună 
Cu crăiasa lui cea bună,
Cu plăceri, cu bucurie,
Pleacă azi la cununie.
Noi din viţă- mpărătească 
îndrăznim la D- voastră:
Să veniţi să ospătaţi,
Pe împărat să-1 gratulaţi,

Cu pe tânăra craiasă 
Care-I acu-ntâi mireasă,
Că ştiu bine şi mai bine 
Că şi D-voastră sunteţi 
Oameni de cinste şi omenie 
C a dumnezeu să vă ţie,
C-aveţi fete şi feciori 
Şi vor fi trebuitori.
Poate vorbe ar fi mai multe,
Dar noi nu le ştim răspunde

C-am şezut prea mult la munte.
La şcoală n-am umblat,
Câte-am ştiut am uitat,
D-voastră-ţi face bine şi-ţi ierta 
Cum am ţtiut a cuvânta. 

Druştelespun:
Este-un lucru adevărat 
Pe Dumnezeu aşa lăsat,
Doi tineri s-au împreunat,
Iar noi suntem cemătoare,
De din sus, de lângă mare,
De unde soarele răsare 
Şi-am venit cu-o invitare 
De la împărăteasa cea .mare,
Cu numele de ..............
Frumos s-o rugat,
Frumos ne rugăm.
De nu s-ar fi rugat,
Noi n-am fi plecat.
De n-ar fi vorbit,
Noi n-am fi pornit.
Că ştim bine şi mai bine 
Că şi d-voastră 
Sunteţi oameni de omenie 
Că Dumnezeu să vă ţie.
Poate vorbe ar fi mai multe,
Dar noi nu le ştim răspunde!
D-voastră-ţi face bine şi-ţi ierta
Cum am ştiut a cuvânta! (Ms. 346 pag. 49-52)

(continuare în numărul viitor)

SPORT
"Săgeata zăpezii" 
şi Olimpiada Aibă

Suntem în plină desfăşurare a Olimpiadei Albe din 
Salt Lake City-SUA. Din păcate, impactul celui mai mare 
eveniment sportiv al anului este puţin resimţit de media 
românească. Rămâi de-a dreptul consternat când 
cronica unui meci de fotbal amical intern sau un transfer 
de jucător acoperă pagini întregi de ziar, pe când 
fenomenalele recorduri mondiale* de la patinaj viteză, 
sărituirle incredibile cu schiurile, vitezele ameţitoare de 
la coborâre sau sanie, chipurile transfigurate de efort ale 
fondiştilor pe schiuri, devin simple însuşiri statistice pe o 
coloană de ziar.

Cauzele acestui fapt sunt multiple. Ştim că la 
Olimpiadă avem şi noi un lot de sportivi care acoperă 
câteva din probele olimpice. Din păcate, numele lor abia 
le mai vedem pe listele electronice cu rezultatele finale. 
Au trecut câţiva zeci de ani de când câştigam o medalie 
olimpică la bob două persoane.

Nu ne propunem să o facem noi pe larg acum, dar 
nu putem trece cu vederea câteva aspecte care ni se par 
esenţiale. Baza rezultatelor bune într«un sport de 
performanţă o constitue selecţia iniţială Ia nivelul 
copiilor. Spre deosebire de alte ţării, unde foarte rar o 
familie nu are o pereche de schiuri în casă, pentru copiii 
români este de multe ori un vis frumos să le posede. 
Când o pereche de schiuri cu legături, beţe, ochelari, se 
ridică la câteve milioane bune, atunci înţelegem impactul 
minim pe care-l au sporturile de iarnă în ţara noastră.

Deşi nu ne lipsesc munţii, lipsesc aproape cu 
desăvârşire mijloacele mecanice de tracţiune pe cablu, 
pârtiile amenajate şi protejate, iar dacă ele există, se 
practică preţuri care depăşesc de fiecare dată 
posibilităţile majorităţii românilor.

De asemenea, lipsa fondurilor a avut un impact 
dramatic asupra cluburilor sportive cu secţii în sporturile 
de iarnă în privinţa echipării şi menţinerii în pregătire a 
unui grup de sportivi, ori ca să penetrezi in elita 
performanţei este absolut necesar ca stadiul de 
pregătire pe zăpadă să fie cât mai lung, de preferinţă tot 
anul. Ori, la noi este, practic, imposibil ca un sportiv să 
facă antrenament 365 de zile pe zăpadă, pe când unul 
dintr-o ţară vestică poate schimba permanent ţara sau 
staţiunea în căutarea zăpezii.

Dureros pentru noi este faptul că din ce în ce mai 
multe ţări est-europene îşi găsesc Socul în ierarhia mai 
consacratelor Austria, Germania, Franţa, Elveţia. Mulţi 
sportivi din Estonia, Lituania, Cehia, sau chiar Ungaria, 
îşi desfăşoară stadiul de pregătire în străinătate şi 
rezultatele se văd.

Pentru ieşirea din impas credem că un program la 
nivel naţional de revogoare a spoturilor de iarnă, de 
formarea unei infrastructuri adecvate pentru atragerea 
turiştilor români în practicarea şi înţelegerea acestora, 
determinarea unor sponsori importanţi care să 
investească în acest domeniu, sunt doar câteva idei 
pentru un început de drum.

Fără toate acestea, vechile noastre doage 
naţionale, "Săgeata zăpezii”, vor fi iarăşi coborâte din 
pod şi vor aluneca pe pârtia mohorâtă şi nebătută 3 
existenţei cotidiene, în loc să fie transferate în panoplii 
încrucişate pe pereţii amintirilor noastre.

Liviu Ursa

S-au născutîn septembrie, octombrie-noiembrie
BÎRTA ILIŞCA 18-09-2001 

CULCA TĂVUT-VALENTIN 1-09-2001 
JARDA IONELA-FLORENTINA 5-09-2001 

POPREBECA 1-10 2002 
AVRAM FLORINA ALEXANDRA 5-09-2001 

BAZGA VASILE 28-09-2001 
CANDALE CORNELIA-MARIA 13-10-2001 

STRÎMBU DANIEL-SIMION 4-10-2001 
POP ANGELA-FLOAREA 29-09-2001 

AVRAM ALEX-ALIN 7-10-2001 
PÂRLEA SILVIU-IONUT 9-10-2001 

MOLDOVAN IONUT-LAZĂR 28-09-2001 
CROITOR CORNELIA-VALERIA 28-09-2001 

URECHE IONUT-CRISTIAN 19-10-2001

Să crească mari, înţelepţi şi frum oşi!

S-au căsătorit în noiembrie - ianuarie:

PĂTITU VASILE 
RAŢIU AURORA RAHILA

URECHE DOREL 
CÎRCEIE VICHERIA TODOSIA

BINDIU SILVIU NICOLAE 
VÎRTIC VICTORIA RODICA

BOLFĂ IACOB CLEMENT 
BORŞ MARIA

BOLFĂ LAZĂR SORIN 
IRINI ANA ELENA

Casă de p ia tră !

Au decedat în octombrie, noiembrie-ianuarie:

IRINI IRINA 79 ANI 
ILOVAN LETIŢIA 82 ANI 

RAUCA-HĂDĂRĂU MiHĂILĂ 67 ANI 
ANDRONESI MARIA 58 ANI 

f i  LORINŢIU FELICIA 93 AN!
C  Î H  OLAR AURELIA 84 ANI 

OLAR AURELIA -84 ANI 
CANDALE VASILE 31 ANI 

BERENDE VICTORIA 55 ANI 
NĂŞCUŢIU PETRE 75 ANI 

MOTOFELE-CANDALE IOAN 75 ANI 
PETRI NICOLETA-MARGARETA 3 LUNI 

TIVADOR ANA 88 ANI 
AVRAM FLOARE 72 ANI

Dumnezeu să-i od ihne ască !
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Un fel de scrisori (4)
De data aceasta, chiar dacă după o tăcere îndelungată, vă voi saluta 

prin doar câteva rânduri.
Deşi redacţia revistei "Cuibul visurilor" întâmpină inerente şi 

inevitabile probleme de apariţie, datorită situaţiei materiale precare prin care 
(de multă vreme) trece-tranziţie, tranziţie, amăgire (?) continuă... - ea 
reuşeşte, datorită sufletului pe care directorul împreună cu redactorul şef al 
acesteia îl pun, să rămână în viaţă, şi încă la modul elegant şi la o ţinută care 
trece dincolo de mediul în care ea a luat viaţă. Să nu credeţi cumva că prin 
asta degradez, prin "ricoşare" Maieru, când mă refer la mediu: departe de 
mine această intenţie, Maieru rămâne, ca pentru atâţia aiţi fii ai lui plecaţi în 
lumea întreagă, un paradis... nepeirdut, ci unul, cu fiecare revedere, 
recâştigat!

De când nu ne-am mai scris, trăit-am aici, printre alte cotidiene 
evenimente, mai mult ori mai puţin interesante, realizarea unei vechi dorinţe a 
românilor: căderea (necesităţii) vizei pentru U.E.! Nici nu ştiu, netrăind zi de zi 
la ţară, în mijlocul evenimentelor, ce impact a avut evenimentul pe plan 
naţional... Pe la urechi mi-a ajuns zvonul, cum că la trecerea frontierelor 
înspre Ungaria, rândurile s-au rărit simţitor, iar cei care "pasează" sunt în 
majoritatea lor romi. Asta datorită cerinţelor ce au intrat în vigoare odată cu 
căderea vizelor. Nu am înţeles de ce s-a făcut acea discriminare faţă de 
bulgari, care, din cunoştinţele mele, cu un an înainte deşi mai departe fizic 
de... mirajul occidental trebuiau să facă dovadă a doar 50 DM pe zi pentru a 
putea lua calea Europei. De ce la noi se percep sume mai mari, căci nu vreau 
să mă împac neapărat cu gândul că românul este mână largă şi are nevoie de 
100 EURO pe zi pentru a supravieţui, că doar în hotelurile occidentale 
preţurile nu fac deosebirea dintre neamţ, francez, român ori bulgar... Desigur 
ca, în sine, faptul m-a bucurat nespus, iar ca să fiu sincer, credeam că el va 
deveni deabia mai târziu realitate. Stând, în urmă cu câţiva ani, de vorbă, pe 
această temă, cu şeful meu de serviciu (doctor în filologie, deci minte 
luminată şi deschis către lume şi universalitate) acesta îmi spunea că, după 
părerea lui, graniţele României de dau înspre Apus vor trebui liberalizate, 
vizele vor cădea, umând cursul firesc al raporturilor (noilor raporturi Est/Vest) 
de pe bătrânul continent. "Fie-ţi gura de aur!", îmi ziceam eu în gând, după o 
vorbă de-a noastră, a someşenilor. Iar acum iată-ne în acea situaţie, mai de 
mult de-abia visată.

Din păcate în rândurile presei de aici evenimentul a trecut nebăgat în 
seamă. Ba, parcă francezii, mai sensibili când e vorba de români (şi 
francofonie), au dat câteva imagini pe TV 5 la telejurnalul de la prânz. De altfel 
trebuie să recunosc că acest post de televiziune ce se îngrijeşte de 
francofonie, ne mai răsfaţă cu câte o imagine la telejurnal, ori cu anumite 
emisiuni dedicate spaţiului şi culturi româneşti. Peste câteva zile TV 5 se va 
afla în Bucureşti (în "Paradisul Balcanilor", cum au ţinut ei să precizeze) 
pentru 24 de ore. Spre să nu se oprească la... mizica lăutărească, simbol al 
Bucureştiului de astăzi. (între noi fie vorba, dacă mă gândesc la "manelele" 
auzite astă-vară în ţară, nici n-aş avea eu dreptul să cer prea mult echipei 
franceze ce va poposi în capitala-ne.)

Dar parcă promiteam că nu vreau decât să vă transmit un salut, să-mi 
reiau sporadiceie-mi scrisori. Pe data viitoare am de gând să scriu câteva 
rânduri pe tema Internet, cum printr-un "clic" poţi intra în Muzeul din Maieru ori 
bea (virtualiceşte vorbind) apă minerală de la izvorul nr. 3 din Sîngeorz-Băi. 
Dar vă spun de pe acuma: aerul, dealurile, oamenii, mirosul Bobosei ori a 
Feţei Satului plină de sânziene, cânteculcurgerii Someşului, toate acestea şi 
multele altele nu pot fi nici măcar schiţate prin această minune electronică: 
noroc cu memoria-ne ce poartă cu ea amintiri pe care, afectiv, din când în 
când leresavurăm...

Pe data viitoare. Până atunci, numai bine!
Korespondent

Parada portului popular în Maieru de altădată

------------JURNALELE Şl MEMORIILE------------
Pentru mine, jurnalele ş i, în bună parte, memoriile sunt nişte confesiuni mult 

mai aproape de suflet, decât romanele. E drept că romancierul este un creator de lumi 
cu personaje emblematice, arhetipale, care pot fi parteneri cu indivizi din viaţa reală, 
dar el, autorul, îmi propune doar o variantă a unei lumi în care m-aş fi putut mişca şi 
eu. Romanul nu mă satisface deplin, indiferent de talentul celui care îl scrie; eventual 
mă seduce . Un jurnal intim devine literatură când este scris de un om talentat, 
apropiindu-se de esenţa râvnită de mine. El mă va ajuta să mă cunosc mai bine sau 
cel puţin îmi creează această iluzie, în fond, benefică oricui. Romanul scris ia 
persoana întâi este o capcană întinsă de bună ştiinţă cititorului; autorul lui mizează pe 
privilegiul oferit gratuit de a pătrunde, chipurile, în intimitatea sa. Cel mai mare 
duşman al scriitorului este cuvântul, când harul se îndepărtează de el. Trăiesc cu 
convingerea că revelaţia divină s-a oprit doar asupra unora dintre creatori; aceştia 
sunt geniile, ceilalţi au scris dintr-o infatuare concretă, contemporană vremurilor şi 
comunităţii în care au lucrat şi s-au hrănit. Cărţile lor nu vor spune nimic urmaşilor şi 
vor fi uitate; în cel mai bun caz pot deveni nişte documente pentru arhivişti. Că trăiesc 
amăgindu-se că scrisul lor va fi etern este iarăşi un lucru bun. Ei vor pieri convinşi că 
şi-au găsit calea, că n-au fost inutili pentru semenii lor. Poate că au dreptate. Este 
destul şi o cărămidă la edificiul spiritual-cultural al umanităţii. Bovarismul lor este 
justificat. Fără aceste "cărămizi", geniile n-arfi avut cum să-şi zidească lucrările lor.

Eforturile artistului obiectivi-in spiritul curentului realist, tradiţional-par a fi 
mult mai mari decât ale celui subiectiv bine intenţionat. Personajele se nasc până 
intră în subconştientul meu cu relaţii şi conflicte care să le personalizeze (au piele, au 
ochi, au minte, vorbesc, au capricii etc), deoarece autorii de atomizează în ele, se 
dedublează, sunt duplicitari în ele şi devin vii graţie vocaţiei lor. Cu alte cuvinte se 
întrupează şi-i poţi vedea sau chiar pipăi (în cazul teatrului).

Un om de cultură care are un jurnal îşi găseşte rostul în viaţă mult mai repede 
decât unui care se risipeşte intelectualul în activităţi diurne, domestice. Jurnalul te 
provoacă la un dialog cu tine însuţi, îţi dă posibilitatea de a te redescoperi, este un 
alter ego care te salvează de imediat. Ferice de cei care ţin jurnale, fie şi ele periodice.

Dăunăzi, un prieten clujean îmi spunea că scrisul este o formă specială a 
oamenilor flecari. Evident, nu a zis-o cu un ton ironic sau peiorativ. Formularea avea 
menirea de a mă contraria prin paradoxul ei. Scrisul de calitate este într-adevăr 
special, nu oricine pune mâna pe creion poate scoate ceva valabil şi, finalitatea 
literaturii este aparent gratuită, atât doar că înnobilează omul. E mult, e puţin? Cred că 
de la a flecari şi până la acrea este o distanţă destul de mare.

"Jurnalul" lui Mihai Sebastian mi-a argumentat opiniile de la deal. în plus, mi- 
a oferit ocazia de a cunoaşte epoca dintre cele două Războaie Mondiale în toate 
registrele sale şi, cu deosebire, alte faţete ale marilor personalităţi ale timpului. Faptul 
că s-a publicat la 50 de ani de la moartea sa (1995) şi I s-a respectat dorinţa îi găsesc 
bine întemeiat. Este o blasfemie ca urmaşii unui "jurnalist" să-l tipărească jurnalul 
trunchiat. Mă bucur că în cazul lui Sebastian acest lucru nu s-a întâmplat.

ICU CRĂCIUN
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Cartea
COROLE DE 

VREMELNICII

La vârsta de 85 de ani, distinsul 
cărturar AUREL CLEJA, trăitor în 
capitala ţării, ne dăruieşte un nou 
volum de versuri purtând un titlu de 
adânci şi semnificative rezonanţe.

Despre personalitatea profesorului 
universitar dr. Aurel Cleja am mai scris 
în periodicul nostru, în paginile căruia i 

s-au înserarat frumoase producţii litereare. Pentru cititorii săi 
credem că e potrivit să reluăm unele date biografice şi creaţia sa, 
cu atât mai mult, cu cât domnia sa este unul dintre cei mai 
apropiaţi susţinători ai revistei şi muzeului nostru.

Aurel Cleja s-a născut la Rodna. Este fiul învăţătorului 
Ilie Cleja şi al Ioanei, născută Tăpăiagă. Şcoala primară o face la 
Năsăud, unde va absolvi în 1936 şi Şcoala Normală. îşi 
desfăşoară misiunea de dascăl în Valea Vinului, în ivăneasa 
Ilvei Mari, în Maieru şi Monor.

A cunoscut ororile unui război blestemat şi avatarurile 
durerosului refugiu transilvan dintre anii 1940-1944.

în tinereţe s-a distins prin pasiunea şi priceperea de a 
culege comori de grai şi suflet de prin satele în care şi-a exercitat 
cu dăruire menirea de dascăl. în paralel, desfăşoară o febrilă 
activitate de corespondent de presă, publicând în ziarele din 
Timişoara şi Arad - Scrisori de pe front. Cunoaşte amărăciunea 
prizonieratului la sovietici, parcurge impetuos treptele profesiunii 
de apostolat de la simplu dascăl de ţară la titlul universitar de 
doctor în filosofie.

Cunoscutul nostru istoric literar Teodor Tanco, scriitorul 
care şi-a încurajat şi oblăduit mereu prietenul, îi rezervă un loc 
onorabil în « Dicţionarul literar 1639-1997 ».

Nu ne propunem, deocamdată, să intrăm în 
profunzimea unei analize a proaspătului său volum, ci doar să-l 
prezentăm succint.

între poezia de debut «Ruga ţapinarului de pe Iza (în 
"Tribuna" din Braşov, 1943), la volumul de versuri «Umbrele 
luminii» (Bucureşti, Ed, Literare, din 1977, până la proaspătul 
volum «Corole de vremelnicii» autorul a bătut un drum lung de 
şase decenii de experienţe şi se frământări creatoare. Din 
nenumăratele poezii,proze, microsioane. tabelte literare, 
epigrame, jurnale etc. a publicat puţine, revoltător de puţine. O 
bună parte dintre aceste munuscrisele l-a donat bibliotecii 
muzeului amintit.

Noul volum prefaţat elogios de Mircea Goga şi postfaţat 
de Teodor Tanco, care l-a sprijinit frăţeşte pe autorul veteran, 
cuprinde peste 80 de poeme, după o riguroasă selecţie. Cele mai 
multe dintre poeme surprind ecouri şi irizări ale vieţii trăite intens, 
din copilăria rustică până în pragul vârstei patriarhale. 
Parcurgând versurile ne întâlnim adesea cu chemările spre vremi 
ancestrale, poetul tiznând să scape parcă din chingile vârtejului 
vieţii contemporane.

Avem în faţă o întinsă şi pilduitoare experienţă în 
surprinderea şi asocierea imaginilor, a "hergheliilor de visuri" 
înmănunghiate în această adevarata cronică lirică. începând cu 
admirabilul poem "Mama", căruia îi datoreaza impulsul de a 
ajunge « o ţâră de domn » (Azi mai pot, soarta haina/doar să-i 
sărut mâna tărină), şi până la poemul de încheiere « Extemporal 
» (Ar mai fi multe de spus, dar timpul s-a dus) trăirile poetului se 
derulează caleidoscopic.

Cu sufletul mereu întors ctre satele sale de obirsie, nu 
se mai poate desprinde sufleteste de sub atractia magnetica a 
acestora (Cele mai frumoase poezii le-am scris la tara, spre 
seara).

Ar fi de observat la Aurel Cleja spiritul satiric, ironia fina 
si mai ales autoironia ridicate adesea in tonalitati inalte, 
particularitati de care vom vorbi intr-o lucrare aflata in proiect. 
Traindu-si drama dezradacinatulul, «vremea va face cu siguranţa 
si din poezia lui Aurel Cleja afirma Mircea Goga ceea ce face cu 
vinul de cind lumea si pamintul: îl invecheste si-l umple de 
Adevărul etern al inefabilului».

prof. SEVER URSA

Rebreniana
REBREANU IN TELEORMAN

în 22 februarie a.c. ziarul "România liberă" sub 
semnătură prof. Iulian Chivu, ziarist si scriitor a publicat articolul 
"Un muzeu ai Rebrenilor in Teleorman".

Cunoscător al tinutului ardelenesc, Prof. Iulian Chivu se 
apropie cu drag si cu respect de marele romancier Liviu Rebreanu 
si de familia acestuia.

Tiberiu Rebreanu s-a născut ia 26 martie 1911, fiind cel 
mai mic dintre cei 14 copii ai familiei Vasile si Ludovica Rebreanu. 
Tiberiu s-a căsătorit cu Ioana Danciu, născută in anul 1919 in 
comuna Bogdana, jud. Teleorman, unde aveau domiciliul 
cvasiobligatoriu.

Singura lor odrasla se numeşte llderim, născut in anul 
1952 laTurnu Măgurele. Este absolsolvent al Facultatii de Istorie 
din cluj Napoca.

De mic a indrăgit şcoala si a inceput sa scrie. Notam 
citeva titluri din cărţile lui proprii : « Minciuna si impostura » si 
«Ţesătorul de vise».

După 1992, llderim a venit de la Cluj Napoca cu mama sa 
la Bogdana. Renovează casa părăsită a bunicilor (părinţii mamei 
sale) unde a reuşit amenajarea unui «MUZEU AL REBRENILOR».

Deocamdata noul muzeu nu va fi integrat circuitului 
muzeistic naţional, raminind unul in familie.

Muzeul de la Bogdana conţine acte ale bunicilor Vasile si 
Ludovica, scrisori, amintirile unor contemporani, testamentul lui 
Virgil Rebreanu, mort pe front la 16 mai 1917, la numai doua zile 
dupa spinzurarea lui Emil. Muzeul mai cuprinde documente ale 
Liviei Rebreanu, căsătorită Hulea, soţia poetului Ovidiu Hulea, 45 
de scrisori inedite ale lui Emil si alte documente plus alte 229 de 
epistole ce vor vedea lumina tiparului prin stradania iui llderim.

De asemenea la Bogdana se pastreaza o aşchie din 
spinzuratoarea unchiului sau infasurata in tricolor. Alte documente 
ne aduc aminte de Maria Strat, sora lui Liviu, soţia colonelului 
Procopie Strat, eliberatorul Becleanului si primul ofiţer roman care 
a intrat in oraşul Cluj Napoca, in anul 1918.

Biblioteca viitorului muzeu din comuna Bogdana 
curprinde 3.000 de volume, documente salvate din prigoana 
familiei Rebreanu din anii 1950-1960.

Pentru aceşti descendenţi nobiliari cele văzute ne 
amintesc, ne duc si ne aduc amintiri dragi vorbind despre 
localitatea Bogdana, numita s i« Micul Ardeal».

Acest loc de suflet nu va rupe legătură cu cel de la 
Maieru, Nasaud, Beclean sau Cluj Napoca.

Imaginea lui Rebreanu si a familiei acestuia va intari si va 
apropia ginduri si imagini din cel patru părţi locuite de romani.

P.S. In toamna anului 1985 la Şcoala generala din 
Nimigea in prezenta lui Tiberiu Rebreanu si a soţiei lui s-a organizat 
un simpozion cu ocazia Centenarului Liviu Rebreanu.

Am avut ocazia sa-i cunosc personal pe părinţii lui llderim 
Rebreanu.

P.S.S. In luna martie 2002 marele carturar Ursa Sever a 
implinit70 de ani. II dorim in continuare ani mulţi si fericiţi in liniştea 
familiei, in farmecul si mingierea măgurilor vecine si aoamenilor 
buni din Maieru.

Prof. OVIDIU PETRI

SOLILOC în ziceri înţelepte 
---------------------------  Soarta.— --------------------—«

Subiectul acesta este ispititor si inepuizabil.
E limpede ca nu ne putem schimba destinul, soarta, dar le 

putem influenta. Prin urmare, am inceput chiar cu o concluzie acest 
soliloc.

Inca din antichitate, unii ginditori au incercat sa defineasca 
dilema sortii, unii absolutizind prioritatea si intangibilitatea ei in viata 
omului, aitii, dimpotrivă, sustinind ca omul poate fi făuritorul propriei 
sale sorti. Nu ne propunem aici o tratare paralela si nici limpezirea unei 
concepţii proprii in aceasta privinţa, ci vom da friu liber gindurilor.

Pe de o parte, unele minţi geniale, inclusiv geniul popular, 
sunt categoric pe poziţia rolului determinant si implacabil al sortii, 
incecu marele Homer: « Nimeni nu scapa de soarta sa, fie bun, fie rău, 
de cum se naşte. In viitor va patimi ceea ce i-a hotarit destinul, cirid l-a 
născut mama sa ». Euripide completeaza mai tirziu : « Poate ca soarta 
trebuie socotita ca o divinitate, iar puterea zeilor mai prejos de soarta ».

în Pancatantra indiană apare o plastica imagine a 
neprevăzutului sortii : «Pasarea zăreşte prada la o departare de o 
posta dar nu vede lanţul vânătorului care este la picioarele ei.. Ce-i 
menit sa se intimple, se intimpla, cind, urgisiţi de o soarta rea, pier si cei 
cu minte multa »

« Ce ti-e scris in frunte ti-e pus » glasuieste o zicere de la noi 
sau si mai expresive versurile anonime ; « Poarta-ti soarta ca pe o 
cruce., Ea te duce, ea te-aduce ». Astfel, caile sortii sunt greu de 
prevăzut sideinteles.

Pe de alta parte: Faberestsuae quisque fortunae » (Fiecare 
este făuritorul propriului sau destin), decide Salusiu latinul. Vergiliu, 
cu celebrul sau vers : « Labor omnia vincit imrobus » (Munca 
staruitoare invinge totul) pecetluieşte optimismul omului in fata sortii.

«Tu nu cede malus» (Nu ceda in fata râului », adica nu te 
lasa copleşit, infrunta loviturile soartei, insista acelaşi poet. Democrit, 
grecul, i se alatura indubitabil: « Barbatia micsoreaza loviturile soartei. 
Da, am spune noi, fiindcă le suporta mai uşor.

De fapt, soarta vinde ceea ce credem noi ca dăruieşte 
Alăturăm aici o idee a lui Terentius: « Soarta ii ajuta pe cei viteji pentru 
ca, in realitatea vieţii, toti oamenii si-o croiesc singuri».

Tot in viziune optimista sunt si cuvintele lui Emerson care 
susţine ca si pe poarta Paradisului sta scris: « Vai celui care se ;asa in 
seama soartei ». Tot fatalistilor li se adreseaza si zicerea latina : « Ut 
fata trahunt» (cum te-o târî soarta), adica să te laşi in voia soartei.

Adesea in formula definirii soartei intra si norocul. Invatatul 
nostru Simion Mehedinţi spune ca norocul cel mai mare in viata e sa ai 
parte de un suflet frumos, sa fii căldură, lumina si izvor de armonie 
pentru cei dimprejurul tau. Al doilea noroc e sa trăieşti macar in 
apropierea unor asemenea oameni ». Metamorfozind superb, poetul 
anonim a glasuit: « Mindra floare-i norocu/Dar nu-l are tot omu".

!n concepţia lui Shopenhauer: "Soarta si norocul amesteca 
cărţile; "Soarta si norocul amesteca cărţile, iar noi le jucam”. "înţeleptul 
Seneca: « Nici un zid nu e inexpugnabil importiva soartei. Sa ne intarim 
inlauntru ».

Interesante se par si cuvintele lui Cervantes : « Nu pot fi 
fericiţi cei ce nu se împotrivesc soartei; ei isi incredinteaza toate 
simţurile unei inactivitati ademenitoare:.

Si câte nu s-ar mai putea spune despre soarta si noroc.
Sa ne ferim totuşi de latura negativa a ipostazei in care sa ni se poata 
spun : « Iti meriţi soarta I ».

ION DELAMARGINĂ

Istorie
Incompetenţa - urmată de batjocura 

românilor ardeleni
Citesc de multă vreme săptămânalul Independent: 

Europa si Neamul Romanesc Naţiunea - fondator prof. Dr. losif 
Constantin Drăgan, apreciind toate prezentările şi studiile, 
indeosebi istorice.

N-am Tnţeles niciodată şi mi-au displăcut notaţiile din 
rubrica -Un gând la ceas de seara- din pagina ultima semnate de 
Cezar Mihalache, - care are un fel aparte de a face incursiuni in 
diferite domenii - socotindu-se pe deplin cunoscător asupra 
prezentării respective, creându-şi impresia (lui şi nu nouă) ca este 
un fel de asa zis : -omni re scibili et quibusdam aliis » - adica -...de  
tot ce se poate sti... si inca despre ceva , - asa cum se socotea 
Giovani Pico, Conte de Mirandola, - in vremuri indepartate.

Ceea ce ni se prezintă in nr. 138/604, - anul XII, 6-12 
martie 2002, - sub titlul : «SALVAŢI URMAŞII ROMEI» - de un 
agramtism profund, -ne duce spre o evidenta ignoranta si 
batjocorire a romanilor ardeleni carora le plâng de mila, 
dispretuindu-i si compatimindu-i in istoria loratitde zbuciumata.

A susţine ca Maria Tereza cu un sfert de mileniu in urma 
vizitind satele grănicereşti ale Năsăudului, avea sa rosteasca o 
remarcabila strigate către Cronos (exact Kronos - divinitatea greaca
- Dictionat de mitologie generala, - V. Kernbach, - Editura Albatros 
Bucureşti 1983 pag. 342), si anume:« Salva parva nepos romuli »
- care in traducere ar insemna, dupa stiinta autorului: « Salvaţi 
sărăcii nepoţi ai Romei, - reprezintă un neadevar care intrece otice 
imaginaţie in punerea in valoare a limbii latine chiar vulgara vorbita 
de popor;

A mai afirma ca, slobozind aceste vorbe, locuitorii 
meleagurilor năsăudene au pastrat cuvintele ei (vorbe - cuvinte) - 
ca un nestemat tezaur, - este o blasfemie adusa acestora.

Ca fiu al Năsăudului născut in comuna Maieru (Cuibul 
visurilor lui Liviu Rebreanu) cu liceul terminat la Liceul grăniceresc 
George Coşbuc din Nasaud si cu studii superioare universitare 
juridice la Universitatea din Cluj fiind legat sufleteste de acest tinut 
stramosesc, bogat in traditii si oameni de seama, - nu pot lasa ca 
aceste observaţii afrimatii complet denaturate sa persiste, urmind 
a dovedi ca realitatea este alta- si anume:

- este ştiut ca Imperiul Habsburgic - supranimit si 
Imperiul Romano- Germanic 1700-1867 a socotit intotdeauna 
Transilvania ca un Principat, cu legile ei specifice.

- Nu exista nici unde dovezi precise daca Maria Tereza 
1740-1780 a vizitat PrincipatulTransivaniei, si ca ea ar fi rostit intr- 
adevar aceste cuvinte;

Fiul ei losif al ll-lea, coregent inca din 1765 si apoi imparat 
(1780-1790) a făcut mai multe calatorii in Principatul 
Transilvania si chiar in Districtul Grăniceresc al 
Năsăudului care cuprindea 44 de comune de pe teritoriul 
vaii de sus a Someşului Mare si văilor apropiate ale Ilvei, 
Sieului si Mureşului, care formau la un loc un district 
militar, denumit Rodnean, toate comunele fiind 
militarizate si locuite de romani, fiind cunoscute vizitele 
din anii 1768,1770,1773,1783.
Acesta, vizitind Regimentul II- Grăniceresc cu sediul si 
comandamentul la Nasaud, in desfasurarea uneia dintre 
vizite si impresionat de originea, portul si limba 
asemanatoare cu cea a romanilor -latina- dovedita si cu 
denumirea localitatilor Salva corespunzătoare salutului 
roman Salve, a exclamat printr-un simbol plin de 
semnificaţii:
SALVE PARVA, ROMULI NEPOS care se traduce corect 
si fara nici o alta interpretare astfe l: « Te salut- mic nepot 
a lui Romulus»
In urma acestei adevarate exclamaţii, numele a 3 

localitati au fost de indata schimbate, si anume : Strimba a devenit 
Romuli, Lunca Vinului a devenit Parva siVararea adevnitNepos 
denumiri purtate si astazi.

Aşadar, acesta este adevarul istoric consemnat oral si in 
documentele oficiale, si nicidecum cel născocit de un necunoscator 
al trecutului nostru istoric.

Totodata, pentru cunoastera cit ma bine a adevarului, mai 
sunt de adaugat citeva realitati, astfel:
- Imparatul losif ai ll-lea a dat ordin ca pe pecetile oficiale si pe 
flamurile/steagurile/ regimentului al ll-lea Grăniceresc, sa se 
inscrie iniţialele V.R.R., Virtus romana Rediviva, in traducere ; 
Virtutea romana Reinviata- ca simbol al latinitatii si al eroismului in 
victoriile purtate de soldaţii si ofiţerii grănicereşti, pe cimpurile de 
lupta fiind cunoscute indeosebi cele de pe frontul roman si cel 
Italian, raminind memorabile luptele de la Piave din 30 oct. 1796, 
Areda Veneţiei din 15-17 noiembrie 1796, si Rivoli ianuarie 1797, 
impotriva iui Napoleon Bonaparte, dovedind o bravura 
extraordinara, elogiata chiar de imparatul Napoleon care si-a 
exprimat dorinţa de a avea onoarea sa aiba asemenea eroi in 
armatele sale;
- Acest simbol V.R.R. (Virtus Romana Rediviva), il avea si in 
Societatea literara a elevilor liceului din Năsăud, înfiinţat încă în 
1863, - care îngemănat cu salutul roman - Te salut, mic nepot al lui 
Romulus, - trezeau un interes deosebit în conţiinţa celor născuţi pe 
meleagurile Năsăudului şi care învăţau aici, - de păstrători ai 
credinţei străbune.
- poetul George Coşbuc, a activat şi el în Societatea Virtus Romana

Rediviva - a liceului, debutând cu poezia "Mângâierea 
poetului" - ia 6 februarie 1881, - declamând apoi - alte poezii, - 
fiind vicepreşedintele şi apoi chiar preşedintele acesteia.

-în  primăvara anului 1773, - când viitorul împărat losif al ll-lea era 
coregentul mamei sale, Maria Tereza, a trecut pe meleagurile 
noastre şi a poposit în satul Poiana Ilvei (pe atunci Sâniofis), 
aparţinător de comuna Maieru, - venind peste munţi din 
Moldova, - rămânând o zi şi o noapte, - însoţit de generalii 
Nostitz, Siscovitz şi pelegrinii - fiind încartiruit în casa familiei 
Titieni - păstrată până în anul 1890, - iar unul din generali a 
însemnat acest rar eveniment pe spatele unei icoane văzută 
multă vreme, - toate acestea rămânând în memoria oamenilor 
locurilor din acea aşezare românească.

în acest fel trebuia prezentată istoria - plină de 
semnificaţii şi de respect faţă de oamenii ţării Năsăudului - din 
acea vreme şi de acum, - şi nu interpretată stufos (cum spunea 
N.lorga) - neducomentat şi ambiguu, - ajungându-se la 
consemnări greşite, - fără suporturi istorice.

Dixi et salvavi animam meam - ceea ce înseamnă: am 
vorbit şi mi-am uşurat sufletul.

av.dr. HORATIU BOB

coRoue c»e
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Religie
Dreptatea n-a murit, 
câci iatâ a înviat!

Departe, într-una din ţările de ia Răsărit, 
trăia un împărat puternic şi bogat. împăratul, 
care o viaţă de om cârmuise cu înţelepciune, 
îmbătrânise foarte. Se hotărî să predea 
stăpânirea celor trei fii ai săi, împărţind între ei 
domnia. Fiul cel mai mare se înfăţişă înaintea 
împăratului şi îşi alese oştirile. La fel, cel 
mijlociu îşi alese ştiinţa. La urmă se ivi cel mai 
tânăr fiu în faţa împăratului. Era desculţ, 
îmbrăcat în mantie de păr cu glugă şi avea 
mâinile goale. Îşi ridică privirea curată spre 
împărat şi zise:

- Dreptatea este puterea şi ea trebuie să 
stăpânească lumea!

împăratul privi la cel mai mic şi mai drag 
fiu a! său subţirel şi svelt ca un cerb tânăr, cu 
obrajii de lapte şi ochi lucitori:

- Adevăr ai grăit, fiul meu, fiindcă 
dreptatea este stăpâna lumii. Iar tu cum vrei s-o 
slujeşti ?

Ochii fiului de împărat străluceau ca şi 
cum lumânări nevăzute s-ar fi aprins în ei:

- Aşa că întâi am s-o caut.
Faţa bătrânului împărat se întunecă:
- Fiul meu, dreptatea sălăşluieşte în noi 

înşine. Caut-o în sufletul tău şi o vei afla.
Fiul de împărat clătină din cap:
- în mine străluceşte dorul dreptăţii. Eu 

nu văd dreptatea nicăieri cu toate că undeva 
trebuie să fie. Dreptatea trăieşte, ea pluteşte 
între cer şi pământ şi zboară deasupra lumii; pe 
ea o cheamă noroadele tânguindu-se şi o 
aşteaptă implorând-o. Odată se va coborî 
printre noi, ca să lumineze cărările noastre şi ea 
va domni atunci între noi şi peste noi, până în 
veacul veacurilor.

Bătrânul împărat îşi împreună mâinile, 
tremurând:

- Spune-ne tu, dar, în ce stă dreptatea ?
- Nu ştiu. Dreptatea are acum o sută de 

feţe şi pe fiecare om îl priveşte cu un ochi. Eu 
însă vreau să o caut pe acea una, adevărată şi 
nemuritoare şi sunt sigur că am s-o găsesc şi s- 
o cunosc.

Din ochii tatălui său curgeau lacrimi în 
barba-i căruntă. Fiu! împăratului privi cu ochii 
înflăcăraţi spre tatăl său, îngenunche în faţa 
tronului împărătesc şi bătrânul împărat în semn 
de binecuvântare, îşi aşeză mâinile pe capul cu 
plete bălaie şi văzu pornind la drum pe ce! mai 
iubit fiu al său.

F iu l îm p ă ra tu lu i p ă ră s i cu rtea  
împărătească cu mâinile goale şi porni să caute 
dreptatea. Merse prin munţi şi prin văi, pe 
poteci nestrăbătute, pe drumuri neumblate şi 
ajunse la hotarul ţării răsăritene.

Acum umbla pe pământ străin, printre 
popoarele străine, unde nimeni nu-l cunoştea. 
Se amestecă printre cei umili, ajutora pe cel 
sărac să-şi zidească coliba şi căra piatră la 
zidirea palatelor. Ara pământul văduvei sărace 
şi plivea grădina dregătorului. Străbătu oraşele 
romane cu palate de marmură şi luase parte la 
serbările idolatre ale popoarelor păgâne din 
pustiuri. Asculta întrecerea cântăreţilor în 
Grecia şi călătorea în spatele cămilelor cu 
negustorii de ia răsărit.

în hoinăritul anilor îndelungaţi, se întâlni 
cu mulţi neghiobi împodobiţi cu hlamida 
înţelepţilor şi cu filosofii zgriburind în zdrenţe. 
Vedea că, cel tare lovea în cel slab, şiretul 
păcăleşte pe cel mai blând şi asupra drepţilor 
triumfează răutatea.

El însă căută şi mai departe dreptatea, 
neobosit, cu sete şi încredere. în drumul său,

întreba adesea pe oameni: unde se află 
dreptatea? Legislatorul lovi cu pumnul într-o 
carte veche, mucegăită şi zise că-ntrânsa zace 
dreptatea, iar cel ce o caută aiurea, este nebun. 
Numai în inimile celor săraci, umili şi dispreţuiţi 
mai ardea dorinţa ascunsă şi aşteptarea plină 
de nădejde în dreptatea mântuitoare.

într-acestea, obrajii fragezi ai fiului de 
împărat se ofiliră şi fruntea netedă de odinioară 
era străbătută de sute de brazde.

Bătrânul drumeţ străbătu oraşele 
Galileii, cătunele Samariei iar la Sărbătorile 
Paştilor ajunse în Ierusalim. Cu inima 
îngreunată, străbătea tăcut căile oraşului şi în 
curând descoperi urmele paşilor albi în templu, 
în faţa casei arhiereşti şi pe scările casei de 
judecată. Bătrânul înainta cu capul aplecat, cu 
ochii aţintiţi spre urmele albe şi numai cu greu îşi 
târa trupul obosit pe cărarea pietroasă ce ducea 
în sus.

Bătrânul se opri aproape de vârf, îşi 
ridică ochii: în faţa lui se înălţa o cruce grea de 
stejar, iar pe cruce era răstignit ACELA, din al 
cărui trup sângerând şi cap încununat cu spini, 
izvora lumină albă, strălucitoare.

La dreapta şi la stânga crucii din mijloc, 
stăteau alte două cruci învăluite în umbre, iar 
alăturea, câţiva soldaţi romani se răzimau de 
suliţele lor. Aproape de cruce, printre câţiva 
bărbaţi desculţi şi sărăcăcioşi, două femei 
sprijineau pe-o a treia, mai înaintată în vârstă, 
pe faţa căreia se vedeau urmeie unei dureri 
sfâşietoare.

Drumeţul aruncă toiagul la pământ, 
înălţându-şi braţele către CEL răstignit. Din 
inima lui zbuciumată se rupse urletul 
desnădăjduirii:

- Vai vouă ! Ce a-ţi făcut acestui drept ? 
Voi a-ţi răstignit DREPTATEA, care era iubirea, 
iarîn iubire se cuprindea Dreptatea!

Căzu la picioarele crucii, aţintindu-şi 
ochii secaţi de lacrimi asupra Celui răstignit şi 
rămase acolo în nemişcare, până când o ceată 
mică veni şi luând trupul scump de pe cruce, îl 
înfăşurară în giulgiuri şi îl duseră la locul de 
înmormântare.

A treia zi în zori, pământul se cutremură 
sub picioarele lui, iar soldaţii paznici dinaintea 
mormântului, căzură la pământ şi din mormânt 
se răspândea o lumină albă.

Bătrânul încordându-şi ultimele puteri, 
se târî până la gura mormântului, în mijlocul 
mormântului stătea Cel răstignit, înconjurat de o 
lumină albă şi privind spre cer.

Bătrânul îşi întinse braţele spre El, apoi 
privi la soldaţii care zăceau ca morţi la pământ şi 
strigă plin de fericire:

- Dreptatea n-a murit, căci iată a înviat I
îşi mai ridică o dată privirea spre vedenia

strălucitoare apoi îşi culcă capul cărunt la 
pământ şi închizându-şi ochii obosiţi, adormi pe 
veci, blând şi liniştit, cum adoarme copilul la 
sânul mamei sale.

Mateian Maria 
Maieru, 25.03.2002

Reguli de bună-cuviintă creştină (2)
Orice om trebuie să aibă un costum de haine pentru 

sărbătoare, pentru zilele când nu munceşte şi merge să se plimbe, 
să se distreze. Hainele acestea se pot folosi şi pentru sf. biserică în 
duminici şi sărbători.

Dacă, totuşi, nu are alte haine decât pe cele pe care le 
poartă zilnic, poate veni cu ele la sf. biserică, cu condiţia ca ele să 
fie curate.

Genul feminin ştie că la biserică nu se vine cu buzele 
vopsite, precum şi cu hainele stropite cu parfumuri izbitoare. Este 
de preferat la sf. biserică mirosul busuiocului, ievenţicăi şi alte flori 
bine mirositoare. Sf. Ap. Pavel scrie:"Femeile să se roage în 
îmbrăcăminte cuviincioasă, să se împodobească cu sfială şi cu 
cuminţenie, nu cu împletituri de păr sau cu aur sau cu mărgăritare 
sau cu veşminte scumpe”. "Orice femeie ce se roagă cu capul 
descoperit îşi ruşinează capul” .

Fie că ne împărtăşim, fie că nu, la sf. biserică mergem 
nemâncaţi, pentru ca să ne putem concentra mai mult la rugăciune 
şi cântare, pentru a nu fi nevoiţi să ieşim afară din biserică pentru 
necesităţi omeneşti şi fireşti.

Pregătirea sufletească este aceea de a pleca la sf. 
biserică împăcaţi cu cei de acasă şi cu un examen de conştiinţă 
făcut în aşa fei, încât la biserică să putem mărturisi înaintea lui D- 
zeu tot ce am făcut bun şi rău de la ultima dată când am fost la sf. 
biserică până în acel moment.

Să mulţumim lui D-zeu de toate câte ne-a dat, să-i cerem 
iertare pentru greşeli şi să ne rugăm să ne ajute"cu harul şi cu 
iubirea Sa" şi în viitor.

Despre felul cum trebuie să ne pregătim trupeşte când 
venim la sf. biserică, Clement A lexandrinul pe la începutul 
secolului al lll-lea scria: "La biserică să vină atât femeia cât şi 
bărbatul îmbrăcaţi cuviincioşi, cu mers neticluit, păstrând tăcerea, 
stăpâniţi de dragoste frăţească, oneşti la trup, oneşti la inimă, 
pregătiţi ca să se roage lui D-zeu".

Când intrăm în sf. biserică, şi ne facem semnul sf. cruci şi 
să zicem în gând o scurtă rugăciune: "D-zeule m ilostiv  fă mie 
păcătosul" sau "Doamne miluieşte-mă"

Dacă preotul nu a început slujba, mergem şi ne închinăm 
la icoanele împărăteşti de la catapeteazma sfântului altar. La 
icoana Mântuitorului zicem: "Doamne, lisuse Hristoase, Fiul lui 
D-zeu, m ântuieşte-m ă"!

La icoana Maicii D-lui, spunem: "P re a s fin ţită  
Născătoare de D-zeu, m iluieşte-mă". La icoanele sfinţilor zicem: 
"Sfinte (spunem numele sfântului care e pictat pe icoană) roagă- 
te lui D-zeu pentru m ine” !

La icoanele de pe tetrapoade, care se schimbă la fiecare 
praznic, zicem rugăciunile pe care le-am zis la icoanele de pe 
catapeteazmă, numind numai persoana principală, spre exemplu: 
La icoana Schim bării la faţă a Mântuitorului, spunem numele lui 
lisus nu şi al apostolului care îl înconjoară.

După rugăciune şi după facerea semnului sfintei cruci 
sărutăm sfânta icoană. Nu vom zăbovi rostind multe rugăciuni la 
icoanele din biserică, ca să dăm rând şi altora să se închine.

După închinare la icoane, ne ducem şi ne ocupăm un loc 
liber în strană sau rămânem în picioare în rândul bărbaţilor sau al 
femeilor.

Dacă slujba este începută când intrăm în sf.biserică, nu 
ne mai ducem să ne închinăm pe la sf. icoane, ca să nu deranjăm 
lumea prin zgomotul paşilor sau să atragem atenţia, ci sărutând 
icoana de pe tetrapod şi ne ducem să ne luăm locul cuvenit în 
rândul bărbaţilor sau al femeilor, după genul din care facem parte. 
Cei ce cântă vor merge la locul rezervat lor.

Când şi unde se aprind lumânările? Lumina 
lumânărilor este simbolul cuviinţeniei, a luminii celei necreate a lui 
D-zeu.

Cine vrea să aprindă lumânări trebuie să ştie, că în 
biserică se aprind lumânări atât pentru vii, cât şi pentru morţi.

Dacă este începută slujba, când intrăm în biserică, nu 
vom merge să aprindem lumânări din sfesnicile din faţa sf. altar, ca 
să nu tulburăm lumea care se roagă, ci vom pune lumânări în cel 
mai apropriat sfeşnic de la uşa de la intrare în sf. biserică.

Aprinderea lumânărilor ca şi aducerea domnului cu vin, 
prescură, untdelemn, tămâie etc... nu sunt obligatorii, ci benevole 
pentru toţi credincioşii de orice vârstă ar fi.

Cum se fac mătănii şi când? Ortodocşii fac în biserică 
două feluri de mătănii: a) mătănii mari, atingând pământul cu 
genunchi, mâinile şi fruntea, b) mătănii m ici, cu plecarea capului 
până la brâu şi mâinile la piept sau în jos pe lângă corp. înaintea 
fiecărei mătănii se face semnul sf. cruci pe faţă.

Duminica fiind zi de bucurie, în cinstea învierii 
Mântuitorului, nu se pleacă genunchii. La fel în zilele Cinzecimii, 
adică de la Paşti până la Rusalii.

Se îngăduie însă mătănii mici, în celelalte zile aie 
săptămânii, şi mai ales în timpul Postului mare, se fac mătănii mari, 
semn al pocăinţei şi al întristării.

Mătănile se fac aşadar cu închinarea pe la icoane, 
înainte de începerea slujbelor sau după terminarea lor.

Nu sunt obligatorii, numai cine vrea le face.
Până când se duc daruri şi pomelnice la sf. Altar?
Unii credincioşi obişnuiesc să aducă în dar ia sf. altar vin 

curat şi prescură din pâine dospită, care servesc preotului pentru 
pregătirea Sf. împărtăşanii.

Acestea trebuie să se aducă înainte de începerea 
Utreniei, căci atunci se pregătesc Cinstitele Daruri la 
Sf.Proscomidie. Cei ce aduc pomelnice la sf. A ltar, le pot aduce 
până la ieşirea cu Sf. şi Cinstitele Daruri la Sf. Liturghie a Sf. I. Gură 
de Aur şi a Sf. Vasile cel Mare pentru că numai până atunci se 
pomenesc laSf. Proscomidie.
De aici înainte, preotul este concentrat la rugăciunile 
premergătoare sfinţirii Darurilor şi nu trebuie să fie deranjat... {Va 
urma...)

Preot paroh. IOAN LĂPUŞTE
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SCRISOARE DIN GERMANIA 
DE LA UN FRATE BUN(2)

Dacă am arătat că în Adam si Eva mitul metempsihozei Indian 
se adaptează concepţiei despre iubire a autorului român apropiată 
de cea din Archaesul eminescian, după care se stie, carma duce la 
purificarea iubirii cerşti, după o întrupare de şase ori, a şaptea atinge 
purul ideal.

Amândoi autorii pleacă de la amorul profan şi prin el ajung la 
amorul ceresc e caracteristic pentru Eminescu faptul că după ce a 
ajuns în "Povestea fiului de împărat fără de stea1' în limbajul 
amorului divin, ca şi călugăr suferă o cădere dorind lumea 
pământească pentru a-şi întâlni iubita în carne şi oase nu numai în 
vis.

Atitudinea faţă de iubire a celor doi artişti proprie iubirii romanului 
e difertita de perspectiva platonică şi neoplatonică Italiană care se- 
nalţa ca Dante la cer, numai după ce a renunţat ia plăcerile trupului, 
deci calea spre Dumnezeu e una exclusiv ascetică.

Titian în Vila Borghese din Roma are vestitul tablou intitulat 
"Amorul profan si amorul divin" representând în jurul unui bazin două 
femei cu un chip asemănător. Una e îmbrăcată aparţine cetăţii înspre 
care se grăbeşte un sol călăre, pe lângă alţi trecători. în cealaltă parte 
e o femeie goală, caracterul ei divin e definit de peisajul bucolic din 
spate înconjurând o biserică în turnul căreia bate un clopot, angeluşul 
de seara. Nudul prin frumuseţea sa, pentru artistul veneţian, 
reprezintă amorul divin.

Evident, dacă în concepţia Italiană renascentistă cele doua 
femei, amorul divin şi amorul profan, nu se vor ajunge niciodată, au 
drumuri paralele, în viziunea asupra iubirii la Rebreanu şi Eminescu, 
amorul profan şi divin sunt una şi aceeaşi persoana dar cu sprijinul 
amândurora, deci prin amorul profan te ridici la amorul divin, există o 
continuitate între cele două şi nu o incompatibilitate, unul respingând 
pe celalalt. Nae lonescu îl critică pe Eminescu fiindcă în calitatea lui 
mistică de mire are o mireasă în came şi oase, prin trup crede el, nu 
se poate atinge amorul divin ceea ce înseamnă că filozoful judecă în 
mod catolic, ascetic şi nu româneşte adică ortodox cum înţelegem 
noi acesta noţiune.

Un gând aparte îl merită şi "Ciuleandra" (mitul horal, venit de la 
hora, după Vulcănescu). Eroina povestirii este dansul ţărănesc 
Ciuleandra, jucat de Puiu Faranga cu fata de ţăran Mădălina, 
viitoarea lui soţie. Ciuleandra îl pedepseşte pe ucigaşul fetei care 
înebuneşte, fără să mai poată să-şi amintească melodia şi ritmul ei, 
tema e de-a dreptul nu numai mitică, dar şi homerică, subiect de 
tragedie antică. Catarzisul acţiunii îl oferă ultima scenă în care bietul 
ucigaş, ca un alt Oedip orb, dar cu minţile rătăcite, ritmează greoi pe 
o melodie inventată, presupusa Ciuleandra a nebuniei sale.

Recent am văzut Ciuleandra ecranizată în regia lui Sergiu 
Nicolaescu, în primul rând - ratată fiind - pune impulsul lui Puiu 
Faraga de a ucide în legătură cu împuşcarea unor ţărani în răscoala 
din 1907, execuţie la care ar fi asistat şi el, copil (trăiască lupta de 
clasa, în acest context străina lui Rebreanu) şi în mod decisiv s-a 
îndepărtat de esenţa de rit mitologic a povestirii rebreniene, 
deoarece a înconjurat în mod sistematic să redea dansul 
Ciuleandra aşa cum l-a descries Rebreanu şi cum trebuia să se 
termine cu cea executată fals de nebunul Faranga.

Oare Ion, Petre Petre, Apostol Bologa, Ana lui Baciu, bătrânul 
luga şi atâţia alţii nu sunt eroii nemuritori ai literaturii române, fără ei 
acesta n-ar fi mult mai săracă?

G. Calinescu nu are doua corzi fundamentale pentru un 
autentic exeget iiterar: nu posedă percepţia iubirii, sub orice formă ar 
fi ea si nu cunoaşte deloc ţăranul român, despre care O.Goga, cu 
mare dreptate spunea: "Exista la tara Hamlet si Tartuffe, exista 
Avarul de Moliere, exista Othello, toate figurile complicate şi toate 
marile pasiuni clocotitoare în adâncime".

"Marele critic" arunca nisip în ochii lectorului său, astfel ca 
dupa ce îl desfiinţează pur şi simplu pe Rebreanu, dupa clasicul său 
obicei (aşa a procedat şi cu N. lorga), revine recunoscând că 
scriitorul în proza lui adaptează structurile în marile epopei, dar se 
înţelege că o intenţie formală neîmplinită în fondul ei ţărănesc şi în 
cele din urma îl consideră ctitorul romanului românesc modern.

De-acum vorbeşte romancierul G. Călinescu invidios pe 
capacităţile creatoare rebreniene, pe care nu le posedă el în nici un 
fel, uitând că rolul respectiv de ctitori ai romanului românesc l-au 
jucat un N.Fiilimon sau Duiliu Zamfirescul

L.Rebreanu l-a ridicat, cum scrie dl.Sever Ursa, laînalţimea 
piscurilor, pe care nu le-a mai atins nici unul dintre urmaşii sai, pina 
astazi.

III.
Ceea ce nu înseamnă că de-acum se va porni la idealizarea 

ieftina a scriitorului Rebreanu, din contra, va fi analizat conform 
purului adevar cum reiese din cartea d-lui Teodor Tanco "Despre 
Liviu Rebreanu" recenzată în "Cuibul visurilor (august 2001) de către 
dl. ironim Marţian. Vrednicul exeget rebrenian ne asigură că va avea 
grijă ca in lumina documentelor să reediteze o mult aşteptată 
veridical biografie a lui Liviu Rebreanu.

Noi avem convingerea că numai în acest mod, cunoscându-i 
inclusiv slăbiciunile şi greşelile săvârşite, soarele lui Rebreanu va 
străluci în toată măreţia sa ca un mare scriitor şi om între oameni, pe 
zenitul nemuritor al culturii româneşti şi încă mai mult decât atât. 
Omenia lui Rebreanu, înrudită cu a ţăranului român, e una 
proverbială, M. Sevastos, îmi pare, povesteşte cum Rebreanu l-a 
salvat de la moarte pe Camil Petrescu, ajuns într-o situaţie disperată, 
gata să se sinucidă şi exemplul, credem, nu este unic.

Am invaţat multe din recenzia cărţii d-lui Tanco şi regret ca n-o

S C R IS O R I
am ia dispoziţie să citesc pe viu, în toată desfăşurarea ei.

L-aş asigura însă că prin activitatea sa în "exil" Caraion şi-a 
continuat "cariera sa de denigrator", încât i-am şi dedicat o epigramă 
bazată pe asemanarea numelui sau cu al altui denigrator, deci 
Caraion-caion.

Obiectivul cărţii sale"lnsecteie tovarăşului Hitler" editată la 
Munchen era "Groapa" lui E. Barbu, pe care o considera însuşită de 
la tatăl său natural, N. Crevedia, mamă-sa fiind "una de-aia". Incitat 
de spiritul meu ştiinţific, de la biblioteca din localitate am citit cartea 
lui E. Barbu "Groapa" şi mi-am dat seama că reprezintă o valoare în 
sine şi ca rolul lui Caraion era unul de spurcat denigrator nu avea nici
o dovadă clară, în afara e ceea ce a auzit despre relaţia fiului cu tatăl 
său, în legătură cu securitate română, a publicat 
documente din care reieşea că acest Caraion a fost informator al 
Securităţii.

Dureros este ca I.Caraion susţinea ca E. Barbu la 19 ani, ca 
jandarm a omorât un evrei, în acelaşi timp, şi în Dobrogea şi în 
Transilvania; cu această ocazie i-ar fi ucis socrul, ceea ce calomnia 
de acum armata română, ceea ce nici nemţii n-au admis să se 
întimple cu armata lor.

Personal, cred că denigratorul de carieră ion Caraion, în ultimii 
ani de viaţă şi-a trăit totala sa descompunere morală.

Cât despre articolul lui Arghezi despre Ion, "Musca şi sosul", i- 
as opune carţulia scrisă de Pamfil Şeicaru în exil "Tudor Arghezi şi 
tejgheaua vorbelor'şi va asigur că marele ziarist l-a cunoscut bine I- 
a publica volumul "Flori de mucigai1' în ziarul său "Hiena". Am zice ca 
destinul s-a razbunat pe marele pamfletar, o subliniaza şi P. Şeicaru 
când a ajuns să-şi schimbe marea poezie cu nimicul intitulat "107', 
unde îl vede pe "cioroi" tras ca hreanul pe răzătoarelll Să 
recunoaştem, asta nu-i bună nici de muscă, nici de sosi

Cât priveşte "Gorila", am promis că mă voi ocupa mai detaliat de 
acest roman, acum semnalez ceea ce scrie dl. Teodor Tanca referitor 
la Fanny Rebreanu în "Cu soşul meu" Ed. pentru literatureă, 
Bucureşti 1963 şi la Puia Fiorica Rebreanu în "Zilele care au plecat", 
Ed. Minerva, Bucureşti 1969, ca şi în alte publicaţii, cum ar fi primele 
doua volume ale Jurnalului (Ed. Minerva Bucureşti, 1984), au văzut 
lumina tiparului incomplete şi măsluite prin intervenţia brutală în text 
a acestora, soţie şi fiica, deturnând crezul lui L.Rebreanu despre 
"unicul confident" în singurătatea de familie "o spovedanie pentru 
mine însumi care altfel n-ar fi fost posibilă".

Ceea ce scrie dl. Tanco, este foarte grav pentru că urmaşele 
lui Rebreanu, soţia sa Fanny şi fiica ei Puia, de cele mai multe ori n-au 
scris de capul lor, ci dirijate din umbra de agenţi, sub masca de scriitor 
comunişti.

In acest fel se luminează definitiv părerile lui Fanny, despre 
romanul Gorila şi altele.

în concluzie , întăresc rânduri de foc scrise de dl. Ironom 
Marţian ia cartea "Despre Liviu Rebreanu" de Teodor Tanco: tocmai 
pentru ca aceasta carte incitantă şi incisivă trebuie citită, trebuie 
studiată, iar din perspectiva literară, aduce muite raze de lumină 
asupra vieţii şi activităţii marelui romancier, pâna la detaliu, în spiritul 
adevărului.

îl felicităm pe autorul ei, scriitor Teodor Tanco.
Ieronim Marţian

Fără îndoială, prin multe din operele saie, L. Rebreanu 
întăreşte acea "Lauda adusa ţăranului român", discurs rostit la 29 
mai 1940 cu ocazia primirii sale ca membru al Academiei Române, 
ţăran atât de uitat, ba chiar batjocorit, astăzi.

Dacă cei ce spun că noi trăim prin morţii noştri au dreptate, cei 
mai străluciţi adaugă dl. leu Crăciun, atunci sfintele lor oseminte vor 
ajunge din noua viaţă prin noi şi crezurile care sunt şi ale lor.

în acest context, unul din marile merite ale publicaţiei 
"Cuibul visurilor" este acela ca ne pune o problemă de conştiinţa 
naţională: Aşa cum am mai spus-o, dacă M. Preda ne recomandă să 
ne întoarcem la cultul marilor valori, analizând cu atenţie lucrul, vom 
constata ca una din valorile neamului nostru este ţăranul român, 
păstrătorul de pesie veacuri a tuturor comorilor spirituale inclusiv a 
limbii, dacă ţăranul roman n-ar fi existat, nu mai eram nici noi de mult 
pe acest pământ.

în "Cuibul visurilor" ne este adus în faţă şi prin fotografiile 
publicate, în care-i vedem pe Colăcarii din Maieru, în alta muntele "La 
podine" (Maieru) şi i-am atribuit cuvintele titlului următor". Acolo este 
bine , aici este frumos", ştiu întocmai de dl. leu Crăciun, păstrătorul 
lor: După mine acel bine nu are sens etic, ci unul de bună stare 
materială, deci te ţine strâns de această condiţie.
Pe când frumosul te transpune în lumea ideală, trăieşte evadarea 
într-o lume de dincolo, cunoscuta de Dan- Dionis ai lui Eminescu şi 
cel puţin în momentul percepţiei sale, simţi o fericire paradisiacă, te 
scalzi în eternitate.

Este superioritatea acelor ce mai iubesc poezia, e vorba de 
aceea a marilor poeţi asupra unui Apus bogat, robit total Viţelului de 
aur. Am experienţa ambelor lumi. Şi ar mai fi să reamintesc fotografia 
Dealului Crucii (Maieru) prin care se arata încă o dată cum prin 
simplitate poţi să urici mai grabnic la bunul Dumnezeu,

Ni se mai dezvăluie că dacă muiţi elevi au trecut de la Şcoala 
din Maieru şi au urmat Liceul Găniceresc din Năsăud descris în 
monografii necenzurate în revistă şi mai apoi în fruntea tării, nici unui 
nu şi-a uitat izvoarele, mai mult, acestea prin chemările lor pline de 
mister, fiindcă sunt transmise pe cale sacra a sângelui, îl readuce 
mereu la ele; rădăcini sufleteşti îl leagă statornic de pământul natal, 
pe care nu l-ar fi părăsit decât dacă ar fi fost mutat împreună cu 
măgurile, vorba d-lui Sever Ursa.

De fapt, orăşenizaţii de astăzi, rafinaţi din cale-afară sunt în 
mare eroare, deoarece adevărul este că după o generaţie sau mai 
multe tot de la ei ne tragem şi nu ne este ruşine să recunoaştem că 
suntem un popor de ţărani, şi pe a cărui strămoşi îi descoperim în 
dacii de pe Columna iui Traian, actul de naştere a neamului nostru.

Teoria prea muită nu-şi are rostul, când o putem expune în mod 
practic prin dl.Aurel Cleja, fost profesor universitar, originar din 
Maieru, prin articolul "Nostalgia sacră a satului", cu un motto din 
poezia lui Ocavia Goga: "Să fi rămas ficior ia plug / Să fi ramas ia 
coasă" spune totul în această privinţa. Dacă mai adaugăm şi 
frumoasele sale poezii; "Mama, "La Maieru", tema principala ne 
descrie întoarcerea lui acasă, nerealizata din motive obiective, dar 
implinirea ei prin visul poetic îi umple sufletul de bucurie şi îi dă vieţii 
un sens.

Să ne amintim iar de Luceafărul nostru, Eminescu, cel ce 
consideră ţărănimea drept talpa ţării, crez şi al minunatei generaţii 
interbelice de intelectuali, majoritatea întorşi acasă de pe front din 
primul război mondial, aveau ca ideal făurirea unui viitor luminos, în 
primul rând ţărănimii româneşti, tineretului.

Azi ni se spune că orânduirea nefastă communistă a desfiinţat 
ţărănimea, ea nu mai există. Acestora ie răspundea că dacă nu mai e,

va trebui s-o reînviem aşa cum a fost înainte de era comunistă.
Dar, tot ceea ce am văzut pe meleagurile năsăudene şi am citit 

în publicaţia: "Cuibul visurilor" îmi demonstrează că nu acesta este 
adevărul şi deci ţinem seama de un alt gând al poetului Eminescu, 
"României îi merge aşa ca ţăranului, bine şi dacă lui îi merge bine şi 
rău dacă îi merge rău", suntem siguri, nu ne vom gasi mântuirea şi 
fericirea colectivă pâna ce nu vom repune ţărănimea în drepturile ei 
de ieri, orice alta perspectivă nu e decât propaganda politică venită 
din partea acelora ce visează în continuare să se îmbogăţească pe 
spinarea ţării sărăcite.

In lumina acestor date suntem în drept să susţinem, una din 
cerinţele vremii noastre ar fi să ne întoarcem în sat, acolo unde 
izvoarele vieţii noastre autentice, acolo sub şi spre culmile munţilor 
se afla lumea noastră originară, numai prin întâlnirea cu ea vom 
putea fi vrednici şi pregătiţi să mergem cum se cuvine mai departe. 
Aşa cred eu şi încă o data scriu, sunt sigur că am dreptate I

Regret că nu pot să mă ocup de fiecare articol în parte nu 
este unul să nu-şi aibă valoarea sa. Prin "Istoria vie a Năsăudului: 
podurile de lemn acoperite", semnat de Pavel Berengea şi Dănut 
Lohănel îmi aduc aminte că în oraşul italian Bassano, din regiunea 
Venetam deci din apropierea Veneţiei, se găseşte un atare pod 
acoperit a cărui prelucrare artistică, de bună seamă, constituie 
mândria locuitorilor. De altfel, ar fi să mai pomenim că Bassano e 
locul de origine al unei familii de pictori vestiţi ai sec. Al XVI-iea, 
printre altele au aplicat metoda clar-obscurului cu deosebit succes.

Articolul e foarte interesant, prezentat la înalt nivel ştiiţific şi noi 
ne-am permis să-l cităm chiar pe Liviu Rebreanu care în ultimele 
rânduri ale romanului "Ion", pe drumul ce trece prin Jidoviţa descrie 
existenţa podului de lemn acoperit de peste Someş.

Credem ca nu e simplă coincidenţă că despre construirea 
unor atari poduri acoperite peste Someşul Mare vorbeşte poetul şi 
istoricul regimentului năsăudean de graniţa, Antonio Casinelli, 
familiarizat cu existenţa lor înca din Italia, unde sigur cel din Bassano 
nu era, pe acele vremuri, singurul model.

Podul de peste ilva Mica a fost ridicat la porunca baronului 
Carol Ezenberg, comandantul regimentului li românesc de graniţa 
de la Năsăud.

Autorii noştri mai pomenesc de faptul că losif ai ll-lea, la prima 
vizită în regiunea năsăudului, străbătând drumul Rodna-Năsăud, a 
avut ocazia să le admire, afirmând ca "drumul precum şi podul sunt 
foarte frumoase şi cu îngrijire construite", calităţi ce înca şi astăzi pot 
fi constatate şi de la podul acoperit din Bassano.

Aş mai aminti "omagiul unui destin: Verinica Micle" un medalion 
istoric, dar şi poetic, prin el aflăm date importante, la care m-am mai 
referit.

Cu aceasta ocazie sunt descrise vremurile şi oamenii care au 
ajutat-o pe Ana Câmpeanu în temerara ei acţiune; printre cei care au 
fost găzduiţi în casa lui Ilie Câmpeanu din Năsăud se află şi Afrin 
Somşan, al cărui fiu (1824-1848) ion Somşan a căzut în revoluţie. Ilie 
a adus familiei câteva din lucrurile personale ale cataniei negre. De 
altfel, peste doi ani in 1850 va muri şi Ilie Câmpeanu în urma rănilor 
primite în aceeaşi revoluţie.

(va urma)

OVIDIU VUIA

-------------------- Polemici ---------------------
MISTIFICĂRILE SI DILETANTISMUL CONTINUA

Conjudeţeanu nostru Nicolae Trifoiu chiar recidiveaza in 
aceasta direcţie. In articolul "Respect pentru taditiile presei si 
documentele de arhiva", publicat in "Adevărul de Cluj" (nr.3388/20- 
01) ii reproşam pentru insusirea ilegala a unui nume istoric de 
publicaţie nasaudeana, "Arhiva Somesana", sub forma de "serie 
noua" continuatoare si prin numerotare celei vechi, totodata pentru 
mistificare si iegionarism prin articolele ce ce le conţinea nr.1. A 
intinat acel monument publicistic fara semăn in presa din judeţ. 
Acei periodic care a devenit in cei 17 ani de apariţie institutie culturala 
si a pregătit intrarea in Academia Romana a celor... Iulian Marţian, 
Virgii Sptropa si luliu Moisil, aleşi pentru studiile si cărţile vaioroase 
Membri de Onoare in forul supreme cultural si stiintific al tarii.

Nr.2 din anul 2002, abandonează temele predilecte ale 
extremismului de dreapta, deschizind larg paginile improvizărilor, 
repetărilor si banalitatilor in detrimental problemelor majore. El 
insuşi rastalmaceste nişte date arhicunoscute si des commentate aie 
biografiei lui A.P. Alexi pe simplu motiv sentimental casingeorzanul 
e inmormintat in Rebrisoara (satul lui). Reia astfel si nişte informaţii 
din activitatea lui Grigore Silasi despre care cercetatotii s-au 
pronuntat (si au scris) in baza intregii documentaţii, iar la Beclean a 
fost cindva o sesiune intr-adevar stiintifica. Face colaboratori si pune 
in siluatie ridicola citeva nume (Al.Husar, G. Uza, T. Ghitan) care au 
scris o adresa oficiala, amintiri despre nişte oameni nesemnificativi 
au lansat initiative neinfaptuite (ultimul fiind mort de destui ani). Ce 
mai, o grupare de texte in cel mai pur stil amatoristic. Si toate acestea 
puse sub titluri in "Arhiva Somesana", De ce nu scrie, ca timpul trece, 
cartea promisa despre Alexi, momografia Rebrisoarei si volumele de 
memorii din închisoarea de 19 ani (in care isi are de lămurit propriile 
probleme de constiinta), ca are 80 de ani si travaliul la atitea proiecte 
e mare, istovitor? Astfel o sa fie o simpla promisiune ca in cazul 
înscrierii la doctorat si apoi eşuata. Este un harnic adunator de 
informaţii mărunte, de tot felul, dovada ca a scris citeva cârti 
(indiferent cum sunt) ce se cer continuate de cele proiectate, si-l 
doresc sa fie tot mai bune.

Pretinsa revista, care-i un moft, caci si acest număr etot o 
mistificare sub aspect al oficializării. Fundaţia care spune ca o 
editeaza nu exista decit in capul.si sufletul lui si nu juridic, ca si 
cenaclul amintit, muzeul pe care ii invoca asociat n-are dreptul la 
astfel de tipărituri. Dar care sunt persoanele din redacţie un 
responsabil, un nume nu-i in acest joc de-a revistele (ca N.T. mai are 
doua)?

Si tot pirat e si acest număr ca acel ISBN de altfel pentru 
carti= nu aparţine celor care se pretinde ca sunt ctitori institutionali.

Semnatarul articolului crede ca cel in cuipa N. Trifoiu care 
spune ca ii plac observaţiile intemeiate, va aprecia colegialitatea, ca 
si atunci cind solidaritatea ia fost necesara, pentru atenţionarea la 
problemele de mai sus impinse in afara arealului cultural si legal.

TeodorTanco
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Invătământ
ATITUDINEA MATEMATICĂ 

LA ELEVI
Moto:
„Oricine nu iubeşte talentu-invătătura,
Este vrăjmaşal iumei şi al lui Dumnezeu.
Pe om îl necinsteste, întuneca Natura,
Pământul ce-l poartă cu dânsul îi e greu!
Gr. Alexandrescu

Problema cunoaşterii, dezvoltării şi valorificării 
aptitudinilor generale şi speciale ale omului a fost si 
rămâne o preocupare a oamenilor pentru teoria şi practica 
instructiv-educativă.

încă din antichitate oamenii au fost preocupaţi de 
idea organizării şi practicării unor întreceri sportive, de 
organizarea unor jocuri competitive şi ritualuri menite să 
formeze sau să scoată în evidenţa calităţi fizice şi psihice, 
precum forţa, agilitatea, voinţa, curajul, isteţimea şi altele 
necesare atât vieţii de toate zilele cât şi atingerii unor 
scopuri miliare şi de dominare a supuşilor. în evul mediu, 
tinerii aparţinând clasei privilegiate beneficiau de o 
instruire sistematica, în vedere cultivării unor calităţi fizice, 
morale şi intelectuale care să le asigure reuşita în turniruri 
şi la curtea suveranului sau să-i facă apţi pentru 
numeroasele războaie din acea vreme.

Dar probelma aptitudinilor devine cu adevarat de 
interes generai odată cu apariţia modului de producţie 
capitalist pe arena mondial. Noile relaţii de producţie, mai 
puţin sofisticate, dar mai directe şi mai flexibile, precum îi 
accentuarea puternica a diviziunii muncii şi goana după 
profit, determină mutaţii ample şi profunde în imaginea 
despre om şi valoarea însuşirilor sale psiho-fiziologice. 
Principiul „omul potrivit la iocul potrivit" este tot mai folosit 
atunci când se faceau angajari la locul de muncă. Selecţia 
şi ucenicia ştiinţifică, ca practica la ordinea zilei. însuşirile 
unor persoane sunt tot mai frecvent privite ca factori 
explicativi ai succesului în munca şi în viaţa.

în societatea contemporana, omul este situat in 
centrul preocupărilor sale actuale şi de perspectiva , ceea 
ce da noi dimensiuni problemei aptitudinilor specific 
umane, oferind noi posib ilită ţi favorab ile  pentru 
soluţionarea lor practica.

Cunoaşterea, dezvolatarea şi valorificarea 
aptitudinilor generale şi speciale ale elevului este în 
atenţia fiecărei discipline de învăţământ şi a fiecărui cadru 
didactic. Fiecare obiect de învăţământ cauta sa dezvolte 
anumite aptitudini specifice acelui obiect. Nu toţi elevii pot 
avea aptitudini specifice pentru toate obiectele de 
învăţământ. De aceea fiecare cadru didactic se va 
preocupa de descoperirea elevilor care manifesta 
aptitudini deosebite la acel obiect pe care îl practica în 
clasa.

Sarcina profesorilor de matematica este de a 
descopeii to ţi e levii care au aptitudin i specifice 
matematicii. Probelma descoperirii acestor elevi trebuie 
pusa de la cea mai mica vârsta, chiar de la grădiniţă şi 
continua pâna in ultimul an de studiu.

Aptitudinea pentru matematici a devenit obiect de 
studiu al cercetării psihologice abia la începutul secolului 
al 20-lea. Primele încercări de abordare se leaga de

numele unor psihologi ca: A.Binet, E.L. Thorndike, O. 
Lippmann, A. Ruthe, Th. Ziehen, A.L.Rogers, A.F.Lazurki, 
etc. sau matematicieni ca Poincare H., Boltovoski, 
Hadamard J si alţii.

Binet considera pe baza unor observaţii asupra 
elevilor în activitatea de învaţarea matematicii ca in 
ansamblu însuşirii de mai sus pot fi diferenţiate:

- aptitudinea pentru calcul mintal bazata în mod 
esenţial pe memorie:

- inteligenţa matematicii, facultate cu faptul 
special, întemeiata pe calitaţi aie gândirii, 
deocamdata greu de explicat;.
în 1913 A. Ruthe constata ca aptitudinea 

matematica se caracterizeaza prin puterea de abstracţie, 
imaginaţie spaţiala, gândire cu caracter funcţional, 
formularea concluziilor în lanţ, simţul corelaţiilor spaţiale şi 
aritmetice şi o mare capacitate de concentrare.

Matematicianul şi filozoful francez Poincare H. 
pune creaţia matematica pe seama activităţilor auto- 
conştiente. Ideile matematice, spune acest mare 
matematician, apar brusc în conştiinţa ca urmare a forţei 
de atracţie pe care o exercita asupra subconştientului asa 
numitul simţ sau instinct estetic. Este cert ca, scrie ei, 
combinaţiile sub care se prezintă spiritul într-un fel de 
iluminare subita dupa un travaliu inconştient prelungit sunt 
de regula combinaţii utile şi fecunde care par a fi rezultatul 
unui prim triaj. Mai general, fenomenele inconştiente 
prelungite, acelea care sunt susceptibile de a deveni 
conştiente sunt cele care, direct sau indirect, afecteaza 
mai profund sensibilitatea noastra. S-ar putea sa ne mire 
demonstraţiile matematice, sub raportul sensibilităţii 
inteligenţei.

Deşi în acest caz se uita sentimentul frumuseţii 
matematice, al armoniei numerelor şi formelor de eleganţa 
geometrica. Acesta este un veritabil sentiment estetic pe 
care toţi matematicienii adevaraţi îl cunosc, spune acest 
matematician.

La noi în ţara , de aceste probleme s-a ocupat 
prof. Rusu E. Operând diferenţieri profunde şi inteligibile 
între matematica-rezultat ai matematica-proces, între 
matematica strict logica şi cea mai puţin logica la prima 
vedere, autorul găseşte ca un rol important în acestea din 
urma îl are atracţia pentru problematic.

înţeleasa ca „tendinţa naturala dintre oameni de a 
dezvălui implicaţii ascunse, de a construi raţionamente 
logice, care în conţinut şi forma depind numai de gândirea 
proprie, atracţia pentru problematic naşte în om ambiţia 
de a afla, de a descoperi prin propriile forţe soluţia cea mai 
buna.

Dintre celelalte calităţi psihice implicate în 
activitatea matematica, autorul remarca: plurivalenta 
gândirii, capacitatea de esenţializare, de condensare şi 
concentrare, utilizarea simbolurilor etc.

Rămâne sa dam o definiţie a aptitudinii 
matematice. în mod obişnuit se spune despre cineva ca 
are aptitudinii matematica daca rezolva corect, cu o 
anumita rapiditate şi eleganţa diferite sarcini ca:

insuşirea şi aplicarea practica a cunoştinţelor 
matematice;

dezlegarea jocurilor matematice; 
elaborarea sau formularea de probleme noi; 
stabilirea de relaţii logice între entităţi matematice 
cu care se lucreazapa unii autori, aptitudinea 
m atematica ar consta în capacitatea de 
generalizare a exerciţiilor şi problemelor de 
matematica, iar dupa alţii în cpacitatea de 
orientare în sarcina data.
Aptitudinea matematica reprezintă o componenta 

a personalităţii şi care se dezvolta treptat cu acumularea 
de noi cunoştinţe în domeniu facilitând obţinerea de 
performanţe şcolare, eventual profesionale, superioare 
mediei elevilor de aceeaşi vârsta sau persoanelor cu o 
pregătire şcolara similara. Aceasta aptitudine iese în 
evidenţa la concursurile şcolare de matematica şi 
olimpiadele de matematica sau mai târziu în domeniul de 
activitate al fiecaruia.

Aptitudinea matematica depinde de mulţi factori, 
obiectivi şi subiectiv, dar rolul profesorului de matematica 
este de a descoperii elevii cu aptitudine matematica şi a 
dezvolta pe parcursul anilor de studiu.

Descoperirea elevilor care poseda aptitudine 
matematica se pote face în timpul orelor de matematica şi 
prin concursuri organizate în şcoli sau între şcoli din 
localitaţi diferite şi bineînţeles prin olimpiadele de 
matematica.

Rămâne ca fiecare dintre noi sa cautam a 
descoperi pe toţi elevii care poseda o aptitudine 
matematica şi totodata sa-i stimulam sa şi-o dezvolte 
treptat în fiecare an şcolar.

Prof. Vaier Hodoroga 
Sc.Gen Cormaia

CÂTEVA RECOMANDĂRI 
Pentru elevii care vor susţine în 2002 

examenul de capacitate la matematica

Cum ne pregătim pentru examenul de matematica?

Nu exista reţete unice, miraculoase. Cei care nu s-au 
pregătit pe parcursul celor 4 ani, în clasele V-VIII, vor avea 
dificultăţi serioase în a-şi acoperi golurile la matematica. Cei care 
au studiat temeinic vor avea satisfacţii dupa examen, prin 
promovarea pe o poziţie care sa-i asigure un loc sigur, într un liceu 
bun.

în clasa a Vlll-a, pâna la recapitualrea finala de la 
sfârşitul semestrului al ll-lea, elevii trebuie să parcurgă şi materia 
din clasele V-VII, dupa un program pe care îl primesc, fie de la 
profesorul de matematică, fie şi-l fac singuri, parcurgând capitolele 
din programa şcolara:

- Mulţimi de numere N, Z, Q, R; Ecuaţii şi sisteme de 
ecuaţii; Inecuaţii şi sisteme de inecuaţii; Divizibilitatea, Triunghiul, 
Patrulatere, Relaţii metrice; Ariile figurilor plane; Poligoane 
regulate etc.

Pentru elevii capabili de performanţe superioare la 
matematica, de-a lungul celor patru ani s-a distribuit gazeta 
matematica seria B, Culegeri de exerciţii şi probleme, Teste de 
capacitate de către filiala GM Bistrita Nasaud, materiale auxiliare 
care folosite ( dupa îndrumarea profesorului) duc la rezolvarea cu 
succes a unor probleme şi exerciţii. Aşa cum se ştie, actuala 
generaţie de elevi din clasa a Vlll-a au avut înca din clasa a V-a 
manuale noi, alternative, deci elevii absolvenţi au avut la dispoziţie 
cele 12 manuale aprobate de MEN. Ar fi bine ca, în pregatirea 
suplimentara, sa rezolve cât mai multe din exerciţiile şi problemele 
reprezentative din cele 12 manuale. Trebuie pus accent, de 
asemenea pe: definiţii, teoreme, proprietăţi, formule, reguli, paşii 
de algoritm şi metode tipice de rezolvare a problemelor de 
aritmetica.

Un bun antrenament pentru examen sunt concursurile 
(olimpiadele) şcolare, testele date la simularea examenului de 
capacitate, tezele etc. ştiut fiind faptul că după astfel de examene, 
profesorii de matematică vin cu sfaturi şi recomandări de care 
elevii trebuie să ţină seama.

Nu trebuie neglijate şi alte aspecte care trebuie urmărite 
de un elev (atenţia, rabdarea, concentrarea, tenacitatea, spiritul 
de observaţie) care trebuie să stea şi în atenţia părinţilor elevilor.

Recapitualrea semestriala, consultaţiile organizate de 
profesor, au drept scop fixarea cunoştinţelor, confruntarea cu 
probele de evaluare de la sfârşitul semestrului I, probe 
asemănătoare cu cele date la examen, vor face ca pregatirea sa 
fie buna şi foarte buna.

Exista pentru elevii buni şi pericolul obosirii premature 
din cauza proastei organizari a timpului de învaţare (surmenajul, 
emoţiile, etc.) de aceea nu trebuie „forţate" lucrurile.

TITUS CĂRBUNE

Unirea exista dintotodeauna

Marii voievozi din alt veac 
Fiecare cu ţarişoara lui de mâna 
Cu dragostea de pământ.
In ochi de pământ.
Şi aşa se prind în m area hora 
Pe care şi ei adesea au gândit-o.

Dar Unirea exista d intotdeauna 
Ea trebuie doar, ştiuta.

VIORICA D.CĂTUNEANU

P ort p o pu la r d in  Maieru
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INTERVIU CU DOMNUL 
PROFESOR IOAN RAŢIU, 
DIRECTOR 
COORDONATOR AL 
GRUPULUI ŞCOLAR 
„LIVIU REBREANU" 
MAIERU

In ca lita te  de d irec to r 
coordonator al Grupului 
şcolar „Liviu Rebreanu" 

Maieru, daca ar trebui sa faceţi bilanţul proiectelor 
propuse la investirea d-voastra în funcţie, care ar 
fi punctele pozitive ale acestora?
Cred ca este prematur a face un bilanţ al 
realizărilor proiectelor pe care mi le-am propus 
sau pe care ie am în vedere. Am sa punctez doar 
câteva din acestea.
Vreau să vă spun ca, deşi nu a trecut înca un an 
decând am fost investit în aceasta funcţie care de 
multe ori te pune în situaţii neplăcute. în anul 
şcolar 2001 -2002 am realizat încadrarea şcolii cu 
personal calificat în proporţie de 92 pentru 
învăţământul gimnazial, liceal şi profesional 
pentru ca la nivelul preşcolarilor şi învăţământului 
primar nu mai avem probleme, toate cadrele fiind 
calificate.
Cea mai dificila problema a încadrarii o constituie 
limbile străine, unde avem un singur calificat la un 
număr de aproape 4 catedre.
Aceasta este un dintre problemele care ne 
preocupa căutând soluţii ca la Maieru sa 
atragem profesori calificaţi pentru limbi străine, o 
misiune dificila.
Echipa de conducere, consiliul de administraţia 
se străduiesc sa creeze în şcoala condiţii optime 
pentru desfăşurarea procesului in tructiv 
educativ, al unui climat plăcut şi ambiant.
Ca punct pozitiv a! activitatii noastre amintesc 
revigoararea şi transformarea Centrului de 
Documentare şi Informare (CDI-ului) care în luna 
inauarie a acestui an a fost evaluat de o brigada 
complexa compusa din prof.Leahu Gabriel, 
director adjunct al departamentului evaluare 
prognoza şi dezvoatare din Ministerul Educaţiei şi 
C e r c e t ă r i i , d - n u l  J a q u e s  F a u g e r o u x  
reprezentanul Ambasadei Franţei la Bucureşti, 
reprezentanţi ai Inspectopratu lu i Şcolar 
Judeţean: prof. Vasile Negruşer director şî 
PROF. Stela Todea- inspector de specialitate. 
Aprecierile făcute de aceasta comisie au fost la 
superlativ fiind în acelaşi timp felicitaţi pentru 
realizare.
Tot la puncte pozitive ale activitaţii mele şi ale 
directorului adjunct Mircea Croitoru trebuie sa 
menţionez atragerea unor sponsori către şcoala 
şi aş aminti aici câţiva dintre cei care ne-au 
sponsorizat şcola în persoanelel domnilor: 
Pantelim on Avram d irecto  general al 
SS.N.G.N.G-„Romgaz", lugan Emil patron , 
Paolo C, Negruşeri Ioan, Cîrceie Alexandru, 
Raţiu Gavrila si Raţiu Augustin. Tuturor le 
mulţumesc pe aceasta cale şi sunt convins ca, 
daca vom apela şi în viitor la serviciile dumnealor, 
vom fi ascultaţi şi în limita posibilului, ajutaţi sau 
sponsorizaţi.
- Dar cele nerealizate (daca exista)?
Ma întrebaţi de obiective nerealizate,. Cum sa nu 
existe ia o şcola cum este a noastra, din Maieru, 
unde învaţa nu mai puţin de 1570 de elevi (fara 
Şcoala Anieş) şi aproximativ 1800 cu cei din Anieş

sigur ca mai sunt multe de făcut. Unul din 
obioectivele la care ar trebui sa contribuim cu toţii 
sunt cazurile de indisciplina în rândul elevilor şi 
apoi găsite soluţii pentru îmbunataţirea atitudinii 
elevilor pentru învăţătură. Eu, cel puţin, constat 
un fenomen alarmant; dezinteresul elevilor 
pentru studiu. Cauzele pot fi discutate, dar nu 
cred ca este momentul acum, probabil o sa fie 
subiectul unui alt articol şi probabil cu alt autor.. 
-Ceva propuneţi în viitorul apropiat eventual, în 
anul şcolar 2002-2003?
Sigur ca nu putem ştii niciodata ce ne rezerva 
viitorul. Intenţiile şi gândurile mele sunt sa 
demaram anul şcolar 2002-2003 cu sali de clasa, 
acolo unde este cazul igienizate, zugrăvite, sa 
asiguram conmbustibilul necesar încălzirii, cel 
solid, adica lemnul de foc este procurat deja în 
proporţie de 88%, ne mai rămâne sarcina 
aprovizionării cu combustibil lichid care spram sa 
o rezolvam în perioada vacanţei de vara.
Aici, şi pe aceasta cale, trebuie sa-i mulţumesc 
domnului primar Ioan Cărbune ca a înţeles de 
multe ori ca încaţamântul este prioritatea numărul 
unu pentru orice naţiune şi am găsit sprijin în 
dumnealui. Speram ca şi în continuare sa existe 
conlucrare, colaborare între şcoala şi primărie 
pentru ca numai aşa putem fi de folos comunităţii 
în care trăim.
O prioritate pentru perioada imediat urmatoare 
este reparaţia capitala a localului nr.2 de şcola, 
care de altfel a fost discutata şi în Consiliul local al 
comunei Maieru, unde s-a aprobat suma de 600 
milioane lei pentru schimbarea şarpantei, 
tavanelor şi alte reparaţii. Aşteptam sa se 
deschisa finanţarea şi îneperea lucrărilor care 
depind în mare masura de primarul comunei.
-Ce se mai aude despre „semnul de întrebare" - 
sala de sport - înca neternimata?
Ştiţi bine ca din anul 1996 nu s-a investit nici un 
leu la sala de sport sau pentru şcoala din Maieru. 
Vreau sa vă spun ca în septembrie 2001 am făcut 
demersurile necesare la Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, unde cu sprijinul d-lui director general, 
prof. Ioan Naroi, am reuşit „sa pumen pe rol" 
investiţia necesara finalizarii lucrărilor la sala de 
sport, curtea şcolii şi împrejurimi.
Investiţia a fost aprobata de M.E.C. şi se ridica la 
aproximativ 3 miliarde lei, urmând ca, in perioada 
imediat urmatoare, sa se gaseasca sau sa se 
liciteze executantul şi apoi sa demareze lucrările 
care, speram, ca pâna la sfârşitul anului 2003 sa 
fie finalizate.
Am speranţa ca odata cu începerea anului şolar 
2002-2003, toţi copiii măiereni şi nu numai sa 
poata beneficia de avantajele pe care le oferă o 
sala de sport moderna.

Mulţumesc,
A consemnat Icu Crăciun

Centrul M aierului - 1979 -

Ştiri

Ştiri ornito-naturiste (continuare)

Lin nou club C.P.N. şi-a scos..."nasul" în peisajul 
naturalist romanesc „Grupul ornitologic TARDA (Otis tarda 
este numele latin al dropiei) s-a născut în februarie, la 
Caracal şi este condus de un harnic coleg de breasla, d-l 
invatator Alexe Diaconu. Intre „Ţarinii" din Anieş 
cepenistii-ornitologi din Caracal s-a construit deja o linie 
pe care circula idei, materiale, corespundenţa. Speram ca 
acest fir de prietenie care uneşte nordul cu sudul ţarii sa 
devină tot mai trainic. Va reamintesc ca în Romania mai 
sup rav ie ţu iesc  doar doua c luburi CPN: Torco l 
(Capantortura) la Sebe şi T urturelele la Tg. Lapuş.

Oare a câta specie? Presura de tundra, zisa-n nume
savant......Calcarius lapponicus" a fost descoperita de
acelaşi neobosit coleg şi prieten de teren, elevul Dorel 
Bazga (cls. A X-a). Veţi afla amanunte despre aceasta 
specie în publicaţia ornitologica a clubului :"Carduelis" 
nr.3. Apropo de publicaţii: C.P.N-ul ornitologic caracalean 
a scos deja primul număr al revistei „Corvus corax (corbul). 
Un sincer bravo naturalistilor!

Pe o alta Vale....Numita a Borcutului, la o grădiniţă 
luminoasa dintr-o şcoala cu tinuta de oras, unde 
directoarea inimoasa, d-na Ciocarla Maria vrea sa 
dem onteze vechile  m enta lita ti legate de şcolile  
„margînaşe", am participat în compania unui grup de 
educatoare din Sg. Bai la o lecţie de ecologie pentru cei 
mici: „Hora anotimpurilor" Mulţumiri multe propunătoarei 
Silvia Flămând şi gazdelor pentru ospitalitate şi 
amabilitate.

ILIE HOZA 

AN UL C A R A G IA L E

-----------------"GOE" ĂL M IC------------------

Domnul Goe, al lui suferinda de fiori, 
Caragiale, da-n minijupa,
s-a descuracat, cu-n sombrero, plin de 
a navigat flori!
e şi ministru, Si-n braţe cu-o pisica,
om de parale. Careia cica,

O sa-i scoata ovarele, 
Are şi-un fiu, pe Ca doar e un 
Gigei. Prezienţial decret
O creatura Edgar şi totul de plăteşte 
Poe, de la Buget!
Leit ca-n schiţa Numeni n-a aflat, 
„domnul Goe". Decât presa...

Ca e „secret de stat"!
Cum e nătâng
A piat ast noapte, din Dar Gigei, de Gigei, 
pat i-a svârlit „li mam
şi şi-a luxat mare"
degetul cel mic prin hublou 
de la piciorul stâng, afara

mâţa, proteza, 
Preşedenţia a cafeaua amara,
aranjat Gata s-o bage-n
un consult, la Paris, cavou! 
pe care, prin
virament Ajuns la Paris, a
l-a şi finanţat. dispărut,

De la aeroport;
Cum „mama Miţa" Era angajat înca de la 
Nu poate lasa plecare
serialul Prin Internet,
şi-nlnsulele Baleare La un proxenet; 
balul' şi acum e dat
în avion, cu Gigei s-a în „urmare" şi cautat 
urcat prin Interpol!
tot „mam mare"!
o adevarata Aure! Cleja
sperietoare,
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C. E N .
RĂPITOARELE NOCTURNE Şl ADAPTĂRILE 

LOR UIMITOARE

I. Adaptări la lumina slabă
Mult mai des se întâmplă să auzim decât să 

vedem aceste păsări fantomatice. Chemările, 
strigătele lor ciudate şi uneori impresionante ne dau 
fiori în timpul nopţii . Huhu-rile, huhuhu-urile şi 
comportamentul lor nocturn au fost deseori la 
originea unor superstiţii... macabre.

Viaţa în întuneric şi semiîntuneric a condus la 
câteva uimitoare adaptări senzoriale: ochii mari 
foarte sensibili şi un auz excepţional pentru 
reperarea prăzii. Toate au capul mare cu ochii 
plasaţi mult în faţă pentru o vedere binoculara. 
Retina este formată dintr-un număr mai mare de elul 
fotosensibile, decât la speciile diurne. Totuşi unele 
specii par să aibă nevoie de un minimum de lumină 
pentru vânătoare. Cu toate că multe specii 
capturează prada în amurg, unele vad perfect şi pot 
fi active în plina zi. Striga (Tyto alba), cucuveaua de 
vizuina ( Athene cunnicularia), bufniţa latrătoare 
(Ninox connivens), ciuhurezul (Surnia uluia) ori 
cucuveaua (Athene noctua) sunt în principal diurne.

Strigile (Tyto ssp.) au ochii mici, în schimb 
sunt dotate cu un auz extrem de ascuţit, reuşind sa 
captureze o prada în bezna totala, ghidându-se 
după cele mai siabe zgomote. Ele au ca şi alte specii, 
măşti faciale care acţionează ca nişte reflectoare şi 
orificii auditive asimetrice. Chiar şi forma craniului 
este astfel modificată, încât acelaşi semnal soseşte 
la fiecare ureche cu un infim decalaj; rotind capul, 
striga poate localiza cu precizia sursa unui zgomot 
imperceptibil pentru urechea umana. Cea mai mare 
parte a strigiforelor au penaj moale şi catifelat, 
penele pectinate (cu excepţia bufniţelor pescar 
Scotopelia ssp) cioc ascuţit şi încovoiat, picioare 
puternice cu ghiare curbate-arme proprii 
prădătorilor. Toate au de asemenea degetul exterior 
reversibil pentru asigurarea unei prize foarte bune cu 
doua degete înainte şi două înapoi.

II. Tytnide (strigi) si Strigide (bufnite, huhurezi, 
cucuvele, ciusi, ciufi, ciuhurezi s.a.)

Răpitoarele nocturne sunt clasificate în două 
familii: Tytonidae si Strigidae (care n-au nici o 
legătură cu numele populare romaneşti) Membrii 
familiei ytonide sunt de talie medie, au discuri faciale 
în formă de inimă, au tarsul fără pene, degetul intern 
fiind la fel de lung ca şi celelalte. Familia strigidelor 
cuprinde păsări de talie variabilă, cu capul rotund, 
ochii mari, picioare robuste cu tarsul uneori implumat 
şi degetul intern mai scurt decât celelalte. în funcţie 
de specie, masca facială poate fi abia conturată, 
parţială sau completă şi rotundă. Câteva specii 
poartă două moţuri erectile pe care le ridică în caz 
de alarmă, şi care pot servi la modificarea siluetei 
păsării pentru a-i asigura camuflajul. Ciuful pitic cu 
coamă (Jubula lettii) din Africa occidentală şi Congo 
poartă creastă şi pene lungi la ceafă.

Femelele strigiformelor sunt de obicei mai 
mari decât masculii: femelele strigii mascate Tyto 
novaehollandiae) cântăreşte în medie 965 g, iar 
masculii doar 525 g. Excepţiile confirmă regula.... La 
câteva specii de Ninox ssp, masculul fiind mai greu 
(680gfatade510g)

III. Repartieşi habitate.
Strigiformele sunt păsări cosmopolite, ele 

existând pe toate continentele, mai puţin Antarctica 
şi câteva insule oceanice.
Strix şi Otus sunt genuri larg răspândite (cel de-al 
doilea mai ales în zone tropicale) Acestea lipsesc 
însa în papua Noua Guinee unde sunt înlocuite de 
genul Ninox (cucuvele guineze). Câteva specii, cum 
ar fi striga (T.alba) şi ciuful de câmp (Asio flanneus) 
se numara printre păsările cu cea mai larga 
răspândire geografica. în schimb ciuful pitic din 
Palawan (Pyrrolglaux podargina) nu trăieşte decât

pe insulele cu acelaşi nume. Distrugerea habitatelor 
şi animalele introduse de om cântăresc greu în 
balanţa dispariţiei unor specii insulare.

Majoritatea răpitoarelor nocturne trăiesc în 
zone împădurite sau liziere. Câteva specii prefera 
spaţii deschise: tundra pentru bufniţa polara (Nyctea 
scandiaca), sau sud vestul deşertic al Statelor Unite 
pentru cucuveaua elf (micrathene whtnwi). Speciile 
ciu picioare lungi sunt terestre şi frecventează 
câmpiile ierboase (Tyo capensis), mlaştinile (Asio 
capensis) sau peisajele stâncoase. Diverse specii 
şi-au lărgit spectrul adaptativ, trăind nu numai în 
tundra sau deşert, păduri fluviale şi lunci inundabile 
ci şi în livezi cu pomi bătrâni, grădini rurale şi chiar 
oraşe. Buha virginiană (Bubo virginianus) trăieşte în 
cea mai mare parte a habitatelor nord-americane. 
Altele sunt însă mai exigente în privinţa alegerii 
locurilor de refugiu, hrana şi cuibărit. Ciuhurezul 
locuieşte doar în taigaua Americii de Nord şi 
Eurasiei, ciuful cu guşa alba (Otus albogularis) în 
pădurile neguroase ale Anzilor, iar ciusul peruan 
(Otus roboratus) îşi duce traiul în zonele semiaride 
presarate cu cactuşi din Peru.

IV. Hrănire şi reproducere
Membrii familei „rapax noctivagus" se 

arunca în picaj asupra prăzilor de la sol (de la şoareci 
pâna la iepuri, în funcţie de specie) mamifere sau 
insecte. Speciile mari pot vâna mamifere arboricole, 
iar cele mici pot captura insecte din zbor. Ele prind 
vânatul cu ghearele, pentru ca apoi sa se aşeze pe 
un suport şi să o sfâşie. Prazile mici sunt aduse „la 
gura" cu ajutorul ghearelor (asa cum fac papagalii) 
înghiţite întregi. Capturile mai consistente sunt ţinute 
în gheare şi sfâşiate cu ciiocul.Odata sau de doua 
ori pe zi, ele regurgitează o ingluvie, un mic 
ghemotoc de resturi nedigerabile (oase, păr, resturi 
chitinoase etc.)

Majoritatea acestor păsări sunt cunoscute 
şi prin manifestari lor vocale (care dau uneori şi 
numele pasari) mai ales în perioada de cuibărit. Ele 
emit cu aceste ocazii, o gama bizara de fluieraturi, 
scârşaituri, huhuituri, miaunaturi şi lătrături proprii 
fiecărei specii. Câţva ciufi din genul „Otus" cânta 
chiarînduet!

Aceste neamuri ale tenebrelor cuibăresc în 
scorburi, mici grote sau scobituri in stânci, vechi 
cuiburi de corvide sau rapitoare diurne, firide de 
ziduri ori clădiri părăsite, poduri, turnuri., cavouri!!!

Bufnita de vizuină îşi adjudecă o vizuină de 
rozător, bufnitele africane Bubo ssp. îşi încropesc un 
culcuş într-o termitiera, bufniţa polară mulţumindu- 
se cu o adâncitura puţin amenajata între pietre, iar 
cucveaua elf ocupa un cuib de ciocanitoare într-un 
cactus.

Poate că din cauză că sunt nocturne, cele 
mai multe specii nu au parade nupţiale prea 
elaborate. Cucuvelele Ninox depun acelaşi număr 
de ouă în fiecare an ( 2 sau 3) pe când altele pot 
modifica momentul şi mărimea pontei în funcţie de 
condiţiile locale. Bufniţa polară poate sa depună 14 
sau 2 oua, daca lemnigii, prada sa favorita sunt sau 
nu abundenţi. Incubaţia dureaza în medie 4 
săptămâni: masculul vâneaza în timp ce femela 
cloeşte, apoi ambii părinţi participa la hranirea puilor. 
Aceştia părăsesc adesea cuibul în veşmânt de puf, 
dar la cele mai multe specii ale acetor pe nedrept 
hulite zburatoare nocturne, familia rămâne unita 
pâna la emaciparea puilor.

Acestea au fost doar câteva modeste 
cuvinte întru lauda şi cunoaşterea acestor nocturne 
.pisici" zburatoare. Fara ele, pădurea ar fi mai 
saraca, iar pământul ar fi invadat de şaoareci. Daca 
auziţi un huhuhul în pacea adânca a nopţii şi vedeţi 
doi ochi galbei, de doua ori bucurati-va: ca aţi scapat 
de rozatoare şi ca ceva viu şi înaripat trăieşte alături 
de dvs. Protejaţi-le şi veţi deveni înţelepţi asemenea 
Athenei.

Anies, 2.02.20021. Hoza

PĂSĂRILE RĂPITOARE DE NOAPTE

Păsările rapitoare de noapte, reunite din punct de 
vedere ştiinţific în ordinul STRIGIFORMES, 
constituie un grup foarte omogen şi foarte 
caracteristic de pasari.
Având o origine comuna şi fiind adaptate unui 
acelaşi mod de viaţa, ele au un aspect uniform. 
Capul este voluminos iar ochii mari sunt îndreptaţi 
înainte, nu lateral, ca la majoritatea păsărilor. Ciocul 
este puternic încovoiat, la fel ca la toate păsările de 
prada. Ghearele sunt de asemenea ascuţite şi 
încovoiate. Penajul răpitoarelor de noapte este 
abundent, iar penele sunt moi, astfel încât în zbor ele 
nu produc nici un zgomot. Un alt caracter, puţin 
vizibil, dar foarte important, este marimea 
neobişnuita a urechilor, capabile sa capteze cele 
mai slabe sunete produse de animalele pe care le 
vâneaza aceste rapitoare. într-adevar, deşi vad 
bine noaptea, rapitoarele nocturne îşi localizeaza 
prada (mai ales şoarecii) în primul rând datorita 
sunetelor pe care aceştia le scot.

• alta trăsătură caracteristica acestor pasari 
este eliminarea pe gura a resturilor nedigerate ale 
hranei (păr, oase), sub forma unor cocoloaşe 
lunguieţe, numite ingluvii. Analiza ingluviilor permite 
sa se stabileasca „meniul1 răpitoarelor de noapte. 
Aceste pasari nu îşi construiesc un cuib propriu, ci 
adopta, fie un cuib vechi de cioara sau coţofana, fie o 
scorbura, fie firida unui perete stincos. Depun 3-5 
oua albe. Majoritatea speciilor sunt sedentare, deci 
stau în tot cursul anului la noi, una dinte ele fiind 
migratoare.

• Exista în ţara noastra 10 specii de rapitoare 
de noapte, cunoscute sub diferite generice 
C I UF I ,  H U H U R E Z I ,  B U F N I T E ,  
CUCUVELE, dar unele au câte un nume 
„propriu".

• Cea mai mare specie este BUHA sau 
BUFNITA care atinge lungimea de 70-80 
cm şi greutatea de 2.5 3.2 kg. La cealalta 
extremitate se afla CIUVICA, de numai 16 
cm lungime şi 50-70g. Celelalte specii se 
situeaza, din punct de vedere al taliei, între 
aceste doua extreme.

• HUHUREZUL MIC (lungimea 40 cm) şi 
HUHUREZUL MARE (lungimea 60 cm), au 
un penaj predominant cenuşiu, „fata" 
rotunda, ochi bruni. Ambii trăiesc în păduri 
mari.

• CIUFUL DE PĂDURE (lungime 35 cm), are 
un penaj cu nuanţe galben-ruginii, iar pe 
cap doua moţuri înalte. CIUFUL DE 
BALTA, mult mai rar, este aproape lipsit de 
moţuri mici, este singura rapitaore nocturna 
migratoare.

• CUCUVEAUA (iungimea 25 cm, trăieşte 
mai ales în sate, fiind cunoscuta mai ales 
dupa cintecul şi strigatelel sale. La munte 
trăieşte o alta cucuvea, numita 
MINUNITA.

• Din cauza vieţii lor nocturne şi a strigatelor 
pe care le scot, despre aceste pasari 
circula multe legende şi superstiţii. în 
realitate ele sunt folosite datorita numărului 
mare de rozatoare pe care le distrug. Sa 
învingem inerţia unor ersuri şi superstiţii din 
cauza carora aceste pasari sunt prigonite, 
sa le ocrotim!!!

Dan Munteanu

ATENTIE!!! BUFNITELE sunt amenintate cu 
dispariţia, datorita distrugerii pădurilor batrine cu 
copaci scorburosi, buni pentru cuibărit, precum şi 
datorita acumularii de pesticide in organism care duc 
cu timpul la sterilizarea sau chiar la moartea lor, prin 
otrăvire.
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Oameni de seamă ai Maierului R ebreniana - REBUS

ION BARNA ETNOGRAF SI F0LCLLRIST(6)

Druştele spun:
Este-un lucru adevarat 
De Dunmezeu aşa lasat,
Doi tineri s-au impreunat,
Iar noi suntem cematoare,
De din sus, de lângă mare,
De unde soarele rasare 

Şi-am venit cu-o invitare 
De la împarateasa cea mare,
Cu munele de.............
Frumos ne rugam.
De nu s-ar fi rugat,
Noi n-am fi plecat.
Noi n-am fi pornit.
Ca ştiam bine şi mai bine 
Ca şi dumneavoastra 
Sunteţi oameni de omenie 
Ca Dumnezeu sa va ţie.
Poate vorbe ar fi mai multe,
Dar noi nu le ştim răspunde!
D-voastra-ţi face bine şi-ţi ierta 
Cum am ştiut a cunvânta 
(Ms.346 pag.49-56)

Interesant ni se pare astazi faptul ca veselia „ţinea trei zile în 
rând", care seara având un anumit ioc de desfaşurare şi o denumire 
adecvata: „seara omului1', „seara miresei", „seara mirelui", iar regretul 
autorului dupa acest obicei dispărut chiar la acea data este evident: „In 
vremea mai demult veselia colacarilor şi druştelor exclusiv(greşit corect 
inclusiv n.n.), cu părinţii mirelui, a miresei, seara premergătoare 
cununiei i se zice „seara pomului”. O creangă potrivita de pom era 
înfipta într-un colac mare de grîu pe masa. Mirele se îngrijea din timp de 
18 20 turte mari şi tot atâte mici, procurate de la turtari (făcute din miere 
cu faina), care erau legate cu par roşu şi chiar în acea seara erau 
aşezate pe creanga (pe pom) de mire, mireasa, naş, părinţi, coiacari şi 
druşte în aşa mod ca sa nu se vada crengile aproape deloc. Acesta 
(pomul) sta la mijlocul mesei şi a treia zi se duce cu colacarii, cu alai 
mare, cu muzica, joc, băutură la nănaşi carora este dăruit. Naşii 
cinsteau tot alaiul cu băutură şi mâncare.

A doua seara se conţină la casa miresei cu toţi oaspeţii 
invitati, afara de chemători care nu mai ocupau loc la masa, ci erau 
trimişi când de naşi, când de miri, dupa oaspeţi: i se zicea „seara 
miresei".

Seara a treia cu toşi oaspeţii la mire „seara mirelui" unde se 
dau şi darurile. Astazi acest obicei a dispărut în totalitate. Sa face 
ospăţul (nunta) dupa învoiala, ori la mire, ori la mireasa, într-o singura 
seara, dupa actul cununiei. (Ms.346,54-55).

Dupa aceasta prezentare a modului cum se organiza nunta, 
Ion Barna trece la desfăşurarea nunţii remarcând rolul starostelui în 
aceasta desfaşurare. în sat sunt 3-4 staroste, care se perinda pe la toate 
nunţile şi sunt plătiţi de mire. Iaca atribuţiile lor. El este angatorul 
ceremonialului şi al mesei. In ziua cununiei pregăteşte cele trebuitoare 
pentru cununie:un pahar cu miere de stup, 5-6 pişcaturi sau în lipsa lor 
tot atâtea bucăţi de pâine în forma pişcoatelor (biscuiţi), colacul mare 
de cununie, lumânările (circa 80-100 cm de lungi) aduse de naşi, de 
stearin: el leaga cu o petea de cca 4 m lunga, roşie ori de culoare 
albastra, împodobeşte cu un bugheţel de flori. Colacul de cununie, 
paharul cu mierea şi cu pişcoturile se aşeaza într-o coşarca de mâna, o 
acopera cu un ştergar lung, frumos ţesut cu multa măiestrie şi care e 
dusa la biserica de o ruda apropiata naşei.... Starostea îşi ia ramas bun 
de la părinţii mirelui, de la fraţi, de la surori... starostea ia rams bun de 
mireasa ca şi de la mire şi apoi pleaca cu mireasa la biserica... 
Starostea aşeaza în faţa altarului mirele şi naşul de-a dreapta, mireasa 
şi naşa de stânga, deasface peteaua de la lumânări cu care leaga mirii 
pe la brâu, apoi ascoate colacul de cununie şi-l aşeaza pe capul mirilor, 
aprinde lumânările şi le da în mâna tinerilor... (va urma)
(ms.346 pag 55-57) LIVIU PĂIUŞ

----------  Clipe ----------  
--------— de viaţă ----------

(27 noiembrie 1885 - 1 septembrie 1944)

O R IZ O N T A L :
I ) Tatăl lui Liviu R ebreanu, fost coleg  de 

şcoală cu G eorge C oşbuc, arhetipul lui Z aharia 
H erdelea din rom anul ION... - ... şi localitatea din 
A rdeal unde acesta s-a născut la 18 aprilie 1862 (..14 
iunie 1914, M aieru). 2) U na din evocările lui Fanny 
Rebreanu, despre soţul său. 3) M am a lui L iviu 
Rebreanu, născută D iugan, la 7 octom brie 1865, 
m odelul M ăriei H erdelea din rom anul IO N  - Sigla 
form ulei franceze de pe brevete de invenţie "sans 
garanţie du guvem em ent". 4 ) R adical chim ic - Lucia 
N egoiţă - Publicaţia "R om ânia"la care Liviu R ebreanu 
acceptă co laborarea între anii 1923-1925 cu cronici 
dram atice (pl.). 5) B ăutura "Truda Fanny" produsă la 
Valea M are, se lecţionată şi eticheta tă  de L iviu 
Rebreanu, num ită aşa în cinstea soţiei sale - U ltim a 
versiune pentru tipar a acestui rom an (3 octom brie 
1920), tipărit la 20 noiem brie, a fost cea m ai bună 
creaţie epică a anului şi va prim i m arele prem iu 
N ăsturel - Uzat. 6) L ocalitate în  C ongo - Liviu 
R ebreanu - U na din pasiunile lui L iviu R ebreanu, unde 
conducerea alcătuirea programelor cu un devotament 
şi cu un interes în care îl descoperim pe el cel 
dintotdeauna (Puia Rebreanu). 7. O raşul unde Livia, 
sora scriitorului, a  publicat volum ul de versuri "Răvaşe 
în tabără " - A bject (înv.) - S e rv e ş te ! 8) Prenum e englez
- G inerele lui L iviu R ebreanu, soţul Puiei - începe să 
sune ! 9) Local itae în C am erun - C ăţeluşa de o 
in te ligen ţă  rem arcabilă , care-l în so ţea  pe L iviu  
R ebreanu la vie, la Valea M are - A telier (Abr.) 10) 
Sculpturi m agice din G abon - B ătrânul câine al fam iliei 
R ebreanu. 11) In iţiativa personală a lui L iviu R ebreanu 
din 27 august 1916, de a se înrola în arm ată ca să lupte 
ca fost ofiţer îm potriva A ustro-U ngariei, a fost respinsă
- M are în O ceanul Pacific. 12) Ţ ară europeană vizitată 
de L iviu R ebreanu în anul 1929, îm preună cu H oria 
Furtună, C om eliu  M oldovanu, M ihail Sorbul şi C aton 
T heodorian  - Localitaea unde a fost înm orm ântat Em il, 
fratele lui R ebreanu, vizitată în câteva rânduri pentru  
docum entare de scriitor.

VERTICAL:
1) L ocalitatea de lângă Piteşti, unde la 1 

septem brie 1944 Liviu R ebreanu se stinge din v ia ţă  (2 
cuv.) - V ladim ir Streinu. 2) A scuţit - L ocalitate lângă 
N ăsăud (astăzi cartier al oraşului), unde la 15 
septem brie 1897 se m ută în treaga fam ilie R ebreanu. 3) 
M arele nostru scriitor (M ihail), care face propunere ca
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L iviu R ebreanu  să dev ină m em bru  al A cadem iei R om âne 
(26 mai 1939) - Spre. 4 ) Idealuri de frum useţe (sg.) - D an 
G rigorescu  - A precierea  făcută de P u ia  tatălui ei. 5) 
P renum ele scriitorulu i Tolstoi, au torul rom anulu i "Război 
şi pace" d in care L iviu  R ebreanu  traduce, după un 
in term ediar germ an, câteva cap ito le  - N ina L ungu - A sta 
(înv.). 6) F ratele m ai m ic al lui L iviu  R ebreanu, născu t la 17 
decem brie 1891, pro to tipu l lui A posto l B o loga din 
rom anul P ă d u r e a  s p â n z u ra ţ i lo r  - R adu  Vasile - Sufix 
rom ânesc. 7) A  gem e - B un ica  d inspre ta tă  a lui L iviu 
R ebreanu, născu tă la  C hiuza în  1843. 8) C irca (prese.) - 
Sat lângă S ibiu, unde L iv iu  R ebreanu  a  scris rom anul 
C iu le a n d ra , în tre 2-10 m artie 1927, în  casa uno r prieteni - 
Curge! 9) H oria  Ioanid  - R âu  în  B elarus - P rim ele daune ! 
10) O raşul d in M oldova, unde L iviu  R ebreanu  se refugiază 
în 1918 şi unde va începe să scrie rom anul Ş a rp e le  - Insulă 
în  toponom ia h indusă - în ţe lep ţii d in  literatu ra vedică. 11) 
în  această  ţară , în  o raşu l S opron/O denburg , L iviu  
R ebreanu  urm ează în tre 1900-1905 cursurile  Şcolii reale 
superioare de honvezi, iar apoi A cadem ia m ilitară 
"Ludoviceum" d in  B udapesta  - L ocalita te  în  Suedia. 12) 
P rom otoriu  în  L iberia  - "Sunt născut într-o noapte - 27 
noiembrie 1885 - când Pământul s-a întâlnit cu resturile 
cometei Bialla. în această noapte, a fo s t cea mai 
formidabilă ploaie de... îm i spunea tata că stătea pe prispă 
şi ploua cu... cu adevărat, aşa cum plouă cu apă", sunt 
câteva am intiri ale lui L iv iu  R ebreanu. 13) Ţ inu t în  
M unten ia unde L iv iu  R ebreanu  şi-a  cum părat o casă  cu 
grăd ină la V alea M are, unde a scris m ulte din capodoperele 
sale - U nul d in  fraţii lui L iv iu  R ebreanu.

Dicţionar: MPE, VIL, ESU, BIAN, SULU, 
ZNA, DIU, RSI, ASUM, DROO.

S E R G H E IC O L O Ş E N C U

S -au n ăscu t în  lun ile  fe b ru a rie -m a rtie  2002: S-au căsă to rit în  lunile feb ru arie -m a rtie  2002:

SINGEORZAN DUM ITRU-VASILE 
URECHE T1BERIA 

RAŢIU VASILE 
CACIOR VASILE-FLORIN 

PARTENE VALERIU-CRISTIAN 
BOLFĂ LAZĂR-ADRIAN 
POP CĂTĂLIN-IOACHIM  
RAUCA ANCUŢA-M ARIA 
VERTIC M IHAI-ANDREI 

f  * BINDIU RODICA-IRÎNA 
i i  URECHE DORINA 

AVRAM ADRIANA-PARASCHIVA 
DEAC VIRGINIA 

CA C IO R CORNELIA-GA BRIELA 
RAUCA A LEXANDRA-VIORICA

BOŞCA LAZAR cu AVRAM VARVARA-MARIA 
STRUGAR PETRU cu POP SILVIA

POP ION cu LEPĂRDĂ DOINA

OMET1ŢĂ IOAN cu OMETIŢĂ ELENA

CANDALE LAZĂR-SILVIU cu 
POP ADRIANA-AURELIA

MOGOVAN IOAN cu 
HĂDĂRĂU DORINA-ARISTINA

S ă crească mari, înţelepţi şi frumoşi! Casă de piatră!

A u deceda t în  lunile feb ru a r ie -m a rtie  2002:

M ARŢIAN IOAN - 65 ani 
M OTOFOLEA IOANA - 75 ani 

SÂNGEORZAN VARVARA - 94 ani 

URSA VICTORIA - 81 ani 
CĂRBUNE LU CREŢIA - 75 ani

t DOM IDE M ARIA - 75 ani 

AVRAM VIORICA - 42 ani 

CĂ RBUNE IUSTIN - 74 ani

Dumnezeu să-i odihnească!
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1Am rămas tributar oralului folcloric rural,.
Interviu cu dl. Aurel Cleja, prozator şi poet

y y

in ce coordonate vă încadraţi în ţara "Cătanelor negre"?
M-am născut în Rodna-Veche. Sunt după ambii părinţi 

descendent din “grănicerime"; mama din Rodna şi tata din Salva. 
Tata, după cum atestă şi documentele descoperite de dascălul 
de llva Mare -  ajuns şi prefect, din partea Frontului Popular, 
după 1948, Boca Pompei, este descendent din oierii de transhu
mantă. Auzisem de la bunici că un oarecare oier din “Cleja” 
Bacăului ar fi rămas bolnav în sat, neputându-şi duce oile mai 
departe spre Câmpia Tisei, şi, la vindecare, s-ar fi însurat în 
comuna Salva; fiind din Cleja, aşa i-a rămas şi numele înscris în 
acte. în anul 1748 se afla înscris în Salva în registrele de impoz
it un oarecare Ursu Cleja. ca apoi, în listele de impozitare, la 
1763, să se mai afle trei mijlocaşi: Vasile, Partenie şi Teodor 
Cleja. între aceştia şi bunicul meu Grigore Cleja, mai e un Chirilă 
Cleja, căsătorit cu Maria.

După unii numele mi s-ar trage de la “eclejia bisericească". 
Numai că atunci numele ar fi trebuit să fie generalizat la întreaga 
ane de "eclejişti” şi nu restrânsă numai la Salva.

Tatăl meu a frecventat şcolile din Năsăud, venind din Salva zi 
de zi pe jos, de acasă. A mers şi la şcolile înalte de !a Gherla tot 
în suman. A predat ca dascăl la şcolile confesionale,'în limba 
română şi nu la stat, în limba maghiară, deşi avea atestare şi 
pentru asta. A preferat să înveţe copiii limba strămoşească, deşi 
era sporadic plătit de confesiune şi cu un salar mai modest. După 
Marea Unire a profesat mai departe, ajungând sâ fie promovat ca 
revizor şcolar, atât în Maramureşul Voivodal, cât şi în judeţul 
Năsăud, din 1928, mutându-se la Năsăud, fiind năpădit de 
pruncii ce trebuiau şcolarizaţi, printre care şi eu înscris în clasa I 
la Liceui George Coşbuc.

Cum v-aţi încadrat în învăţământul liceal; ce greutăţi aţi 
avut; şi ce supărări?

în primul rând, în afară de clasa l-a pe care am făcut-o la tatăl 
meu şi care a fost singura zestre cu care am venit la liceu, restul 
claselor le-am făcut cu d-na Oroşan, care până la Unire a predat 
limba maghiară; după Unire s-a făcut că predă. Aşa că eu, ele
vul Domniei Sale, trei ani, nu am făcut altceva sub oblăduirea ei 
didactică decât m-am bătut cu colegii de nu prididea sâ iasă col
bul pe ferestrele clasei. Aşa se face că la Crăciun, în clasa l-a, 
în afară de purtare şi dexterităţi nu am avut nici un suficient, 
Situaţia i-a alarmat şi pe părinţi, care au apelat şi la Moş Crăciun. 
A venit cu barba, scufa şi cojocul tradiţional, dar şi cu un ciomag 
noduros de carpen pe care îl vântura mai abitir decât paletele 
unei mori de vânt scăpată de sub control, tn acel timp mă averti
za: “Vezi dacă nu-ţi faci hârcile şi nu-ţi citeşti bibliotecile"; exact 
cum făcea şi baba Ana, la care şedeam în chirie. Cu acest prilej 
am mai îmbătrânit cu o amintire şi am pierdut nişte iluzii. Ce 
poate fi mai trist în acei ani?

Şi atunci a intervenit în educaţia mea mama: o ţărancă cin
stită şi curată, care a devenit autodidactă, cum spuneam într-o 
poezie, datorită lenei şi corigenţelor mele... şi ca să mă vadă o 
“ţâră" de domn n-avea somn; şi a-nvăţat cu mine, aruncându-mi 
nada, nu numai tabla-nmulţirii dar şi Ţiganiada...Aşa că în cur
surile superioare am disputat premiul întâi cu cei mai buni cole
gi-

Ultimele clase aie Şcolii Normale din Năsăud le-am făcut în 
anii ascensiunii hitlerismului şi ca mulţi tineri din acele vremi m- 
am înregimentat împotriva bestiei brune, fără să bănuim că lup
tând cu aceste forţe ale totalitarismului de dreapta, suntem ten
taţi să cădem în braţele ideologiei totalitarismului de stânga, în 
care ne-am integrat, fiind acaparaţi de comunism.

în clasa a Vlll-a a Şcolii Normale, cu o săptămână înainte de 
a se termina anul, cu un grup de colegi am fost eliminat definitiv 
din şcoală.

Aşa câ eu nu am devenit membru de partid când cereai să fi 
făcut cel puţin demnitar dacă nu ministru, ci când se deconta cu 
viaţa. Şi cu toate acestea, în vremea ceauşismului, am fost 
urmărit de securitate şi în 13 lan. 1988 anchetat de căpitanul 
Mihai, îşi spunea Mihăilă, apoi mai târziu şi de un alt ofiţer 
securist. în aceste împrejurări mi-am îngropat o serie de manu
scrise anticeauşiste la familia Ion Morar din Năsăud, pe strada 
George Coşbuc nr. 79. între manuscrise era şi romanul "Golgora 
unui îndoctrinat" ca şi caietul de poezii anticeauşiste “Liturghiile

Nopţii".
Prizonier într-un lagăr la Cercul Polar, unde, aşa cum se 

relatează ş i în "Răsunetul", aţi scris versuri în nopţile albe 
pe coajă de mesteacăn, la venirea în ţară cum v-aţi încadrat 
în muncă?

Da, am avut ocazia de a cutreera şi locurile pe unde a fost 
exilat şi Lew Toistoi... în ţară am fost trimişi în preajma alegerilor 
şi am sosit la 19 Nov. 1946. După o perioadă în care am fost 
lucrător la Secţia de Propagandă a C.C. al P.C:R. am fost trimis 
la Scânteia ca redactor, apoi redactor-şef la radio şi ulterior şi 
vicepreşedinte al Comitetului de Radio şi Televiziune, până în 
1962, când având de acum şi doctoratul în filozofie am trecut în 
învăţământul universitar predând ştiinţele sociale: socialismul 
ştiinţific, etica, filozofia şi Istoria României.

La despărţirea de învăţământul superior, în 1987, la limita de 
vârstă, la 70 de ani, la un test dat studenţilor, nesemnat, mi s-au 
dat ia două facultăţi, Electrotehnică şi Automatică, calificative 
nesperat de frumoase. Ele sunt consemnate, în parte şi în caietul 
"Amintiri".

In învăţământ ţineam să fiu încadrat încă la venirea din pri
zonierat. Sunt al şaptelea cadru didactic din familia unui părinte 
dascăl de vocaţie.

Ce ne puteţi spune despre debutul ş i viaţa Dvs. literară?
Am debutat cu “Rugăciunea unui ţapinar de pe Iza" la 

cedarea Ardealului, publicată în Tribuna la Braşov, în anul 1943, 
în plin război. Apoi am publicat în “Suplimentele literare" ale 
ziarelor din principalele oraşe ale ţării, mai ales între 1960-1970
-  poezii. în 1977 am publicat în Editura "Litera" placheta de 
poezii “Umbrele Luminii”, recenzată în “Ecoul" de la Bistriţa de 
către prof. univ. dr. Teodor Tanco, de la Cluj-Napoca.

Am publicat destul de puţin şi sporadic, Acuma public în 
"Răsunetul", la Bistriţa, în “Cuibul visurilor” la Maieru, primul meu 
an de apostolat în anul şcolar 1937/38, la “Jurnalul de Bucureşti", 
în calitate de membru al Asociaţiei Umoriştilor din România, epi
grame şi în “Suplimentul A.B.C:” al ziarului “Azi” proză şi poezie. 
Manuscrise am în “averse, seceta e în dolari", cum spuneam 
într-o epigramă. Datorită acestui fapt nu public nimic de anver
gură.

Cum vă împăcaţi cu orientările scrisului postrev
oluţionar?

Mă strădui să citesc cât mai mult şi să învăţ de la cei ce au 
har recunoscut şi consfinţit de tiparniţe. Am căutat să fac faţă şi 
invaziei de “best-seller"-uri, inclusiv cele “sexy”, tipărite de diferite 
edituri. “Best-seller”-urile sexy erau cele mai vandabile, la care 
editorii au dat năvală. Eu consider că multe dintre ele, ca şi unele 
“produse" ale T.V. cultivă incultura, vocabularul dezagreabil, 
adunătura de neologisme britanico-arabă, a noii “limbi de lemn".

Scriitorii noştri mă bucur că ţin să continue în scrieri meritorii 
o linie ascendentă în general a literaturii, mergând pe coordo
natele majore ale problematicii umane, de bună calitate, 
nelăsându-se deviaţi de la filoanele vieţii de “teribilismele" ce 
abundă în unele cercuri şi publicaţii facile. In romanul “Schimb de 
dame”, de David Ladge, la un moment dat autorul e preocupat 
doar de faptul că în SUA 90% dintre bărbaţi “au penisul normal" 
şi asia într-un “Roman al Secolului’’...

Presa noastră, făcând concesii “decadentismului”, are pagini 
întregi despre divorţurile marilor staruri de peste hotare, e mai 
mult preocupată decât de problemele majore ale tranziţiei de fap
tul dacă Răduleasca şi-a pus “silicoane", e fericită că în fine s-au 
vândut cu preţ bun chiloţii nu ştiu cărei "vampe sexy” de la 
Hollywood; e preocupată mai mult decât de a ne face cunoscut 
miniştri, pe Andreea Marin, pe Esca, pe Brenciu şi alţi scălăm- 
băitori ai micului ecran, care în agramatismul lor ne probează şi 
contribuţia lor la incultura mass-mediei.

Faptul că vulgarităţi vestimentare şi zâmbetele ambientate ale 
Marinelei Niţu au poposit pe la închisoarea Rahova, vizitându-l 
pe Miron Cosma, capătă în anumite pagini ale presei echivalenţă 
cu desagregarea staţiei MIR. Libertatea şi democraţia, spunea 
încă Ion Heliade Rădulescu, nu înseamnă “nemăsură”.

în multe ziare îţi vine să crezi că cea mai importantă problemă 
a economiei noastre şi a reformei ce şchioapătă este cea a 
câinilor vagabonzi, luaţi în patronaj de Brigitte Bardot care a fost

primită la cel mai înalt rang... Tot mai jenant asistăm la propa
garea unui nou "umanism” în care facem importuri fără taxare la 
vamă de hrană pentru câinii şi pisicile aristocrate, facem maid- 
anezurilor “fitness”, în schimb nu suntem preocupaţi sâ dăm unui 
nenorocit nici o coajă de mălai mucedă sau de pâine, unuia ce 
nu mănâncă nici cât un câine.

Din ce în ce mai mult ne lăsăm copleşiţi de consecinţele neg
ative ale “giobalizării” sub bagheta marilor puteri, cerşind 
încadrarea în organismele internaţionale, dând la o parte orice 
sechele de patriotism curat şi stimulatoriu, clasându-l demodat. 
De aci şi consecinţa, defăimarea lui Eminescu, Sadoveanu, 
Arghezi, Călinescu şi promovarea unor nonvalori, pretinşi poeţi, 
care-şi permit să "pişe pe ţară" sau să “spermeze" pe ea, fără să 
fie încorsetaţi de vreo cămaşă de forţă de la balamuc sau daţi în 
judecată pentru defăimare de către vreun organism guverna
mental. Ministerul Culturii oare s-ar compromite dacă şi-ar 
asuma o asemenea sarcină?

De aci şi exagerările cu bilingva, cu concesiile ce se fac pe 
criterii politice pretenţiilor UDMR de a împinge etnia maghiară ca 
o etnie preferenţială; cu consecinţa aberantă ca 80% din români 
sâ înveţe în anumite localităţi din Ardeal limba altor 20% de 
maghiari, care nu vor să înveţe limba patriei nici ca o limbă 
streină, cum e catalogată limba română la liceul Nicolae 
Bălcescu de la Gyula.

Am văzut în manuscrisele D-voastrâ că aveţi o variantă 
proprie a "Mioriţei", sub simbolul credinţei populare că atâta 
timp cât nu cade steaua ta din cer, nu moare nici un oier., 
cum raportaţi scrierile D-voastrâ la producţia folclorică?

Am cunoscut multe variante ale "Mioriţei”, ca folclorist şi 
ziarist, începând cu cea culeasă de Vasile Alecsandri, până la 
cea auzită de la un moldovean. Bârlădeanu, originar din Crimeia, 
care mi-a rostit-o când l-am întâlnit în timpul războiului, la Odesa. 
De aceea, mi-am permis îndrăzneala de a încerca şi eu o vari
antă, cu o altă tentă filozofică.

Sunt coautor la culegeri de folclor din Bihor, Bistriţa-Năsăud 
şi din satele de apostolat pe unde am trecut. Cu asta am şi 
început urcuşul în literatură şi azi am rămas tributar oralului fol
cloric rural, axat în exclusivitate pe coordonatele majore ale 
umanului. De aceea, nu numai “Baciul Avram" al poeziilor mele 
se roagă zicând zilnic "Mioriţa", dar şi autorul acelor versuri 
Spuneam odată într-o poezie, câ “singură mă duce pana,/ într-un 
vers poate prea simplu/-n el parcă vorbesc cu mama"!

Am convingerea că atâta timp cât mai putem rosti “Mioriţa" în 
orice variantă, şi respira ozonul folclorului sănătos rural, nu ne 
pierdem identitatea, nici credinţa în permanenţa noastră pe 
plaiurile danubiene şi în viitor, în ciuda furtunilor, vijeliilor şi încer
cărilor prin care trecem!

Ce transmiteţi colaboratorilor ş i cititorilor “ Cuibului 
visurilor"?

Măierenilor noştri în primul rând, pentru că între ei mi-am 
început apostolatul în anul şcolar 1937/38, pentru că ei m-au 
învăţat să văd în ţăranii noştri “munţi care umblă"... doresc ca şi 
cititorilor “lătureni”, sănătate, prosperare şi viitor glorios ţării, pe 
măsura trecutului lor glorios"!

A consemnat SEVER URSA
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LIVIU PĂIUŞ
- “FOLCLORUL VĂII RODNEI”

După 30 de ani de 
muncă în domeniul fol
clorului, profesorul Liviu 
P ă i u ş  a r e u ş i t  să 
tipărească prima parte a 
lucrării "Folclorul Văii 
Rodnei” (ed. “George 
Coşbuc", Bistriţa, 2002). 
Efortul domniei sale a fost 
uriaş; studierea a 217 
cărţi, conform bibliografiei 
citate în final, demon
strează această afirmaţie. 
La acestea se adaugă 

parcurgerea a altor mii de manuscrise din Arhivele 
Năsăudului, Bistriţei, Clujului, Bucureştiuiui 
(Academia Română), precum şi cele aflate în colecţii 
particulare sau proprie; este destul a aminti cele 21 
de volume (aflate în manuscris) ale lui Ion Pop 
Reîeganui, care cuprind peste 5000 de piese.

Folclorul Văii Rodnei este văzut de domnia sa în 
două dimensiuni: artistică şi tematică, accentul 
oprindu-se pe folclorul poetic, neglijând voit proza 
folclorică şi unele specii poetice precum: ghicitorile, 
proverbele şi zicătorile.

Poezia rituală a acestei prime părţi cuprinde: cân
tecele cununii, poezia nunţii, descântecele, poezia 
înmormântării şi colindele (laice şi religioase), toate 
comentate pertinent şi cu meticulozitatea ardeleanu
lui care ştie să ducă un lucru până la capăt.

Interesul pentru folclorul acestei zone, scrie dl. 
Liviu Păiuş. trebuie legat de militarizarea din 1762, 
odată cu înfiinţarea Regimentului II de graniţă 
năsăudean, când ofiţeri cu idei iluministe, cum a fost 
Antonio Cosimelli, au putut aduce cu ei ideile fol
cloristicii germane, promovate la noi de Şcoala 
Ardeleană (p. 13). Până la studiul acesta a aparţinut 
lui Nicolae Pauletti, din 1838, dar iată că dl. Liviu 
Păiuş a descoperit între manuscrisele lui Ion Pop 
Reteganul o culegere de folclor năsăudean, datată 
1827.

După dl. Liviu Păiuş primele producţii folclorice 
din Maieru le întâlnim în lucrările semnate de:

1. Emil Precup -  "Dor şi jale. Patimi şi suferinţe" 
(1920);

2. Ion Barna -  "Material folcloric cules de Ion 
Barna, învăţător -  director în comuna Maieru, judeţul 
Năsăud, pentru Arhiva de folclor a Academiei 
Române", Cluj, 1932;

3. Iustin Ilieşiu -  “Poezii şi basme populare din

Munţii Rodnei (voi. III, 1967), amplă colecţie realiza
tă în anii 1915-1935, care cuprinde doine, hore, 
chiuituri, colinde, balade, descântece, oraţii de nuntă 
şi 24 basme; merită atenţie capitolul dedicat liricii de 
cătănie;

4. Emil Boşca-Mălin -  “Poezii populare din graniţa 
Năsăudului", Sibiu, 1935;

5. Gavril Bichigean -  “Bocete şi descântece din 
ţinutul Năsăudului” (1036) şi “Colinde dintr-un colţ de 
graniţă" (1942);

6. Olimpiu Barna -  “Veselie, dor şi jale. Folclor 
cules din comuna grănicerească Maieru, judeţul 
Năsăud" (1944);

7. Nicolae Bot -  “Cântecele cununii" (1989);
8. Dorina Domide -  “Monografia folclorică a 

comunei Maieru”, lucrare pentru obţinerea gradului 
didactic I.

Esenţa acestei cărţi o constituie comentariile 
inedite, aproape exhaustive, la temele propuse: 
“Balada în Valea Rdonei", cu subcapitolele: 
“Cântecul epic eroic", “Ciclul cotropitorilor", 
“Haiducii", “Radu şi mama sa’’, “Pintea Viteazul”, 
"Baladele păstoreşti", "Balada familială", “Soarele şi 
luna”, “Blăstăm de mamă", “Mioriţa”, “Meşterul 
Manole”, “Logodnicii nefericiţi”, "Mândra semeaţă- 
nşelată”, “Proba iubirii", “Mândra părăsită”, 
“Blestemul mândrei", "Mireasa moartă”, “Nevasta 
vândută", “Nevasta fugită”, “Moşneagul”, “Soacra 
rea", “Copiii nerecunoscători mamei care i-a cres
cut", “Cântecele cununii", "Poezia nunţii", 
“Descântece”, “Poezia înmormântării", “Colinde 
laice” şi “Colinde religioase”.

Aştept cu interes publicarea şi a părţii a 2-a a 
acestei cărţi, dar şi a celorlalte, aflate în manuscris, 
ale d-lui Liviu Păiuş:

1. “Someş, apă mergătoare. Folclor poetic din 
Rodna veche”;

2. Pe Someş în sus. Folclor poetic din comuna 
Şanţ";

3. "Sus la munte ca negura (2 volume-folclor 
inedit din Valea Rodnei)”;

4. “Monografia comunei Rodna”;
5. “Monografia Şcolii Româneşti-Rodna”.
Modest şi discret, de-a lungul anilor, numele d-lui

Liviu Păiuş s-a impus în lumea folcloriştilor, la ora 
actuală neexistând revistă de specialitate din ţară în 
care să nu-i întâlnim semnătura.

ÎCU CRĂCIUN

CARNETELE DE LA BECLEAN
Clubul Saeculum în 21 de 

ipostaze
Intelectualii din Beclean au reuşit încă înainte de ’89 să se întâlnească într-un club 

al lor asemenea celebrelor cluburi engleze unde au discutat şi continuă sâ discute, 
lunar, marile probleme ale societăţii româneşti (un model care ar trebui preluat, chiar 
Şi acum, de fiecare comunitate).

Graţie ediţiei îngrijite de dl. Aurei Podaru, cititorul are ocazia să afle ce vorbeau 
“lunaticii" aceia (cum îi numeşte prefaţatorul ioan Radu Zăgreanu), adunaţi între cărţi, 
ce “comploturi* spirituale pregăteau în fiecare lună. Temele dezbătute au fost cele mai mediatizate şi, poate, 
fiecare am fi avut ceva de spus, dar, iată, scriitorii adunaţi la Beclean ne-au luat-o înainte. Evident că au mers 
acolo şi autori care nu vieţuiesc în oraşul de pe Someş, dar presa a consemnat evenimentele cu parcimonie, 
nebănuind că la acel club, de fapt, s-au consumat energii din care, cu siguranţă, s-a beneficiat reciproc (atât 
vorbitor, cât şi auditori). Din Bistriţa au aderat acestei asociaţii culturale scriitorii: Olimpiu Nuşfelean, Vasile 
Găurean, Dariu Cotul, Mihai Litinschi, George Vasile Raţiu, Marin Popan, Comeliu Niculescu; din Dej: Emil 
Lazăr, Ştefan Mihuţ, Gavrilă Radu.

Din septembrie, 1999, şi până în octombrie, 2001, s-a discutat despre manualele de istorie şi limba şi liter
atura română, criza politicului în ţara noastră, despre români şi ardeleni, despre informare, dezinformare şi 
manipulare în mass-media românească, despre nevoia de elite, despre mişcarea legionară, despre libertate, 
despre masonerie, despre biserica ortodoxă şi greco-catolică din România, despre naţionalism şi globalizare, 
toleranţă şi intoleranţă la români, despre postmodemismul în cultură, despre terorism, ba s-a vorbit în două întţl- 
niri despre regretatul poet Gheorghe Pituţ.

Dl. Aurel Podaru a înregistrat şi reprodus cu fidelitate fiecare opinie a vorbitorilor, astfel că lecturarea 
acestei cărţi nu este plictisitoare. Cele 188 de pagini publicate la editura Aletheia (2002) din Bistriţa demon
strează că acolo, la club, s-au întâlnit majoritatea elitelor spiritualităţii judeţului Bistriţa-Năsăud, iar cei care 
au reuşit această unire, fie ea de câteva ceasuri, sunt scriitorii: Cornel Cotuţiu, Aurei Podaru, Ioan Radu 
Zăgreanu, Simona Konradi, Mircea Cupşa şi alţii; în orice caz, la ora actuală, numărul membrilor fondatori 
se ridică la 25. Doresc viaţă lungă “Clubului Saeculum" din Beclean şi să aibă parte de cât mai multe astfel 
de petreceri spirituale!

ICU CRĂCIUN

Profil

Profesorul pensionar DUMITRU POPIŢAN s-a născut în anul 
1929 în localitatea Nepos, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Este absolvent al Şcolii Pedagogice din Năsăud (1950) şi apoi 
al Institutului de Cultură Fizică din Bucureşti (1954).

în calitatea de profesor de educaţie fizică, timp de 34 de ani, 
la Liceul “Liviu Rebreanu” din Bistriţa, cunoscut fiind ca unul din
tre cei mai harnici dascăli din judeţ în această specialitate.

în tinereţe a cochetat cu poezia, care, după pensionare a devenit 
pasiune. Este cunoscut prin colaborările sale în presa locală cu 
poezii, studii de istorie locală, portrete, retrospective sportive, pam
flete, meditaţii etc. A publicat şi două cărţi de specialitate şi are în 
curs de editare, în colaborare, o istorie a sportului local.

De asemenea, în manuscrise dactilografiate are 12 volume 
de poezie, un volum de rondeluri, un volum de catrene satirice şi 
un volum de meditaţii. Prolificitatea sa iiterară ne impresionează 
şl îl găzduim cu plăcere în paginile revistei nostre.

SEVER URSA

LIVIU REBREANU, 
cronicar sportiv

Aşa cum mulţi intelectuali ai vremii au abordat fenomenul 
sportiv din ţara noastră, nici Liviu Rebreanu nu a rămas indifer
ent, studiind şi interpretând aspectul benefic al fenomenului.

“Cu o solidă educaţie fizică -  însuşită nu numai corporal ci şi 
în concepţie, cum este prezentat de Victor Bănciulescu în 
lucrarea sa “Sport şi cultură", marele romancier Liviu Rebreanu, 
"ia atitudine într-o epocă în care nu puţini intelectuali acuzau 
sportul".

Aşa se face că la 22 octombrie 1933 scrie un material intitu
lat “Civilizaţia sportivă", în nr. 1 al "Buletinului sportiv”, organ al 
"Asociaţiei Sportive a funcţionarilor municipiului Bucureşti", în 
care spune: “Sportul chiar presupune o civilizaţie pe care să se 
grefeze. Primitivii nu cunosc sporturile decât ca pasiuni utilitare. 
Gradul de sportivitate indică într-un fel şi gradul de civilizaţie al 
unui popor. în trecut, ca şi azi, popoarele cele mai înaintate în 
civilizaţie au cunoscut şi practicat sporturile ca o destindere 
firească. Numai după ce ţi-ai chircit corpul la masa de scris simţi 
nevoia exerciţiilor fizice, care să-ţi restabilească echilibrul între 
trup şi suflet".

“Educaţia fizică adevărată se împacă perfect cu educaţia int
electuală. Una cumpletează pe cealaltă".

"Spectacolul sportiv e corolarul natural al educaţiei şi bin
evenit ca atare. Miile de spectatori care urmăresc un match de 
box sau foot-ball reprezintă spiritul unei civilizaţii, mai ales când 
sunt ei înşişi sportivi practicanţi.”

“întrucât ar fi superior un spectator de teatru faţă de un spec
tator sportiv? între o civilizaţie sportivă şi una teatrală, parcă ar fi 
de preferat cea dintâi".

La 29 decembrie 1933, în “Gazeta Sportului", Liviu Rebreanu 
face următoarea afirmaţie: “Manifestarea cea mai modernă a vir
tuţilor individuale şi colective ale unui popor, sporturile, sunt 
mijlocul cel mai expresiv al unei propagande naţionale 
inteligente”.

Toate aceste afirmaţii aparţin lui Liviu Rebreanu, când sportul 
în ţara noastră era considerat ca “barbarie” şi chiar "duşmanul nr.
1 al culturii".

Ne punem întrebarea: oare ce ar fi scris Liviu Rebreanu 
despre sport sau despre “cuibul visurilor" dacă era contemporan 
cu micuţii sportivi de la Centrul de schi Maieru? în tot cazul, 
elogiile ar fi fost mai mari şi nu se ştie dacă ar fi fost coleg cu 
Claudia Rebrişoreanu, Ionică Ureche şi Maria Ureche, descoper
iţi de tânărul lor profesor de sport Liviu Ursa, de nu se afla şi el 
printre aceşti multipli campioni naţionali la schi fond. în mod sigur 
că priceperea lui de a face pe cronicarul sportiv ar fi prezentat 
mai altfel decât noi prezenţa Claudiei în delegaţia ţării pentru 
Campionatul mondial de copii din Austria din anul 1991, sau 
prezenţa lui Ionică la Jocurile Olimpice de Tineret de la Aosta- 
Italia din 1993.

Şi câte nu ar mai fi scris Liviu Rebreanu astăzi despre oamenii 
care sunt alături de acest Centru de civilizaţie sportivă ce este 
comuna Maieru, care a dus în lume numele comunei, a oame
nilor harnici care au crescut asemenea copii, aşa cum a făcut-o 
nescris, sau mai nou Revista “Cuibul visurilor" ca şi hărnicia şi 
înţelepciunea oamenilor şi dascălilor care au dat ţării multe minţi 
luminate, caracteristică a acestor plaiuri româneşti.

DUMITRU POPIŢAN
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GEORGE UZA
Medicul şi colaboratorul nostru George Uza a trecut în lumea umbrelor! Originar din Sângeorz-Băi, s-a simţit 

legat sufleteşte de Ţara Năsăudului pe care a adorat-o până în ultimele clipe ale vieţii sale. Ii publicăm, in memo
riam, ultimul articol trimis revistei noastre,

DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ!
REDACŢIA

DIN TRECUTUL BĂILOR ANIEŞ
Băile Anieş au fost cunoscute 

chiar de romani! O monografie a 
Văii Rodnei, scrisă de Baziliu 
Başotă şi publicată în Revistele 
“Familia" şi “Observatorul’' în anu! 
1881 (în urmă cu 121 de ani), 
vorbeşte de “scălzile din Anieş” 
(Arhiva Someşană, nr. 26, p. 74- 
80), care atunci erau proprietatea 
fondurilor şcolare ale fostului regi
ment românesc de graniţă, 
cumpărate de la familia Bethlen. în 
monografia amintită se arată că pe 
vremea colonelului Luxetich s-au 

găsit la Anieş mai muite monede romane din timpul 
împăraţilor Fl. Constantinus vulgo Chlorus între anii 292-305. 
Alte monede aflate aici sunt din timpul lui Gab.Valerius 
Maximinus şi Romulus din anul 366 d.Chr. Aceşti bani, în 
număr de 40, au rămas la colonelul Luxetich, care era croat. 
Tatăl autorului monografiei de mai sus, Başotă Teodor, a 
întocmit o listă cu aceste monede şi o copie a rămas la fiul 
său. Astăzi nu se ştie nimic de soarta acestor monede. 
Totuşi, lista păstrată constituie o dovadă că poporul de aici 
n-a părăsit Dacia odată cu legiunile romane, ci a rămas în 
continuare pe aceste meleaguri.

Ce a fost aici odată? se întreabă mulţi oameni ce locuiesc 
sau sunt oaspeţi în satele staţiunii balneare. Cei mai mulţi nu 
pot răspunde la întrebări, necunoscând ce s-a spus şi ce s-a 
scris despre acestea de-a lungul anilor. De cele mai muite ori 
se uită “ce a fost” şi cred că din acest motiv după una-două 
generaţii de la primele date consemnate în diverse ziare şi 
reviste este necesar şi firesc să se repete istoria acestor 
locuri.

Despre băile de la Anieş a scris în urmă cu 75 de ani Virgil 
Şotrope (Arhiva Someşană, nr. 10, 1927-1929). De fapt, 
autorul amintit traduce în limba maghiară un articol publicat 
în anul 1839, deci cu 163 de ani înainte de această con
semnare (ziarul Nemzeti Târsalkodo din Cluj, 1839) scris de 
dr. Daniei Pataki de Sârospatak, sub titlul “Borvizul Rodnean 
în 1839".

în acest articol se aminteşte de mai multe izvoare din 
munţii Rodnei: Sângeorz, Anieş, Baia Antonia, Izvorul din 
Valea Ursului, Izvoarele din Rodna şi în cele din urmă Izvorul 
de la Valea Vinului. Autorul discută, în linii mari, la nivelul 
cunoştinţelor de atunci, compoziţia apelor minerale şi indi
caţiile medicale ale acestora.

“Izvorul de la Sângeorz localizat în partea de nord a satu
lui militarizat, izvorăşte abundent din coasta unui deal... şi 
urcarea la izvor situat între colţi de stâncă este anevoioasă şi 
cele cinci construcţii care-l înconjoară zac neacoperite". 
Oaspeţii negăsind locuinţe bune în Sângeorz beau apa 
proaspătă din Sângeorz la Rodna, pe care o aduc “oameni 
nămiţi sau se asociază mai mulţi la o căruţă”.

Articolul prezent nu se ocupă de toate băile din Munţii 
Rodnei, ci doar de cele din Anieş, întrucât în 1839 par a fi 
cele mai bine organizate şi dezvoltate din regiune, sub 
aspect turistic.

Izvorul de la Anieş este la aproximativ 1/4 ore de la Rodna 
şi 1/2 ore de Sângeorz, distantă probabil parcursă, în acea 
vreme, pe jos. "Izvorul este aşezat lângă şoseaua ce vine de 
la Rodana, vizavi de Măgura Mare la înălţime de câţiva stân
jeni, pe o colină formată din straturi calcare şi metalifere..." 
Borsecul izvorea cu mare vuet, ce nu se mai aude astăzi, cu 
un debit de 25 vedre pe oră, iar acum 30 de ani cu 50 vedre 
pe oră. Autorul arată că apa este bogată în fier şi este indi
cată în următoarele boli: “catarul pe stomac şi plămâni, 
pivosa, viermi intestinali, constipaţii împreună cu slăbire, 
crampe, neurastenie, impotenţă, piatră în băşică, hemoroizi 
şi artritism”.

Diagnosticul făcut în acel timp nu mai corespunde 
cunoştinţelor de azi, decât parţial.

“Această fântână a fost locul de convenire a tuturor 
oaspeţilor care veneau la Rodna, Aceştia, cum şi cei care 
beau apa de la Sângeorz sau Valea Vinului, s-au obişnuit să 
locuiască parte în camerele clădite pentru oaspeţi iângă 
această fântână, parte la Rodna, puţini la Maieru. Aici se 
adună aproape toţi oamenii dimineaţa spre a bea apa, iar 
seara spre a se distra împreună. Aici se aranjează petrecer

ile şi aventurile sociale, joacă loteria, şi cântă veşnic muzica”. 
Totuşi, oaspeţii nu erau mulţumiţi şi au cerut guvernului ame
liorarea condiţiilor din staţiune. “Subsemnatul (dr. Pataki) a 
fost numit într-o comise mixtă din partea guvernului iar din 
partea comandei generale a fost numit Ioan Hatfaludi, căpi
tan în regismentul II grănicer, a cărui politeţe faţă de oaspeţi, 
din râvna întru promovarea binelui public merită mulţumită." 
Propunerile comisiei au fost adresate guvernului.

“Văzând subsemnatul (dr. Pataki) afectul bun al băii reci, 
şi mai bun dacă e de borviz feruginos, încă în 1835 a con
struit piciorul fântânii din Anieş şi cel dintâi bazin alimentat de 
izvorul ce ţâşnea din mlaştină, care îndată în acest an s-a 
pus cu succes în practică. De atunci construcţia s-a mai per
fecţionat şi legându-se de curtea cârciumei, acum se între
buinţează mult ca baie rece de borviz. Apa e feruginoasă, se 
tulbură, roşiatică, gălbue, cu temperatura de 9-10 grade. Aici 
merită să se menţioneze cu laudă şi mulţumită baia cu duş 
plăcută pe care a construit-o un grof (Zichi?) în preajma fân
tânii, într-un cort frumos cusut, pe seama oaspeţilor din anul 
acesta".

Autorul articolului arată în continuare că “Au trecut mulţi 
ani de când n-a fost un timp atât de stabil şi cald ca în vara 
aceasta, deci şi în Rodana, ca şi în alte băi, a fost o societate 
atât de numeroasă, ca şi care nu-şi aduc aminte Rodnenii, 
să fi fost în timpurile mai apropiate. Numărul familiior con
statate în lista oaspeţilor a trecut peste 80, iar a singuraticilor 
persoane a ajuns aproape la 500.

Timpu! înainte de masă era destinat consultaţiilor med
icale, curei de apă minerală şi băilor. Era frumos să văd 
numeroşi boieri călări şi în trăsuri adunându-se dimineaţa la 
şase ore la fântâna din Anieş, căci din lipsa confortului în 
Sângeorz chiar şi cei ce folosesc apa de acolo, s-au obişnuit 
să-şi bea porţiunile în Anieş, petrecând veseli în societatea 
oaspeţilor de aici, unde toţi se amuzau la valsurile frumoase 
cântate de cel mai bun taraf de lăutari din Cuj. La 9 ore după 
isprăvirea curei plecau spre locuinţă spre a dejuna, după 
care îndată erau pline toate băile. Aproape la fiecare casă se 
putea vedea cum încălzesc apa din căzi cu pietrii înfierbân
tate sau cum se grăbesc mulţi oaspeţi spre duşuri. După 
masă se aranjau petreceri. Pe seama unui grof se închiriase 
o locuinţă mare, dar fiind el împiedicat să vină la băi, o ceda 
ca local de cazino. Aici, în localul plin, se aranjau jocuri dis
tractive, ca domino, tarok, alager, eliminate fiind jocurile haz- 
arde. Seara urmau pe răcoare plimbările comune în trăsuri şi 
călare, ojinile, pescuitul şi vizitarea regiunilor învecinate min
unate. Dumineca se dansa până la ora 10. Aşa treceau 
repede zilele şi cu acestea săptămânile, între cură şi petre
ceri, dominând tot timpul printre oaspeţi, de diverse naştere 
şi clasă, o egală condescendenţă socială.

Astăzi se ştie, în urma unor analize de fineţe făcute la 
Facultatea de Chimie din Cluj (prof. dr. Costei Sîrbu) că apa 
de la Anieş este foarte bogată în magneziu şi săracă în sare, 
calitate deosebită, pentru aceste ape, ca factor terapeutic în 
deficitul de magneziu din bolile cardiace, nervoase etc.

Aproape de izvorul de lângă şoseaua ce duce spre Rodna 
se mai găseşte un izvor de apă minerală în curtea ingineru
lui Hojda B. Urmaşii acestuia o exploatează industrial ca apă 
de masă, mult apreciată în regiune.

Cine cunoaşte Anieşul şi citind acest articol, poate face o 
comparaţie între ce a fost şi ce este în prezent la aceste 
izvoare.

GEORGE UZA

MAIERU -
File de 

monografie (25)
Ne propunem să prezentăm în următoarele 

episoade câteva date privind începuturile învăţământu
lui în Maieru. Deocamdată, va fi vorba, desigur, de 
perioada anterioară graniţei militare din ţinut (1762- 
1851).

Cu toate că pentru epoca dinaintea militarizării 
datele despre şcoală sunt sporadice şi aproximative se 
poate totuşi aprecia că, dată fiind vechimea Maierului şi 
ponderea acestei localităţi în Valea Rodnei, tradiţia 
învăţământului local este şi ea veche, însumând peste 
250 de ani.

înainte de a ne referi la dateie istorice despre 
începuturile locale, considerăm necesar să facem o 
incursiune, fie cât de succintă, în cadrul mai larg al dez
voltării învăţământului românesc din Transilvania. 1/ 

Documentele fac menţiunea unei şcoli transilvănene 
încă din secolul al Xl-lea, la Cenad, unde învăţătura se 
preda în limba latină celor 30 de şcolari existenţi.

Do-a lungul secolelor, rădăcinile învăţământului tre
buie căutate în mod firesc, în legătura lor organică cu 
credinţa şi cu biserica neamului. Se preda, la început, 
în limbile oficiale ale bisericilor. Astfel, în limba slavă 
veche a bisericii ortodoxe şi, mai târziu, în limba latină 
a bisericii catolice, aceasta din urmă mai ales în 
Transilvania şi pentru ungurii, secuii şi saşii stabiliţi aici 
în decursul secolelor X-XItl şi pentru saşii şi germanii 
galiţieni, aşezaţi în câteva orăşele nordice ale Moldovei 
în secolul al Xlll-lea. 21

Pe la mijlocul secolului al XVII-lea începe înfiriparea 
vestitelor şcoli de la Blaj, care vor deschide calea spre 
învăţătură înaltă a multor copii de orăşeni şi săteni români 
ardeleni, precum şi pentru întemeierea, mai târziu, a celor 
două Academii Domneşti de la Bucureşti şi iaşi.

în Maramureş, la mănăstirile Peri şi leud, au existat 
şcoli vechi cu limba de predare slava veche; apoi la 
mănăstirile Vad şi Feleac, în părţile Someşului. Se 
cunoaşte faptul că în Transilvania, de-a lungul mai mul
tor secole, au existat condiţii istorice diferite de restul 
ţării. Trecerea sub stăpânirea habsburgică prin tratatul 
de ia Calovitz (1699) a avut şi din punct de vedere 
şcolar urmări întunecate pentru români

Populaţia românească, deşi majoritară dintotdeau- 
na, nu era considerată nici măcar ca naţiune şi era 
exclusă şi de la drepturile culturale. Prin Diploma 
Leopoldină din 4 decembrie 1691 erau recunoscute 
patru confesiuni creştine: catolică, luterană, calvină şi 
unitariană. Religia marii majorităţi a populaţiei din 
Ardeal era considerată şi ea doar tolerată. Populaţiile 
cu religiile oficializate puteau avea şcolile lor. Românii 
au continuat să se folosească de formele tradiţionale de 
învăţământ elementar de pe lângă biserici şi mănăstiri.

Cu toate acestea, graţie unor împrejurări istorice 
specifice, Ţara Năsăudului este considerată ca având o 
îndelungată şi solidă tradiţie culturală. Prin aşezarea sa 
geografică a putut fi în contact îndelungat şi cu mănă
stirile din nordul Moldovei şi din Maramureş.

Aşadar, începutul instrucţiei şcolare trebuie căutat şi 
la noi, ca şi la alte popoare, în chiliile mănăstirilor.

Documentele existente, în parte păstrate cu migală 
în corpul valoroasei reviste “Arhiva Someşană” de la 
Năsăud, fac menţiunea câtorva asemenea mănăstiri 
clădite pe valea noastră prin îndemnul şi osârdia unor 
călugări maramureşeni.

Două dintre acestea sunt atestate în mijlocul veacului 
al XVII-lea, una în apropierea Năsăudului, alta în Maieru, 
pe locul zis Drogomana, unde a fost şi prima vatră a sat
ului. Se pregăteau aici dieci, călugări şi juzi. 3/

(va urma)
SEVER URSA

Note biliografice
1/ A se vedea şi: Sever Ursa Monografia şcolii din comu

na Maieru, jud. Bistriţa-Năsăud, lucrarea în manuscris, la 
Muzeul “Cuibul Visurilor", Maieru, 1971, p.38;

2J Ministerul învăţământului, Istoria învăţământului din 
România, Bucureşti, Ed. Did. şi pedagogică, 1971, p. 4,

3/ Vezi şi E. Boşca-Mălin, Spicuiri din trecutul unui sat 
grăniceresc, Bucureşti, 1945, Ed. Asociaţiei Scriitorilor şi 
Gazetarilor năsăudeni, p. 55-56.
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X N U C  C J X A G 1 ACE
Permanenţa şi actualitatea lui 

Ion Luca Car agi ale
La 150 de ani de !a naşterea sa, ion Luca Caragiale este 

mereu viu şi contemporan cu noi tocmai prin faptul că a 
imortalizat, în registru comic inegalabil şi inconfundabil eter
nul umorului dâmboviţean, în schiţe, momente şi mai ales în 
teatru.

La instaurarea comunismului în ţara noastră, după ani
hilarea sau distrugerea oamenilor politici, a venit rândul cre
atorilor artei, reprezentanţilor literaturii, figurilor proeminente 
ale intelectualităţii. Dacă nu posedau genunchi de cămilă şi 
o obedienţă totală, treceau în categoria incriminată, alături 
de chiaburi, fiind “imbouraţi” cu epitetul fatal, de “duşmani ai 
pooprului". Spre cinstea neamului nostru danubian, aşa 
cum se arată şi în monumentala lucrare a scriitorului şi edi
torului clujean" Vasile Igna intitulată “Subteranele memoriei- 
pagini din rezistenţa culturii" (Editura Universal Dalsi), am 
avut reprezentanţi remarcabili şi nu puţini, ia bolşevizarea 
literataurii şi aducerea ei la numitorul comun al "realismului 
socialist", dacă ar fi să amintim, din lipsă de spaţiu, numai 
pe unul din piscurile cele mai semnificative, filozoful şi poe
tul Lucian Blaga, care în anii de vitregie şi umilirea lui prin 
scoatarea din cadrele universitare şi asvârlirea lui într-un 
post de bibliotecar, n-a scris o ''Trilogie a culturii şi valorilor 
comuniste", n-a devenit obedient oprimării violenţei total
itare. într-o adevărată şi profundă atitudine patriotică, în 
ciuda vicisitudinilor şi a hărţuirii de către mai marii “roşii", 
Lucian Blaga s-a înhămat la o altă operă, adevărat tezaur 
cultural naţional, o “corolă" minunată de lumini, traducerea 
într-o versiune şi dimensiuni simbolice de unicat, a nemuri
torului Faust de Goethe.

Ion Luca Caragiale, alături de alte figuri proeminente şi 
valori ale culturii noastre, dacă n-avea cum să fie înge- 
nunchiat s-a acreditat ideea că titanul de la Haimanale a 
luat în “şişul" umorului său inconfundabil doar o anumită 
categorie socială şi năravurile burgheze ale unei pături 
politice semianalfabete. După astfel de cosmetizări soci
etatea luptei de clasă nu era ridiculizată de Caragiale. După 
apologeţii ideologiei totalitarismului de stânga, I.L. 
Caragiale ridiculiza exact pe cei pe care-i “sălta” securi
tatea. De aceea, probabil, n-a fost scos din manuale, cur
surile universitare ca alţi năpăstuiţi, şi i se jucau şi piesele

Cu toate acestea eroii lui Caragiale aveau tipice core
spondenţe cu infatuatul semianalfabet de la raion, omnipo
tentul a cărui autoritate se legitima şi era asigurată de 
“naganul" şi ca provenienţă şi ca simbol şi semnificaţie a 
atâtor deportări, schingiuiri şi exterminări.Nu întrecea 
această sinistră creatură a “gulagurilor” pe naivul Ghiţă 
Pristanda, ce ciupea doar la număratul steagurilor, şi “sălta” 
la poruncă duşmanii politici şi prefectului, dar până la urmă 
parţial pacta cu victima, crâncenul specimen N.K.V.-dist al 
cărui unic etalon era exterminarea? Oare nu existau în 
acele vremi adunări politice similare celor patronate de 
TrahanaGhe, prin demagogismul lor, prin promisiunile mar
ilor Congrese, la care în discursul dictatorului se elogia tre
cerea demagogică la “repartiţia după nevoi”, desigur “ştiinţif
ic determinată” după indicaţiile academicienei de renume 
mondial. Nu avea nimic caragialesc oare discursurile citite 
de delegaţi, scrise de o echipă de ziarişti ultra îndoctrinaţi? 
Nu avea nimic caragialesc cuvântarea supremă, subliniată 
de îndelungate aplauze ale "pălmaşilor” chemaţi ca să 
presteze un număr de ore-aplauze, care erau “şcoliţi” la pre
cizie, după câte fraze şi cât să ţină truda mâinilor lor şi pre
lungirea aplauzelor? Aplauzele în “epoca de aur" aveau 
funcţie politică de prim rang, ele dând dreptul celui aplaudat 
să aibă curajul să ridice probleme pe pian intrenaţional, cer
tificau popularitatea vorbitorului şi constituiau suprema 
dovadă a iubirii nelimitate a maselor pentru “odios”. Nu avea 
nimic caragialesc faptul că preşedintele de onoare al 
Academiei ţării scria fiecare rând cu literă mare? Nu putem 
nimic identifica ca fiind de sorgintă carageliană faptul că o 
analfabetă exmatriculată din cursul elementar a ajuns, fără 
să mai presteze ceva în ogorul cărţii şi fără alte examene 
“academiciană de renume mondial”? Nu unul dar chiar zece 
autori umorişti de talia lui Caragiale n-ar putea ecraniza 
grotescul situaţiilor comice ale luării cuvântului, prin tăierea 
microfonului preponenţilor agresivi, care îndrăzneau să 
demoleze imaginea supremă a dictatorului. Nu era şi prin 
asta întrecut la mare distanţă onorabilul Trahanache, care 
ca un prunc nevinovat mai agita un clopoţel ca să 
liniştească spiritele?

Tot la el acasă îl găsim pe Ion Luca Caragiale şi după '89.

Nu găsim în discuţiile politice, de la tribunele oficiale, în 
interviuri, în conferinţele de presă aserţiuni care întrec pe 
celea atribuite de Caragiale conului Leonida şi consoartei 
sale, coana Efimiţa, despre revoluţie, care după Efimiţa, 
ţinea până de seară, iar după capul familiei “pe puţin trei 
săptămâni". Nu avem destui admiratori ai lui Galibardi şi în 
zilele noastre, pentru tot felul de reprezentanţi ai organis
melor globalizării? Ne lipsesc oare mentalităţile etalate de 
Conu Leonida despre salariile ce trebuie plătite la timp, 
“başca pensia, calculată după legea veche”? Nu e nimic 
caragialesc în faptul că după 12 ani ne bălăcărim în tot felul 
de discuţii inutile despre răsturnările de ia 22 Dec. 1989 şi 
încă nu ştim exact cine a tras în noi? Ca să nu mai vorbim 
de reformă, care dacă nu merge înainte, carevasăzică şi ea 
stă pe loc, făcându-se doar pe comisioane grase încasate 
de aleşii noştri şi ai căror bani apoi sunt “spălaţi” în vilele 
somptuoase care prin însuşi prezenţa lor sfidează nenoro
cirile endemice ale jumătăţii de populaţie situată sub orice 
barem al traiului decent. Nu este nimic caragialesc în faptul 
că în schimbul salariilor, Indemnizaţiilor suplimentare, a atâ
tor alte avantaje, aleşii noştri nici nu onorează prin prezenţă 
la şedinţele Parlamentului, sau când o fac, tot a formalitate 
sună, fiind ţinta camerelor T.V., care ni-i arată cât suferă d- 
lor pentru eletorat, dormind în Senat, într-o poziţie atât de 
incomodă. Discuţiile deschise de pe acum în avant- 
premieră la modificarea constituţiei nu aduc cu 
încrucişarea de săbii Trahanache-Caţavencu. Nu e actuală 
remarca eroului lui Caragiale că “Europa e cu ochii pe noi”? 
Dar Brâncoveneştii şi Farfuridii zilelor noastre care la “fix 
trecute" sunt la tribunal, pentru a apăra mafioţii, întinzând şi 
amânând procesele până ating majoratul şi maturitatea 
unei prescripţii? Dar fulminanta sintagmă la care se 
recurge tot mai des în zilele noastre pentru a scăpa de 
puşcărie directorii ce-şi fură, din interior, ziua în amiaza 
mare banca ce o conduce şi apoi tot nu fac puşcărie, pen
tru că au certificate autentificate de medic că nu “pot supor
ta detenţia" nu ustură caragialiceşte?

Câţi dintre colegii lui Agamiţă, din zilele noastre nu vin şi 
ei aproape zilnic cu “pac la războiul” de la Strasburg cu câte 
o “depeşă”? Eroii lui Caragiale departe de a fi erodaţi de 
vreme! Dimpotrivă, Domnul Goe, Chicoş Rostogan, dar mai 
ales “Lanţul slăbiciunilor" viaţa contemporană tot mai degra
dată îi încarcă cu noi şi noi semnificaţii şi acuzaţii la scenă 
deschisă, chiar şi în noul secol şi mileniu în care am intrat.

Caragiale a satirizat cu talent nu numai personagiile 
vremii sale, ci şi ale vremii noastre, fiindcă avem aceeaşi 
“soţietate cioclopedică, românească, fără prinţipuri, adecă 
care vasăzică nu le are”. Lăudăm iniţiativa TVR 1, care zil
nic ne “eartă” prin eroii lui Caragiale, la ora 20,45, pentru 
mârşavele matrapazlâcuri politice.

Cu o asemenea clasă politică şi cu absenteismul elec
toratului nostru, Caragiale va fi multă vreme de o actualitate 
stringentă.

AUREL CLEJA

L irica___________________
ALEXANDRU POP

Domnul Alexandru Pop s-a născut în Maieru, dar s-a 
autoexiiat în S.U.A. înainte de 1989. Pentru domnia sa, 
satul copilăriei a rămas “Edenul din care nimeni nu-i va 
putea izgoni inima". Dintre poemele trimise revistei noas
tre am ales “Scrisoare târzie”, scrisă la moartea mamei 
sale. Aşteptăm lansarea şi la Maieru a volumului de ver
suri la care lucrează.

REDACŢIA
S C R IS O A R E  T Â R Z IE

Scrisoarea mea, o, mamă, sosi-va prea târziu 
Căci trupul tău acuma culcat e-ntr-un sicriu!...
Dar vreau să-mi cer iertare, de-aicea de departe 
Că nu mi-am făcut vreme mai iute să-ţi “scriu carte”!

Venea acum Crăciunul... Şi-am vrut ca să te sun 
C-atâtea lucruri, mamă, avusem ca să-ţi spun!
Şi vocea ta duioasă s-o mai aud voiam 
Căci dorului meu glasu-ţi era ca un balsam!

Dar ai plecat deodată!... Te-ai dus în veşnicii 
Şi-n urma ta acuma îţi plâng ai tăi copii 
Şi tata, rămas singur, zdrobit e de durere 
Că n-a putut să-ţi spună măcar, “la revedere”!

Cum aş întoarce timpul să fiu mai mult cu tine!
Dar am plecat în lume...m-am dus în ţări străine 
Şi-arareori găsit-am răgaz vreun rând să-ţi scriu... 
Iertare-ţi cere-acuma risipitorul fiu!

Iertare pentru lacrimi, şi-atâtea zile triste 
Când eu zăceam acolo în temniţi comuniste 
Iar tu, îngenuncheată, în nopţi târzii stăteai 
Şi numele în rugă mereu îmi pomeneai...

Şi-acum rămas-am numai c-o mână de-amintiri,
Cu poze-ngălbenite de-a vremii veştejiri.
Epistolele tale păstrate ani la rând 
Le-am recitit acuma, de dorul tău plângând..

Am fost şi eu azi noapte cu tine în priveghi...
Şi-am depănat istorii şi întâmplări străvechi 
Cum te-ai întors la Domnul, şi cum ai suferit 
Şi cum ai tăi din casă mereu te-au prigonit!...

Ţi-a fost viaţa, mamă, atât de grea şi-amară!...
Dar n-ai cerut la Domnul o cruce mai uşoară 
Ci doar ai vrut răbdare, putere-n suferinţă 
Şi-frângerile-ţi fost-au schimbate-n biruinţă!

Copilă încă, noaptea, fugeai la rugăciune 
leşeai pe-ascuns din casă, la nimeni făr’a spune 
Ai fost adesea prinsă, bătută şi lovită 
Că nu au vrut în casă să aib-o “pocăită"!

Nu ai cârtit la Domnul, atunci când ai fost fată 
Şi-n pat ia suferinţă ai fost paralizată 
Şi nici când ca şi mamă, pruncii de-abia născuţi 
La Domnu-n veşnicie curând erau trecuţi!

Prin ani apoi, venit-au necaz şi boli mereu...
Tot mai grea încercarea, şi-urcuşul tot mai greu 
Făptura mai slăbită de-ai suferinţei spini 
“Reumă" tot mai multă şi dinţi tot mai puţini...

Şi chiar dacă în suflet erai nemângâiată 
Cu un băiat departe şi-o fiică înstrăinată 
Tu-aproape-ai stat de Domnul, şi gata de-a-L sluji 
Şi ai lucrat întruna cât încă era zi!

Dar lupta este gata şi clipa a sosit! 
în lume alergarea ta, mamăm s-a sfârşit 
Cununa biruinţei te-aşteaptă-acolo sus 
Ce ţi-o va da chiar Mielul, iubitul tău Isusl...

Prieteni vechi te-aşteaptă în cerul minunat 
Vecini de-ai noştri care 'naintea ta au plecat 
Toţi cei cu care-alături ai mers pe-ngusta cale 
Vor fi acolo unde nu e nici plâns, nici jale!

Vei recunoaşte chipuri de mult de-aici plecate 
Când vei intra pe poarta cetăţii minunate 
Şi-un “bun venit” ţi-or spune cu îngerii-mpreună 
Când Domnul îţi va zice să intri “slugă bună”!

Suntem acum în lacrimi toţi cei aici rămaşi 
Dar sus în ceruri, mamă, sunt şapte copilaşi 
Ce vor să-ţi mulţumească, că nu ai murmurat 
Atunci la El în slavă cîn’ Domnul i-a luat!...

în încheiere, mamă, să ierţi că n-am putut 
Ca să mai vin o dată să-ţi văd vasul de lut 
Zdrobita colivie din care a zburat 
Spre zările albastre un suflet minunat!

Dar mamă, dulce mamă, mă leg cu jurământ 
C-aşa-mi voi trăi viaţa aici pe-acest pământ 
Ca gata de răpire să fiu şi eu oricând!..
La revedere mamă!...
Ne-o revedea curând!..

Al tău fiu de departe,
Alex. POP
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DOI PRIETENI 
MI-A U INTRAT ÎN  CASĂ

Domnul TEODOR CÂMPAN, un cunoscut profesor de 
desen, trăitor ia Cluj, un sufletist şi, nu în ultimul rând, un om de 
aleasă cultură, animat de un curat patriotism românesc, ne trim
ite aceste amintiri..,

REDACŢIA

M-am întors acasă din modestul meu refugiu situat în Munţii 
Apuseni, lăsând acolo o vreme de basm străjuită de molcomele culmi 
încă încărunţite cu omăt pur care cocheta cu soarele grăbit spre 
amurg, sfidându-i razele neputincioase. Clujul m-a primit posac şi 
pesimist, învăluit într-o ceaţă densă, londoneză, trebuind să-l străbat 
dinspre apus spre răsărit, şofajul devenind o povară.

Acasă era pustiu şi linişte. Tristeţi profunde de pensionar mi-au 
adâncit ridurile senectuţii şi pesimismul când am citit cifrele de pe 
lista cu cheltuielile comune şi din facturile de energie electrică şi de 
telefon. Cred că pentru prima dată în viaţă mi-am şoptit în gând: 
“Dacă Cluj ţi-a trebuit, acum descurcă-te"...

Toate tristeţile s-au şters încă în clipa-n care am găsit în cutia 
poştală un plic de mărime mijlocie, adresat cu un scris ordonat şi fru
mos -  cum rar se mai întâlneşte astăzi -, pe care încercam să-l 
redescopăr şi să-l localizez în timp cu tot cu autor. Cum nu prea scriu 
şi în consecinţă nici nu prea primesc scrisori, mi-am pus cu emotivă 
grabă ochelarii să descopăr taina. Sincer să fiu, nu mă mai aşteptam 
la un răspuns după o bună pauză de tăcere pe care abia acum o înţe
leg, o accept şi-i cer iertare neodihnitului şi neobositului meu Prieten, 
profesorului şi directorului Muzeului şi revistei “Cuibul visurilor” din 
Maieru, SEVER URSA, căruia i-am dat bineţe în gând, îmbrăţişându- 
I, bucurându-mă nespus de cele câteva rânduri pe care mi le-a scris. 
Prieteniei D-sale mi s-a alăturat şi revista cu nr. 1 (50) din ianuarie 
2002 pe care am lecturat-o cu aviditate, reînviind în mine preocupări 
similare din anii 1965-1978 la Sângeorz-Băi, unde-am ucenicit într- 
ale dăscăliei. Acum nu mai sunt singur, îi am alături pe cei doi pri
eteni: profesorul SEVER URSA şi revista “CUIBUL VISURILOR”, îi 
am şi-i simt alături, ei mă fac să renasc din propria-mi cenuşă ca 
pasărea Phoenix.

Cu plăcute aduceri aminte descopăr nume prestigioase ale unor 
foşti elevi ai Liceului Teoretic “Solomon Haliţă" din Sângeorz-Băi, 
originari din Maieru, care cu har şi talent semnează articole de o pro
fundă simţire şi sensibilitate în revista “CUIBUL VISURILOR”, şi care, 
cu respect şi consideraţie faţă de cei ce i-au educat, îşi împărtăşesc 
neuitatele trăiri despre locurile natale. Mă-ncearcă un simţământ de 
regret că nu mă pot număra printre ei la propriu, dar şi un licăr de 
modestă mândrie că am convieţuit alături de ei la Sângeorz-Băi, 
recunoscând totodată că l-am avut ca model de DASCĂL şi OM pe 
profesorul SEVER URSA.

Păstrez cu sfinţenie un petec de hârtie, îngălbenită de trecerea 
anilor, de pe vremea primelor amenajări muzeale ia Maieru datorate 
profesorului SEVER URSA, expdiat de Domnia-Sa în urma unei 
vizite pe care am făcut-o la Muzeul din Maieru cu clasa la care eram 
atunci diriginte. Conţinutul acestui text vorbeşte-n timp ca o probă 
zdrobitoare împotriva celor care au pus vreodată la îndoială calităţile 
de OM şi DASCĂL ale D-lui SEVER URSA:

"Stimate colegule Câmpan,
Abia am primit banii -  cu ceva peste 75 lei -  şi mă grăbesc să 

găsesc pe cineva în gară spre a vă restitui 75 bilete a câte un leu 
(deci 2 elevi la un bilet) -  n-am de 0,50 lei.

Nu ştiu dacă te vor mai prinde la timp, elevii, mi se pare, pleacă 
azi (sau mâine) şi n-aş fi dorit pentru nimic în lume să plece cu gân
dul că mi-am însuşit personal câte 50 bănuţi ai lor. Vă rog să faceţi 
totul spre a mă feri de o astfel de judecată...

Maieru, 30 XII 1971 Sever Ursa”

Acea vizită şi nu numai, cred a pecetluit prietenia dintre noi, baza
tă nu pe interese meschine, ci pe preocupări serioase comune, 
corectitudinea şi, nu în ultimul rând, afecţiunea. Tot atunci a fost un 
moment decisiv în hotărârea mea (ideea mă preocupa mai demult)

de a realiza la Sângeorz-Băi un muzeu cu profil etnografic. M-a încu
rajat apoi în hotărârea mea regretatul ilustru învăţător, care era şi 
director-adjunct la Şcoala generală Sângeorz-Băi, URSA ANTON, 
care a fost şi primul donator dimpreună cu ţăranul plugar Alexi Flore. 
Ideea mea a prins contur, am realizat şi eu un muzeu la Sângeorz- 
Băi dar, din păcate, nu-şi mai aduce nimeni aminte de întemeietorul 
acestuia. Mărturie stau cei 24 de ani-tăcere de când am părăsit 
meleagurile Sângeorzului, fortuit de valurile vieţii... Am însă datoria 
morală să mai amintesc trei nume care -  în cei 14 ani de trudnicie 
împreună cu soţia mea pentru a realiza acest muzeu -  m-au ajutat, 
prin puterea lor de decizie, să-mi pună la dispoziţie spaţii pentru 
expunerea obiectelor muzeale: profesorul Titus Pop, fost director ai 
Liceului Teoretic din Sîngeorz-Băi, Traian Istrate, ilustru învăţător de 
o conştiinciozitate şi o meticulozitate rar întâlnite, fost primar al 
oraşului; Gheorghe Şanta, fost primar al Sângeorzului, un om 
deosebit de receptiv la fenomenul cultural, dar nu numai. Deşi nu era 
localnic, lui i se datorează prima “întâlnire a fiilor oraşului” (eu nu ştiu 
să mai fi fost o alta), în programul căreia a fost inclusă şi vizitarea 
muzeului...

La un an după plecarea mea din Sângeorz-Băi, elaborându-mi 
lucrarea pentru obţinerea gradului didactic I, în care am inclus şi un 
capitol despre muzeu, i-am solicitat D-lui Şanta Gheorghe să o citească 
şi să facă o foarte scurtă apreciere pe care urma să o includ în lucrare. 
Nu cu puţină strângere de inimă, spre a nu fi acuzat de făloşenie sau 
de falsă modestie am extras câteva citate datate 7 iulie 1979:

"Loialitatea profesorului Teodor Câmpan faţă de Sângeorz-Băi... 
se manifestă cu toată forţa sensibilităţii sale în activitatea deosebită 
depusă nu numai în realizarea exemplară a sarcinilor proprii, ci mai 
ales în strădaniile şi rezultatele obţinute în studierea cu atenţie a vieţii 
social-economice a stăpânilor dintotdeauna ai acestui pământ." ... 
“Dacă astăzi oraşul Sângeorz-Băi se înscrie printre localităţile ţării 
care au lăcaşuri muzeistice, aceasta se datorează în cea mai mare 
parte perseverenţei profesorului Teodor Câmpan şi a grupului de 
înflăcăraţi colaboratori, pe care i-a strâns în jurul său şi împreună cu 
care au adunat un material deosebit de bogat -  unele unicate -  şi 
care altfel ar fi rămas multă vreme nevalorificate, sau definitiv pier
dute”... “Teodor Câmpan are meritul de a se fi angajat cu hotărâre în 
realizarea unui mai vechi deziderat... de valorificare şi păstrare a tot 
ce este preţios şi progresist din îndelungata şi zbuciumata istorie a 
poporului român. Strădaniile lui s-a materializat în înfiinţarea şi orga
nizarea muzeului din Sângeorz-Băi, unde anual, cei peste şaizeci de 
mii de oaspeţi ai oraşului au posibilitatea să cunoască viaţa popu
laţiei din această zonă, din cele mai vechi timpuri până astăzi, şi în 
toată complexitatea ei, cum au trăit şi muncit, bucuriile şi necazurile 
lor, momente de biruinţă şi ceasurile de restrişte, modul cum s-au 
gospodărit şi cum au luptat pentru libertate şi dreptate socială, cum 
şi-au păstrat limba, obiceiurile şi portul”...

în anii-tăcere la care mă refeream mai înainte m-au consolat şi mă 
mai consolează câteva cugetări ale neegaiatului nostru istoric 
Nicolae lorga: “Amintirea suferinţelor tale păstreaz-o bine; e comoara 
cea mai scump plătită”; “Copiii învaţă bunătatea de la natură, iar rău
tatea de la oameni”; “Orice lucrare aduce greşeli: greşelile sunt un 
îndemn spre a face mai bine; vine o zi când lucrătorul moare zdrobit, 
dar lumii i-a folosit şi munca lui şi durerile care au adus o muncă 
nouă”; “Unde se lucrează, e şi de măturat; sunt oameni care fac 
numai atât”; “Pe înălţimi ai numai căldura pe care o duci cu tine”; 
"Câinii care latră cred că trăsura n-are alt motiv să meargă înainte 
decât frica"de dânşii. Li se pare fugă ce e numai urmarea drumului”; 
“Vine o vreme când lacrimile cad înăuntru şi ard".

M-am confesat fără oprelişti celor doi prieteni dragi care mi-au 
intrat în casă, ca şi cum aş fi fost să stau cu ei la ceas de taină, cu 
gândul şi speranţa că-mi vor fi alături în împărtăşirea unor alte aduc- 
eri-aminte despre meleagurile pe care nu de foarte mult timp a trăit 
şi ucenicit scriitorul Liviu Rebreanu.

Cu prietenie, pentru toţi truditorii care într-un fel sau altul con
tribuie la apariţia valoroasei reviste “Cuibul Visurilor”

TEODOR CÂMPAN

EVENIMENT
De curând, Muzeul “CUIBUL VISURILOR” din Maieru a fost 

afiliat Complexului Muzeal Judeţean Bistriţa-Năsăud, în urma 
acordului Consiliului Comunal şi a confirmării acestei hotărâri de 
către Consiliul Judeţean, cărora le aducem mulţumiri.

Sperăm că această instituţie rurală creată şi dezvoltată pe par
cursul a mai bine de patru decenii să se bucure de un mai eficient 
sprijin administrativ şi de specialitate, prin intrarea într-un circuit 
turistic mai larg.

Având în vedere că în noiembrie 2002 se vor împlini 45 de ani 
de când s-au pus bazele acestui muzeu, rod ai unei pasiuni sin
cere şi îndeobşte recunoscute, într-un număr viitor al revistei 
noastre vom publica un scurt istoric al său.

REDACŢIA

5 m ile  _______________

CATRENE, 
UNEORI 

SATIRICE

La consultaţie

Medicul poate-ţi giceşte 
Boala şi-ţi prescrie leacul,
Preotul te spovedeşte,
De cântat, îţi cântă diacul.

Unui leneş

Că sunt flămând o ştiu prea bine 
Şi uneori îmi pare râu 
Că tu munceşti şi pentru mine, 
Prin muncă-aş flămânzi mai rău.

Uneori e şi aşa

De treci pe la Prefectură,
Nu ştiu dacă înţelegi,
Pe jos nu încapi de ură,
Pe sus nu încapi de legi.

Noului ales

Nou ales la Primărie,
Pare-se că-i tot aşa,
Poartă altă pălărie,
Dar aceeaşi pijama.

Revers

Mincinoşii, vreau să ştiţi,
Fie vor, fie nu vor,
Or să fie pedepsiţi 
Chiar de minciunile lor.

Din bine în mai rău

Am de toate şi din fire 
Vesel sunt, ca pomu-n floare,
Port pantofii mei de mire 
Şi costum din ajutoare.

Lui Leonida Dănilă

Pe mormântul meu aş vrea 
Numai flori de dediţei 
Şi-un volum din cartea mea:
“Dor la poarta Bistriţei".

Unui bătrân

Că eşti bătrân nu-i mare caz,
Cât inima mai bate-n piept, 
începe marele necaz 
Când simţi că nu eşti înţelept.

DUMITRU POPIŢAN
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m m  m m m  n u m i m i m  w
Eminesciana dedicată Veronicăi Micle şi familiei sale 

năsăudene a fost publicată In “Cuibul visurilor” (septem
brie 2001), precedată de Eminesciana “Fiind băiet păduri 
cutreieram” -  “Cuibul visurilor” august 2001), ambele 
semnate de leronim Someşan, unul din urmaşii familiei 
Ion Someşan, mort în 1848 şi nu e un secret că leronim 
este un împătimit întru Eminescu.

M-aş opri şi la “Dulce Bucovină" de Ovidiu Petri, un 
adevărat poem în proză, din care aş cita încheierea: “Tot 
în aceste momente omagiale când somnul lin al poetului 
este mângâiat de flori de tei şi este stropit de licărul 
stelelor, se cuvine să-i pomenim 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".
Mărturisesc deschis că în călătoriile mele italiene am 

descoperit şi un triunghi de aur: Veneţia, Florenţa şi 
Roma. Cred că cele şase reprezentări pe cerul eternităţii 
îşi vor găsi fiecare locul lor cel mai ales.

Tuturor acelora pe care i-am lăsat necomentaţi le cer 
iertare, spaţiul e de vină, dar îi asigur că le simt scrisul în 
inima inimii mele.

Totuşi, înainte de a încheia, dacă am început cu direc
torul publicaţiei, am să mă refer, total meritat la redac
torul şef al revistei, leu Crăciun, amândoi părinţii spiritu
ali ai “Cuibului visurilor”.

în primul rând aş menţiona articolul Remember 
(însemnări) din august 2001, în care curajul domniei sale 
de a spune adevărul despre situaţia politico-socială a 
ţării, m-a entuziasmat de-a dreptul.

Recunosc. încă de mult, ca exilat pe-aceeaşi poziţie 
neschimbată până astăzi, am observat cât se minte în 
jurul meu, aşa cum se impune când la putere în România 
a ajuns un partid unic, având o poziţie tot mai slabă, par
tid condus de un fost secretar de partid comunist în per
soana rebotezatului peste noapte social-democrat, Ion 
lliescu. în faţa unei atari recrudescenţe a neocomuniştilor 
la noi, reintegraţi fiind foşti activişti de partid în posturile 
de conducere, am început să mă consolez pentru 
pierderea oricărui limbaj comun cu iubiţii mei contempo
rani, încât am ajuns să mă consider rămas sub zidurile 
Troiei, aşa cum scrie despre marele poet Radu Gyr, într- 
o emoţionantă poezie.

Şi iată că citind articolul "Remember" de dl. leu 
Crăciun, pe care nu numai că-l felicit, dar îl şi sărut pe 
frunte frumos. Mi-am dat seama că spiritul de luptă al 
românului nu s-a stins încă şi în acest mod autorul mă 
asigură că nu totul e pierdut pentru totdeauna.

în tot ce scrie are dreptate. Marin Preda amintea că 
sub comunişti marii filozofi ca Leibbnitz, Kant, Hegel şi 
alţii, deci nu numai români stăteau sub cenzura unui den
tist Ion Vittner şi în consecinţă acesta le trăgea măselele, 
după cum îi permitea meseria.

Realitatea este însă, cum o subliniază dl. leu Crăciun, 
că prin pompoasa Academie Ştefan Gheorghiu pro
cedeul s-a oficiat, devenind un procedeu de masă, din 
această cauză ţara românească se află astăzi pe un sloi 
de gheaţă, auce povara unei inculturi crase, de unde 
criza în care se zbate cultura românească.

La fel împărtăşesc ideile d-lui leu Crăciun în ceea ce 
priveşte persecuţia religiei Greco-catolice, unită cu 
Roma, la acest capitol cum sublinia tăria de caracter a 
prelaţilor superiori uniţi, nici unul din episcopi n-a 
renunţat la religia lui, majoritatea au suferit o moarte de 
martiri, ucişi de comunişti, pe când pe cardinalul Hossu I- 
au ţinut cu domiciliu forţat, regimul nevroind să intre în 
conflict cu Vaticanul.

Nu e un secret că elementele autohtone comuniste şi 
ortodoxe în alianţă cu membrii de partid care-şi temeau 
posturile s-au opus celor din exil care ar fi vrut să se 
întoarcă acasă unde să participe la reconstrucţia posteo- 
munistă a ţării. S-au întors doar foştii comuniti, primiţi cu 
braţele deschise, despre ambele tabere se poate afirma 
că sunt ajus de farinae.

Putem afirma că valori autentice ale neamului, aici 
intră, se înţelege, şi biserica unită, nu vor fi cu adevărat 
libere până va mai exista un comunist în această ţară. 
Trist, dar adevărat. După experienţa căpătată se aplică 
legea “totul sau nimic”, cale de mijloc nu e dată.

Sunt desigur total de acord şi cu articolul d-lui leu 
Crăciun “Mass-media şi românii” (aprilie 2001) dar pe el 
l-aş pune în legătură cu articolul “sor de antici" (aprilie şi 
septembrie 2001).

Personal duc acelaşi dor de antici, numai că soci

etăţile, mai ales apusene s-au îndepărtat violent de ide
alurile antice, cândva luminile călăuzitoare ale Europei. 
Azi, în locul virtuţii lui Platon, se caută în film viciul 
pornografiei şi cultul violenţei care nu rar ajung să 
depăşească minima condiţie umană.

Semnificativ, în anii '80 în Grecia, după vii discuţii par
lamentare s-a scos din şcoală studiul limbii elene vechi 
devenită inaccesibilă celor ce posedă doar greaca mod
ernă, să recunoaştem că suntem departe de epoca cla- 
sicizată al lui Goethe, când H. Vass, traducătorul lliadei 
şi Odiseei era declarat homerid, premieră râvnită de 
magul de la Weimar, socotită ca cea mai înaltă distincţie 
a unei personalităţi adevărat nobile.

întoarcerea ia preistorici, îndeosebi Parmenide, care 
a pus pentru prima oară problema finite (Sein) în filo
zofie, dar şi la Platon şi Aristotel a fost preconizată în 
epoca noastră de Martin Heidegger, care, din păcate, din 
zelul de a fi un mare filozof german, practica un limbaj 
atât de greu de înţeles ca Hegel în Fenom enoiogia s p ir
itu lu i.

După cum se vede din studiile heideggeriene, filozoful 
recurge frecvent la citate în limba greacă, de altfel dl. 
Amzer, un bun elev al său, îmi spunea că Heidegger nu 
accepta la cursurile sale decât pe studenţii care 
cunoşteau limba greacă veche.

Mai mult, tot Heidegger, de data aceasta într-un 
studiu cu totul clar despre Tehnica, arăta, că există în 
contemporaneitatea noastră tendinţa ca tehnica să 
înlocuiască planetar cultura, ceea ce duce la înde
părtarea omului de fiinţa şi spiritualitatea sa.

Heidegger, destul de antic creştin în celebra lui primă 
lucrare (1927) Fiinţa ş i tim p  (Sein und Zeti) este de 
părere că la sfârşitul vieţii, omului nu-i rămâne altă posi
bilitate de a se salva, decât să-l aştepte pe Dumnezeu, 
ceea ce-i atât de revoluţionar în gândirea sa, încât cei în 
cauză au căutat să-i facă neauzită vocea, studiul său a 
rămas publicat doar în coloanele revistei Stern, într-un 
interviu luat în legătură cu relaţiile filozofului privind hit- 
lerismul, aşadar n-a ajuns să fie publicat într-un studiu 
aparte. Din acesî motiv filozofii de astăzi trec în mod 
ştiinţific peste această ultimă parte esenţială a filozofiei 
heideggeriene.

în respectiva construcţie modernă, clasicul elen va 
rămâne un om legat de studiul arheologiei şi alte instru
mente de ultimă oră în loc să fie mijloc de cercetare, 
tehnica devine un scop în sine, de unde se oglindeşte 
fidel situaţia nouă mass-mediei româneşti care ne prez
intă toate ororile şi crimele inimaginabile made in 
Hollywood.

Bram Stoker inventează pe Dracula român, vampir 
sugător de sânge şi politicienii români, deşi ştiu că el nu 
are nici o legătură cu domnitorul Vlad Ţepeş, se grăbesc 
prin Ministerul Turismului şi colegii săi să pună bazele 
unui Dracula Park Internaţional interesându-i doar 
câştigul de bani, uitând că ceea ce se face prin înşelăci
une cum vine aşa se duce.

Trăim o epocă-în care se vorbeşte despre globalizare, 
dar nimeni nu ştie propriu-zis ce înseamnă asta, cum i-ai 
putea da de exemplu pe dl. Preşedinte al României, Ion 
lliescu, care a ţinut o dizertaţie la televiziune (TVR1) 
asupra glabalizării descriind-o ca pe o nouă utopie comu
nistă, ceea ce sigur pragmatismul american nu va admite 
să fie.

în concluzie, cred că în aceste zile când Bucureştiul 
preaslăvit în cadrul centralismului nostru exagerat, a 
ajuns să decadă până acolo încât îşi apără descom
punerea spirituală sub armura unei lugubre pornografii 
lipsite total de bunul simţ care deosebeşte omul de ani
mal, consider că ar putea să revină în sarcina revistei 
“Cuibul visurilor” şi conducătorilor ei, Sever Ursa şi leu 
Crăciun, să umple golul creat în cultura românească prin 
rătăcirile celor de la centru şi astfel să dea o speranţă 
nouă în bine, frumos şi adevăr poporului român de care 
are nevoie spirituală, ca pâinea cea de toate zilele.

Domnii Sever Ursa şi leu Crăciun să nu uite că tăria 
crezului şi principiilor lor se datorează faptului că sunt şi 
ale lui Eminescu şi Rebreanu, marii noştri înaintaşi, 
numai prin ideile lor se poate asigura mântuirea neamu
lui nostru.

încă o dată, felicitările mele pentru frumoasa realizare 
a revistei “Cuibul visurilor" şi îi rog pe conducătorii ei să 
mă considere lângă ei, ca pe un frate bun, aşa cum, încă 
din titlu m-am fost recomandat.

OVIDIU VUIA

Froz%

& m m  i n  fu M v g a  

ma/w
A crescut numărul hoţilor de nori ce purtau fulgii 
mari, cât petalele nuferilor, ce ameninţau pămân
tul cu plapoma albă sub care bănuim pământul.

Vremea odihnei cerului era scurtă, poate de 
aceea noi îl ştiam numai muncind şi dând pămân
tului ce are mai alb în el, rămânând după munca 
lui cuşme aruncate pe garduri, pe clăi, ori pe case, 
care după puţin soare erau trase pe ochii satului, 
care începeau să adoarmă într-o linişte albă.

în vremea odihnei cerului măsurăm darul 
norilor cu gezna păşind pe urmele făcute în zăpa
da dintâi de oi în drumul spre mirişte, ori cu panna, 
aşa cum măsurăm depărtarea dintre banii arun
caţi în porţile vecinilor. Apoi ridicam ochii spre 
soarele îngropat în bolta albastră, urmărind dru
mul fulgilor rămaşi să privească în vitrinele 
pământului.

Acum cerul a intrat în pauza mare, iar 
Pământul stă în plasa iernii ţesută din razele 
stelelor oacheşe şi jucăuşe.

(STRANA CEA DE TAINĂ)

Bunicii ne stau în strană, de mai multe ori albi, 
cu mâinile încleştate pline de griji şi de taină. Au 
un port de bun simţ cu cămăşi albe pe care calcă 
negru.

De-atunci, frunţile de astăzi, plecate, erau net
ede acum sunt pline de uliţi. Uliţile s-au învrăjbit, 
se sfădesc între ele cât le ţine gura anilor, se hăi- 
tuiesc smulgându-şi una alteia smocuri de ani.

După ce vor îngenunchea încă o dată vor ieşi 
să vadă cerui înflorit, dar scuturându-se zicând că 
aşa ceva nu a fost din postul nu ştiu cărui Crăciun, 
apoi vor vorbi de BUNAVESTIRE lăsată acasă cu 
degetele pe fus.

După ce a schimbat cizmele de cauciuc cu 
pantofi se plângea că pantofii îl jenează.

A schimbat punga de plastic cu geanta diplo
mat, apoi pe aceasta cu o pungă de plastic.

Ce rău îi stă unui câine comunitar (TÂRLĂU) 
să latre la un câine care însoţeşte turma.

LARION CĂRBUNE
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NATURA

COPII, VREŢI SA ŞTIŢI 
CÂT E ORA? 

PRIVIŢI FLORILE!
Flori.,, frumuseţe... prospeţime... gingăşie...
Florile ne încântă viaţa, sunt un simbol al pri

eteniei şi dragostei.
Daco-romanii, în castrele lor din Dacia Felix, 

aveau un fel de “calendar floral". Astfel, la 
începutul primăverii, aveau loc întrecerile luptăto
rilor, luptele de gladiatori, luptele cu fiarele săl
batice în arene şi chiar întreceri sportive.

Prin aprilie aveau loc deschiderile întrecerilor 
jocurilor de "Nunta brazilor1’ -  
fenomen cunoscut în zonele 
montane unde ninsoarea 
aurie de polen se 
aşează pe ochiurile 
de zăpadă, pe roua 
frunzelor şi pe 
m a r g i n e a  
bălţilor.

La aceste 
î n t r e c e r i  
veneau mân
d r e l e  f e t e  
d a c e ,  c u  
priviri galeşe, 
cu flori în 
cosiţe, îmbră
cate în fru
moasele cos- 
t u m e a l b e  
cusute şi împletite 
cu mirosul florilor 
d e  c â m p .  E l e  
aduceau flori pentru 
împodobirea arenelor şi 
buchete pentru răsplătirea 
învingătorilor. Florile au făcut parte 
din viaţa românilor din cele mai vechi timpuri.

Belşugul florei pământului strămoşesc l-au 
făcut pe român să fie statornic, virtuos, credincios 
şi poet.

Marea diversitate de culori din flora noastră se 
datorează mai multor pigmenţi antocianici în 
floare. Astfel, culoarea portocalie a unor dalii s-ar 
datora prezenţei unui amestec de pigmenţi roşii şi 
galbeni. Prezenţa acidului folie şi a taninurilor, 
alături de antociane, substanţe ce pot intensifi
ca/slăbi sau chiar schimba nuanţa culorilor.

Marea diversitate a culorii florilor şi fructelor s- 
a dovedit a depinde şi de unele schimbări 
biochimice, cum sunt oxidarea, meliţarea-schim- 
barea formei de zahăr din antocian -  sau dilu
area, intensificarea, redistribuirea pigmenţilor 
existenţi. Modificarea acidităţii sucului celular în 
care e dizolvat anticianul schimbă şi ea nuanţa 
coloritului.

Florile plantelor nu cunosc culorile alb şi 
negru pur. Pentru a ne convinge aşezăm pe o 
bucată de hârtie albă orice floare cunoscută pen
tru această culoare: ghiocel, crin aib, nufăr alb... 
Vom deosebi îndată diferenţe clare de nuanţe 
fiindcă în corolele acestor plante sunt amestecate 
urme de galben, roz sau bleu. Nu există de 
asemenea nici flori cu adevărat negre, ci unele 
colorate intens în purpuriu, brun, cum sunt de 
pildă florile de sângele voinicului, muşcata nea
gră sau o varietate de lalea. Este firesc să fie aşa 
deoarece florile sunt cele ce ocrotesc sensibilele 
organe de înmulţire ale plantelor şi datorită culo
rilor reglează cantitatea de căldură {absorbită de 
radiaţiile solare) de care floarea are nevoie.

Albul respinge în totalitate radiaţiile luminoase 
şi pe cele calorice, în timp ce negrul le absoarbe 
pe toate. Florile sunt adaptate să-şi dozeze lumi
na şi căldura ce le sunt necesare în perioada 
înfloririi în funcţie de mediul unde vieţuiesc. La

latitudini din zona alpină, coloraţia florilor este de 
nuanţe mai închise: albastru, violet, roşu.

Intensitatea mirosului florilor depinde de inten
sitatea luminii ce cade asupra lor.

între mijloacele de apărare folosite de plante 
se numără şi... parfumul lor. Acesta este emanat 
datorită culorilor esenţiale preparate în “labora
torul” organelor verzi. Unele din esenţe conţin 
alcooli terpenici (mentol, geraniol, linalol...) toxici 

şi iritanţi pentru animalele erbivore. De 
aceea pelinul, frăsinelul nu sunt 

mâncate de erbivore.
Prin păduri poate fi întâl
nită leurda, planta cu flori 

albe ca nişte steluţe. 
Planta are mirosul, 

usturoiului. Frunzele 
au gust foarte plă
cut şi sunt bune 
pentru salată. 
Frunzele sunt 
folosite şi în 
scopuri medici
nale.

M a c r i ş u I 
iepuresc cu frun

zele ca cele de tri
foi şi cu flori mici 

roz-albe, produce 
nişte seminţe negri

cioase care au o pro
prietate neobişnuită: la 

câtva timp după ce cad pe 
sol încep să.., zburde. Sar în 

toate părţile căutând să se înde
părteze de planta ce le-a zămisiit. 

Seminţele sunt înveşmântate într-o membrană 
elastică, hidroscopicâ, care plesneşte în contact 
cu apa.

Dar ştiaţi că glicina, planta care dă flori atât de 
frumoase are frunzele otrăvitoare?

Mimoza este o plantă firavă, gingaşă şi 
graţioasă.

Această plantă se comportă ca un “halterofil” , 
dacă agăţăm de o crenguţă de mimoză o povară 
mititică, suficientă ca să aplece planta până la 
pământ, după nici două ore crenguţa de mimoză 
va ridica greutatea. Lăsăm planta să se “odih
nească” apoi vom agăţa o greutate mai mare şi 
crenguţa de mimoză o va ridica. Repetând de mai 
multe ori, într-o lună vom observa că floarea 
sportivă va deveni mai frumoasă decât celelalte.

După ivirea zorilor, razele soarelui prind a se 
ridica din arcul orizontului şi corolele florilor sorb 
bobiţele de rouă, dacă vremea e frumoasă şi 
cerul senin, rând pe rând florile încep să se 
trezească. Fiecare floare are o oră a deşteptării.

Cine cunoaşte florile şi viaţa lor în natură, 
poate să facă un ceas floral. Deschiderea 
corolelor florilor au calitatea de a indica ora exac
tă.

Plantele posibile pentru un asemenea ceasor
nic sunt foarte multe, ele se schimbă de la o 
regiune la alta, de la un sezon la altul. Cine 
cunoaşte ritmul floral al locului său de baştină îşi 
poate confecţiona fără greutate un ceasornic viu, 
multicolor, înmiresmat.

Dumnezeu a făcut o lume minunată, depinde 
numai de noi, de voinţa noastră de a drumeţi prin 
munţi, dealuri şi Delta Dunării pentru a cunoaşte 
tainele florilor şi miresmelor.

înv. IULIA VĂSIEŞ -  Şc.Gen. nr. 4, Lunca Ilvei 
înv. IERONIM SOMEŞAN -  Şc.Gen. nr. 2,

Lunca Ilvei

C.P.N. ...________ _
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CEKILUS

(Program de Monitorizare a 
Speciilor Cuihăritoare din 

România)
GRANGURUL -  Oriolus oriolus 

Fişă de identificare.
Oriolus oriolus vine de la latinescul aureolus 

care înseamnă auriu, de aur, auleodus, cân
tăreţ acompaniat de flaut.

Lungime: 24 cm.
Greutate: 68-78 g.
Regim alimentar: omnivor.
Număr de ouă: 3-4 ouă albe cu pete 

cărămizii.
Incubaţie: 15-16 zile.
Puii zboară după două săptămâni de îngrijire la cuib.
Calendarul sosirilor şi plecărilor în/din regiunea 

noastră.
Grangurul este unul dintre ultimii oaspeţi de 

vară şi printre primii migratori autumnali.
Sosiri Plecări

1999 13.05 14.08
2000 26.04 21.08
2001 14.05 18.08
2002 06.05 ?
Programul de Monitorizare de Speciilor 

Cuibăritoare din acest an cuprinde zece specii.
Dintre acestea codobatura galbenă (M.FIava) este specie' 
accidentală, iar presura sură {M,Calandra) este inexistentă în zonă, 
fiind specie ceva mai sudică.

Familia grangurilor cuprinde 25 de specii repartizate în două genuri: 
Oriolus şi Sphecoteres (graurii verzi) răspândite în Indonezia, regiunile 
tropicale şi subtropicale ale Indiei, Africa şi Australia.

O specie ajunge până în nord-estul Chinei iar alta până în zona 
temperată a Europei.

Penajul este viu colorat cu galben strălucitor roşu şi negru; femelele 
sunt colorate cu verde şters şi partea ventrală striată. Au cioc puternic, 
puţin curbat spre vârf şi zimţat în partea terminală. Ochii sunt roşii.

îşi fac cuiburi deschise în formă de cupă, adesea ţesut» artistic, 
suspendate ca un hamac între ramurile laterale ale copacilor. Cântecul 
lor este plăcut şi sonor, semănând cu sunetul de flaut. Sunt păsări 
insectivore şi frugivore.

Specii exotice:
- Grangurul cu cap negru (Oriolus larvatus) -  larg răspândit în 

regiunea tropicală a Africii. Are penajul galben cu verde, iar capul şi 
guşa negre.

- Grangurul galben (Oriolus falvoncinctus) -  trăieşte între tropicul 
capricornului şi regiunea nordică a Australiei. Are un colorit frumos gal
ben cu negru pe cap, aripi şi coadă. Se hrăneşte cu fructa.

- Grangurul de smochine (Sphecoteres flaviventris) -  răspândit în 
pădurile din Noua-Guinee şi Australia. Are în jurul ochilor o porţiune de 
piele golaşă de culoare roşie. Capul este negru, spatele verde, pieptul 
galben.

Specii aflate pe lista roşie: O. isabeltae şi O. Mellianus,
Cronicile ornitologice... ale anului 20C2 s-au îmbogăţit cu încă 

douăs pecii noi pentru regiunea noastră. Presura de tundră (Calcarius 
lapponicus) a fost redescoperită de acelaşi atent şi neobosit ornitoiog de 
teren, elevul Dorel Bazga (26-01.2002 -  Dealul Poienii). Un exemplar de 
Cygnus cygnus - lebădă de iamă a fost observat de elevul Aurelian 
Hoza din clasa a VI l-a în ziua de 8 martie. Prezenţa acesteia a fost con
firmată şi de alţi omitologi din zonă. Se adeveresc astfel legende 
bătrâneşti despre păsările mari albe care poposeau în vechime 
peşesurile altădată mlăştinoase ale Rodnei. Nici vara nu a fost lipsită de 
bucurii naturiste, micii şi marii ornitologi din zona Maieru-Anieş reuşind 
să observe două din rarităţile afifaunei nordice: lăcustarii (Stumus 
roseus) şi cocorii (Grus grus). Oare ce surprize ne mai aşteaptă?!

ILl£ HOZA
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Oameni de seamă ai Maierului
ION BARNA

ETNOGRAF Şl FOLCLORIST (7)

R a b r a n i a n a  -  R E B U S

N U V E L E

După cum s-a putut 
observa, până aici rolul 
starostelui a fost de orga
nizator ai ceremonialului 
nunţii. Partea folclorică, 
respectiv ca şi creator sau 
producător de foiclor, 
începe odată cu ieşirea 
alaiului nunţii de la biser
ică şi ajungerea la casa 
nunţii. Acesta, ajuns aici, 
cere voie să intre rostind o 
cuvântare în versuri ce 
reia unele imagini din chemarea la 
nuntă:

Tânărui nostru împărat
Când a venit vremea de se-nsurat
Tare dimineaţă s-a sculat,
Cu rouă de pe flori s-a spălat,
Cu haine noi s-a-mbrăcat:
Cu cojoc mândru biţos
Ca a lui Vodă din Ţara de Jos,
Cu cămaşă românească 
Mireasa să-l îndrăgească 
Şi de nu zic bine 
Să mă-ndrăgească şi pe mine! 
Puşca-n mână a luat 
Şi la vânat a plecat 
Şi-a vânat o zi de vară 
Până-n seară,
Pas de domnişoară 
împăratul soţioară.
A noastră frumoasă oaste 
Adunată d« pe văi şi de pe coaste 
E obosită foarte tare 
Şi trudită de caie,
Ne rugăm să rie daţi sălaş 
Şi să ne primiţi pe toţi de mas 
Fă bine pleacă şi răspunde,
Ori te du-n cămară şi te-ascunde! 
Dacă mi-i face multe vorbe 
îi căpăta şi nişte bote."
(Ms.346, pag.59-60)
Ceea ce deosebeşte notele lui Ion 

Barna de alte lucrări referitoare la

S-au născut în lunile 
aprilie, mai, iunie 2002

Rauca Alexandra-Viorica, Flămînd Dânuţa-Viorica, 
Kîrdan Cosmina-Adriana, Varvari Viorel-Daniel, Bîrta Paul- 
Cosmin, Ureche ioana-Maria, Cimuca Denisa-Maria, Pui 
lonuţ-Grigore, Guşă David-Darius, Cacior Anuţa-Alexandra, 
Domide Onisim, Ureche Alexandru-Dorin, Flămînd 
Gheorghe-Florin, Boca Leontin-Lăzărel, Cărbune Ursa- 
iovu, Schneider Grigoriţă, Boşca Andrei-Lazăr, Boşca 
Marius-Daniel, Cătuna-Croitor Andreea, Ureche Silvia- 
Reghinuţa, Hoha Florin-Daniel, Sîngeorzan Ana-Elena, 
Ureche Andreea-Sunamita, Sîngeorzan ionuţ-Daniei, 
Andronesi Rareş-Paui

Să crească mari, înţelepţi ş i frum oşi!

nuntă sunt datele ce ni 
le oferă cu privire ia 
partea materială a 
nunţii. Astfel, la intrarea 
nuntaşilor în saia de 
nuntă: “Pe masă se 
află, tot la 4 oameni, un 
ţipoi (aluatul sucit, rotit, 
şi apoi dat la capăt, o 
pâine împletită şi 4 
plăcinte (aluatul înainte 
de a fi dat la copt este 
uns pe deasupra cu 

brânză de oi amestecată cu ou, o 
pâine mai mică şi mai scundă la miez). 
Starostele le aduce tot pentru 4 inşi 1 
litru de vinars (spirt de cereale de 96 
de grade, diluat cu apă la 30 grade fiert 
cu săcărea." (Ms.346, pag. 61)

Dacă acestea sunt doar aperitivele, 
nu trece mult timp şi se aduce 
nuntaşilor alte mâncări: “La orele 9 ori
9 ţi " se pune pe masa: supă de vită 
amestecată cu găină, găluşte (sar
male), carne friptă de vacă ori de viţei 
şi carne de porc friptă, în locuri mai 
alese şi prăjitură”. (Ms.346, pag. 67) 

Al treilea rând de mâncări se pune 
mai târziu, după ce au jucat câteva 
jocuri, când: “se servesc mâncări reci: 
câmaţi fripţi, aitură, varză cu carne de 
porc afumată”. (Ms.346, pag. 70)

Rolul starostelui iese din nou în evi
denţă cupă ce s-a pus a doua masă 
căci fiecare segment al ritualului nunţii 
trebuie completat cu un moment fol
cloric care: “integrat contextului cere
monial al nunţii este chemat să 
acopere o arie conceptuală şi afectivă 
largă. El devine, ca produs de artă, 
reflectarea unor experienţe de viaţă 
fundamentale, al unui mod de a gândi 
şi a simţi iumea.

(va urma)
LIVIU PĂIUŞ
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ORIZONTAL: 1) Nuvelă publi
cată în 1918 în care este surprinsă 
tragedia unui copil care şi-a pierdut 
mama -  “Şi-apoi avea boierul un... 
moale, moale ca mâtasa, care te 
mângâia şi-ţi încălzea inima” 
(Ofilire) -  Operă mică. 2) Tatăl lui 
Ion Haramu, “cel putred de bogat" 
(Hora morţii) -  Subiecte pe care le 
prelucrează Liviu Rebreanu în 
primele două povestiri din ciclul 
Calea sufletului (fern.;sg.), 3) Ued 
în Algeria -  Nuvela din 1910 în care 
dăscăliţa Aglaia Bujor fiiosofează în 
final, după ce află că o femeie a 
murit că nu a vrut să facă o 
extracţie dentară: “-Bătrână, 
oricum, dar cel puţin trăiesc!...” 
(neart.) -  Radu Rotaru. 4) 
Armeanul Vencovici, ce! care 
“umblă în două cârje" (Idilă de ia 

ţară) -  Credinciosul care se închină în sinagogă, alături de Ioan şi de Andrei (Soacra sfântu
lui Petru). 5) Stau în cale! -  Imită sunetul produs de un clopot -  Fir de cusut. 6) Nuvela în care 
popa Grozea se duşmăneşte cu Grigore lliaş “de ani de zile" (neart.). 7) Soţia lui Ion Mititeiu, o 
femeie “durdulie, cu picioarele scurte şi groase, făcute parcă înadins pentru a fi mamă fecundă” 
(Norocul) -  Valoros ciclist german (Walter). 8) Situaţia creată de orbul din nuvela Cerşetorul 
care vine la doctorul Ispas: “Să-mi pui la loc ce mi-ai luat de pe ochi”, că îi era mai bine orb decât 
văzător -  Câinele pe care “îl adusesem acum trei ani, în braţe, căţeluş bondoc, drăgălaş, cu 
capul mare şi ochi înţelegători; îl crescusem şi-l îngrijisem până ce-a ajuns dulău bătăios, voinic 
şi temut şi astăzi..." (Fiara). 9). Pârâu în judeţul laşi -  A lucra ogorul. 10) Ultimele ofiliri! -  
Onoare şi respect -  în Răfuiala! 11) Chiuituri - ...de la ţară, nuvelă datată 1913.12) Usturoi (tr.)
-  Ţăranul care “îşi îndesă pălăria în cap, tuşi de două ori, scuipă ascuţit" şi-i spuse fiului să se 
grăbească, să ajungă la timp la gară (Proştii).

VERTICAL: 1) O prelucrare a lui Liviu Rebreanu în 1919 în care Petre Ulvineanu îi face o 
vizită frizerului -  Avocatul Dogaru care-l ultragiază pe Şulăm când acesta veni să-i ceară banii 
pe gazul vândut (Cumpăna dreptăţii). 2) Subşeful de birou Ghinea, “muncitor şi burlac, scund 
şi grăsun. Are mustăţi mici, cănite, şi o chelie mare, impunătoare. E foarte cumpătat. (...) 
Femeile au fost slăbiciunea lui" (Cuceritorul) -  Nuvela in care “oamenii din sat erau obişnuiţi 
de-a binelea cu dânsa, ii ziceau Todosia, măcar că ea se chema Tatiana"( 1913). 3) ”... odrasla 
cea mică a Armeanului, cea mai răsfăţată fireşte. E urâţică şi cam morocănoasă" (Idilă de la 
ţară) -  Strada din Bucureşti unde locuieşte profesorul de dans Nicu Georgescu, împreună cu 
fiica sa (Strănutarea). 4) Nouă roman -  Soţia lui David Pop, cea care “se scula cu noaptea în 
cap şi avea grijă de gospodărie" (Catastrofa) -  Ceea ce răsucea repede Ileana, nepoata lui 
moş Costan (Cântecul iubirii). 5) Redat la mijloc! -  Atribut a! soacrei lui Petru Simion din pre
lucrarea Soacra sfântului Petru -  Soţia zeului Vişnu (mit.). 6) Directorul proprietăţii care încu
rajează adulterul soţiei, Dorina, cu Faranga, directorul embaticurilor (La urma urmelor) - 
...Strul, dezertor, nuvelă inspirată din evenimentele primului război mondial. 7) Holdele “gălbe
jite de soare, alunecau uşor pe deasupra coperişurilor ţuguiate ale mahalalelor..." (Culcuşul; 
sg.) -  Localitate în Indonezia. 8) Oraş maritim în Latium, capitala volscilor, unde locuia familia 
cavalerului roman Nigidius Saturnius (Calea sufletului, Servilia) -  Martir al bisericiiortodoxe. 9) 
“...albastră", farmacia în care “Gaston Duhem deschise ochii asupra lumii în Rue des 
Rapporteurs", din vechiul oraş Arras (Calea sufletului, Yvonne; neart) -  Resort -  Nume femi
nin. 10) “Am întâlnit-o întâia oară într-o zi de primăvară, într-o... albă, veselă, modestă" 
(Cântecul lebedei) -  Cămaşă de la ţară. 11) Nuvela care descrie drama aprodului Ion Filibaş. 
publicată pentru prima dată în volumul Frământări, la Orăştie, în 1912. 12) Localitate în Ardeal, 
amintită în nuvela Cuibul v isurilo r” -  Directorul liceului din Năsăud, “care făcea o politică tur
bată şi care era vestit că ceteşte toate jurnalele ce vin la berăria Rahova" (Catastrofa).

Dicţionar RIR, NAU, RUTT, LEŢA, SRI, AJAN.
SERGHEI COLOŞENCO

S-au căsătorit în aprilie, 
mai, iunie 2002

Lorinţi Sorin-Valentin şi Bazga Silvia; Barna Dumitru 
şi Bizău Elena, Ometiţă Leontin şi Niculai Silvia, Sidor 
Rem şi Rebrişorean Victoria, Miu Alin-Mihai şi Boca 
Viorica-Alina, Hoza Augustin şi Ureche Nastasia, 
Partene Virgil-loan şi Folfă Anghelina, Pârlea Cifor şi 
Ometiţă Florica, Ursa Ioan şi Buia Maria, Mihali Daniel- 
Mircea şi Pui Sanda-Valeria, Rebrişorean Ioan şi 
Candale Cristina-Estera.

Casă de piatră!

Au decedat în aprilie, 
mai, Iunie 2002

Buta Domnica -  70 ani, Mânu Florentin-Traian -  50 
ani, Folfă Leontin -  75 ani, Leonte Lucreţia -  83 ani, 
Hoza Virgil -  53 ani, Şerban Mandache -  93 ani, 
Todoran Grigore-loan -  68 ani, Rauca Şpanu -  62 ani, 
Bouţan Ioan -  75 ani

D-zeu să-i odihnească!
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REDESCHIDEREA DOSARULUI REBREANU
După multe poticniri -  cauzate de inerţia unor instituţii de stat, deloc alarmate de 

moartea ediţiilor critice -  seria de Opere-Robreanu se va îmbogăţi cu un nou volum, 
cuprinzând aproape 400 de scrisori, expediate de romancier membrilor lui de familie. 
Cum, după moartea acestuia, urmaşii au apucat sâ scrie vrute şi nevrute despre viaţa lui 
intimă, ni se va oferi în curând prilejul de a cunoaşte direct de la sursă opiniile creatoru
lui despre oamenii din jurul său cu care şi-a împărţit viaţa de fiecare zi, despre bucuriile 
şi tristeţile Iul. Pentru noi, evenimentul este cu atât mai valoros cu cât realizarea noii cărţi 
se va petrece sub auspiciile Academiei Române şl Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, 
lucrarea făcând parte din planul de cercetare ştiinţifică a Muzeului nostru, printre al cărui 
colaboratori se numără, de la începutul anului, şi Nicolae Gheran, editorul monumentalei 
ediţii de Opere-Rebreanu, considerat pe drept a fl cel mai autorizat exeget al creaţiei 
sale. In cele ce urmează, reproducem paginile finale ale prefeţei ce însoţeşte volumul 
amintit.

REDACŢIA

Cartea apare după ce mă obişnuisem cu gândul de a 
trage cortina ediţiei critice, când, prin jurnalele şi interviurile 
sale, dădusem prilejul „inculpatului” să-şi spună ultimul 
cuvânt. Sfârşit de act final, în faţa unei săli aproape goale.

Socotind timpul rămas în urmă -  34 de ani de la 
apariţia primelor tomuri ale seriei de opere, plus alţi cinci ani 
de pregătire a lor, inclusiv „repetiţia generală" din 1965, sol
dată cu publicare integrală a nuvelisticii rebreniene, în 
„Biblioteca pentru toţi" - , mi se părea exagerat de mult. 
Noroc că n-am băgat de seamă cum au trecut patru decenii, 
concurând afectiv cu jucătorii de cărţi care uită să se mai 
ridice de la masa de joc.

E greu să spun dacă am câştigat sau pierdut; probabil 
şi una şi alta. Oricum, n-am cu regreta timpul devorat -  ar fi 
şi ridicol -, dar ştiu cu siguranţă că, de-aş întoarce acele 
ornicului, n-aş mai face acelaşi lucru. Norocul (sau ghinionul) 
meu a fost că am deschis şantierul ediţiei critice când eram 
foarte tânăr, cel puţin în raport cu maeştrii genului, care, 
apucându-se târziu de o atare ispravă, s-au izbăvit prin 
moarte. Nu degeaba o retrospectivă a cărţii româneşti va 
scoate în evidenţă că, de regulă, o ediţie critică nu se ter
mină, ci mai degrabă te extermină. Mai ales când îşi 
propune să facă ordine într-o perioadă de proliferare a 
tiparului -  precum secolul 20 -, lipsind aproape totalmente 
instrumentele bibliografice necesare. într-o viaţă de om n-ai 
cum să parcurgi, literă cu literă, presa timpului, de-ar fi doar 
ea, pericolul omisiunilor pândindu-te la tot pasul. Oricum, 
perioada benedectină a ediţiilor critice a trecut, viitorul 
obligând pe diriguitori să le găsească locul în planurile unor 
institute speciale. Păcat că ultimii călugări au fost şi vor 
rămâne în ochii multora doar „îngrijitori". îngrijitori din toate 
punctele de vedere, mai ales în condiţiile în care însăşi noţi
unea de ediţie critică pare a fi totuna cu cea a unei serii 
obişnuite de scrieri (despovărată de rigoarea aparatului critic) 
sau a unei antologii, iar „confraţii” din sistemul salubrităţii 
publice se bucură de un regim pecuniar privilegiat.

La o oră de bilanţ, mă încurajam în folosirea zilelor 
rămase, spunându-mi că orice efort suplimentar, în con
tinuarea ediţiei ştiute, nu se mai justifică. La urma urmei, 
editarea operei magna o isprăvisem demult, încă de prin 
1981, o dată cu tipărirea, pe secţiuni distincte, a nuvelisticii, 
romanelor şi dramaturgiei rebreniene, în integritatea lor, 
înmagazinând între coperte şi scrierile de sertar din anii 
uceniciei literare (majoritatea de limbă maghiară).

Practic, după apariţia primelor 11 tomuri -  cuprinzând 
toate volumele şi cărţuliile considerate de autor demne de a 
fi încredinţate tiparului -, puteam să-mi consider obiectivul 
realizat.

A urmat o perioadă muit mai dificilă, în care dialogul 
gazetarului Rebreanu cu Gutenberg mă obliga să extind 
cercetările asupra unei prese în care şi-acum te pierzi, 
întinsă pe parcursul unei jumătăţi de veac, la care se adău

gau periodicele postbelice, obligatoriu de parcurs pentru 
receptarea ecoului operei în posteritate. Efort răsplătit cu 
depistarea a peste 900 de articole şi eseuri, care, ca volum, 
concurează aproape cu numărul cărţilor editate, furnizând 
materia a trei tomuri de cronici dramatice şi scrieri despre 
teatru, unul de publicistică literară şi sociai-politică, plus două 
de interviuri. Dacă acestora le mal adăugăm şi cele două 
volume de factură memorialistică, aveam încă un argument 
sâ părăsesc scena, fie şi neaplaudat. De altfel, indiferenţa 
multor instituţii, cărora mă adresasem pentru a putea continua 
seria îndeobşte ştiută (Preşedinţia Consiliului de Miniştri, 
Parlamentul, Ministerul Culturii, Ministerul de Finanţe -  mai 
puţin Patriarhia), era o invitaţie suplimentară de a-mi vedea 
de treabă. Scrisorile mele către aceste foruri au fost publicate 
în presă, reluarea discuţiei fiind acum de prisos.

Eliberat sufleteşte de povara ediţiei, nu mă vedeam 
totuşi detaşat de imensul material documentar rămas în 
cuferele mele, putând alcătui oricând sumarul multor volume 
inedite (atunci când graba unor „confraţi” îi determină să 
reproducă pe cele vechi, numele lor apărând precum 
anume insecte pe fruntea unor iluştri dispăruţi şi a unor 
colegi de breaslă apropiaţi de Marele potou). Volume 
inedite, care să valorifice uriaşul depozit epistolar, avându-l 
ca emitent şi destinatar pe Liviu Rebreanu, în stare, vorba 
lui Ion Simuţ, să determine pe mulţi să-şi rescrie opurile 
după apariţia lor. Mă gândesc apoi la dulapul cu fişe, 
adunate într-o viaţă de om, bune de orânduit măcar într-o 
bibliografie, pentru ca viitorul cercetător să ştie de unde să 
pornească mai departe, să nu păşească, în strădaniile lui, 
pe drumuri bătătorite.

Ideal ar fi fost să golesc toate sertarele de documente, 
odată cu tipărirea lor, cuvenindu-li-se a dăinui în bibliotecile 
publice. Numai că asta ar fi însemnat să mă reaşez la 
„masa de joc”, după ce pierdusem şi ultimul gologan, dacă 
zicala potrivit căreia timpul costă bani nu şi-a pierdut vala
bilitatea. Başca bucuria de a mă vedea iarăşi bătând pe la 
toate porţile, cerşind înţelegere şi fonduri nu pentru editarea 
unui debutant, ci a unui ilustru predecesor, cu a cărui carte 
de vizită cultura românească s-a afirmat demult şi peste 
hotare (chiar dacă, în ochii unor gospodari, nu se află la 
nivelul unor atleţi şi boxeri contemporani).

Este meritul celor din Bistriţa-Năsăud, de pe locurile 
natale ale scriitorului, de a mă fi ajutat să-mi reiau activi
tatea, înscriind în planurile de cercetare ştiinţifică ale 
Muzeului Judeţean continuarea ediţiei critice, preluând 
modelul oferit de Muzeul Literaturii Române, care, după 
moartea lui Perpessicius, a editat, în colaborare cu 
Academia Română, seria de „Opere" -  Eminescu. Asta pre
supunea extinderea cercetărilor asupra corespondenţei, 
terenul cel mai nisipos pentru orice construcţie editorială de 
acest gen (dovadă relativ recentă, descoperirea scrisorilor 
lui Mihai Eminescu adresate Veronicăi Micle).

Fapt lăudabil, iniţiativa bistriţeană a avut ecou în viaţa 
Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al 
Academiei Române şi a Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă 
şi Artă a aceleiaşi instituţii. Şi pentru a nu păcătui prin 
uitarea ajutorului primit, este de a mea datorie să le 
mulţumesc. în ordinea intervenţiei lor, menţionez pe 
Gheorghe Marirtescu, preşedintele Consiliului Judeţean 
Bistriţa-Năsăud, Mircea Prahase, directorul Muzeului 
Judeţean Bistriţa-Năsăud (cu care am chibzuit îndelung 
asupra planurilor editoriale imediate şi de perspectivă), 
Mihai Dascăl şi Tiberiu Avramescu, vechi redactori, azi 
cercetâtori în cadrul Institutului de Istorie şi Teorie Literară 
„G. Călinescu" şi colaboratori ai Fundaţiei Naţionale pentru 
Ştiinţă şi Artă de sub egida Academiei Române şi, nu în 
ultimul rând, pe acad. Dan Grigorescu, directorul 
Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu", vechi 
coleg de editorlâc, a cărui decizie finală a făcut posibilă 
colaborarea amintită. Rămân îndatorat şi acad. Gabriel 
Ştrempel, director general al Bibliotecii Academiei 
Române, vechi prieten, care mi-a înlesnit accesul nemijlocit 
la documentele instituţiei, fără a le mai transcrie, precum 
vechii copişti din mănăstiri. Transgresând timpul, cu aceştia 
din urmă am fi putut alcătui o breaslă, din care ar fi făcut 
parte şi prietenii Alexandru Câţcăuan, directorul Casei de 
Cultură a Sindicatelor din Bistriţa, Mihaii Martin, muzeograf 
la Muzeul memorial „Liviu Rebreanu” din Prislop, precum şi 
Sever Ursa, directorul Muzeului „Cuibul visurilor" din 
Maieru, ce m-au ajutat să adun acte existente pe plan local, 
folositoare ediţiei. Le mulţumesc şi pe această cale.

Fie ca sub semnul aceleiaşi colaborări să finalizăm, 
în proximii ani, şi cele două tomuri care ar închide ediţia 
critică Rebreanu, după cum urmează:

- voi. 22, Corespondenţă II, cu epistole către prieteni, 
scriitori, colaboratori din toate sferele activităţii artistice, 
gazetari, oameni politici, reprezentanţi ai administraţiei de 
stat ş.a.;

- voi. 23, Varia, adunând între coperte caietele de 
creaţie, acte revelatoare pentru biografia scriitorului, 
colaborări descoperite între timp în presa interbelică, nu 
puţine semnate de Rebreanu cu pseudonime.

Abia după înfăptuirea acestui deziderat se va putea 
trece la realizarea unui alt mare proiect editorial: valorifi
carea uriaşului fond epistolar din arhiva romancierului -  
aflat în postura de preşedinte al Societăţii Scriitorilor 
Români, director general al Teatrului Naţional, conducător 
al Direcţiei Educaţiei Poporului, al unor ziare şi reviste -  
documente de valoare inestimabilă, purtând semnăturile 
celor mai de seamă personalităţi literare, artistice, politice şi 
sociale din perioada interbelică.

Fireşte, dacă timpul ne va mai fi prieten

NICULAE GHERAN
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Muzeul "CUIBUL VISURILOR” 
după 65 de ani de existenţă

Maieru, satul cel mai drag a 
lui Liviu Rebreanu, merită de 
mult un muzeu ai său.

între anii 1927-1935, cât a 
fiinţat aici „Societatea culturală" 
ce purta numele marelui scriitor, 
s-a vehiculat ideea unui muzeu 
local, dar pe atunci gândul aces
ta n-a avut sorţi de izbândă.

Povestea acestui aşezământ cultural, de ia înfiinţare 
până azi, e lungă şi, pe alocuri, chiar dramatică. Mi-e destul 
de dificil să scriu despre un obiectiv cultural în istoria căruia 
sunt adânc implicat. De aceea o fac cu strângere de inimă, 
dar, în acelaşi timp, cu o satisfacţie greu de reprimat, 
chiar dacă îndrăzneala mea ar putea fi luată ca o lipsă 
de modestie,

încă de la 1 august 1956, imediat după absolvirea 
Facultăţii de Filologie din Cluj, pe când, cu alţi colegi 
năsâudeni şi cu ţăranii prislopeni, lucram ia întemeierea 
casei memoriale din Prislop, mă bătea gândul unei 
expoziţii la Maieru, care era şi vatra străbunilor mei dinspre 
tată şi a viitoarei mele soţii. La această motivaţie, dacă mai 
era nevoie, se adaugă şi îndemnul marelui şi regretatului 
meu profesor universitar Ion Breazu, care îmi apreciase 
mult o lucrare a mea: „Elemente folclorice în romanul „Ion”.

***

Mă gândesc ca, deocamdată, să arunc doar o privire de 
ansamblu asupra mersului acestei instituţii ruraie, căreia i-am 
consacrat anii cei mai frumoşi ani din viaţă, urmând ca în 
alte câteva fragmente ce vor urma în această publicaţie a 
noastră să redau mai amănunţit povestea muzeului local.

Prin urmare, voi face o prezentare concentrată, un ghid, 
dacă vreţi, al stadiului actual al muzeului, intercalând la loc 
potrivit citate din nenumăratele mărturisiri de credinţă ale 
lui Rebreanu pentru „cuibul” copilăriei sale. Mai întâi 
această propoziţie-deviză, arhicunoscută:

„în Maieru am trăit cete mai frumoase şi mai fericite zile 
ale vieţii mele... Ca un fel de cingătoare de argint pentru 
toate celelalte referiri la locul dimineţii sale măierene...

E greu să te decizi pe care dintre aceste mărturisiri să le 
alegi mai întâi, lată, de pildă, una care întăreşte legitimi
tatea legăturilor scriitorului cu plaiul copilăriei, unde se 
impunea să se ridice un muzeu, ca un altar al recunoştinţei:

„De Maieru, deci, se leagă toată copilăria mea şi toate 
amintirile asupra primului contact cu lumea exterioară... 
Eram de vreo doi ani şi jumătate când ne-am mutat în 
Maieru

Legământul de fidelitate cu valea şi satul „de la poalele 
Ineului cel cu zăpada eternă” merge într-un crescendo 
emoţionant:

„Am crescut în regiune de munte în deplină libertate. In 
satul meu n-a fost petec de pământ pe care să nu-l fi 
umblat. Om al munţilor şi al pădurilor, natura mi-a intrat în 
ochi şi în suflet de mic copil. Valea Someşului, atât de bine 
cunoscută în cele mai mici cotituri, a fost şi va rămâne pen
tru mine cel mai frumos loc de pe pământ".

Faţă cu asemenea mărturisiri ale marelui scriitor a venit 
gândul şi apoi hotărârea de a aduna documente şi de a 
amenaja în holul şcolii, pe un perete întreg, o expoziţie

prilejuită de cea de a 72-a aniversare a zilei sale de 
naştere: 27 noiembrie. Aşadar, din toamna târzie a anului 
1957, această expoziţie memorială a avut şansa să dureze 
şi să rămână nucleul actualului muzeu. încă mai lucram pe 
atunci la muzeul din Prislop.

Mica înfiripare de acum 45 de ani avea să se 
îmbogăţească mereu dar şi să sufere câteva mutări, până 
în anul 1972, când s-a zidit parterul actualei clădiri, după 
multe şi stresante privaţiuni.

în toamna anului 1985, cu prilejul centenarului naşterii 
lui Liviu Rebreanu, s-a construit etajul edificiului şi s-au

îmbogăţit mult colecţiile prin contribuţia şi donaţiile familiei 
scriitorului, ale sătenilor, ale multor intelectuali, fii ai satului, 
apoi ale copiilor Maierului, care pe atunci, deţinea recordul 
naţional de natalitate. Fiica scriitorului, D-na Puia Vasilescu 
Rebreanu, a donat şi bustul aşezat în faţa muzeului. Nu se 
poate omite ajutorul specialiştilor Complexul Muzeal 
Judeţean privind structurarea tematică.

Este semnificativ faptul că muzeul s-a înălţat succesiv 
pe locul din inima satului, care i-a fost dăruit lui Rebreanu 
deodată cu investirea cu titlu! de Cetăţean de Onoare ai 
Maierului, încă de ia 5 ianuarie 1972.

lată remarca scriitorului în legătură cu acest moment al 
vieţii sale: „Cu ce ocazie v-afi simţit mai mult mulţumit? 
întreabă un reporter

„Când satul Maieru, în care am copilărit, mi-a trimis o 
decizie a Consiliului Comunal, prin care mă proclamă 
Cetăţean de Onoare ai Comunei şi-mi dăruieşte un loc de 
casă”.

Astăzi, muzeul „CUIBUL VISURILOR” dezvoltat în profil 
mixt: istoric-etnografic-memorial - dispune de 9 încăperi 
conţinând o succesiune de tematici bine alese. Astfel: 
„Maierul în mărturii istorice”, „Ocupaţii vechi şi străvechi", 
„Ocupaţii mai noi”. Tot la parter se află un amfiteatru multi
funcţional cu 120 de locuri. La etaj: „Sala de etnografie 
Cuibul Visurilor". „O şcoală bicentenară şi cultura 
locală", Expoziţia „Cărţi vechi şi noi" ale autorilor

măiereni; o bibliotecă docu
mentară, tot din donaţii, 
cuprinzând peste 6000 de 
volume, reviste şi documente, 
în sfârşit, salonul „Liviu 
Rebreanu -  creatorul".

Respectând acest circuit, 
în aşezarea căruia au contat 

şi sugestiile familiei scriitorului şi cele ale lui Niculae 
Gheran, editorul şi exegetul, vizitatorul parcurge, de fapt, 
un drum iniţiatic de la rădăcinile milenare ale satului, până 
la coroana lui spirituală în care strălucirea cea dintâi o dă 
tocmai acest fuior de lumină care este Rebreanu pentru 
sat, pentru literatura română şi universală.

în ansamblul său, muzeul intenţionează să re-creeze 
atmosfera rustică în care a copilărit şi a vieţuit marele scri
itor.

Am putea spune că Rebreanu trăieşte aici, de fapt, trei 
ipostaze ale existenţei sale. copilăria, între anii 1888-1898, 
parcurgând şcoala primară, după care, cu părinţii, se mută 
la Prislop, apoi revenirile tot mai rare, în amiaza forţei sale 
de creaţie, între anii 1919-1938, când şcolarul de altădată 
îşi regăseşte „cuibul,, şi în sfârşit, se sugerează aici 
înălţarea în universalitate prin scrisul său de cicrrtene 
tradus în aproape 40 de limbi ale pământului.

Să-l lăsăm pe romancier să pecetluiască dânsul, încă o 
dată, rostul adânc pe care „Cuibul visurilor” l-a avut în 
devenirea sa scriitoricească:

„De la Târlişua ne-am mutat la Maieru. Ăsta e satul 
copilăriei mele. E un sat de munte, într-adevăr foarte fru
mos, cu oameni voinici şi foarte înţelepţi. Din satul acesta 
am luat toate personajele rustice din literatura mea”.

***
începând cu 1 septembrie 2002, muzeul măierean a 

intrat în administrarea Complexului Muzeal Bistriţa- 
Năsăud. La reuşita acestui act de cultură şi-au dat con
cursul: Gheorghe Marinescu, preşedintele Consiliului 
Judeţean, Viorel Pupeză, prefectul judeţului Bistriţa- 
Năsăud, Mircea Prahase, directorul Complexului Muzeal, 
Anton Buta, inspector general, alături de inspectorii şcolari 
Vasile Negruşeri şi dr. Lazăr Ureche, apoi Ion Burcuşel, 
director al Direcţiei judeţene pentru Cultură, Culte şi 
Patrimoniul Cultural Naţional, jurist Macavei Al. Macavei, 
Consiliului Comunal Maieru şi primarului Ioan Cărbune, 
cărora le adresăm încă o dată mulţumiri şi recunoştinţa 
noastră.

Credem de cuviinţă să încheiem acest prim fragment al 
poveştii unui muzeu (pe care, din motive aniversare, am 
început-o oarecum cu sfârşitul), cu cuvintele soţiei scri
itorului, D-na Fanny:

„Maierul a fost dimineaţa senină a unei vieţi zbuciumate 
de peste 58 de ani! Oamenii, plaiurile, întâmplările de acolo 
au fost preludiul îndepărtat al unei opere nemuritoare, mica 
lume din care a cules primele flori, primele impresii care au 
lăsat urme neşterse în amintire."

Faceţi aşadar, un popas de suflet în „Cuibul Visurilor”, 
satul al cărui destin pare a fi înfăşurat pentru vecie în 
această suavă şi nepieritoare metaforă rebreniană.

SEVER URSA

Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional 
Complexul muzeal Bistriţa-Năsăud 
Uniunea Scriitorilor din România 

Consiliul municipal Bistriţa 
Primăriile Năsăud, Sângeorz-Băi şi Maieru 

Casa de Cultură a Sindicatelor Bistriţa

■ ■ ■ ■ ■  P R O G R A M U L  
Saloanelor “ Liviu Rebreanu” 

26-28 noiembrie 2002

MARŢI, 26 noiembrie 2002 ---------------------------------------------------- ----------------JOI, 28 noiembrie 2002----------------------------------------------------
ora 17,00 - Aula Colegiului Naţional “Liviu Rebreanu” Bistriţa ora 10,00 - Muzeul “Cuibul visurilor" Maieru

- Festivitatea de premiere a laureaţilor concursului literar - Seminar cu tema: "Ţărmurile copilăriei”
“Ioan llieş”. - moderator Niculae Gheran

- Lansări de carte
MIERCURI, 27 noiembrie 2002 ______________________ - Atribuirea premiilor la concursul de proză “Liviu Rebreanu”,

ora 10,00 - Muzeul memorial “Liviu Rebreanu" Prislop
- Seminar cu tema “Realitate şi ficţiune în opera Participă scriitori din Bucureşti, Cluj-Napoca, laşi, Timişoara, 

lui Liviu Rebreanu" - moderator Ion Simuţ Oradea, Târgu-Mureş, Baia-Mare, Bistriţa şi Năsăud.
ora 17,00 - Sa/a de şedinţe a Primăriei din Sângeorz-Băi

- întâlnire cu cititorii
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Cu 39 ani în urmă se stingea din viaţă, într-o clinică din Cluj, unul din cei mai 
de seamă cărturari ai Diecezei greco-catolice Cluj-Gherla, la vârsta de 73 de ani, 
protopopul onorar luliu Pop, născut la 30 iulie 1890, în Seiişca, jud. Someş, din 
familie de preoţi transilvăneni din neam, cu rădăcini îndepărtate în Maramureşul 
voevodal.

Preoţii şi învăţătorii acelor vremuri erau, în fruntea satelor, păstrători de legi şi 
datini strămoşeşti în care se regăseau virtuţile neamului românesc.

luliu este al doilea din cei patru copii ai preotului Nicolae Pop, coleg cu George 
Coşbuc la Gimnaziul Fundaţional din Năsăud.

- Face patru clase primare în satul natal.
- Urmează opt clase, anii 1901/1908, la Gimnaziul Fundaţional din Năsăud.
- în anii 1909-1913 urmează Seminarul Teologic din Gherla.
- în anul 1914 se căsătoreşte cu Victoria Moldovan şi în acelaşi an este numit paroh în Suplai, jud. Năsăud. 

După căsătorie rezultă şase copii.
- în anul 1928 este numit paroh în Maieru.
- în anul 1933, pentru deosebita activitate pastorală, este distins cu titlul de protopop onorar de către 

Episcopia Greco-Catolică din Cluj, de către Episcopul Dr. luliu Hossu, cardinal post mortem.
în anul 1960 se pensionează şi se mută la Ocna-Mureş, unde decedează în anul 1963.
După şase ani este eshumat din cimitirul din Ocna-Mureş şi înmormântat în cimitirul bisericii din Maieru. 

Soţia, preoteasa Victoria, decedează în Bucureşti, este adusă şi înmormântată la Maieru în 1982 în acelaşi 
mormânt alături de părintele luliu.

Cu ocazia înmormântării părintelui luliu Pop la Maieru a luat cuvântul şi directorul şcolii primare din locali
tate, dl. Dumitru Vranău, cuvânt pe care îl redăm în continuare.

REDACŢIA

Onorată asistentă,9 7

consăteni!
Plecat de peste 20 

de ani din mijlocul Dvs., 
revin uneori, când îmi 
conduc la locul de veci un 
prieten scump, aşa cum 
mi-a fost părintele luliu 
Pop, pe care mare parte 
din cei prezenţi l-au 
cunoscut. Un om de o 
rară cultură şi de o rară 
modestie; un orator neîn
trecut, care prin cuvântul 

său stârnea admiraţie în popor, în cei ce-l ascultau, 
picurând speranţă în inimile celor amărâţi şi mângâiere 
în sufletele celor îndoliaţi! Acela care a cutreierat neo
bosit, pe vreme bună sau pe furtună, toate dealurile 
sau uliţele Maieruiui, intrând în casele Dvs. şi aducân- 
du-vă o rază de bucurie; acela care v-a mângâiat, cu 
glasul lui blând, copilăria, sau a sădit nădejde în 
sufletele celor amărâţi sau greu încercaţi de valurile 
acestei vieţi, acela a venit din nou la noi să ne ceară 
ospitalitate, să primească o palmă de pământ în grădi
na bisericii, unde să-şi odihnească oasele trudite, în 
binecuvântatul pământ al Maieruiui, pentru care şi-a 
jertfit viaţa!

Părintele luliu, cum îi spuneam noi toţi, a fost un 
model de viaţă, de comportare, de omenie, de altru
ism, de modestie şi de hărnicie. Ştia să mânuiască şi 
unealta de lucru, dar cu mintea lui de savant ştia să 
tălmăcească şi pe cei mai mari înţelepţi ai lumii! Ştia să 
se facă iubit şi respectat în acelaşi timp! Ştia, prin 
cuvântul său, să se coboare, pentru a fi înţeles, şi la 
mintea celor umili, dar mai ştia să se înalţe şi în sferele 
înalte ale ştiinţei, încercând să dezlege, ca un mare 
savant, enigmele filozofice ale timpului său.

Preot model, pedagog desăvârşit, tată desăvârşit, 
mare patriot, părintele luliu Pop a fost şi un colaborator 
activ al revistei învăţătoreşti, „Vatra", în care a publicat 
materiale de specialitate de ceartă valoare literară. 
Cuvântul său, oral sau scris, avea darul de a cuceri 
mulţimile, de a înfiora masele de oameni, fie ei simpli 
ţărani sau înţelepţi academicieni! Amintirea lui va fi 
legată în veci de viaţa Maieruiui, în care a venit prin 
osteneala copiilor săi, să-şi doarmă somnul de veci!

Şi acum să-mi fie îngăduit să mă adresez lui, prin 
câteva cuvinte de bun rămas.

Părinte luliu,
Dacă în 1963, când ai închis ochii pentru totdeau

na, într-o clinică din Cluj, după grele suferinţe, nu am 
putut să te conduc la locul de veci din Ocna Mureşului, 
o facem când ai revenit la Maieru, între cei ce ţi-au fost 
atât de dragi şi pe care i-ai călăuzit ca un apostol, timp 
de 31 ani! Ai venit aici, unde ţărâna îţi va fi mai uşoară, 
ca să fii mai aproape de biserica în care ai slujit cu 
atâta credinţă, de şcoala pe care ai patronat-o tot tim
pul vieţii tale în calitate de preşedinte al comitetului 
şcolar, de foştii tăi elevi care azi au părul albit, de casa 
în care ai locuit, cu toţi cei dragi ai tăi, acum risipiţi pe 
tot cuprinsul patriei, de apa Someşului şi a Văii 
Caselor, ale căror unde îţi şopteau îndemnuri de bine 
în serile înstelate când le ascultai ca pe o rugăciune!

Mai bine de 10 ani am obosit împreună în această 
fruntaşă comună de pe Valea Rodnei, Maieru, pentru 
ridicarea ei la o viaţă mai bună, mai demnă, mai dreap
tă! Cărarea vieţii noastre însă s-a despărţit: o parte din 
noi am apucat toiagul pribegiei, unde am întârziat 
aproape 5 ani, în timp ce tu ai rămas în mijlocul 
credincioşilor, întocmai ca păstorul în mijlocul turmei... 
Revenit la Maieru, te-am găsit sleit de puteri, obosit şi 
bolnav, ca nu după multă vreme să părăseşti pentru 
totdeauna, în viaţă fiind, Maierul tău drag.

Păstrez cu sfinţenie acasă chipul tău şi citesc în el 
„tristeţe, regret şi resemnare." Un copil de-al tău, care 
îţi poartă numele, îmi scria nu de mult următoarele: 
„Poate că aceste' sentimente i-au grăbit sfârşitul, 
simţindu-se ca un copac dezrădăcinat şi plantat pe alte 
meleaguri. S-a ofilit şi s-a stins printre străini de dorul 
Maieruiui şi a măierenilor pe care atât de mult i-a iubit."

Acum, părinte luliu, te-ai întors la ai tăi. Fii bine 
venit pe meleagurile noastre şi în acelaşi timp ale tale. 
Din când în când, vom reveni la mormântul tău, adă
postit în umbra bisericii, ca să-ţi aprindem o lumânare 
sau să-ţi sădim o floare la căpătâi, semn al 
recunoştinţei noastre. Altarul datoriei tale îl vom 
împodobi mereu cu aduceri aminte!

Fie-ţi ţărâna uşoară!
Dăm mai jos impresiile d-lui luliu Pop junior, fiul 

protopopului luliu Pop, înmormântat Maieru, medic 
urolog în Oradea.

„Maieru a fost leagănul şi raiul copilăriei mele, 
nostalgia acelor vremuri trecute, prietenii de atunci, 
şcoala şi învăţătorii mei, uliţele satului, moara din Arini, 
cele trei măguri şi vuietul Someşului ce-l auzeam în 
nopţile liniştite de vară.

Aud parcă şi acum dangătul clopotelor de 
Duminică, văd biserica plină de credincioşi, unde simt 
mirosul de tămâie şi busuioc şi aud dulcele glas al 
binecuvântatului părinte luliu!”

Prof. DUMITRU VRANĂU

MAIERU -
F ile  de  

m o n o g ra fie  (26)
Precizam în episodul anterior că, încă din mijlocul veacului 

al XVII-lea, în mănăstirea din Maieru, de pe locul zis 
Drogomana, se pregăteau dieci, călugări şi juzi.

Pe coperta unui „Minei", întârziat într-o veche biserică 
locală, un dascăl a descifrat şi cules următoarea însemnare:
...  Aiasta carte au fostu folosită şi la mănăstire aici pentru
învăţarea diecilor într-aie slovei... scris-am eu, popa Lazăru din 
Maieru, leat 1 6 8 3 ."1

Ar rezulta de aici că încă înainte de unirea cu biserica 
Romei (1699), eveniment în urma căruia s-a îngăduit înfi
inţarea de şcoli pentru români, populaţia băştinaşă din Valea 
Rodnei aveau trei şcoli în incintă de mănăstiri, la Năsăud, 
Maieru şi Feldru. Bineînţeles, numărul învăţăceilor trebuie să fi 
fost redus, dar documentele mai arată că aceste lăcaşuri erau 
„adevărate centre de învăţătură valahă schismatică”, cum 
raportează la sfârşitul secolului XVII-lea „cinstitul birău al 
Bistriţei.”

Aflăm că în anul 1740 în satele din Valea Rodnei sunt ates
taţi „paisprezece diaconi şi învăţători valahi"; numiţi insă... „cari 
se ocupau cu instruirea pruncilor." 2

Totuşi, încă pe la 1738, este pomenit un nume de dascăl: 
„Maftei Stârciu din Maieru", bejenărit apoi în comuna Botoşana 
din Bucovina.

Cu doi ani mai târziu, în 1740, se menţionează într-un alt 
raport că printre alţi măiereni refugiaţi în Moldova, se numără 
şi unul numit „Vasile dascălu' drn Maier ”

în anul 1750, cu ocazia unei noi conscripţii, se notează că 
Maierul avea o şcoală în care servea un lundimagistru nenu
mit. După 9 ani, în 1759, şcoala locală avea doi învăţători: 
Roman Ureche şi Nechita Diacul "ludimagistri, iar în preajma 
militarizării ţinutului (1763), documentele amintesc pe alţi doi 
învăţători: “Gavril şi Gherasim din Maier." 3

Tradiţia locală pomeneşte de “o casă în şăsul Dragomanei, 
unde se ţâne' şcoală”, în această îndepărtată epocă a 
învăţământului din comuna Maieru şi din restul ţinutului 
năsăudean.

Până aici, datele despre şcoală sunt rare şi sporadice, dar 
suficiente pentru a fi atent conturate spre a dovedi că în 
localitatea noastră tradiţia şcolară începe în mod sigur în a 
doua jumătate a secolului al XVII-lea.

0  epocă de împlinire a învăţământului local începe odată 
cu întemeierea şcolilor „triviale", la Năsăud, Maieru şi Monor 
după anul 1770, despre care ne vom ocupa în numărul viitor.

Note bibliografice:
1 Posesorul acestui document este d-l profesor Dumitru 

Vranău, actualmente in Sângeorz Băi
2 Virgil Şotropa, Contribuţii la istoria şcolii, in A. S. nr.11, 

pag 20 şi următoarele.
3 Idem, pag. 21 şi următoarele

(va urma)
SEVER URSA

Însem nări---------------------
Bucurii

Există, totuşi, spirite ale locului. Prin ele se 
păstrează fiinţa naţională. Şi ca un fluid trece, prin 
generaţii, o stare de emulaţie, pe care o simţi şi în 
glasul domnului Ursa, atunci când vorbeşte despre sat 
şi oamenii săi, despre sat şi omul său Liviu Rebreanu.

E atât de reconfortant să întâlneşti oameni care 
trudesc cu pasiune, aşa cum face şi domnul Ursa. îl 
aşez, de aceea, alături de alţi câţiva români pe care 
i-am cunoscut şi care trudesc cu modestie pentru 
răspândirea culturii româneşti: Pamfil Albu din Lupşa 
(judeţul Alba), Toader Dragoşa din Ţebea lui lancu, 
Toader Hrib de la Arbore. Şi mă simt dator să vorbesc 
despre pasiunea sa cu atât mai mult cu cât ea este 
dublată de modestie. Purtându-şi vizitatorii prin „Cuibul 
visurilor” le vorbeşte cu mândrie despre măierenii săi, 
despre credinţa şl obiceiurile lor, despre bunăvoinţa cu 
care au donat muzeului diferite obiecte. Şi, mai ales, 
vorbeşte cu mândrie despre cei care s-au ridicat dintre 
măiereni (sau din satele din jur) şi au dus „la mare 
cinste” numele Maieru. Şi nu poţi să nu te gândeşti le 
rezonanţa pe care numele acesta -  Maieru - a avut-o 
atunci când a fost rostit, pe atâtea meleaguri ale lumii, 
de fiii săi cei mai buni. Şi rezonanţa aceasta este una 
înalt românească şi profund umană.

De aceea, ne bucurăm că exişti, „cuib al visurilor” 
Maieru.

Prof. IACOB BUTA

iubiţii mei9
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E P I G R A M E
Freea năeâudeană

Reviste pedagogice şi 
şcolare năsăudene

Apariţia propriu-zisă a presei scrise în Ţinutul 
Năsăudului coincide cu cea mai fecundă etapă par
cursă după suprimarea Regimentului II de graniţă, 
la 1 aprilie 1851, anume cea a fiinţării D istrictului 
românesc autonom al Năsăudului (1861-1876), 
avându-l în frunte pe căpitanul suprem (prefectul) 
Alexandru Bohăţel, proeminentă figură de avocat şi 
om politic român din Cluj. Este o unitate adminis- 
trativ-teritorială cuprinzând aria geografică a fostu
lui District grăniceresc năsăudean (1762-1851), 
compusă din cele 44 de localităţi militarizate, la 
care se mai adăugaseră încă două, cu administraţia 
civilă, din Bucovina: Coşna şi Cârlibaba. Fusese o 
etapă marcată de perioada constituţional-liberală a 
monarhiei habsburgice (1860-1867), inaugurată 
prin Diploma imperială din 20 octombrie 1860 şi 
încheiată cu „tranzacţiunea dualistă", când Dieta de 
la Sibiu, din 1863-64, consfinţeşte recunoaşterea 
legislativă a naţiunii române, a limbii şi confesiunilor 
sale, prin urmare este o etapă de puternică afirmare 
a elementului românesc transilvănean în lupta pen
tru emanciparea politico-socială şi naţională şi, în 
cadrul ei, a elementului local năsăudean1). Acum se 
întocmeşte „Instrumentul fundaţional" (1865), baza 
organizatorică a tuturor instituţiilor culturale 
grănicereşti năsăudene, recunoscut de guvern în 
anul 1871, se deschide Gimnaziul superior 
năsăudean (1863), se redobândesc sau se vor 
redobândi Fondurile grănicereşti, se pun temelii 
unor sisteme, juridic şi bancar, proprii, se dezvoltă 
industria şi comerţul, toate slujind ridicării spiritual- 
materiale a districtului, care a supravieţuit „pactului 
dualist” din 5/17 februarie 1867, dar numai până la 
constituirea Comitatului Bistriţa-Năsăud (1876).

Existând un sistem de învăţământ bine articu
lat, format din renumitele şcoli năsăudene -  „triv
ialele” (1 noiembrie 1764), „Norma" (1770), 
Institutul militar (22 noiembrie 1784), Şcoala de fete 
(1826), şcolile comunale (poporale) naţionale (din 
1826), cursurile preparandiale de 6 luni (cu inter
mitenţe, 1837-1856), preparandia de 2 ani (1859- 
1869) şi gimnaziul superior (4 octombrie 1863) se 
resimţea nevoia unei publicaţii, care să reprezinte o 
tribună de afirmare teoretică şi practică a expe
rienţei pedagogice acumulate de dascălii ţinutului 
năsăudean. Căci primele informaţii despre şcolile 
acestui ţinut 2> le vom găsi doar în vechile publicaţii 
transilvănene ctitorite la Braşov de George Bariţiu, 
„Gazeta Transilvaniei" (1838-1945) şi suplimentul 
său „Foaie pentru minte, inimă şi literatură” (1838- 
1865), tandem revuistic la editarea căruia şi-au 
adus contribuţia, încă de la început, Andrei 
Mureşanu şi lacob Mureşanu, care în perioadele 
1850-1865-1878 devine redactor, apoi în „Amicul 
şcoalei” de la Sibiu (1860-1865), publicaţie subintit
ulată „Scriptură pedagogică pentru înveţiatori, edu
catori şi toţi bărbaţii de şcoală", merită să contribuie 
la „înaintarea educaţiunii şi instrucţiunii tinerimei

române", condusă de pedagogul şi economistul 
Visarion Roman, ca şi în „Amicul familiei" (1878- 
1890), „foaie bisăptămânală pentru toate tre
buinţele sociale. Instrucţiune. Distracţiune”, ce 
apăruse la Gherla şi Cluj, avându-l ca redactor, pro
prietar şi editor pe Nicolae Fechete-Negruţiu, unul 
dintre „generoşii animatori ai vieţii culturale 
româneşti din Transilvania"3), sau în „Federaţiunea” 
(1868-1876) de la Budapesta, sub conducerea lui 
Alexandru Roman, om politic român şi primul profe
sor al catedrei de limba şi literatura română a 
Universităţii de aici (1862/63).

Anul revoluţionar 1848/49 şi deceniul care i-a 
urmat constituie începutul „specializării” , măcar 
parţiale, a presei transilvănene, după care vor 
apărea reviste filologice, literare, folclorice, de cul
tură economică sau de orientare confesional-peda- 
gogică. Din categoria acestora de la urmă vom 
aminti4) : „învăţământul poporului" (1848), supliment 
al „Organului luminării” (sau „Organul naţional”), 
editat la Blaj de Timotei Cipariu, Aron Pumnul şi 
losif Mani, „Organul pedagogic" (1862-1863), 
redactat de pedagogul herbartian de la Sibiu Ioan 
Popescu, „Sionul românesc" (1865-1867; 1872), 
„foaie bisericească, literară şi scolastică" a lui 
Grigore Silaşi, vicerector al Seminarului Central gr.- 
cat. „Sf. Barbara” din Viena şi primul profesor de 
limba şi literatura română al Universităţii maghiare 
din Cluj (1872-1884-1886), „Lumina”, „foaie scolas
tică”, redactată de Ioan Micu Moldovan, sub forma 
unui adaos la revista „Economul" de la Blaj (1873- 
1880), a profesorului Ştefan Pop, „Biserica şi 
şcoala” (Arad, 1877-1918; 1919), continuatoarea 
celeilalte reviste arădene, condusă de Vincenţiu 
Mangra, Augustin Hamsea şi Roman Ciorogariu, 
„Preotului românu” (1880-1890), redactat de acelaşi 
Nicolae Fechete-Negruţiu, „jurnal bisericesc, sco
lastic şi literar" ce apăruse la Gherla, „Foaia scolas
tică", „organ pedagogic-literar şi ştiinţific” apărând la 
Blaj (1883-1886) sub redacţia lui Ioan Gherman, 
apoi revista omonimă redactată de profesorul 
Nicolae Fechete-Negruţiu (1899-1914), „organ ai 
R eu n iu n ii în v ă ţă to r ilo r  g re c o -c a to lic i din 
Arhidieceza Blajului”, tot la Blaj editându-se „Foaia 
bisericească şi scolastică" (1887-1890), sub 
redacţia profesorilor Ioan Raţiu şi Alexandru 
Uilâcan, iar la Sibiu „Foaia pedagogică” (1897-
1900), redactată de Daniil P. Barcianu, Dimitrie 
Comşa, Petru Şpan şi Ioan Stroia, „Vatra şcolară” 
(1907-1914), condusă de profesorii Petru Şpan, 
Ioan Lupaş, Timotei Popovici, Vasile Stan etc., pen
tru ca învăţătorii din Eparhia Aradului să aibă publi
caţia „Reuniunea învăţătorilor români” (1904-1914), 
iar cei din Eparhia'Caransebeşului, „Educatorul” 
(1909-1914).

(va urma)
IERONIM MARŢIAN

însem nări

Albastru de Anieş
De-a lungul anilor am poposit în această 

localitate câteva ore, o jumătate de zi, câteva 
zile.

Dar abia acum am trăit o revelaţie neaştep
tată, cum sunt toate revelaţiile, probabil datorită 
unei percepţii neobişnuite a preajmei.

Ei bine: Cerul senin al Anieşului e alcătuit 
din ochii albaştrii ai fetiţelor, adolescentelor şi 
mamelor sale,

Un albastru cu totul aparte, în două ipostaze 
fie, presupun, datorat stării psihice, fie momentu
lui zilei. Uneori, pupila are o nuanţă catifelată, a 
fiorilor de „nu-mă-uita”, de un azuriu dens, pro
fund, aproape ireal.

Alteori, acest albastru devine sticlos, cu

irizări de lumină veselă, de o vioiciune 
îndrăzneaţă însă de un firesc încântător.

Revelaţia mea s-a prelungit când am aflat 
cum le cheamă pe o parte dintre aceste făpturi. O 
ciudăţenie sau o predestinare? Nu puţine bunici 
se numesc Viorica, vioreaua având, cu 
precădere, floarea albastră. Nu puţine fete, chiar 
dacă, unele, au ochi căprui, au acest prenume: 
Nuţa Viorica, Viorica Silvia, Vasilica Viorica, 
Senica Viorica ş.a. Chiar şi unii băieţi se numesc 
Viorel.

lată, prin urmare, îmi place să cred că albas
trul aă la Anieş identitate unei comunităţi.

CORNEL COTUŢIU

Vinului de Cotnari
Simţindu-mă anemic 
Sperând ca viaţa să-mi salvez, 
Pe tine, azi, te venerez 
Şi te degust... cucernic!

Deosebire
în alte vremuri, Domnitorul, 
Se deghiza prin iarmaroace 
Să-şi apere, de hoţi, poporul, 
Acum fură toţi... în pace!

Umoristul
în file de dicţionar 
E definit foarte sumar 
Şi-oricât s-ar deghiza, cu har, 
îl recunoşti... involuntar!

în tranziţie
Mergi, cu viaţa, înainte,
Când mai bine, când mai rău, 
înjurând, de cele sfinte, 
Guvernul şi... norocul tău!

Centralism democratic...
Când l-am propus, de senator,
De jos în sus şi fără şpagă,
Comitetul Director
L-a vrut pe altu’. .. mai cu „vlagă"!

Papagalii tranziţiei
Făr-a şti ce-nseamnă asta, 
Ne-au adus pe cap năpasta, 
Repetând ca proştii-n comă: 
Reformă! Reformă! Reformă!...

Inhibiţie
(în economia de piaţă)

Mie nu-mi vine să cânt,
La petrecerea bogată,
Că de câte ori m-avânt 
îmi stă-n gât... nota de plată!

Perfidie electorală
Când nu eşti dorit mai sus. 
Şi n-au un motiv scuzabil, 
Te trezeşti că eşti propus: 
Candidat... neeligibil!

Simbolurile sărăciei... 
Stau pe Stemă, ca doi scai, 
Cu fomiştii în alai, 
Zâmbăreţul, fără lege...
Şi fantoma unui rege!

Lui Florin Piersic
(la a 65-a aniversare)

Tu înfloreşti ca o minune,
Pom roditor, artist magnific...
Şi risipeşti, cu har, în lume: 
Petalele-ţi de flori, de... PIERSIC!

Atletei Gabriela Szabo
Alergând, ca o gazelă, 
Pe vestitele arene,
Ai adus faimă perenă 
Plaiurilor BISTRIŢENE!

Lui Constantin Mustaţă
Printre-atâţia Constantini, 
Cu talent şi plini de har, 
Tu eşti, între daco-latini, 
Un autentic... Cronicar!

Profesorului Ursa Sever
(directorul muzeului şi al revistei 
„Cuibul visurilor" din Maieru)

Nutresc, demult, să-ţi fac portretul, 
Dar m-am codit şi-am renunţat... 
Gândindu-mă că n-am talentul 
Lui Păstorel... sau Cincinat.,.!

BĂLAN BARBU IOAN

S o l i l o c  în z i c e r i  în te l en te

ÎNFUMURARE
înfumurarea este soră bună cu îngâmfarea şi cu mândria goală, 

cu vanitatea şi infatuarea, cu orgoliul şi cu trufia, cu fudulia şi cu aro
ganţa şi încă ceva în plus.

înfumurarea se hrăneşte cu lipsa de cultură şi creşte ca o buruiană 
a prostiei, acolo unde nu funcţionează nici măcar legile nescrise ale 
omeniei ţărăneşti tradiţionale...

Heradit, anticul, spunea că înfumurarea înseamnă stânjenirea 
voinţei de mai bine. La Bruyere, va adăuga: unii oameni sunt foarte 
înfumuraţi şi nimic nu le displace mai mult decât să fie socotiţi ca atare.

Unii încearcă din răsputeri să-şi ascundă aroganţa şi tocmai de 
aceea devin mai respingători. Rezumăm părerea lui Teofrast: îngâm
farea înseamnă dispreţuirea tuturor celorlalţi. înfumurarea poate fi o 
goană după onoruri câştigate pe urma unor lucruri meschine. înfumu
ratul este omul care, invitat ia un ospăţ, caută cu orice preţ să se aşeze 
musai lângă gazdă, în fruntea bucatelor.

Zicâtoarea românească ‘s-a înfoiat ca varza şi s-a îngânfat ca 
barza” biciuieşte meteahna ifoselor şi emfaziei.

Biblia ne dăruieşte această superbă judecată: "Mândria vine înain
tea căderii”. Democrit: “ajungi mândru numai când uiţi de propriile tale 
defecte".

Ar fi locul aici să adăugăm şi o celebră epigramă a lui Cincinat 
Pavelescu, ţintind în cei care, ocupând vremelnic o funcţie înaltă, uită 
de cel din mijlocul cârora s-au ridicat: "Te-ai înâlţat atât de sus/lubitul 
meu amic,/încât, când te privesc de jos,/Abia te văd de mic".

“Te poţi opri când urci, anevoie când cobori’’, sună o altă zicătoare.
Pentru unii îngânfarea, aroganţa, fala agresivă ţin loc de măreţie a 

caracterului, de dimineaţa până seara... Dar şi zicerile care înfierează 
aceste defecte sunt care de care mai tăioase: “Umblă cu nasul pe sus”, 
“Nu-i ajungi nici cu o prăjină la nas”, “Păunul să tacă dacă vrea să 
tacă”, “Când mândria merge înainte, ruşinea după ea se ţine" etc.

Este vorba aici desigur de mândria oarbă, nejustificată fiindcă 
există şi o nobilă mândrie, de pildă aceea a conştiinţei meritelor, 
stăpânită, sau mândria apartenenţei cu demnitate la un neam.

(va urma)
ION DELAMARGINĂ
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Rar se întâmplă într-o viaţă de om ca o generaţie să aibă 

fericire de a participa la sfinţirea sau resfinţirea bisericii din 
localitatea în care a văzut lumina zilei şi în care a fost 
încreştinat, biserica ale cărei clopote l-a chemat în duminici şi 
sărbători la Sfânta Liturghie şi în faţa cărui altar şi-au jurat 
credinţă la Sfânta Taină a căsătoriei. Tot clopotele acelei bis
erici vor vesti şi trecerea lui la cele veşnice, chiar dacă trupul 
său nu a putut fi înmormântat în pământul localităţii unde a 
văzut lumina zilei.

Locuitorii satului Poiana Ilvei, cu mic cu mare, cu tânăr cu 
bătrân, au avut acest fericit prilej de a participa, la 7 iulie 2002, 
la resfinţirea Bisericii Ortodoxe din frumosul şi cochetul lor sătuc 
de munte, eveniment la care au participat locuitorii întregii Văi a 
Ilvei şi nu numai, prilej cu care poienarii şi-au chemat acasă 
rudele şi prietenii pentru a fi împreună la marea lor sărbătoare.

Resfinţirea a fost prilejuită de terminarea reparaţiilor 
capitale la Biserică şi la Casa parohială. Biserica a fost constru
ită în timpul distinsului preot Ştefan Buzilă şi resfinţită la 28 
august 1903 cu hramul Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, 
care se ţine în fiecare an la 24 iunie. Casa parohială a fost ridi
cată cu puţin timp înainte de cel de-al ll-lea război mondial în 
timpul preotului Traian Buzilă, fiul lui Ştefan Buzilă. Timp de 99 
de ani preoţii care au urmat la conducerea Parohiei Poiana 
Ilvei (Ioan llieş, Ioan Pugna), dată fiind şi perioada în care au 
păstorit, nu au făcut altceva decât sâ gospodărească şi să 
întreţină ceie făcute realizând doar lucrări mai puţin semnifica
tive (sâ introducă lumina electrică, sâ zugrăvească, s-au 
înlocuit gardurile, s-a introdus apa curentă la Casa parohială şi 
alte lucrări mai mărunte).

Dar, după aproape o sută de ani ne- a învrednicit 
Dumnezeu cu un preot dotat cu un spirit organizatoric 
deosebit, ambiţie, curaj, modest şi blând, cu vocea lui molcomă 
a reuşit sâ sensibilizeze mai întâi Consiliul Parohial apoi încet 
şi restul credincioşilor din Parohie să fie alături de el cu puţinul 
pe care-l are fiecare (cunoaşteţi prea bine prin ce vremuri tre
cem acum) să contribuie la schimbarea feţei celor două clădiri 
impunătoare din satul nostru. S-a convenit de comun acord ca 
fiecare familie să contribuie la început cu 400 de lei (unii mai 
puţin, alţii mai mult, după puterea financiară a fiecăruia). S-a 
început cu verificarea şi repararea acoperişurilor atât la 
Biserică cât şi la Casa parohială. Revizuirea, repararea şi 
extinderea instalaţiei electrice, în biserică s-a montat noul altar 
sculptat de Ilie Guşă din Rodna iar picturile executate de 
Ovidiu Bumbu de pe lângă Beclean, comandat şi plătit de către 
Alexandru Găină a lui Ion din Poiana Ilvei, om de afaceri la 
Bistriţa, lucrare de o valoare deosebită terminată încă înainte 
de sosirea actualului preot la Poiana Ilvei. Preotul nostru paroh 
este născut într-o localitate din judeţul nostru, numită Enciu, în 
familia lui Aurel şi Maria Părăscan, botezat în anul 1971 cu 
numele Stelian Aurel Părăscan. Este absolvent al Institutului 
Teologic de rang universitar din Cluj-Napoca, promoţia 1996, 
cu masterat în 1997, an în care se şi căsătoreşte cu luliana 
Cosmina Moldovan din Bistriţa, absolventă a Liceului Sanitar 
Este repartizat la Parohia Poiana Ilvei în anul 1998, prima 
Liturghie a ţinut-o în Poiana Ilvei în Duminica Floriilor. Casa 
parohială, fiind aproape improprie unei locuiri decente, a 
început după repararea instalaţiei electrice şi a acoperişului cu 
înlocuirea stucaturii la două camere (cu beci la subsol) cu plăci 
de beton, înlocuirea în proporţie de peste 50% a tencuielii inte
rioare şi exterioare, a uşilor şi geamurilor degradate şi vopsirea 
lor, repartizarea funcţională a încăperilor de locuit, amenajarea 
unei băi, curăţirea şi refacerea fântânii şi înlocuirea instalaţiei 
de aducţiune a apei la baie şi a scurgerii. A acoperit terasa din 
faţă dându-i casei o înfăţişare arhitectonică mai deosebită. 
Repararea târnaţului din spate şi amenajarea unei terase, 
decolmatarea beciurilor şi refacerea anexelor la care a adaos 
un garaj, refacerea totală a aspectului exterior al curţii, alei 
mozaicate, alei de trandafiri, gazon, garduri, reprezintă tot 
atâtea îmbunătăţiri.

în paralel cu lucrările la casa parohială, s-a lucrat şi la 
biserică, înlocuindu-se tencuiala interioară şi pregătind-o pen
tru a fi pictată în tempera grasă. Pictura a fost executată de 
maistrul Gheorghe Croitoru din localitatea Mănăstirea 
Humorului, care a realizat o pictură monumentală ajutat fiind 
de încă trei tineri pictori, lucrare care a durat doi ani de zile. 
S-a introdus încălzirea centrală în biserică, s-au înlocuit 
aproape toate băncile din biserică cu bănci noi. Toate cele 
patru uşi exterioare au fost înlocuite şi confecţionate nişte uşi 
monumentale de către maistrul tâmplar Pop St. Ion, fiu al satu
lui, care a confecţionat şi geamurile de la turn. S-a cumpărat un 
candelabru nou şi s-au înlocuit complet covoarele din biserică

cu covoare noi pentru toată biserica. Masa (pristolul) din altar, 
confecţionată din beton de formă paralelipiedică, specifică cul
tului greco-catolic, (religia sătenilor până în 1948) a fost 
înlocuită cu o masă mică tot din beton dar cu picior specifică 
cultului ortodox, cultul actual al poienarilor (doar vreo 10-15 
săteni frecventează Liturghia greco-catolică susţinută de un 
preot ce vine periodic din Sângeorz-Băi şi oficiază slujba în 
casa fam. Pop). Pentru ca totul să fie impecabil ia venirea 
arhiereului pentru a sfinţi truda muncii poienarilor, în exterior 
s-au extins gardurile frumoase din piatră cioplită şi leaţuri, s-au 
curăţat şanţurile, s-au refăcut complet podeţele, nu puţine la 
număr, s-au construit două pridvoare la intrările principale care 
au întregit aspectul arhitectonic al bisericii şi s-au turnat alei din 
beton mozaicat din drum şi uliţă până la intrările principale în 
biserică. în casa parohială preotul a amenajat un birou parohial 
cu o bibliotecă şi o cameră cu o frumoasă colecţie de icoane şi 
alte obiecte de cult.

Toate s-au terminat la timp fiindcă, la chemarea vrednicu
lui preot au fost zile în care au fost la lucru şi peste 100 de băr
baţi, femei şi copii. Aşa s-a putut ca acest locaş de cult din 
Poiana Ilvei -  Biserica Ortodoxă -  sâ se poată considera la 
această dată, Mica catedrală de pe llva.

în ziua dinainte stabilită, distinşi oaspeţi au fost întâmpinaţi 
la poarta de intrare în sat de către un grup de călăreţi, avându-l 
vătaf pe dl. Anchidim I. Guzu care au gardat faţă-spate şi lateral 
maşina cu care P.S. Dr. Irineu Pop Bistriţeanul, însoţit de cei 
doi diaconi din grupul de preoţi, în frunte cu P.C. părinte pro
topop de Năsăud Ioan Dâmbu, până în faţa bisericii unde înal
tul oaspete a fost primit după obiceiul pământului cu pâine şi 
sare. A început apoi slujba arhierească mai întâi în biserică 
apoi pe scena amenajată în aer liber în partea de sus a bisericii, 
slujbă la care au participat 5000 de oameni. Poiana nu a avut 
atâţia oaspeţi niciodată şi nici nu o să mai aibă degrabă.

Pentru munca depusă, preotul nostru paroh, Stelian 
Părăscan, a fost investit cu titlul de Iconom cu dreptul de a 
purta brâu roşu.

Această grandioasă adunare prilejuită de slujba 
arhierească de resfinţire a bisericii din Poiana Ilvei a făcut ca 
fiecare poienar să-şi rostuiască câte ceva nou pe lângă casă şi 
să-şi pregătească casa pentru oaspeţi. Acest eveniment de 
început de secol şi mileniu va rămâne nu numai pentru pelerinii 
care ne-au onorat cu prezenţa, o zi de neuitat.

Aşa că ceea ce s-a construit cu 99 de ani în urmă s-a 
săvârşit acum, la început de secol şi de mileniu, prin munca şi 
contribuţia unei mâini de oameni îndrumaţi cu pricepere şi 
competenţă de preotul lor paroh. Fie ca aceste mari înfăptuiri 
să fie urmate şi de altele, dacă Dumnezeu ne va ajuta să rede
venim din nou comună.

OFILAT VARVARI

Lirica

"D a ca
(variantă someşană)

Dacă vântul bate ploile-n aversă 
Şi pe rând culcate florile pălesc,
Dacă luna taie negura perversă 
Noaptea, când la sfârcuri pruncii 
aţipesc,

Dacă în talangă visul ţi se stinge 
Când, cuprinşi de bură, 
munţii lenevesc,
Dacă rădăcina seva ţi-o respinge 
Şi cu umilinţă astrele-ţi zâmbesc,

Dacâ-n răsărituri norii te abundă 
Dar, crezând în Soare, neschimbat 
trăieşti,
Dacă primăvara veşnic te confundă 
Cu tăcerea nopţii, ruginiu când eşti,

Dacă începutul aripile-ţi frânge 
Dar, privind sfârşitul, laurii te-mbună, 
Uită-te fa cerul care astăzi plânge 
Şi la vremea care mâine se răzbună.

O c /tc i tâ c
Ochii tăi, măicuţă, au aprins în lacrimi 
Visul înălţării, glorie prin patimi.

Colţul de năframă timpul ţi-l împunge, 
La izvor te cheamă clopotul ce plânge.

Viaţa ta întreagă ţi-ai jertfit-o nouă, 
Albul de la tâmple, florile de rouă...

Şi, ca să ne fie ruga mai flămândă, 
Ţi-ai clădit altarui doar la noi în tindă.

S a tu l tnect
Ai fost mereu împodobit în măguri 
Şi-n lacrimi lungi ţi-ai spintecat trufia, 
Dar n-ai ştiut cetăţii să-i alături 
Un stâlp ce-a vrut să-mbrace veşnicia.

în brazdă truda singur ţi-o răstoarnă 
Căci mi-ai ucis pruncia în răzvoare,
De nu mâ vrei, mai mult amar îmi 
toarnă,
Dar dă-mi speranţă-n razele de Soare.

Copacii tăi ard nori întregi de ploaie 
Şi te desfată-n pofte la ojână 
Sub talpă iarba visele-ţi îndoaie 
Şi-n lanuri pâinea-ţi muşcă doar 
ţărână.

Azi nu-ţi mai simt izvoarele pe dealuri 
Şi nici în munte buciumul cum sună, 
De n-am ştiut prin jertfă să fac valuri, 
La sânul tău în doine mă adună.

GRIGORE AVRAM
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Apicultură

Stupâritul în zona Bistriţa-Năsăud
în zona centrală a 

Transilvaniei practicarea 
apiculturii este pomenită în 
documentul inedit din anul 
1734, descoperit în bilioteca 
Liceului din Aiud şi care cuprinde obiceiuri legate de apicul
tură, modul în care se îngrijeau albinele, “doftoria” albinelor, 
cum trebuie înmulţite şi altele. Documentul are o valoarea 
istorico-etnografică deosebită pentru zona la care se referă, 
în speţă zona Bistriţa-Năsăud, prin faptul că în conţinutul 
său tratează în mod complex aspectele legate de această 
îndeletnicire, atât de dezvoltată pentru perioada feudală, pe 
întreg teritoriul locuit de români.

Acesta este primul document care atestă întreaga gamă 
de tehnici şi obiceiuri legate de creşterea albinelor în mediu! 
rural din Transilvania. în acest document, numit şi "Cărticică 
de albinărit”, este pomenit 'brăcuitul” sau vânătoarea de 
albine.

Omul, în veşnica căutare a mijloacelor de trai, s-a 
îndeletnicit, acolo unde mediul i-a permis, şi cu vânătoarea 
stupilor din scorburile copacilor, pentru a le lua mierea.

în zona Năsăudului acest mijloc de obţinere a mierii de 
albine pe calea brăcuitului, era practicat destul de mult, la 
fel ca în zona Dejului, Clujului, Mureşului, cât şi în zona 
Codru (Baia Mare).

Denumirea aşa-zişilor vânători de albine în toată 
această zonă etnografică este de “brăcari", iar procesul în 
sine “a brăcui", a căuta, a merge după albine sălbatice, 
după miere. întreaga Transilvanie este plină de astfel de 
denumiri. Interesant de remarcat faptul că acest termen de 
“bărc” se întâlneşte şi în Oltenia şi Muntenia, unde există şi 
localitatea Bârca aproape de Dunăre. Pe aceste locuri erau 
multe păduri de sălcii cu scorburi prielnice înmulţirii 
albinelor sălbatice.

Brăcuitul se execută cu ajutorul unei unelte străvechi 
care poartă numele de “corn de brăcuit",instrument” făcut 
dintr-un vârf de com de vită. Ambele capete ale cornului 
erau inchise, capătul cel mai larg, cu o închizătoare mobilă, 
iar la celălalt capăt, mai strâmt, se astupa cu un dop. 
Aceste cornuri de brăcuit, erau frumos ornamentate 
asemănător coarnelor pentru praf de puşcă.

în afara cornului de brăcuit, brăcuitorul mai avea o cutie 
denumită lacrinţă în care punea fagurii de miere -  momeala 
pentru albinele pe care urma să le prindă.

Brăcuitorul, având pregătite cele două unelte necesare, 
cornul de brăcuit şi lacrinţa cu fagurul de miere, pleca pe 
câmp, acolo unde se găseau cele mai multe flori de unde 
albinele culegeau de dimineaţa până seara. Aici le prindea 
uşor, să nu le strivească şi le introducea pe orificiul cel mic 
în corn.

Apoi, după ce aduna un număr suficient de albine, se 
deplasa în direcţia pădurii unde era convins că va găsi scor
burile cu albine sălbatice. Acolo aşeza cornul de brăcuit (cu 
capătul gros) de fagurele de miere din lacrinţă,scotea 
închizătarea, iar albinele cădeau pe fagure. La ridicarea 
cornului, albinele încărcate cu miere, îşi luau zborul în 
direcţia stupului lor din pădure. Brăcuitorul, la rândul său, 
înregistra direcţia sau “linia de zobr" ştiind prea bine că 
albinele se vor întoarce din nou cu alte ajutoare mai 
numeroase.

Brăcuitorul, abia acum începea să urmărească cu 
atenţie deosebită drumul albinelor până la scorbură, din 
pădure, cercetând cu multă luare aminte scorburile 
copacilor de pe linia de zbor a albinelor. Dacă se întâmpla 
să nu găsească locul albinelor, încerca un alt procedeu şi 
mai primitiv numit “cu copăcitul”, adică observarea copac cu 
copac, din zona respectivă. în fine, după ce brăcuitorul afla 
stupul, însemna locul pentru a şti unde să se întoarcă când 
albinele se linişteau. El avea “feştila” (un fitil de “pucioasă", 
ori un “putregai", vase pentru recoltatul mierii şi unelte 
(secure şi ferăstrău), pentru a găuri scorbura şi a introduce 
înăuntru feştila aprinsă. Gazele rezultate fie că intoxicau 
albinele, fie că le alungau, iar brăcuitorul scotea liniştit 
fagurii cu miere.

Cantităţile de miere obţinute nu erau prea mari, ele vari
ind între 5-10 kg, în rare cazuri mai mult, brăcuitul făcându-se 
numai toamna, în lunile septembrie şi octombrie.

în afară de această îndeletnicire primitivă, a brăcuitului, 
zona Năsăudului mai cunoştea stupii primitivi din trunchi de 
copac -  buduroaiele ~ sau coşniţele împletite din nuiele şi 
iipite cu lut.

Stupii din buduroaie aveau o formă cilindrică, deasupra 
erau acoperiţi fie cu scândură, fie cu o lespede de piatră, iar 
jos aveau tăiat un orificiu prin care intrau şi ieşeau albinele, 
orificiu numit “urdiniş”.

în aceşti stupi se puneau nişte beţişoare -  denumite 
pretci -  pentru a da posibilitatea albinelor să-şi construiască 
fagurii.

Zona mai cunoştea şi coşniţele împletite din curpeni, 
nuiele de răchită ori de papură (speteaza). Toate aceste 
împletituri folosite pentru confecţionarea stupilor erau lipite 
cu lut amestecat cu bălegar pentru a nu crăpa şi pentru a

păstra în stup un microclimat propice desfăşurării activităţii 
albinelor. Şi în acest stup de nuiele, ca şi în buduroaie, erau 
introduse acele beţişoare, fie paralele, fie sub formă încru
cişată, pentru susţinerea fagurilor. în general stupii erau 
păstraţi pe târnaţul casei, puse în şir, cu faţa spre soare, 
dacă era posibil. Un gospodar nu avea mai mult de 3-6 
stupi, sau în cazul când acesta avea stupi mulţi, îi aşeza pe 
o „stălajie" unul peste altul dar tot în târnaţ, ori sub un 
şopron, undeva în incinta gospodăriei.

Erau însă rare persoanele care îşi făceau din aceasta o 
ocupaţie de bază. Ca mai pretutindeni, în acea vreme, 
creşterea albinelor în stupi primitivi se făcea în jurul 
gospodăriei. Primăvara albinele erau scoase de obicei în 
grădină, unde erau lăsate toată vara, până toamna în sep- 
tembrie-octombrie când se „tăiau stupi", adică se scotea 
mierea din aceştia, după ce a fost scos ultimul „puiet”, când 
nu mai erau în faguri „căţei”. începutul secolului nostru a 
venit şi în zona Bistriţei-Năsăudului cu introducerea stupilor 
sistematici, dar şi de această dată organizarea stupinei se 
făcea în grădina casei, conform tradiţiei, nepracticându-se 
albinăritul (ca să-l numim cu un termen mai cunoscut) „pas
toral” sau „transhumant", gospodarii rezumându-se la 
albinăritul „sedentar”. Studiul amănunţit al acestei ocupaţii a 
scos la iveală o serie de obiceiuri străvechi, folosite de 
apicultori până în zilele noastre, obiceiuri întâlnite, dealtfel, 
şi în antichitate.

Documentul descoperit la Aiud îndemna pe apicultori ca, 
„în prima săptămână" a lunii Sf. Gheorghe, să sloboadă 
albinele" şi, în continuare sfătuia: „poţi să le slobozi şi mai 
înainte, la timp frumos, senin, liniştit fără frig, în oricare 
parte a lunii. Dacă slobozi albinele marţea, vor fi certăreţe, 
m âncătoare , p rădă toa re , păguboase, p izm aşe, 
duşmănoase. Dacă le slobozi miercurea vor fi puternice, 
tari, fudule, victorioase, sensibile, zgârcite, colectoare, 
voioase, vesele, grase, neastâmpărate, economicoase şi 
se vor înmulţi. Dacă le slobozi joia, vor fi constructoare, 
muncitoare, ascunzătoare, blânde, blajine, supuse, curate, 
întrege, păstrătoare de ele însele. Dacă le slobozi sâmbă
ta, vor fi fără chef, morocănoase, fără vlagă, schimbătoare, 
fecioare sterpe, sterile, veninoase, zgârcite, închise în 
sinea lor. Sloboade-le joia şi freacă bine cu nisip partea 
dinăuntru a coşniţei acolo unde este mucegai şi trage lână 
albă de ai prin gaura coşniţei, ca albinele străine să nu 
poată umbla acolo. Pentru ca albinele să fie supărate, 
sloboade-le prin postav roşu, dar nu joi, ci miercuri, iar dacă 
freci postavul cu sânge de cocoş şi aşa îl vei trece prin 
gaura-urdiniş atunci vor fi mai fioroase, mai sensibile, mai 
harnice, mai zburdalnice, mai sănătoase, mai muncitoare, 
mai fertile, mai economicoase, umblătoare mai departe, 
mai constructoare. Iar pentru curăţatul de omizi, pune lână 
nespălată sub coşniţă, sau împrăştie în juru! coşniţei sare 
măruntă ce nu lasă omizile dăunătoare-tărâtoare să se 
ducă spre coşniţă; iar locul albinei trebuie ţinut curat, mătu
rat, fără buruiene”.

Dând la o parte superstiţiile, e de reţinut faptul că apicul
torii trebuiau să aibă în permanenţă o deosebită grijă faţă 
de igiena stupului şi în mod deosebit să uşureze iernarea 
acestora.

Se cunoştea lupta împotriva furtişagului, utilizându-se 
pentru aceasta lână trasă prin urdiniş, toate acestea şi 
multe altele contribuind la menţinerea viguroasă a albinelor, 
la dezvoltarea roiului în anul viitor şi la creşterea producţiei 
de miere şi ceară.

Pentru extragerea mierii din stupii primitivi se recurgea 
întotdeauna la uciderea roiului, fie prin afumarea cu pucioasă 
sau cu diferite plante, fie că se înecau în apă. După sacrifi
carea roiului, fagurii se storceau deasupra unui vas cu mâna, 
sau se puneau într-o altă sită deasupra unui recipient în care 
se scurgea mierea de la sine. Fagurii rămaşi cu miere se 
puneau într-un săculeţ de pânză rară şi erau apăsaţi cu suci- 
torul de bucătărie pentru a-i stoarce bine.

Ceara, la fel ca şi mierea, era socotită una din comorile 
stupului. Procedeul tradiţional-al scoaterii cerii din faguri era 
cel cu ajutorul unor „prese”. Se amintesc două feluri de 
prese; unele în care se turnau fagurii fierţi în apă şi altele în 
care se puneau fagurii vechi şi apoi presa în întregime, se 
scufunda în apă fierbinte.

Ceara era adunată cu o lingură de pe suprafaţa apei şi 
pusă într-un vas pentru a se face „sloi”. „Voştinarii”, 
„hoştinarii” umblau apoi din sat în sat, pentru adunatul 
„hoştinei” din care mai extrăgeau (prin procedee proprii) 
restul de ceară. Cei mai mulţi hoştinari erau din Căianu-Mic, 
care cutreierau satele din întreaga Transilvanie colectând 
căruţe întregi de deşeuri. Ei erau de fapt, furnizorii de 
deşeuri.

Ei erau de fapt, furnizorii de ceară pentru atelierele de 
lumânări care existau în oraşele şi târgurile Ardealului.

în trecutul îndepărtat 
„voştinarii” din această 
parte a ţării, ca şi cei din 
părţile Sibiului şi a Ţării 
Oltului, străbăteau satele 

din toată ţara, la fel ca şi „ciubărarii” din Munţii Apuseni, 
ajungând până sus în Bucovina ori la Viena şi în Câmpia 
Panonică, sau spre sud, până în Iugoslavia de astăzi, 
ducând cu ei marca ce avea mare căutare prin acele locuri. 
Studiul agriculturii, în general, la populaţiile stabile din zonă 
şi al albinăritului, în special, ne duc cu ideea că pe aceste 
locuri populaţia băştinaşă a avut în creşterea albinelor o 
ocupaţie permanentă în toate perioadele istorice, ocupaţie 
care s-a perpetuat, aproape în forme neschimbate, până 
către începutul secolului nostru, fapt ce denotă continui
tatea populaţiei româneşti pe aceste meleaguri.

NELU VRANĂU

Rugăciuni-----------------------------------------------------

RUGĂCIUNE

O lisuse, prea scump nume,
Tatăl te-o trimis în lume,
Te-o trimis pentru greşele,
Pentru păcatele mele,
Să mă ierţi, Doamne, de ele 
Să faci bine să mă ierţi 
C-am fost mic şi n-am ştiut,
Tânăr şi n-am priceput 
Şi numai rele am făcut;
Dar mă rog de-amu înainte,
Doamne, să fiu mai cuminte 
Ţâie să nu-ţi mai greşesc 
Şi să nu păcătuiesc.

RUGĂCIUNE DE DIMINEAŢĂ

Mulţumesc, lisuse, ţie 
Că mi-ai dat hodină mie 
Tătâ noaptea m-ai păzit 
Şi mândru m-ai hodinit 
Dimineaţa m-ai sculat 
Şi de toate mi le-ai dat 
Ca să am cu ce trăi 
Până-n ceasul ce-oi muri 
Şi ca să ie am pe toate 
Până-n ceasul cel de moarte 
Şi la sfârşitul vieţii 
Dă-ne, Doamne, iumina-n mână 
Şi Sfânta Cuminecătură în gură 
Şi la-nfricoşătoarea ta judecată 
Dă-ne, Doamne, răspuns bun

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTA CRUCE

Sfântă cruce, armă sfântă,
Toţi îngerii ţie-ţi cântă 
Sfântă cruce, lemn ceresc,
Toţi îngerii te măresc 
Când te pun în piept la mine 
Mă-npreun, Doamne, cu Tine.
Cu dulce Fiuţul tău 
Să mă ferească de rău 
Steag mândru dumnezeiesc 
Dă-mi zile să-mi împlinesc 
Că de nu vom împlini 
Nu ştiu, Doamne, cum om fi 
Şi cum. Doamne, om sta-n faţă 
Câte am făcut în viaţă 
Şi cum, Doamne, om sta la rând 
Câte am făcut pe pământ 
La ziua de judecată 
Să fiu, Doamne, împăcată 
Şi cu Măicuţa Sfântă Preacurată 
Fă bine, Doamne, lisuse,
Din cer şi mă iartă.

RUGĂCIUNE CĂTRE IISUS

O, lisuse, pentru mine 
Bătut-o piroane în Tine 
Şi păcatul meu 
Suferit-ai, Doamne, greu 
Pentru păcatele mele 
Suferint-al multe rele 
C-atâta Te-o chinuit 
Până ce Te-o omorât 
Şi pe cruce te-o suit 
Pe cruce Te-o aşezat 
Cunună de spini Ţi-o dat 
Pentru a nost mare păcat.

Culese de preotul I. LĂPUŞTE 
la văduva PÂRLEA MARIA din Maieru
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Cele 4250 de specii actuale de batracieni şi 

amfibieni, la care se adaugă peste 6150 de specii 
reptiliene, depăşesc, luate îm preună, numărul 
speciilor de păsări (aproape 9000) sau pe cel al 
mamifereior(peste 4250). Reptilele şi amfibienii vii 
nu sunt cu nimic mai primitive decât păsările şi 
mamiferele, comportamentul şi fiziologia lor fiind tot 
atât de complexe şi tot atât de bine adaptate medi
ilor extrem de variate ale habitatelor pe care le-au 
colonizat,

în ciuda dependenţei lor faţă de apă (cel puţin 
în timpul unei părţi din ciclul lor de viaţă), câteva 
anure sunt bine adaptate la viaţa în deşert. Una din 
cele mai bizare este CYCLORANA PLATY- 
CEPHALUS din inima Australiei. în timpul secetei ea 
stă îngropată în nisip: aici secreţiile gelatinoase ale 
pielii formează o peliculă exterioară, un fel de sac 
etanş în care broasca stă în amorţeală până la 
prima ploaie.

în general amfibienii au nevoie de apă încă de 
la primele lor stadii. Aceasta poate fi o problemă 
pentru speciile arboricole, care trebuie să găsească 
locuri umede pentru mormolocii lor. Femeia brotacu
lui marsupial (FLECTONOTUS PYGMAEUS), din 
înaltele păduri umede ale Americii de Sud, a găsit 
soluţia: ea îşi poartă ouăle pe spate într-un săculeţ 
umed.

Ca şi în cazul m am iferelor şi păsărilor, 
broaştele pot fi părinţi exemplari! lată câteva pilde... 
în Chile masculul broaştei lui Darwin adună mor
molocii deja eclozaţi în sacul vocal, unde stau până 
la dezvoltarea lor completă. Masculul broaştei aus
traliene ASSA DARLINGTONI păstrează mormolocii 
în buzunarele de pe flancurile corpului; femela unei 
alte specii de broaşte australiene înghite ouă fecun
date care eclozează în stomac -  acesta stopându-şi 
funcţiile digestive! Femele unei specii veninoase din 
America Centrală (DENDROBATES PUMILIO) îşi 
transportă mormolocii pe spate, unul câte unul, 
până la minusculele căldăruşe cu apă adunată pe 
bromeliacee; femela broaştei râioase din Surina, 
PIPA PIPA, îşi poartă juvenilii în buzunarele de pe 
pielea spatelui.

Pielea amfibienilor conţine glande care secretă 
substanţe toxice utilizate pentru apărare împotriva 
prădătorilor. Salamandra lui WALTL (PLEURODE- 
LES W ALTL) adaugă un caracter defensiv 
neobişnuit: flancurile corpului sunt prevăzute cu nu 
fel de ghimpi, care la atingere injectează toxine în 
ţesuturile moi ale atacatorului.

Mai multe trăsături neobişnuite caracterizează 
strategia de reproducere a salamandrei pătate 
europene (SALAM ANDRA SALAMANDRA). 
Femela păstrează ouăle fecundate în interiorul cor
pului până la eclozare; nou-născuţii putând fii „larve" 
sau juvenili complet formaţi.

Menopoma CRYPTOBRANCUS ALLEGA- 
NIESIS trăieşte în torentele montane din estul 
Statelor Unite. Este de departe cea mai mare dintre 
salamandrele americane (70 de cm). Lungimea sa 
nu este totuşi decât jumătate din cea ia salamandrei 
uriaşe din China (ANDRIAS DAVIDIANUS), care 
atinge dimensiuni de... dragon: 1,80 metri şi 65 de 
kg!

Hynobidele BATRACHUPERUS PINCHONII

din China Orientală sunt venerate sub forma unei 
divinităţi numită „dragonul alb”, iar mlaştina din 
muntele Omei, unde trăieşte această specie, este 
un loc de pelerinaj. Aceasta nu împiedică unii trafi
canţi să urce şi să prefacă în pudră această mică 
salamandră pentru a vindeca, zice-se durerile de 
stomac, soartă pe care o are şi specia japoneză 
ONYCHO DACTYLUS JAPONICUS utilizată în 
medicina tradiţională ca vermifug!?

Salamandra, DICAMPTODON ENSATUS, nu 
ocupă decât vestul Am ericii de Nord. Contrar 
majorităţii salamandrelor, care sunt mute, aceasta 
emite frecvent sunete piţigăiate atunci când este 
deranjată.

Există şi broaşte cu coadă! Este cazul speciei 
ASCAPHUS TRUEI, care aparţine fam ilie i 
LEIOPELMATIDE, fiind localizată în Noua Zeelandă 
şi vestul Americii de Nord. Cu toate că are muşchi 
primitivi care-i permit să mişte acest „rudiment”, nici 
o leiopelmatidă nu are de fapt o coadă veritabilă.

Broasca din Surinam (PIPA PIPA) este unul din 
reprezentanţii cei mai ciudaţi ai anurelor din America 
de Sud, Seamănă mai degrabă cu un... preş cu 
nişte buzunărele în formă de fagure în care-şi 
păstrează mormolocii; nu are coarde vocale, dar 
emite un fel de clinchet sub apă folosind oscioarele 
laringelui şi nu are... limbă -  toate anurele deţinând 
o asemenea armă.

Specia de mai sus are comportamentul nupţial 
tot atât de bizar ca şi aspectul său. Masculul fecun
dează ouăle în apă, urmând un ritual complicat, 
diseminându-le pe spatele femelei, unde rămân şi 
eclozează în buzunarele spongioase ale pielii.

Muite pelobatide, cum ar fi broasca râioasă a lui 
Couch (SCAPHIOPHUS COUCHII), au la fiecare 
picior posterior un pinten asemănător unui hârleţ, 
care îi serveşte să se înfunde foarte repede în 
pământ făcând mişcări circulare pe partea poste- 
rioară. Cu toate că este din aceeaşi familie, broasca 
cu corn asiatică (MEGOPHRYS MONTANA NASU- 
TA) este adaptată vieţii în pădurile umede, unde 
forma şi coloraţia de frunză moartă o fac invizibilă 
pe litiera solului.

Talia broaştelor din genul Bufo variază de la 25 
mm (speciile africane), până la 25 cm. pentru 
broaştele gigant (BUFO BLOMERGI şi BUFO MAR- 
INUS 7) din pădurile Americii de Sud, care ating 
dimensiunile unei farfurii.

Brotăcelul auriu (BUFO PERIGLENES 7) n-a 
fost observat decât în pădurile umede ale rezervaţiei 
Monte Verde din Costa Rica. Această specie n-a 
mai fost observată din 1987 şi se crede că a dis
părut.

Adulţii multor anure veninoase au culori de 
avertism ent foarte  v iz ib ile  dar acest fenomen 
(coloraţie de avertizare) este mai puţin întâlnit la 
mormoloci. Există totuşi excepţii, cum este cazul 
mormolocilor multicolori ai brotăcelului arboricol din 
America Centrală, (HYLA EBRACCATA).

O specie din subfamilia Hemifractinae merită o 
menţiune specială. în afara ciudatelor habitudini de 
reproducere, AMPHYGNATHODON GUENTHERI 
este singura anură prevăzută cu dinţi pe maxilarul

inferior.

Numele de „glass-frog” (broasca de sticlă), dată 
de anglosaxoni centrolenidelor, vine de la pielea 
transparentă a părţii ventrale care permite vederea 
inimii şi-a altor organe interne.

Numeroase anure veninoase din genul 
Dendrobates (D. TINCTO RIUS) din America 
Centrală şi de Sud prezintă culori şi desene con
trastante care nu se găsesc în mod normal decât la 
unele specii de fluturi, colibri sau peşti de recif. 
Secreţiile cutanate ale acestor brotăcei sunt printre 
ceie mai puternice toxine cunoscute, amerindienii 
utilizându-ie pentru otrăvirea săgeţilor de sarba- 
cană.

Şi aici o specie merită o subliniere. PHYLLO- 
BATES TERRIBILIS este atât de veninoasă încât e 
periculos chiar să o ţii în mână. Toxinele din pielea 
unui singur individ sunt suficiente pentru a omorî
20.000 de şoareci; mai puţin de 200 de micrograme 
putând fi fatale unui om.

Un batracian din familia Arthroleptidae reprezin
tă un caz unic printre toate anurele. Aceasta este 
broasca păroasă din Camerun şi Guineea 
Ecuatorială (TRICHOBATRACHUS ROBUSTUS). 
în perioada de împerechere masculul acestei specii 
dezvoltă structuri puternic vascularizate cu aspect 
de păr, pe flancurile corpului şi pe coapse. Se crede 
că aceste „şuviţe de pâr” fals ajută la creşterea res
piraţiei cutanate şi deci a timpului de submersie.

M icrohylidele sunt cei mai mici bacterieni, 
PSYLLOPHRYNE DIDACTYLA are abia 10 mm 
lungime. Este deci nu numai cea mai mică dintre 
anure, ci şi cea mai mică vietate patrupedă. Cea mai 
mare dintre anure este broasca goliat (CONRAVA 
GOLIATA) cu o lungime de 30 cm şi 3,3 kg.

(... urmare la articolul „Recorduri... din lumea 
broaştelor”)

Lumea broaştelor are, ca şi în cazul mamiferelor 
şi păsărilor, locuitori ciudaţi, com portam ente şi 
adaptă ri u im itoa re  pe care o „na tură  dum 
nezeiască” le-a ş le fu it pe parcursul a m ilioane de 
ani de evoluţie. Aceste fiin ţe  poartă şi ele suflete 
sub... „tegum en" şi nu merită ocara şi prostul 
renume cu care oam enii le-au e tichetat prea des. 
Prezenţa lor în varii habitate indică o bună ca li
tate şi d iversita te  a m ediului, locurile unde ele 
lipsesc fiind ori „necurate” , ori prea sterilizate de 
oam eni. în fă ţişarea lor stranie ş i... umedă ne dă 
uneori frisoane dar nim ic nu e mai cald-răcoros 
decât un brotăcei - prinţ al bălţii ţinut în căuşul 
palmei.

I. HOZA
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Oameni de eeamg ai Maierului

ION BARNA
ETNOGRAF Şl FOLCLORIST (8)

Piesele folclorice exteriorizează şi reinterpretează datele universului mental al 
colectivităţii în plan mitic şi alegoric"30. De aceea: După ce au fost servite mâncările 
pe masă, înainte de a începe mâncarea, starostele spune următoarele, după ce 
spune că poate băutura n-a fost tocmai de ajuns, dar

Eu îndată voi aduce 
Vin şi băutură dulce,
Vin şi băuturi
Pregătite pentru a D-voastre guri.
Eu albu-oi încăleca 
Şi la Bârgău m-oi ţâpa 
Şi minten oi înturna;
Tare mult n-oi zăbovi,
Două-tri săptămâni de-a fi,
Că alba-i a făta 
Şi mă tem c-a lepăda 
Şi mânzu s-a despotcovi 
Şi nu ştiu, zâu, cum a fi 
Pute-oi în grabă veni?
Avem şi socăciţă aleasă 
De la Bucureşti trimeasă,
Au mânat-o la moară cu grâu roşu 
Să toarne-n coşu.
Moara n-a fost bună de grâu
Ea a picat şi s-o înfiat din jos de brâu
Dar moara. îndărătnică tare,
O pus coada pe spinare 
Şi du-te pe lătoc în vale!
Morăriţa de năcaz 
îşi băga tabac pe nas,
Dar morarul, meşter mare,
O băgat mâna-n buzunare 
Şi-o scos două ciocănele 
Şi-o făcut cioc-poc 
Şi-o venit moara ia loc!
Şi-o turnat în coşu 
Grâu roşu.
Şi-o venit tri tărăţe şi-o fărină 
Pân-o fost covata plină.
Făina în saci s-o pus

Şi acasă s-o adus
Şi-n mâna socăciţii s-o pus.
S-a apucat socăciţa de muncit 
Cu nişte mâini albe, soponite 
Ca nişte tânjeli pălite.
Şi-a dat poalele până din sus de genunchi 
Să poată face mâncările dulci.
Foarte bine a pregătit
Mac cu miere
Spre a D-voastră plăcere;
Cu smochine, cu strachine 
Ca să guste orişicine.
Placă-Vă şi vă ospătaţi 
Şi din barbă aşa daţi,
Mai târziu vor veni şi zămurile,
D-voastră să vă mâncaţi cărnurile, 
Socăciţelor să rămână zămurile! 
D-voastră mâncaţi gâluştele,
Socociţele să roadă frunzele.
Au făcut şi la staroste o găluşcă mititea 
Cât o căvăţea,
Doară s-a hrăni cu ea.
Dvs. care n-aveţi d© ajuns cuţite şi fur- 
cuţă,
Eu oi prinde iapa la căruţă 
Şi m-aoi duce la Bârgău 
Că de-acolo îs şi eu.
Voi aduce cuţite şi furcuţe 
Cu mănunci de dudău,
Care costă numa’ un leu.
Dvs. îţi face bine şi-ţi ospăta!
Deci pe lucru să vă puneţi 
Şi flămânzi să nu rămâneţi!
C-asta-i mâncare românească 
Cine mâncă din ea, să trăiască!

Divinizarea grâului cunoaşte la români aspecte foarte vechi căci „Grâul tot
deauna a fost considerat ca un obiect prin jertfirea căruia se adoră pe 
Dumnezeu’’31, ae aceea el a dobândit în ierarhia plantelor un loc privilegiat 
fiind considerat „cellu mai nobile dinte productele cereali din care se face 
pâinea”32. Pentru aceste considerente menţionarea lui în ritualuri este foarte 
frecventă, aşa cum şi produsele din grâu care însoţesc acestea. în cuprinsul 
acestei „starostii" revedem imagini din tehnologia grâului, scene pe care le 
întâlnim în „Pluguşor” sau „Cântecele cununii”.

(va urma)
LiViU PĂiUŞ
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ORIZONTAL: 1) Familie din satul Pripas 
alcătuită din Alexandru, soţ, Zenobia, soţie, 
şi unicul lor fiu, Ion, cel care aşa de mult a 
iubit pământul, încât nu a avut parte de el
-  Toma Bulea. 2) Familia învăţătorului 
Zaharia, din Pripas, prototipui tatălui lui 
Liviu Rebreanu, care s-a implicat în viaţa 
satului -  Fata lui Vasile Baciu, orfană de 
mamă, ademenită de Ion va deveni soţia 
acestuia şi se va spânzura din cauza 
neînţelegerilor cu tatăl, soţul şi socrii. 3) Un 
oarecare (fig.) -  Hotelul din Sibiu unde avu 
loc „un banchet de cunoştinţă" în cinstea 
„Astrei" la care a participat şi Titu Herdelea.
4) „Singurul copist român de la judecătoria 
din Armadia, unul din pretendenţii dăscăliţei 
de pe vremea când jucau împreună teatru 
în Monor” (Pop) -  Fiica doctorului Filipoiu 
din Armadia, „care era privită între toate 
drept cea mai de frunte şi cu care Laura era 
cea mai intimă". 5) Fiice (mold.) -  Apare 

Savista! -  în orice sens! (6) Ion e pe margini! -  Zeiţă la indieni -  Haină groasă de iarnă. 7) Mândria 
familiei Herdelea: „Avea douăzeci şi trei de ani şi era înalt, cam deşirat, cu o faţă lătăreajă, ochi 
albaştri spălăciţi şi o frunte largă. Mustăţile nu-i prea creşteau şi de aceea le rădea, zicând că se 
poartă după moda anglo-americană”, a publicat poezii în „Familia" -  Orăşel în Birmania. 8) Profesorul 
de matematici Dragu din Armadia, tatăl domnişoarei Lucreţia, o fată „micuţă, oacheşă, visătoare", pe 
care Titu Herdelea „o iubea de vreo trei an/” -  Val încurcat! 9) Profesia lui Ion Pintea, unul din fraţii lui 
George, „copleşit de muncă şi care n-am nici vreme şi nici poftă să mă amestec în zâzaniile politice".
10) „Radium emanation" (abr) -  Capul lui Petrişor! -  Tânărul „slăbuţ şi mititel, el însuşi poet şi redac
tor la un ziar din Sibiu, se împrieteni cu Titu şi se oferi să-i fie călăuză credincioasă şi nepărtinitoare” 
(Barbu). 11) Avocatul „foarte căutat din Armadia, susţinut de toată România", candidat la postul de 
deputat al circumscripţiei locale, în urma decesului deputatului Ion Ciocan (Victor) -  Control (abr.). 12) 
Feciorul Glanetaşului din Pripas căruia „Glasul pământului" i-a curmat „Galsui i u b i r i iReprezentant 
al ei la serbările „Astrei” din Sibiu a fost şi Titu Herdelea, ca trimis al ziarului „Tribuna Bistriţei” -  
Mioare. 13) Una din fiicele lui Zaharia şi a Măriei Herdelea, se va căsători cu George Pintea, în ciuda 
simpatiei acesteia pentru studentul medicinist Aurel Ungureanu -  Locuitor din Pripas, „mititel, cu părul 
gălbui şi glasul subţire”, participant şi el la hora din sat (Trifon).

VERTICAL: 1) Mezina familiei Herdelea -  Unul din numeroşii copii ai bătrânului Pintea, medic de 
profesie, stabilit la Sibiu, „având o clientelă straşnică, de-l invidiază până şi străinii''. 2) Localitate nu 
departe de Pripas, de unde a venit la nunta Laurei cu George Pintea, tatăl acestuia, preotul -  Lac în 
Turcia, 3) Os al articulaţiei piciorului -  Frate de cruce cu George Bulbuc, care-l văzu pe Ion cu Ana 
sub nuc, spunând tuturor lucrul acesta, vorbele sale „loviseră pe George drept în suflet" (2 cuv.) 4) 
Năsăud, pe extremităţi! -  Partea capului lui Ion, strivită de George cu sapa, când l-a surprins pe aces
ta noaptea în livada sa (pi.) -  Maxim Florica, 5) Rege în Colchida (mit.) -  Sat nu departe de Armadia
-  Localitate în Belgia. 6) Furtună cu ploaie (abr.) -  Simion llina -  Unealtă folosită la tăiatul lemnelor 
pe care George „înadins nu luase, gândindu-se c-o să-i trebuiască acasă", când spusese la toţi că 
pleacă la pădure. 7) Nume purtat de Circe (mit.) -  „Flăcăii îşi încolocesc braţele mereu mai strâns pe 
după mijlocul fetelor... Sânii acestora tremură sub iile albe şi ating din când în când pieptul flăcăilor, 
tulburându-le ochii şi inima". 8) Râu în SUA -  Locul în care se prăvălise George după bătaia cu Ion 
la sfârşitul horei -  „...domnilor, că trage îngrozitor aici!", singura intervenţie a deputatului Ion Ciocan 
pe tot timpul mandatului său de parlamentar. 9) Cârciumarul evreu din Pripas care se sinucide din 
cauza afacerilor falimentare cu notarul Stoessel! -  Apare Alexandru! -  Acute! 10) „... trec şi omul tre
buie să facă ceva în viaţă, altfel nu-i vrednic să trăiască...", este filosofia lui Titu Herdelea la 
despărţirea sa de preotul Belciug (sg.) -  Gospodarul Toma din Pripas, tatăl lui George, unul din frun
taşii satului. 11) Tătaru Nicolae -  însuşire a Zenobiei Glanetaşu -  Avocatul Grozea din Cluj, soţul 
Ludovicâi Pintea, părinţii a „doi copii, un băiat şi o fetiţă". 12) „Singurul funcţionar român de la poşta 
din Armadia, prieten bun cu Herdelea. Ştiind că Pintea ceruse mâna Laurei şi trecându-i prin mână 
telegrama, nu l-a lăsat inima să nu fie cel dintâi care trimite familiei întregi felicitările cuvenite"-„Leafa 
ce i-a fost reţinută pe timpul suspendării" lui Zaharia Herdelea urma s-o primească de la percepţia din 
Armadia, după reinstalarea sa la şcoala din Pripas.

Dicţionar: HICE, SRI, TAMU, AROA, EETA, SPA, TLR, A EA EA, SAIL

S-au născut în Iulie, 
august, septembrie 2002

Andronesi Victoriţa-Alina, Bob Dinu, Cărbune loana- 
Maria, Varvari lovu, Bizău Cristian-Daniel, Buia Dorina- 
Maria, Păţitu lonuţ-llie, Şandru Valentin, Donea Adriana- 
Sorina, Chisăliţă Dorina-Maria, Hodoroga Sanda- 
Florica, Ureche Grigore-Daniel, Bumbu Gabriela-Maria

Să crească mari, înţelepţi ş i frum oşi!

S-au căsătorit în iulie, 
august, septembrie 2002

Rebrişorean Ioan cu Candale Cristina-Estera: Ogîgău Solomon 
cu Buia Maria: Borş Vasile-lonuţ cu Tămaş Sanda-Domniţa; 
Pop Lazăr cu Hoza Silvia; Moravetz Silviu cu Kapdebo Erica- 
Mirela; Ureche Viorel cu Găluşcă Floarea; Hoza Ilie cu Candale 
Ana-Maria; Hoza Vasile cu Moldovan Siivia-Lenuţa; Găluşcă 
Ovidiu-Dumitru cu Pui Anca-Mihaela; Borş Augustin cu Ureche 
Viorica; Sîdor Anton-lon cu Ursa Georgeta-Maria; Pop-Buia 
Petru cu Gherghel Maricica; Hădărău lacob-Dănuţ cu Ometiţă 
Florica; Boca Silviu cu Răzvanţă Anca-Maria; Flămînd Dumitru 
cu Ureche Victoria; Mihali Ioan cu Berende Silvia; Rebrişorean 
Vasile cu Deac Floarea; Sângeorzan Vasiie-Anton cu Ureche 
Mărioara-Silvia

Casă de piatră!

Au decedat în aprilie, 
august, septembrie 2002

Bouţan Ioan -  75 ani; Motofelea Saveta -  77 ani, 
Bolfă Titu -  46 ani; Scurtu Augustina -  52 ani; 
Scridonesi Vaier -  78 ani; Burta loachim -  81 ani; Hoza 
Irina -  82 ani; Candale Ilie -  79 ani; Sângeorzan 
Alexandru -  78 ani; Motofelea Lucreţia -  62 ani; Sidor 
Simion -  72 ani; Salamon iosif -  45 ani; Luchi Floarea -  
69 ani; Avram Victoria -  78 ani; Bolfă Maria -  97 ani; 
Barna Teodor -  81 ani

Dumnezeu să-i odihnească!
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I o a n  A l e x a n d r u
S-au împlinit în mijlocul lui septembrie 2 ani de la 

trecerea poetului Ioan Alexandru la cele veşnice. 
Un grup de scriitori bistriţeni, admiratori ai proetului 
au luat iniţiativa ridicării unui bust al lui Ioan 
Alexandru în oraşul transilvan în care a fost la 
multe întâlniri cu cititorii şi în care a ţinut prelegeri 
de neuitat. Bustul este opera sculptorului Vasile 
Gorduz (n. 1931 la Trifeşti -  Orhei, în Basarabia), şi 
in opinia celor ce au fost de faţă la momentul festiv 
al dezvelirii şi inaugurării este o reuşită, înfăţişând 
un Alexandru „cu priviri vizionare şi cu buzele mereu 
întredeschise pentru a elibera, după caz, fie surâ
suri imponderabile şi angelice, fie muşcături 
benigne şi fraze vitoperante, scriitor din neputinţa 
de a se acredita ca apostol şi poet paradoxal, 
pregătit mereu să-şi mântuie răzvrătirea în elan 
apologetic şi senzualitatea în substanţa liturgică şi 
în spasm profetic, tentat de lume, dar sedus mereu 
de istoria sacralizată şi de viitorul paradiziac” (Paul 
Şuşarâ)

Cu acest prilej a fost lansat şi primul număr al 
revistei „Grai", o revistă cât o carte, însumând 200 
de pagini. într-un succint articol program se fixează 
profilul revistei şi se menţionează că „primul număr 
este dedicat lui Ioan Alexandru (1941-2000), mar
când astfel manifestările de la Bistriţa din 14 sep
tembrie 2002. Zodia generoasă a operei şi per
sonalităţii lui Ioan Alexandru, sub care debutăm, va 
îngădui continuarea demersului nostru. Cu atât mai 
mult. tonul nostru optimist este motivat şi prin faptul 
că Asociaţia culturală ALUMAR, sub egida căreia 
apare revista, va organiza Festivalul de creaţie 
Ioan Alexandru în luna septembrie a fiecărui an".

Cele mai numeroase sunt evocările: secvenţe 
ale unor amintiri în care apare studentul clujean, 
transferat apoi la Bucureşti (transferat în urma unei 
exmatriculări datorate numeroaselor absenţe), lec
turi avântate în cenacluri studenţeşti, prietenia cu 
colegi de generaţie, studiile în Germania, 
descoperirea credinţei.ca mijloc de mântuire şi sal
vare sufletească, conferinţele misionare în lungul şi 
latul ţării entuziasmând publicul care-l ascultă cu 
admiraţie şi uimire, cadru didactic universitar la efe
mera catedră Eminescu din cadrul Filologiei 
bucureştene, senator şi om politic după Revoluţia 
din Decembrie 1989, până tragicul an 1995 când un 
accident cerebral îl ţintuieşte în ultimul lustru al vieţii 
la pat, îndurând suferinţa cu o răbdare de Iov biblic 
şi înţelegând cursul creştin al acesteia.

Urmează o selecţie bine făcută de pagini de 
critică; sunt prezenţi cu fragmente semnificative cei 
mai importanţi critici literari care au scris despre 
Ioan Alexandru: Eugen Simion, Ion Bălu, Victor 
Felea, Gheorghe Grigurcu ş.a. Nu lipsesc nici

poeziile omagiale, dintre care unele foarte fru
moase, Scriu asemenea poezii Ion Florea, Matei 
Albastru (prietenul său din anii de liceu clujean şi de 
început de studenţie filologică) Adrian Popescu, 
care semnează o sensibilă elogie funebră: A murit 
Ioan cel care văzuse îngeri: „A murit poetul cel 
blând cu faţa de prunc,/A murit poetul cel cârn care 
văzuse îngeri/a murit Ioan născut într-un sat cu 
dealuri şi pomi din Ardeal...” Nedumereşte totuşi 
absenţa lui Adrian Păunescu, unul dintre apropiaţii lui 
Ioan Alexandru, care la moartea poetului, în septem
brie 2000, a publicat în „Adevărul literar şi artistic", o 
elegie cu accente hiperbolice în stilul său poetic incon- 
fundabil: „De-ar şti pe cine pierde azi Ardealul/Ar 
izbucni în plâns măcar pe hartă/De-ar şti pe cine 
pierde România/Pentru un ceas ar fi ea însăşi 
moartă”.

O valoare documentară deosebită o au paginile 
de corespondenţă: scrisorile către P.S. lustinian 
Chira al Maramureşului, prin 1966, când l-a întâlnit 
Alexandru stareţ la mănăstirea Rohia, locaş 
duhovnicesc de care poetul a fost atât de legat 
sufleteşte, scrisori care mărturisesc o dramă 
sufletească din anii adolescenţei şi echilibrul moral 
dobândit prin credinţă, scrisorile către poetul şi pri
etenul Ion Cocora şi mai ales scrisorile către părinţi, 
dedicaţiile pe cărţi pentru aceştia, modele de 
scrisori familiale, mărturisind o adâncă recunoştinţă 
faţă de cei care i-au dat viaţa, după îndemnul biblic: 
„Tinere, cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să 
trăieşti mult şi bine pe pământ".

Frumuseţea acestei cărţi (căci o carte este!) este 
dată şi de eleganţa tipăriturii, de bogăţia icono
grafică (avem la un loc aproape toate imaginile 
fotografice cu poetul Imnelor), precum şi repro
ducerile celor ale unor picturi ce „corespund” cu 
textul şi cu ideatica unor imne.

O carte frumoasă ce merită lauda argheziană 
(„cinste cui te-a scris”) şi consemnăm cu preţuire 
numele celor ce s-au osândit sâ o dea la lumină: 
Vasile Vasinca (preşedintele Asociaţiei Culturale 
ALUMAR), Director: Radu Feldiorean, Redactor şef 
Dumitru Cerna; Redactor şef adjunct: Ioan Ciola, 
Secretar de redacţie: Florica Vasinca, în numele 
familiei poetului mulţumeşte emoţionat şi emoţio
nant fiul său loachim: „vestea că aţi hotărât înaintea 
tuturor să aşezaţi amintirea lui Ioan Alexandru în 
mijlocul Dumneavoastră, aşezând umbra chipului 
său în vatra oraşului Bistriţa ne-a bucurat nespus. 
Iniţiativa pune în lumină statornicia şi sensibilitatea 
pentru cuvânt a ardelenilor, lăudată în atâtea rân
duri de poeţ”.

ION BUZAŞI

Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale 
Crăciunului şi Anului Nou 2003, “Cuibul 

visurilor” urează tuturor cititorilor şi 
colaboratorilor săi “Sărbători feric ite!” şi

„La mulţi ani!”

Saloanele Liviu Rebreanu
Manifestare culturală de referinţă nu numai în peisajul literar al judeţului de 

obârşie al marelui romancier ci şi în cel al întregii ţări, ediţia din acest an a 
„Saloanelor Rebreanu"s-a desfăşurat sub cele mai bune auspicii.

Organizatorii -  Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural 
Naţional, Complexul Muzeal Judeţean, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa de 
Cultură a Sindicatelor Bistriţa au invitat personalităţi de marcă ale mişcării literare 
româneşti, printre care numeroşi exegeţi ai prozei rebreniene. Au răspuns cu solici
tudine: Niculae Gheran -  editorul operelor complete, Ioan Simnuţ, Ioan Rotaru, 
Nicolae Creţu, Stancu llin, pentru a nu aminti decât câţiva.

Programate a se desfăşura pe durata a trei zile -  26 -  28 noiembrie, manifestările 
s-au structurat pe mai multe momente distincte. Astfel, în prima zi, participanţii s-au 
întâlnit cu.elevii Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu", onorând cu prezenţa festivi
tatea de premiere a laureaţilor celei de-a 3-a ediţii a concursului de creaţie literară 
„Ioan liieş". în paralel, s-au desfăşurat lucrările juriului condus de prof. univ. dr. Ioan 
Rotaru care a premiat cele mai bune lucrări participante la concursul literar „Liviu 
Rebreanu", manifestare ce s-a reluat cu acest prilej, după o mai îndelungată 
„perioadă de tăcere". Marele premiu al acestei ediţii a fost adjudecat de prozatorul 
bistriţean Cornel Cotuţiu.

Seara, la Complexul Muzeal Judeţean, participanţii s-au întâlnit cu scriitorii 
bistriţeni şi cu reprezentanţi ai mass-media. Momentul de vârf şi al întregii mani
festări din acest an, a fost oferit de Niculaie Gheran, care a prezentat volumul 21 al 
Operelor lui Liviu Rebreanu, Acest volum a apărut în urma unei serioase şi rodnice 
colaborări între Academia Română, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 
Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu", pe de o parte şi Complexul 
Muzeal Judeţean, pe de altă parte, această instituţie încluzând volumul în cadrul 
planului de cercetare ştiinţifică pe anul în.curs.

Incitant, documentat şi atractiv, volumul 21 este dedicat corespondenţei de 
familie (1900 -  1943), ediţia Operelor rebreniene urmând a se îmbogăţi, în anii ce 
urmează, cu încă cel puţin două volume, constituind astfel un unicat în peisajul 
literelor româneşti.

Pelerinajul rebrenian a continuat a doua zi, 27 noiembrie, ziua de naştere a scri
itorului, la Prislop, acolo unde, în prezenţa unui public numeros, întâmpinat de pri
marul Dumitru Mureşan, participanţii au dezbătut tema „Opera lui L. Rebreanu -  între 
ficţiune şi realitate". A fost apoi vizitat Colegiul Naţional „George Coşbuc" din 
Năsăud, iar spre seară a avut ioc, la Primăria din Sângeorz-Băi, o întâlnire cu cititorii 
din acest oraş -  staţiune.

Cea de-a treia zi a Colocviilor s-a desfăşurat la Muzeul „Cuibul visurilor” din 
Maieru, recent intrat în circuitul muzeistic judeţean şi naţional. Primirea a fost de-a 
dreptul emoţionantă, aşa cum numai măierenii ştiu s-o facă oaspeţilor dragi care le 
trec pragul casei. Un grup de fetiţe şi băieţi, în ochii cărora am putut citi nu doar 
emoţia ci, mai ales, mândria de a fi consăteni cu „domnişorul Liviu" au prezentat în 
faţa pregrinilor un recital de colinde, unele venind din timpuri ancestrale. Şi nu pot să 
nu-mi amintesc cum, acum câţiva ani, marele poet Ioan Alexandru, cu lacrimi în ochi, 
îngenunchia în faţa micilor colindători măiereni, înclinându-se, de fapt în faţa mirifi
cei copilării a întregii oameni.

Colocviul cu tema „Tinereţea lui Rebreanu", care, de fapt, a încheiat ediţia din 
acest an a manifestărilor, a beneficiat de intervenţiile la obiect şi pertinente ale lui N. 
Gheran, I. Simuţ, N. Creţu, Stancu llin şi, nu în ultimul rînd ale uimitorului dascăl şi 
muzeograf SEVER URSA. OMUL care a format generaţii de OAMENI şi care şi-a 
dedicat, aproape 50 de ani cinstirii şi punerii în valoare a moştenirii rebrerjiene.

Nu putem încheia aceste sumare gânduri, fără a mulţumi pentru implicarea direc
tă şi semnificativă primăriilor din: Bistriţa, Năsăud, Sângeorz-Băi şi Maieru.

încă o dată Rebreanu s-a întors printre „oamenii de pe Someş”.
MIRCEA PRAHASE
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Cartea

O fila t VARVARI

După ce şi-a risipit ani de-a 
rândul prin diferite publicaţii arti
cole cu tematică de istorie 
locală, Dl. Prof. Ofilat Varvari din 
Poiana llvei (originar din comu
na Feldru, debutează în iuna_______________________
iulie a acestui an la Editura "
Napoca Star din Cluj Napoca cu
documentata broşură monografică, - aşa cum şi îi stă bine 
unui profesor e ce a absolvit istorie-filozofie-BISERICA 
ORTODOXĂ POIANA ILVEI, Judeţul Bistriţa-Năsăud, a 
cărui cuprins însumează 55 de pagini.
Lucrarea începe cu un cuvânt înainte 
al autorului, în care consemnează 
împrejurările în care a apărut această 
broşură: „Ideea apariţiei acestei cărţi 
aparţine preotului local, pentru a con
semna şi pe această cale evenimentul 
resfinţirii bisericii, în urma lucrărilor de 
renovare şi a înzestrării cu o frumoasă 
pictură.” Autorul ţine să arate în con
tinuare că această lucrare este de fapt 
„un capitol dintr-o lucrare de cercetare 
a istoriei locale, cu o largă respiraţie 
ştiinţifică, ce se află în pregătiri 
avansate pentru tipar, intitulată - 
Poiana llvei până la începutul mileniu
lui trei-file de monografie-,

„Cititorul va descoperi în lucrare că 
viaţa religioasă s-a desfăşurat cu 
multe secole în urmă şi în aceste 
locuri izolate, în rariştile şi poienile 
codrilor seculari...” La baza ei (a lucrării) stă o largă paletă 
de informare, constând din lucrări generale, lucrări spe
ciale, documente de arhivă edite şi inedite." în încheierea 
„Cuvântului înainte” autorul aduce mulţumiri celor care l-au 
ajutat în munca de documentare şi informare. Aceştia 
sunt: Badea Anchidim Ureche şi Virgil Ureche, inginerii sil
vici Alina şi Valentin Lupşan. Un cuvânt aparte de mulţu
mire părintelui Părăscan Stelian pentru sprijinul material şi 
redactorului acestei lucrări Dinu Virgil Ureche (directorul 
editurii).’’

Lucrarea continuă cu primul capitol: „Biserica din 
Poiana llvei -  evoluţia istorică” capitol în care consem
nează printre altele : „Satele ilvene îşi au originea în 
deplasarea unei părţi din populaţia localităţilor Rodna
(1235) şi Maieru (1440) pe meleaguri".....Primii măiereni
care au trecut dealul, din Valea Someşului Mare în Valea 
llvei, şi-au luat biserica strămoşească în suflet, iar alături 
de gospodăriile sedentare au ridicat şi „Casa cea plăcută 
lui Dumnezeu’’... Continuă apoi cu pomenirea locaşurilor 
de cult existente pe aceste meleaguri, începând cu 
Mănăstirea de pe Valea Popii" construită înainte de anul 
1700, întrucât la recensământul dictat de Curtea de la 
Viena în anul 1714, „Comuna Maieru avea şase preoţi 
contribuabili, proprietari de case şi pământ” iar în 
Conscripţia din anul 1733 comuna Maieru figurează cu

OFILAT VARVARI -  

Ortodoxă Poiana
Parohia
U tfe i

Cartea

t i
I

PAROHIA ORTODOXĂ 
POIANA ILVEI

213 familii de români şi cinci preoţi, ceea ce-l face pe autor 
să afirme: „Deoarece în vatra satului (Maieru) se afla numai
o singură biserică, a doua nu a putut fi decât mănăstirea 
devenită biserica din Valea Popii-Poiana, deoarece docu

mentele istorice nu pomenesc alte biserici 
la această dată pe Valea llvei.” „Cu prilejui 
înfiinţării Regimului II român de graniţă 
(1763) s-au organizat unităţi administrative 
separate de Maieru, comune cu câte un 
detaşament de grăniceri, Măgura llvei şi 
liva Mare în 1762, Poiana llvei între 1764- 
1766)." „Numai aşa se explică faptul că nu 
este menţionată între mănăstirile existente 
în Transilvania în anul 1772, pierzându-şi 
acest statut înainte de peste o jumătate de 
secol.”

A doua biserică construită pe teritoriul 
de azi a localităţii Poiana llvei este 
„Biserica din Poderei", „Edificarea bisericii 
s-a putut realiza în primele decenii după 
anul 1700”... „Pe un prapor ce s-a păstrat 
de ia această biserică stă scris: „Acest pra
por l-au făcut Mihăilă a lui Vasile a 
Bumbului cu soţia dumnisale Maria, 
Dumnezeu să-i pomenească. în anul 17.. 

Nu se cunosc ultimele cifre."
A treia biserică este biserica din Săcătura Guzului, care 

s-a edificat la 1762, după cum stă scris pe masa de piatră 
care a servit ca pristol, existentă şi astăzi la intrarea în 
cimitir (pe locul ei iniţial) pe care stă scris în litere slavone: 
„1762 Pomana lui Ştefan”.

Actuala biserică, sfinţită la 28 august 1903, s-a constru
it între anii 1900-1903 în timpul distinsului preot Ştefan 
Buzilă, având hramul Naşterii Sfântului Ioan Botezătorui 
,ce se ţine în fiecare an la 24 iunie.

Autorul scoate în evidenţă faptul că poienarii „în condiţi
ile în care banii nu-i scoteau afară din casă”, şi-au ridicat 
biserică prin forţele proprii" refuzând oferta contelui 
maghiar, episcopul Dominic Zichy (1806-1879), de a le 
construi o biserică pe cheltuiala sa, aşa cum făcuse în 
Maieru (1872) şi llva Mică”.

Consemnează autorul în următorul capitol -  Poiana 
llvei parohie independentă - că în „Conscripţia parohiei 
Poiana pe anul 1835, preotul Gavrilă Candale notează:" 
Această parohie s-a ridicat de 74 de ani ..." de aici reiese 
că Poiana a fost declarată parohie independentă de 
Maieru în anul 1761, înainte ca satul să aibă administraţie, 
proprie”.

Urmează în ordine capitolele: Preoţii care au adminis
trat parohia Poiana llvei; menţionând aici preoţii care au

slujit la altarul bisericilor 
pomenite mai sus. Spaţiul cel 
mai larg i-a fost rezervat preotu
lui Ştefan Buzilă care, spune 
autorul, „Face parte din stârpea 
oamenilor rari din care ţinutul 

"Năsăudului nu a dus lipsă"... 
„Vicarul Buzilă a rămas pentru

poienari un model de gospodar greu de egalat şi azi, după
atâţia ani".... Ştefan Buzilă a lăsat în urma sa o biserică, o
casă parohială, (o şcoală azi cămin cultural), o gospodărie 
frumoasă, multe studii şi cercetări istorice, o parohie în 
care toţi locuitorii erau credincioşi, de o moralitate impeca-
bilă, un model de viaţă şi muncă greu de egalat".... După
opinia noastră, lucrarea de bază rămâne „Monografia 
comunei Sâniosif sau Poiana, scrisă şi tipărită în anii 
tinereţii (1910) având 358 de pagini”.

Despre actualul părinte paroh, autorul consemnează: 
„Când a venit la Poiana, nu ştiam că sub înfăţişarea sa 
cuminte, sfioasă, predispusă să asculte cu răbdare pe 
toată lumea, cu vocea molcomă şi blândă, modest, se 
ascunde un vulcan de iniţiativă, ambiţie, hotărâre, curaj, 
dublate de spirit organizatoric, imaginaţie estetică şi 
inteligenţă. într-un cuvânt, o personalitate puternică. Unii 
ar fi tentaţi să considere aceste aprecieri cam exagerate,
însă faptele sale îmi dau dreptate".....pe drept cuvânt se
spune că omul sfinţeşte locul”.

Documentata broşură continuă cu capitolele: Consilierii 
(curatorii) bisericeşti; Câtăreţii (cantorii) bisericeşti; Feţii 
bisericeşti; Preoţii din Poiana în alte parohii, capitol la care 
merită a fi pomeniţi aici cel puţin doi dintre cei mai distinşi 
poienari cu studii teologice. Amintesc aici pe Dr. Ion Pop 
Vicar (1859-1901) căruia îi rezervă mult spaţiu. Este cred 
cea mai amplă biografie ce s-a scris despre această dis
tinsă personalitate. Aş mai menţiona pe cel de-al doilea 
preot cu studii superioare, pe Dl. Pr. Prof. Dr. Alexandru 
Moraru, actualmente profesor la Institutul Teologic 
Ortodox de rang Universitar din Cluj-Napoca căruia, din 
lipsă de date, aşa cum se scuza autorul în cuvântul său 
ţinut cu ocazia lansării cărţii, nu i-a făcut un portret pe 
măsura capacităţii şi activităţii sale pe tărâmul cercetării, 
documentării şi editării de numeroase articole şi cărţi, 
acum lucrând la Istoria Bisericii Ortodoxe Române ce va 
apare în trei volume din care două volume sunt îngrijite de 
dânsul. Este singura faţă bisericească în Comisia 
Naţională de Atestare a Facultăţilor particulare

Lucrarea se încheie cu capitolele: Călugări; Profesori 
de religie; Pictori de biserici; Studenţi; Elevi seminarişti, 
încheind cu Averea bisericii.

Scrisă cu competenţă, pasiune, dragoste şi respect 
faţă de cuvânt, această lucrare (printre puţinele de acest 
gen în ţară -  oare câte parohii săteşti se pot lăuda cu o 
asemenea istorie?) va rămâne un document important 
pentru cei interesaţi şi totodată un imbold pentru alte paro
hii săteşti.

VIRGIL A. URECHE

Soliloc tn ziceri înţelepte

S m m m m m s m  f* /
Despre înfumurare şi sinonimele acestei metehne 

(îngâmfare, mândrie nejustificată, vanitate, trufie, fală, 
infatuare, fudulie, aroganţă, orgoliu nemăsurat ş.a.) există o 
mulţime de ziceri la toate popoarele. De aceea, am procedat 
şi de data aceasta după principiul ad libitum (alege ce-ţi 
place),

Omul înfumurat este un închipuit care îşi dă aere şi se 
crede buricul pământului. Etimologic, cuvântul „înfumurare" 
mai poate deriva şi din expresia „are fumuri”. E adevărat, de 
unde nu-i foc, nu iese fum, dar tot atât de drept este că, cu 
cât focul e mai încins, cu atât fumul scade..

înfumuratul îşi dă ifose, el trebuie să fie musai patetic, 
sforăitor. înfumurarea porneşte dintr-o mândrie nestăpânită, 
din vanitate. Fiecare om are mândria lui, dar numai cel fără 
bună creştere şi educaţie se arată mândru de dimineaţă 
până seara.

Voltaire spunea: „Mândria celor mici stă în a vorbi întot
deauna despre sine; mândria celor mari este de a nu vorbi 
niciodată despre sine". Horaţiu, mai conciliant, zice; „Să ai 
doar mândria cuvenită meritelor”. Shakespeare ne îndeam
nă la un echilibru perfect: „Nu fi trufaş, dar nici nu te înjosi”. 
La BruyCre, tot preventiv şi el, adăuga: “dar cu un merit mare 
şi cu o modestie şi mai mare poţi rămâne un ignorat". Mulţi

încearcă să-şi mascheze infatuarea acoperind-o cu vălul fal
sei modestii.

Fireşte, există o mândrie firească, cum am mai spus, dar, 
vorba lui Jefferson: „Mândria goală dejunează cu belşugul, 
prânzeşte cu sărăcia şi cinează cu dispreţul”. Coşbuc al nos
tru scanda superb: „Multe bunuri are omul,/ Dar virtutea cea 
mai mare/ E să nu se ţină mândru/ De virtuţile ce are./

Să rezmăm şi o dizertaţie a lui lorga cu privire la înfumu
rare, îngâmfare: ...crezând că eşti mâi mult decât eşti, nu vei 
înaintea niciodată spre ceea ce-ţi închipui că eşti. Unii din 
jurul tău îţi zic: dă-mi voie să mă urc pe creştetul tău ca să-ţi 
arăt că sunt mai mare decât tine... Sigur, cocoşul e 
încredinţat că de n-ar cînta el, nu s-ar mai face ziuă nicio
dată... La ce i-ar mai folosi vulturului o coadă ca a păunului? 
Iar, în Mahabharata, întâlnim versetul acesta: înfumurarea 
distruge fericirea celui cu minte puţină.

Să încheiem cu două zicale româneşti de o mare plas
ticitate:

„Butoiul gol sună mai tare decât butoiul plin”.
„Fală goală, traistă i.şoară”.

ION DELAMARGINĂ

Drum
Urcăm de mână spre toamnă
în urma noastră
potecile copilăriei înfloresc
în macii din câmpii
şi păsări călătoare ni se cuibăresc
Tot mai adânc în tâmple,
în vreme ce urcăm,
pe la răspântii ne mai potrivim
din când în când bătăile inimii
pe orbita echinocţiului,
tu ţi-ai luat cu tine
unelte de arheolog
şi sapi în amintire
să descoperi cântecele mamei
adormite pe grindă de truda înălţării,
orologii atârnă de genele mele,
nisipul clepsidrei se scurge discret
prin cutele memoriei,
ajută-mă puţin
să-mi potrivesc depărtarea sub aripi,
în vreme ce urcăm
ridic o mână peste cerul tău
şi-ţi alung norii
din care se mai scutură ploi,
apoi descoperim deodată
că târziul din noi
a-nflorit azi-noapte

IUSTINA ILVA
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(interviu cu primarul Maierului Dl. Ioan Cărbune)

L. R e p o rte r: 
D e c e m b r i e  e 
în to td e a u n a  o 
lună  de b ila n ţ. 
C it ito r ii aş teap- 
t ă  c â t e v a  
a p re c ie r i a le  
p r i m a r u l u i  
p riv in d  u ltim e le  
rea liză ri e d ilita r-  
g o sp o d ă re ş ti pe 

p lan  lo c a l, câ t ş i s c u r t e  r e l a t ă r i  
d e s p re  p ro ie c te  c a r e  n -a u  p u tu t  f i 
î n că  fin a liz a te .

Ioan C ărbune: Cu toate că 2001 a fost 
şi pentru noi un an destul de greu din punct 
de vedere financiar, ne putem mândri totuşi 
cu câteva realizări de mare importanţă 
locală. Astfel s-a reuşit modernizarea de
0,600km . drum  com unal în Valea 
Anieşului. Tot în satul Anieş s-a construit 
un pod peste Someşul Mare, cu deschidere 
de 19ml. Prima lucrare  a costat
1.742.707.000 lei, iar a doua circa 
200.000.000 lei. S-a făcut investiţie pentru 
alimentare cu apă potabilă pe strada Valea 
Caselor, 1 km., cu fonduri suportate de 
primăria Maieru din bugetul local. S-a con
tinuat alimentarea cu apă, încă 300 ml, pe 
str. P rinc ipa lă  şi cu 200m l. pe str. 
Purcioaia. Pe str. Haj s-a făcut îndiguire 
betonată pe distanţă de 770ml. La acestea 
se mai adaugă lucrările de modernizare a 
primăriei: amenajarea unui birou de stare 
civilă, a unui grup social şi a sălilor de 
şedinţă şi de ofic iere a cununiilor. De 
asem enea, s-au e fectua t lucrări de 
reparaţii la sala de nunţi din centrul de 
comună prin schimbarea unui număr de 
4000 de bucăţi ţiglă, plus reparaţii şi stâlpi 
de susţinere la şarpantă.

Unele p ro iecte  loca le  n-au putut fi 
rea liza te  din m otive financiare. Numim 
câteva: suprae ta ja rea  ed ific iu lu i Şcolii 
P ro fesiona le , suprae ta ja rea  ed ific iu lu i 
prim ărie i, continuarea îndiguirii apei la 
Balasâna.

Rep. : E xp rim a ţi, d -le  p rim ar, câ teva  
o p in ii desp re  îm p lin ir i ş i m in u s u ri în 
v ia ţa  cu ltu ra lă  a M aie ru lu i.

I.C.: îh primul rând am avut o mare sa
tisfacţie când, după term inarea lucrărilor de 
finisaj, s-a inaugurat frum oasa sală de 
sport din Maieru, obiectiv de mare im por
tanţă locală. O reuşită s-a înregistrat şi în 
data de 28 noiembrie a,c. când cea de a 
tre ia  zi a „S a loane lo r R ebreanu” s-a 
desfăşurat în cadrul M uzeului „ Cuibul 
visurilor” cu participarea unor valoroşi scri
itori şi alţi oameni de cultură din ţară şi 
judeţ. Nu sunt, însă m ulţum it de slaba 
activitate de la Căminul cultural „Gregoriu 
Hangea” , cu excepţia bibliotecii.

Rep.: P rezenta ţi pe s c u rt câ teva  d in  
p ro ie c te le  de v i i to r  -  ce le  m ai im p o r
tan te  -  pen tru  co m u n ita te a  loca lă .

I.C.: De strictă trebuinţă ar fi: supraeta
jarea şi continuarea lucrărilor de moder
nizare a clădirii Primăriei Maieru şi a şcolii 
profesionale, construirea unui d ispensar 
uman în comună, modernizarea centrului 
civic şi a trotuarelor în Maieru şi Anieş, 
finalizarea alimentării cu apă în Maieru şi 
construirea unui bazin de supraphn de 
1000 ml.

Rep.: Ce în treb a re  a ţi m ai f i d o r it  să v i 
se pună  ş i care  e ră sp u n su l pe care  l-a ţi 
fi da t?

I.C. întrebarea la care aş fi dorit să mai 
răspund ar fi: dacă sunt mulţum it de activi
tatea mea în cei doi ani ai celui de al doilea 
mandat? Aş răspunde mărturisind că ne 
putem mândri totuşi cu o prestaţie bogată 
în realizări. Bineânţeles, nu mi le asum în 
întregime, ci subliniez contribuţia subs
tanţială a Consiliului nostru local, precum şi 
a sa la ria ţilo r P rim ărie i şi al m ajorită ţii 
m ăierenilor care au sprijinit aceste acţiuni.

Mă fo losesc de acest prilej spre a le dori 
tuturor Sărbători fericite şi La mulţi ani, 
2003!

Rep.: Vă m u lţu m im !

SEVER URSA
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Cercetătorii istorici, începând cu căpitanul Antonio Cosimelli
(1) şi până la excelentul studiu al tânărului dr. Lazăr Ureche, con
săteanul nostru (2) sunt unanimi în precizarea că epoca grănicerească 
năsăudeană (1763-1851) a însemnat pentru toate cele 44 de comune 
un factor de progres social-economic şi cultural incontestabil.

Regimul grăniceresc s-a instaurat, cum am mai subliniat în 
episoadele anterioare, cu încrâncenări şi vărsări de sânge, culminând 
cu groaznica frângere cu roata a lui Tănase Tudoran din Bichigiu, în 
1763. Dar urmaşii martirilor de atunci au reuşit sâ smulgă şi drepturi 
pentru generaţiile următoare, între care, pe prim plan, se plasează 
dreptul la învăţătură în limba strămoşilor.

Se ştie, curtea imperială de la Viena hotărâse înfiinţarea re
gimentului cu scopul de a străjui şi a apăra acest colţ al împărăţiei de 
eventualele răzmeriţe interne sau pericole externe, cu deosebire dins
pre răsărit.

Prin prerogativele Statutului Grăniceresc se acordau drepturi 
naţionale, economice, culturale cu consecinţe benefice de lungă 
durată. în schimbul unui lanţ de servituţi şi ai îndelungatului stagiu de 
serviciu militar în slujba Vienei, grănicerii erau, totuşi, absolviţi de 
strânsorile insuportabile ale feudalismului ce se menţinea în celelalte 
părţi ale Transilvaniei. Statutul stipula emanciparea locuitorilor în pla
nurile menţionate mai sus.

Rolul şcolii şi al bisericii a fost hotărâtor în ridicarea stan
dardelor de viaţă, iar cuceririle, pas cu pas, ale unor avantaje, au 
reuşit, în parte, să răsplătească jertfele instaurării noului regim.

Care alte argumente ale emancipării spirituale poate 
convinge mai mult decât strălucita prestaţie pro românească a ves
titelor şcoli năsăudene, cu pleiada lor de dascăli şi căuzaşi luminaţi?

Titlul de „grănicer” devenise purtător de mândrie pe aceste 
plaiuri iar administraţia militară care, în fond, se baza pe promovarea 
unor norme specifice aie administraţiei civile, a condus decisiv la 
mutaţii profunde în mentalitatea şi comportamentul cetăţenilor, la mo
dernizarea vieţii acestora pe toate planurile (3).

Crearea din înalt simţ gospodăresc, dar mai ales păstrarea 
nedivizată a cunoscutelor fonduri grănicereşti, precum şi orientarea 
propice, realizată a acestora au avut darul să creeze şi să consolideze 
autoritatea unor instituţii grănicereşti de prestigiu. Aşa s-au pus trep
tat bazele unei tradiţii care ne particularizează în Transilvania.

Maierul, una dintre cele mai vechi şi mai puternice localităţi 
din ţinut, având şi o tradiţie didactică mai îndelungată, a beneficiat, în 
baza unei „ordinaţiuni”, după 1766, de o şcoală trivială, alături de cele 
din Năsăud şi Monor (4), Această şcoală a funcţionat aici vreme de 50 
de ani, până în 1816, când va fi mutată la Sângeorz. Motivele stră
mutării încă nu ne sunt bine cunoscute. Bănuim că a fost mutată odată 
cu schimbarea reşedinţei comandantului de companie grănicerească.

Analizând mai multe documente referitoare la anul înfiinţării 
primelor trei şcoli triviale, cercetătorii T. Tanco şi A, Fărcaş ajung la 
concluzia că anul 1770 trebuie considerat anul de bază: „La ipoteza 
de mai sus răspunde un singur act, dar cel mai valoros. întâmplarea a 
făcut să se salveze de la dispariţie un document. Este vorba de pro- 
cesul-verbal din 5 ianuarie 1770 redactat la Năsăud în şedinţa comisiei 
economice a regimentului şi în care se arată că este nevoie de 
creşterea contribuţiei comunelor ia susţinerea şcoalelor" (5).

Credeam că este necesară o explicaţie a termenului de „triv
iale”. Se ştie că în accepţiunea modernă „trivial" este sinonim cu „vul
gar, ordinar, obscen, necuviincios, lipsit de pudoare, cu neruşinare” 
(din latinescul „trivialis"), în timp ce „şcoală trivială” venea din latines
cul „trivium" -  care înseamnă parte a învăţământului elementar 
medieval care cuprindea trei obiecte: gramatica, retorica şi didactica. 
Prin analogie, în cazul şcolilor amintite: cetirea, scrierea şi computul 
(calcularea, adică aritmetica) (6).

(va urma)
SEVER URSA

Note bibliografice:
1/ Antonio Cosimelli, Poemation de secunda legione  

valahica (1763-1767) vezi A. S. nr. 25 pag. 453 şi urm.;
2/ Ureche, Lazăr, Fondurile grănicereşti năsăudene (1851- 

1918), Presa Universitară Cluj, 2001;
3/ Ureche, Lazăr, op. cit. pag. 8;
A! Şotropa, Virgil şi Drăganu Nicolae, Istoria Şcoalelor 

Năsăudene, Bistriţa, 1913, pag. 72-73;
5/ Tanco, T. şi Farcaş. A.. A pariţia  ş co lilo r triv ia le  

româneşti din ţinutu l Năsăudului în a doua jumătate a sec. al 
XVIII-lea, în: „Revista de pedagogie”, anul XIX, 1970, august, pag. 94- 
98;

6/ Şotropa, V. şi Drăganu, N. op. cit. pag. 73.
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Freea năeaudeană

Reviste pedagogice şi 
şcolare năsăudene

Evident, paleta acestora se va 
îmbogăţi simţitor prin revistele năsău
dene iniţiale de slujitorii şcolii confe
sionale greco-catolice de aici (din anul 
1858, şcolile devin confesionale), cu 
tematică pedagogică şi şcolară, dar nu 
în  e x c l u s i v i t a t e :  M a g a z i n u  
P e d a g o g i c u  ( 1 8 6 7 - 1  8 6 9 )  şi  
Calendariu Pedagogicu (1868; 
1885), Anuarele Gimnaziului superior 
gr.-cat. românesc din Năsăud (1867- 
1944), revista manuscrisă Musa 
Someşană a Societăţii de lectură 
„Virtus Romana Rediviva" (1874-1912; 
Serie nouă 1967-1969; 1978), Şcoala 
Română (1876-1881; 1891) Şcoala 
Practică (1882-1886), Memorialul 
Reuniunei învăţătoresci gr.-cat. 
„Mariana” în Năsăud, 1876-1901, 
Năsăud 1901, din perioada interbelică 
fiind semnalate documentar apariţii 
precum: Aurora (1926), Anuarul 
Şcolii Normale din Năsăud/1929, 
Năsăud 1930, Năsăudul (1930-1931), 
încercări (1931), Vatra (1935-1940), 
Freamăt Năsăudean (1938), Curierul 
elevilor năsăudeni (1938) şi Răboj 
Năsăudean (1939).

1. M a g a z i n u  P e d a g o g i c u  
(1 8 6 7 - 1  8 6 9 )  ş i  C a l e n d a r i u  
Pedagogicu (1868; 1885)

Subintitulat „Organu pentru educa
tori, inveţiatori şi bărbaţi de şcoală" şi 
tipărit la Bistriţa în editura „ereziloru lui 
J. E. Filtsch", „Magazinu Pedagogicu” 
are nu numai importanţa că este prima 
apariţie de profil pedagogic, dar este şi 
întâia publicaţie propriu-zisă din 
peisajul revu istic  năsăudean, 
deschizătoare de drum şi tradiţie în 
presa ţinutului nostru. Apăruse lunar, 
sub forma unor fascicole, conţinând 
unul sau mai multe numere: Tom I -  
1867 (10 fascicole), Tom II -  1868 (12 
fascicole) şi Tom III -  1869 (8 fasci
cole) (5). Primul volum fusese redactat 
de Cosma Anca, învăţător şi director al 
„norm ei” , implicit al „preparandiei" 
(1866-1869-1886), Maxim Pop. profe
sor gimnazial şi catehet al „normei", şi 
Vasile Petri, profesor preparandial. La 
începutul anului al doilea de apariţie 
.renumitul pedagog Vasile Petri (1833- 
1905), eminent absolvent al 
Pedagogiumului din Praga (1853- 
1857), care se va remarca atât ca pu
blicist, cât şi ca autor al unor valoroase 
manuale şcolare, se retrage de la 
„conredigarea” revistei (retragere 
anunţată în Tom I, pag. 480). 
Adevărată „enciclopedie pedagogică"
(6), va insera în paginile sale studii de 
psihologie (antropologie pedagogică), 
pedagogie şi istoria pedagogiei, de 
metodică, planuri de lecţii şi informaţii 
şcolare (inclusiv statistici), teme reli
gioase. dar nu numai, căci şi literaturii, 
îndeosebi poeziei, i se acordase locul 
cuvenit.

Orientarea revistei o dăduse tot 
Vasile Petri, în spiritul pedagogiei cla
sice europene a timpului, reprezentată 
de elveţianul J. H. Pestalozzi, adeptul 
educaţiei poporului prin cultură, de 
germanul J. Fr. Herbart, partizan al 
educaţiei omului prin instrucţie, prin

sistemul „treptelor formale", idei 
îngemănate în concepţia sa ca 
„axiome pedagogice”, de exponenţii 
şcolii germane de metodică, în frunte 
cu pedagogul luminist Fr. A. 
Diesterweg, în sfârşit, de antiherbar- 
tianul austriac dr. Fr. Dittes, privind 
problemele de educaţie afectivă şi de 
disciplină pedagogică.

Adoptându-se scrierea pe baza 
„fonetismului temperat”, susţinut de 
Titu Maiorescu, printre colaboratorii 
publicaţiei se numără învăţători şi pro
fesori, ca Andrei Morariu, lacob Pop, 
Leon Pavelea, Ioan Papiu, Teodor 
Rotariu, Nicolae Bejan (protonotarul 
districtului), lacob Mureşanu (redac
torul „Gazetei Transilvaniei” de la 
Braşov) etc., multe materiale apărând 
nesemnate. Câteva titluri ne reţin 
atenţia: „Tipul unei şcoli bune", 
„Tratarea bucăţilor de cetit. Despre 
învăţători în general”, „învăţământul 
lingvistic în şcoala populară”, studiul 
despre „J. H. Pestalozzi” (Tom I), 
„Computul în şcoala populară", 
„învăţământul intuitiv", „Istoria în 
şcoala populară”, „Destinaţiunea omu
lui spre raţiune” (Tom II), „Ceva despre 
pomărit", „Asemănarea mărului cu a 
cireşului" (Tom III) şi altele.

Semnificative, sub aspectul istoriei 
învăţământului, sunt informaţiile 
apărute la rubrica „Varietăţi" ,ca: „Un 
institut necăjit”, „Şcoalele populare din 
Bucovina” , „Date statistice”, 
„Corespondenţă" etc. Reproducem din 
Tom I (1867, pag. 192) informaţia de 
sub primul titlu: „De la anul 1862 
încoace, preparandia gr.-cat. din 
Năsăud nu-şi primeşte competenţele 
sistematizate pentru servitori, lemne, 
scripturistice, bibliotecă etc., deşi în 
privinţa aceasta se scriseră conturi 
întregi. Dânsa trăi aceşti ani din mila 
unor evrei şi a altor oameni de treabă, 
care se îndurau a-i credita până în 
anul acesta. Acum se finiră şi pacienta 
acestora. Să sperăm că doară va 
începe acum îndurarea lui Dumnezeu”
(7). Peste doi ani însă, în 1869, 
preparandia se va strămuta la Gherla 
sub oblăduirea Episcopiei greco-cato- 
lice, căci se iscaseră neînţelegeri între 
„Comisia administratoare a Fondurilor 
scolastice din Districtul Năsăudului” şi 
Guberniul transilvan relativ la 
susţinerea ei.

Note:
5) Vezi Teodor, Tanco, „Magazinu 

Pedagogicu", „V irtus Romana 
Rediviva”, Voi. II (Urme peste veacuri), 
Bistriţa 1974, pag. 13-17.

6) Cf. losif Naghiu, Pagini istorice- 
literare, în „Arhiva Someşană”, Nr. 19, 
Năsăud 1936, pag. 100.

7) Apud Sandu Manoliu, Din zilele 
grele ale Preparandiei, „op. cit.", pag. 
134.

-va urma- 

prof. univ. dr. IRONIM MARŢIAN

Rebremana

bu R
Ţii minte, satule străbun,
Demult, din dimineaţa când 
Din jos, între părinţi, sosea 
Un băieţel bălan şi blând?
Tu satule, ca un bunic,
l-ai spus poveştile-ţi pe rând,...

Tu satule, cu vraja ta 
Şi cu cântările de ieri,
l-ai fost lui Liviu grădina 
Celor mai albe primăveri.

Iar astăzi ne mândrim privind 
La truda paginilor sale; 
îl rechemăm la loc de cinste, 
îi presărăm şi flori pe cale 
Şi-mpodobim cu chipul lui 
Mult zbuciumata noastră vale!

Căci dintre noi suişi spre culmi 
Nemuritorule Rebrene!
Pruncia ta ţi-au răfăţat-o 
Bătrâne plaiuri măierene.

Aici ai râs şi plâns întâi 
Cu prietenii cei mici de-o samă, 
Dând vieţii aspre, din mâhniri 
Şi din plăceri, întâia vamă...

La noi ai învăţat să-nchei 
întâia slovă tremurată,
Ca mai târziu să-ţi faci din cărţi 
Cunună frunţii, minunată, 
Turnând în slove de granit 
Asprimea vieţii noastre, toată!

Cu fata pădurarului,
Cea mândră făr-asemuire,
Ţi-ai tors în cartea inimii 
Prima poveste de iubire 
Ce-ţi fu în dimineaţa vârstei 
întâia dulce tresărire...

Chiar în amiezi, când pana ta 
Suia cărările spre glorii,
De jocuri dragi pe prundul morii 
îţi aminteşti cu duioşie 
De visuri şi de Feţi-Frumoşi,
De hore şi de şezători,
Ori de legendele străvechi 
Despre-ale Măgurii comori, 
De-ntâile poveşti cu zmei,
Ori de bătăi între feciori... 
întors atunci la noi cu gândul,
Pe malul Someşului drag,
Lăsai să se prelingă-n suflet 
Al amintirilor şirag 
Şi retrăiai, mereu mai dulce, 
Vraja dumbrăvilor de fag.

Tu apucai pe da t ' condeiul 
Ca să le torni în slove aspre, 
împresurat în miez de noapte 
De umbrele durerii noastre.

Şi tot acest mănunchi de patimi 
Pe care le-ai cules întâi,
Ţi-a stat şi cărţilor, şi numelui, 
Atât de veşnic căpătâi! 

x
Te-a remarcat în nopţi de august 
Bătrâna, părinteasca şcoală,
Să-i scrii, cu slovele-nvăţate, 
Zguduitoarea ta „Răscoală".

Şi când zideai această carte 
Pecetluiai... a câta oară?
Cinstea satului, a şcolii 
Şi-a prundului de lângă moară,

Muindu-ţi pana-n călimara 
Mâhnirilor de-odinioară...
Şi şcoala îşi primea ofranda 
învăţăcelului de ieri 
prin Mădălina din „Ciuleandra” 
Şi-atâtea nopţi de-ncrâncenâri.

Icoana satului, vegheată 
De măguri, străji cutezătoare 
Ca trei voinici viteji din veacuri 
Cu frunţile proptite-n soare,
Ca Ion, ca Petre, ca Apostol 
Rămâne-va nepieritoare,

în „Cuibul visurilor" tale 
Cu alte picurări de rouă,
Copiii lui ţi-alintă chipul,
Ţi-I strâng cu mâinile-amândouâ, 
Ca un sfetnic ce le-ai fost 
Celor de ieri, şi, astăzi, nouă.

Şi-acum, când aste opt decenii 
Ţi-ai încheiat prinosul lor, 
Primeşte, dincolo de moarte, 
Mulţamul drept al tuturor,
Dar mai întâi primeşte azi 
Mulţamul măierenilor-...
Că fain grăia şi badea Şpanu: 
„-Mă, nu-i domn cum-îi ţăranu 
Nici român ca măiereanu 
Nici măierean cum îi Răbreanu.-

Ni s-or mândri cu tine pururi 
Al strănepoţilor şirag;
Primeşte azi şi-ntotdeauna 
Omagiul satului tău drag!

Această scrisoare versificată a fost 
scrisă de un oarecare Ion Delamarginâ, în 
urmă cu 45 de ani, cu prilejul inaugurării 
expoziţiei memoriale „Liviu Rebreanu” în 
incinta şcolii din Maieru, la 27 noiembrie 
1957. în cadrul serbării de atunci a fost 
recitată de către învăţătoarea Ioana 
Sbârci, căsătorită Scridon, şi publicată în 
revista şcolară „Cuibul visurilor”, nr. 5/17 
oct. 1971.

Azi, 28 noiembrie 2002, cu prilejui 
„Saloanelor Rebreanu" a fost recitată de 
către eleva Iulia Doina Ursa, cl.VII-C. La 
cererea elevilor din cercul de 
muzeografi o republicăm cu convin
gerea că-şi menţine actualitatea.

S.U
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Din totdeauna omul a fost însetat de cunoaştere. Din 
perspectiva celor de astăzi, modern putea fi oricine 
încearcă să se perfecţioneze, indiferent de epoca în care 
trăia. Evident că românii şi-au avut şi îşi au enciclopediştii 
lor: D. Cantemir, B. P. Haşdeu, M. Eminescu, N. iorga, L. 
Blaga, I. Barbu, M. Eiiade, C. Noica sunt nume care ar 
putea sta cu cinste alături de alte mari personalităţi aie cul
turii universale. Din punctul meu de vedere, astăzi, printre 
mulţi alţii care au ceva de spus în cultura română se 
numără şi H.-Roman Patapievici. Tânărul fizician (n. 1957), 
prin cele patru cărţi publicate, s-a remarcat prin ineditul, dar 
şi claritatea ideilor din aceste volume precum şi prin arti
colele polemice tipărite în presa noastră.

Ultima carte. „Omul recent" (Ed. Humanitas, Bucureşti, 
2001), are ca subtitlu „O critică a modernităţii” din perspec
tiva întrebării Ce se pierde atunci când ceva se câştigă. 
Cele aproape 500 de pagini mi se par o detaliere impresio
nantă a celebrului articol „Cultură şi ştiinţă" al lui Eminescu.

Patapievici porneşte de la Platon şi face distincţie între 
cunoaşterea tehnică (instrumentală) şi cunoaşterea ade
vărată (veritabilă), aceasta din urmă fiindu-i superioară 
celeilalte prin apropierea de divinitate. Cu alte cuvinte, cu 
cât încercăm să ne apropiem de originar, de esenţe, cu 
atât cunoaşterea noastră va fi mai adevărată, chiar dacă 
certitudinea cunoaşterii tehnice l-a transformat pe omul 
secolului al XVII-lea într-un om limitat, dar raţional, şi o 
bună parte din atributele celor două cunoaşteri şi-au 
schimbat conotaţia; ca la o împărăţire cu rest, în care 
acest rest reprezintă necunoscutul sau divinitatea. 
Epistemologia propusă de autor, pornind de la a fi şi a 
şti, începând cu presocraticii şi continuând cu Platon şi 
Aristotei ajungând până în zilele noastre, l-a fascinat 
într-atât, încât cititorul este, la rândul său, încântat în a-l 
socoti pe Francisc Bacon un Toma biblic cu celebrul său 
silogism: „nu accept ceva decât pe chezăşia ochilor”, 
apropiindu-l prin aceasta de Descartes cu postulatul său 
restrictiv: „tot ce nu poate fi cunoscut într-un anumit fel nu 
există". S. J. Federick Copleston parcursese acumulările 
filosofice ale umanităţii şi scrisese despre aceste lucruri 
înaintea d-lui Patapievici în cele opt volume ce poartă titlu! 
„istoria filozofiei” sau Noica cu „Povestirile despre om”, în 
care, din perspectiva modernităţii şi ontologic vorbind, 
devenirea este primordială în evoluţia gândirii readucând 
în discuţie sădirea şi rodirea altor gânduri, dar păstrând 
pecetea esenţei platoniciene şi îndreptându-se spre per
fecţionarea specifică modernilor care nu pot avea anto
nime, dacă socotim că sintagma „ a fi modern” se referă la 
a avea o virtute şi nici de cum un viciu, lată de ce idealul 
uman al modernilor nu mă reprezintă în tabelul inversiunilor 
modernităţii propus de dl. Patapievici. Nu toţi modernii 
doresc să fie cât mai prosperi, sau mai „egali" cu cei pe care 
îi invidiază. Admiraţia faţă de cel mai bun, care îţi devine 
model şi emulaţia comparativă vor rodi în mintea şi sufletul 
celor care ştiu să fie, vorba anticilor, ordonaţi, indiferent că 
sunt sau nu persoane publice. Or, acest lucru presupune 
limitare chiar dacă modernii m-ar acuza de, să zicem, „frus
trarea" libertăţii individului, dar respectarea legilor 
democraţiei nu este un afront adus libertăţii, dimpotrivă, 
merită aplicarea acestui principiu în viaţa noastră. Sunt 
întru totul de acord cu dl. Patapievici când afirmă că a fi

valoros înseamnă a fi modern; dar moderni sunt pentru 
mine şi Platon, şi Aristotei. Ruperea de trecut a fost speci
fică (sic!) comuniştilor, or nu poţi clădi ceva nou fără o 
„temelie” ancorată pe acumulările progresiste aie uman
ităţii. Omul recent al filosofului Patapievici este caricatura 
omului modern. El este speculativ, mediocru, demagog, 
stăpân pe câteva principii populiste, tributar regimului tota
litar comunist anterior în care a trăit, naţionalist, dacă i s-ar 
cere, l-ar nega pe D-zeu. Temporal vorbind, omul modern, 
în sensul împărţirii scolastice cunoscute, este un protestant 
sadea. Şi eu înclin să cred că protestanţii au fost primii li
berali în istoria capitalistă. A-l judeca pe omul modern ca un 
lucru, aşa cum a făcut Thomas Hobbes, spunând că va
loarea omului este echivalentă cu ceea ce merită şi cu 
„preţul pe care cineva este dispus să-l dea pe tine" (p. 108), 
mi se pare destul de actual.

Excluzând conotaţia sintagmei „om recent" de sensul ei 
peiorativ admisă mai sus, există şi un înţeles pozitiv al 
acesteia, în sensul că omul recent poate fi recepţionat în 
identificarea sa „cu ultimul moment al timpului”, adică a fi 
modern fără a te încheia vreodată. Cât priveşte post- mo
dernismul, acesta apare odată cu epuizarea modernismului 
(lucru pe care eu nu-l accept); el este o revoltă împotriva 
universalizării modernismului şi apare aşa-zis-ul spirit de 
frondă, condamnat iniţial până la atomizarea sa în întreaga 
societate. Cea mai mare greşeală a post-modernilor a fost 
şi este excluderea lui D-zeu din viaţa lor.

Omul recent este sclavul vremurilor. El nu mai 
raţionează ca în vremurile modernismului clasic. Nu este 
destul a fi informat. Sloganul purtat astăzi „cine este infor
mat deţine puterea" este cu totul fals; la informat trebuie să 
se adauge obligatoriu raţional. O gospodină care ştie câte 
metrese a avut actorul X sau câţi crai a avut actriţa Y, câţi 
copii au fiecare, cum se numeşte foxterierul lor, unde a dat 
vânturi politicianul Z, deţine informaţii inutile înrudindu-se 
automat cu coana Chiriţa lui Alecsandri. Nu consider un om 
cult pe cel care ştie capitala Bangladesh-ului şi nu ştie să-mi 
explice ce este un echinocţiu sau să se străduiască zilnic să 
respecte „cele şapte porunci". Detest pe cei care în timpul 
vieţii lor îşi promovează imaginea din dorinţa de a-şi vedea 
antum „celebritatea". Posteritatea ne va judeca pentru 
faptele noastre; nu trebuie să servim contemporanilor vin, 
dacă ei preferă bere.

Diferenţa dintre omul modern şi omul recent este provi
denţială la dl. Patapievici. Dacă primul este acel Pormeteu 
care are „datoria de a lua ştiinţa de la cei care o au", cel de-al 
doilea este Proteu cu puterea de a se transforma, ca un 
mutant, în orice, dar golit de substanţă, un adaptat al 
momentului, un oportunist lipsit de bun simţ.

în ceea ce priveşte socialismul, trebuie subliniat că atâta 
timp cât se acordă atenţie exagerată statului care îşi bagă 
nasul în repartiţia prosperităţii prin taxe şi impozite impuse 
„poporului", pentru ca, apoi, generos şi perfid fiind, să le 
dea înapoi sub forma de salarii sau ajutoare sociale, mă 
îndoiesc că vom „scăpa de sărăcie. Adepţii socialismului 
sunt de acord cu egalitarismul între indivizi, dar ei să fie 
excluşi din această uniformizare. Fiind de stânga, adepţii 
acestora visează la colectivizare sau comunizare, ceea ce, 
vorba lui Ţuţea, „nici într-o familie nu pot fi doi fraţi egali 
unul poate fi genial, iar celălalt idiot”, darămite într-o comu

nitate! Ei sunt împotriva elitei, împotriva valorilor, căci o 
societate mediocră este mai uşor de condus. Omul de stân
ga este plin de resentimente, suspicios, iar cel de dreapta 
este un insensibil, un rigid. Raportaţi la tradiţie, cel de stân
ga o contestă, iar cel de dreapta o susţine. Dumnezeul celui 
de stânga este Statul, prin aceasta revendicându-se ca un 
om „progresist" visând ca toţi oamenii să execute ordinele 
fără o împotrivire, iar zeloşii să fie puşi conducători. înclin 
să cred că oamenii care nu ştiu să discearnă sunt fie igno
ranţi, fie fanatici; deşi ei se revendică a fi „progresişti”, ţelul 
lor principal este minarea culturii, a tradiţiei clasice şi 
moralei creştine; după mintea lor (cât o ridiche) acestea trei 
duc la inegalitatea dintre oameni. Neavând argumente 
împotriva principiilor, singurul lor mod de a lupta este ata
cul la persoană, persoană pe care o consideră „conserva
toare". Aroganţa şi mitocănia celor de stânga se transformă 
în imbecilitate atunci când ştiu ceva, dar nu înţeleg, nu pot 
explica. Am cunoscut cândva un ins care ştia pe de rost 
toate antumele lui Eminescu. La început, m-a impresionat, 
dar când i-am cerut să interpreteze poemul „Nu credeam să 
învăţ a muri vreodată”, mediocritatea sa m-a înspăimântat. 
Ei bine, după mine, în treburile secundare, diurne, cei de 
stânga vor fi experţi, motivând că acestea sunt importante, 
chestiunile de fond, cauzele vor putea să mai aştepte, ast
fel că perpetuarea neregulilor va continua într-o lume 
supusă lor. Cei de stânga sunt semidocţi, sau pseudoin- 
telectuali apropiaţi de mase, iar cei de dreapta nişte solitari 
trufaşi, îmi retrag această categorisire, preferând între toţi 
omul de cult, cu bun simţ, cu discernământ care respectă 
valorile creştine. Pentru ei (cei de stânga), astfel de 
gândire, cu siguranţă este retrogradată. Sintagmele lor 
preferate sunt: „Cine nu este cu noi este împotriva noastră 
şi (în cazul apărării şi justificării)". Dai în mine? Dai în fabrici 
şi uzine! „Omului recent îi place să se considere de stânga 
şi poate face alergie când aude de proprietate privată, va
loare şi tradiţie; el are talent ia a le bagateliza şi a le lua în 
râs ca nimeni altcineva; el pozează în om cu vocaţie, pe 
care în esenţă nu o are, dar impostura şi arivismul în situ
aţia lor sunt complementare.

între libertate şi egalitate, omul recent alege egalitatea. 
De asemenea, la vot el va vota pe cel care are popularitate 
şi nu pe cel care este competent dar nepopular. El nu 
poate ocroti şi respecta nici pe cel superior lui (din invidie şi 
suficienţă) şi nici pe cel inferior (din lăcomie şi vanitate). 
Lupta lui continuă este de a salva aparenţele, de a fi tratat 
ca făcând parte din elită (al cărei aspirant etern este), elită 
care acceptă egalitatea doar în faţa unei justiţii sociale 
drepte. El este adeptul globalizării, al uniformalizării, se 
poate adapta oriunde, nu este un dezrădăcinat, va deveni 
viitorul cetăţean al planetei, având ca principiu anticul „ibi 
patria, ubi bene”. Conservatorul, care prin naştere a fost 
liberal, va deveni un opozant al mediocrului, iar socialistul 
veritabil se va transforma în liberal. Acesta este circuitul 
absolut necesar într-o societate democratică.

Despărţindu-mă de dl. Patapievici, nu doresc decât să 
pot fi raţional şi independent în orice clipă, să pot cunoaşte 
cât mai multe şi să pot respecta morala creştină.

ICU CRĂCIUN

Dura tex... eed tex

ZECE ANI DE NOUA CURTE VE CONTURI A ROMÂNIEI
în primii doi-trei ani post-decembrişti s-au pus bazele 

juridice ale unui stat de drept în România, cel puţin din 
punct de vedere teoretic şi legislativ. Atunci s-a adoptat 
Legea Fundamentală a României, prin referendum, precum 
şi o serie de legi de bază sau organice pentru o nouă şi 
democratică reglementare juridică a societăţii româneşti. 
Printre aceste legi s-a înscris şi Legea nr. 94/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 224 din 9 septembrie 1992. 

Tocmai în prevederile constituţionale -  art. 139 alin. 1-4
-  se precizează locul, rolul şi menirea Curţii de Conturi în 
angrenajul sistemului de drept.

însă Curtea de Conturi nu este o noutate absolută în sis
temul juridic al României. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza
-  care a fost un reformator juridic pentru români întocmai ca 
împăratul Napoleon pentru francezi -  promulgă Legea din 
24 ianuarie 1864 care consfinţeşte crearea înaltei Curţi de 
Conturi a României. Aşadar, avem o istorife de 138 de ani 
în domeniu.

înainte de orice, câteva întrebări se impun de la sine. De 
ce este necesară crearea Curţii de Conturi? De ce au toate 
statele democratice Curţi de Conturi (bineînţeles, cu denu
miri şi structuri .diferite de la un stat la altul)? Răspunsuri 
găsim tocmai în Constituţia României (art. 139 alin. 1), care 
precizează: „Curtea de Conturi exercită controlul asupra 
modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a 
resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public”. 
Chiar şi în timpul domniei lui Matei Basarab găsim pre
ocupări în domeniul controlului banului public. Până şi în 
timpul lui Ceauşescu, de ochii lumii, după ce se desfiinţase
-  în decembrie 1884 -  Curtea de Conturi a României şi 
după o întrerupere de un sfert de veac -  prin Legea nr. 
28/1973, se creează o pseudo-curte de conturi. Duplicitatea 
acestei legi se degajă din faptul, notoriu de altfel, că econo
mia fiind centralizată -  banii întreprinderilor, combinatelor, 
centrelor şi ministerelor, precum şi în mare parte ai organi
zaţiilor cooperatiste erau bani ai satului. Cum se adminis
trau aceşti bani? Apanajul era exclusiv a! P.C. Român. Al

doilea argument, care confirma falsitatea Legii nr.28/1973, 
rezultă din termenii sau sintagmele legii. De pildă, sintag
ma, „ministerul public” (art. 1 alin.3) nu avea corespondent 
în realitatea juridică a unui stat comunist. însuşi statul total
itar era interesat uneori în emiterea unor legi ambigue şi 
misterioase.

Pe parcursul unui deceniu, Legea nr. 94/1992 a înregis
trat urcuşuri şi coborâşuri, modificări şi completări; con
cretizate prin cinci acte normative de modificare sau com
pletare şi o republicare a Legii nr. 94/1992 (Legea nr. 
59/1993, Legea nr. 50/1995, Legea nr. 99/1999, Legea nr. 
204/1999 şi Legea nr, 77/2002, acum fiind în curs de repu
blicare pentru a doua oară. Practic, activitatea Curţii de 
Conturi începe în primăvara anului 1993.

Dacă ar fi să facem un „itinerar” în imperiul Curţii de

continuare în pag. a 6-a _________________________
Procuror financiar, 

MACAVEI AL. MACAVEI
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ZECE ANI DE NOUA CURTE DE CONTURI A ROMÂNIEI -  u rm a re  d in  pag . a 5 -a  -

Conturi (Legea nr. 94/1992) -  aşa cum s-a metamorfozat într-un deceniu de existenţă -  
absolut necesare şi relevante sunt următoarele popasuri.

Cel mai disputat, incitant şi provocător articol al Legii Curţii de Conturi a fost şi probabil 
va mai da multă bătaie de cap forului Legislativ al României -  art. 1 al Legii. Acela care sta
bileşte locul, menirea şi importanţa Curţii de Conturi în statul român. De început, (ne refe
rim ia forma iniţială de redactare a legii) s-a stabilit că este Curtea „organ suprem”, astăzi 
este „instituţia supremă". Bunăoară (art. 1 aiin. 1 din forma iniţială) arată „Curtea de Conturi 
este un organ suprem de control financiar şi jurisdicţie în domeniul financiar". Astăzi, Legea 
nr. 77/2002, modificatoare şi completatoare pentru a cincea oară a legii Curţii de Conturi, art.
1 alin. 1 prevede” Curte de Conturi este instituţia supremă de control financiar ulterior 
extern".

Legea lui Cuza, Legea pentru înfiinţarea Curţii de Conturi (art. 15) glăsuieşte «Curtea este 
însărcinată cu cercetarea şi hotărârea socotelilor atingătoare de veniturile tezaurului, casieri
ilor generale de judeţe, ale regiilor şi ale administraţiilor contribuţiilor indirecte, precum şi cu 
încheierea socotelilor atingătoare de cheltuieli, făcute de toţi agenţii comptabili". Iar legea din 
timpul regalităţii - Legea nr. 167/1929 pentru reorganizarea înaltei Curţi de Conturi -  în art.
1 alin. 2 precizează, „Curtea de Conturi este o instituţie de sine stătătoare, are acelaşi rang 
cu înalta Curte de Casaţie şi se bucură de aceleaşi drepturi”.

în timp, nu numai specialiştii Curţii de Conturi au sesizat imperfecţiunile de înlăturat ale 
legii. Astfel, în forma iniţială erau înfiinţate două organe paralele de control care desfăşurau 
aceeaşi activitate, direcţiile judeţene de control financiar de sub tutela Secţiei de control 
ulterior (art. 11 alin.3) şi compartimentul de control financiar al Camerelor de Conturi 
judeţene (art. 13 alin.1). A trebui să treacă 10 ani pentru ca această imperfecţiune a legii 
să fie înlăturată odată cu adoptarea Legii nr. 77/2002. Astăzi -  aşa cum este firesc -  există
0 Cameră de Conturi alcătuită dintr-o Direcţie de Contrai financiar şi un Colegiu (art. 13 alin.
1 din Legea nr. 94/1992), adică un singur organ de control financiar pe plan judeţean.

Apoi, în precedenta guvernare CDR-istă, Legea Curţii de Conturi a suferit două modi
ficări mutilatoare -  acelea înfăptuite prin Legea nr. 99/1999 şi Legea nr. 204/1999 -  
atunci când s-a desfiinţat o întreagă secţie din trei, secţia de control preventiv (lesne de 
înţeles pentru ce) şi i s-a diminuat mult din competenţa Curţii de Conturi (ne referim la art. 
17 şi art. 19 din legea iniţială) care au fost „ciuntite".

Prin ultima iege modificatoare şi completatoare a Curţii de Conturi -  aceea din februa

rie a.c., competenţa ştirbită s-a întregit.
Potrivit art. 34 din legea iniţială, art 29 din legea republicată -  Legea nr. 94/1992: Curtea 

de Conturi este singura competentă ca în urma verificării conturilor să hotărască asupra 
descărcării de gestiune. Alin. 2 al aceluiaşi articol atenţionează: „Orice decizie a autorităţii 
executive privind descărcarea de gestiune nu este decât provizorie".

Descărcarea de gestiune este un fel de certificat, până la proba contrară, de bună purtare 
sub aspectul legalităţii şi al managementului pe care anual trebuie sâ-l obţină ordonatorii de 
credite (primari, secundari, terţiari).

Instanţele Curţii de Conturi practicau, până nu cu mult timp în urmă, un fel de justiţie cu 
„circuit închis" ca să nu mai vorbim de inexistenţa apelului la aceleaşi instanţe.

Acest fapt nedemocratic nu putea să se perpetueze. Astfel că, acum hotărârile pro
nunţate în primă şi ultimă instanţă de colegiile jurisdirecţionate ale Camarelor de Conturi 
pot fi atacate cu reucrs la secţiile de contencios administrativ ale Curţilor de Apel în a căror 
circumscripţie îşi au sediul camerele de conturi (art. 81 din lege). împotriva hotărârilor pro
nunţate în ultimă instanţă de Secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi se poate face recurs 
la Secţia de contencios administrativ a Curţii Supreme de Justiţie (art. 82).

Deci sistemul Curţii de Conturi justiţiabilii care se consideră nedreptăţiţi pot apela la 
instanţele de drept comun, cele din afara sistemului Curţii de Conturi, aşa cum este firesc 
şi democratic.

Aşadar, Curtea de Conturi a oricărui stat democratic -  numai statele totalitare nu au un 
astfel de organ sau instituţie -  este de o importanţă covârşitoare în viaţa oricărei naţiuni, 
arătând opiniei publice -  prin rapoartele ce le prezintă Parlamentului, publicate în Monitorul 
Oficial al României -  modul în care se formează, se administrează şi se foloseşte banul 
public. Curtea de Conturi a României verifică conturile bugetelor de stat, ale datoriei pu
blice, analizează legalitatea unor operaţiuni contabile, constată abateri financiare şi fapte 
cauzatoare de prejudicii, este singura abilitată să acorde descărcare de gestiune.

în constatările, concluziile şi propunerile controlorilor concretizate în rapoarte şi procese 
verbale, precum şi în hotărârile instanţelor Curţii de Conturi se oglindeşte starea naţiunii, la 
un moment dat, cel mai fidel, cel puţin sub aspect financiar. Rapoartele Curţii sunt o mină 
de aur pentru guvernatorii şi politicienii de astăzi, istoricii şi sociologii de mâine.

Prin întreaga sa activitate Curtea de Conturi contribuie, într-o măsură mai mare sau mai 
mică, la bunăstarea şi protejarea cetăţeanului român.

Muzeografie
„Copii, de câte ori intrăm 

aici, dăm mâna cu strămoşii!"
badea Solovăstru Baciului
Nu cunosc o mai frumoasă spunere despre menirea 

unui muzeu decât cea pe care am cules-o din rostirea 
unui ţăran măierean şi am aşezat-o drept motto pentru 
rândurile acestei scrisori. Ea sună ca o replică peste 
boltirea timpului la cuvintele Băicescului: „vai de acea 
naţie care şi-a pierdut religia amintirilor!", sau ale bardului 
de la Hordou: „să fim români cu sufletul, nu cu vorba, şi 
să iubim ce-i al nostru ca ochii din cap”.

La 27 noiembrie 2002 s-au împlinit, iată, 45 de ani de 
la întemeierea acestui muzeu al nostru, al măierenilor, 
mari şi mici, de aproape ori mai de departe.

în episodul anterior am jalonat principalele momente 
din povestea devenirii acestei instituţii' rurale. După o 
prezentare a motivaţiei sale, vom intra în unele amă
nunte, semnificative.

Ca să folosesc cuvintele lui Rebreanu, „urzeala şi 
bătătura" acestei întâmplări culturale, bine cunoscute de 
acum, s-a împlinit prin jocul dirijat al mai multor generaţii 
de copii şi prin înţelepciunea bătrânilor.

Trăind şi lucrând aici, meditând în acest răstimp la noi 
soluţii de fertilizare a lecţiilor de română, şi nu numai de 
română, sau alte acţiunii educative, am căutat din capul 
locului răspuns la o întrebare : în ce măsură se justifică 
desele mărturisiri ale marelui scriitor, unele de unică nos
talgie în contextul scrisului său, de obicei sobru şi obiectiv, 
în legătură cu rostul hotărâtor pe care acest sat, leagănul 
copilăriei sale, l-a avut în asprul suiş al devenirii ca scriitor?

Ne-am convins, cu timpul, că aceste mărturisiri au un 
temei, o legitimitate de netăgăduit, i ar , cu o parte a argu
mentelor din prezenta evocare, vom încerca să demon
străm cum am fructificat cu elevii şi cu ceilalţi consăteni 
această norocoasă împrejurare care luminează lunga şi 
frământata existenţă a unei localităţi devenită istorică. 
Fiindcă, într-adevăr, Maierul a fost înţeles de către 
Rebreanu nu numai ca un „cuib al visurilor” de copil, ci şi 
ca o matrice de spiritualitate a unor puternice tradiţii, ca 
un univers de datini şi de moralitate ce-i conferă acestei 
vetre o personalitate şi un farmec aparte.

Dacă ai sta să aşezi cap la cap toate mărturiile lui de 
credinţă pentru satul care i-a dat „întâia bucurie de viaţă”, 
atât cele scrise în „Mărturisiri” (1932), cât şi pe cele din 
scrisori, interviuri, sau risipite în simple convorbiri 
ocazionale, reţinute de foştii lui prieteni, ai ajunge la cons
tatarea că puţini dintre marii creatori de literatură au mai 
dat glas unui atât de caid legământ cu vatra primară.

O asemenea îndeletnicire ar trebui să înceapă, cum 
am mai spus, cu aceste mişcătoare cuvinte-deviză ale 
romancierului, cuvinte care s-ar părea că le cristalizează

Copilăria şi m aturitatea m uzeulu i 
„C uibul visurilor” (2)

pe toate celelalte: „în Maieru am trăit cele mai frumoase 
şi mai fericite zile ale vieţii mele".

Aşadar, printr-un fericit joc al destinului, un mare scri
itor sporeşte faima unei aşezări dintru început posesoare 
de inestimabile comori de suflet, pecetluind-o definitiv şi 
înnobilând-o cu gloria numelui său.

Ne vom folosi de astfel de dovezi potrivit cerinţelor din 
parcursul acestor relatări, unele chiar inedite şi -  ceea ce 
ni se pare de mare importanţă -  adesea adunate de elevi, 
în alternanţă cu alte şi alte documente de preţ, obiecte 
rarisime şi piese folclorice de rară frumuseţe.

Un alt argument al necesităţii unui muzeu într-un 
asemenea loc a fost -  şi este -  ineditul fermecător al 
peisajului învăluit în aura fantasticului, aşa cum reiese din 
însăşi povestirea „Cuibul visurilor": „Dincolo de apă, doar 
să ieşi din sat şi îndată păşeşti în împărăţia zmeilor. 
Măgura, pe care noi plănuim s-o radem când vom fi mari, 
că să răsară mai devreme soarele, Măgura, cu vârful 
pleşuv, cu burta umflată şi împădurită, mă priveşte îngân
durată, dojenitoare".

Se înţelege că un asemenea spaţiu unde contrastul 
dintre peisajul sălbatic şi linia molcomă a colinelor, între 
asprimea şi dulceaţa anotimpurilor, a contribuit din plin la 
plămada bogăţiei sufleteşti şi a rezistenţei fizice a munte
nilor „de la poalele Ineului cel cu zăpada eternă".

Un asemenea loc a condiţionat desigur, în scurgerea 
veacurilor, şlefuirea unor comori de port şi de grai înstelat 
cu zicale alese, cu vorbe crâşcate dar şi cu altele, alintă- 
toare, cu luminoase cântece, colinde şi datini care pot fi 
alăturate cu cinste celor dintâi mărgăritare ale folclorului 
românesc.

Cum aminteam în episodul anterior, expoziţia memori- 
ală din holul vechiului local de şcoală, alcătuită doar din 
câteva piese, a avut darul să se constituie în nucleul actu
alului muzeu: o măsuţă de brad folosită de scriitor, un 
portret, câteva documente, scrisori, obiecte, fotografii...

Revelaţia închegării reale a unui cerc de elevi am avut-o 
cu un an mai târziu, la 27 noiembrie 1958, când un grup 
de entuziaşti „au făcut cerc viu" în jurul măsuţei lui 
Rebreanu pe care acesta a transcris, în vara lui 1927, 
romanul „Ciuleandra" şi a compus pagini pentru 
„Răscoala".

Trecuseră doar 30 de ani de atunci. Era, de fapt, tot un 
gest spontan, deoarece această măsuţă-reiicvă fusese 
adusă de câţiva copii de la vecinul Anchidim Cioarba, fiul 
preotului Iulian, prieten cu romancierul. O păstrase cu 
sfinţenie, împreună cu alte scrisori şi documente, înainte 
de a intra în stăpânirea micilor căutători. Alături cu 
măsuţa, bătrânul Solovăr.tru Vârtic, al Baciului, depăna

uneori amintiri despre „Liviu al 
dascălului” cu care fusese şi el 
bun prieten.

Prin urmare, intram brusc, cu 
primii mei elevi, în acea „şedinţă 

de cerc” din ziua amintită mai sus, sub incidenţa pres
tigiului unei mari biografii literare, ca sub puterea unui arc 
magnetic...

Puteam încă de pe atunci să conchid că nici un 
demers educativ n-are răsunet dacă este lipsit de fior 
emoţional şi forţă de convingere.

Ar fi locul aici pentru citirea unei mai cuprinzătoare 
mărturisiri a romancierului, pe care doar limitarea spaţiu
lui tipografic mă opreşte s-o reproduc.

Aşa se contura un început de metodă de lucru. Acea 
inegalabilă metodă a entuziasmării controlate, necuprinsă 
în regulamentele obişnuite. Mă bucuram că prindea viaţă 
un cerc de şcolari, visători îndrăzneţi, nu un cerc formal 
decupat dintr-un raport birocratic. Este vorba, am mai 
spus-o, de copiii unui sat care, prin acest noroc al sorţii, a 
adăpostit, întocmai ca un alt Humuleşti ori Ipoteşti de peste 
munţi şi graniţe vremelnice, o luminoasă copilărie de mare 
scriitor.

Acum 45 de ani, la începutul de drum al muzeului, 
amintirea lui Rebreanu era încă atât de vie în inimile 
măierenilor vârstnici, în abundenţa mărturiilor de tot felul, 
încât „caietele de cerc" deveneau neîncăpătoare. De 
atunci, împreună cu copiii satului şi alături de unii colegi 
din corpul didactic, primenit prin ani cu foşti membri ai 
cercului, trăiam fiorul neîntrerupt al revelaţiei unor noi şi 
noi descoperiri. Era o emulaţie ca într-o relaţie în lanţ, 
dacă am vrea s-o extrapolăm astfel.

Faptul că unii dintre elevi erau chiar urmaşii unor eroi 
din primele scrieri aie autorului lui „Ion”, ai Boroiului, ai 
Bărnenilor, ai Negruşerilor, ai llieşilor, ai Boşcanilor, ai 
Procopoaiei, etc., contribuia la o şi mai vie sensibilizare a 
participanţilor prinşi în orbita cercului.

Lista culegătorilor de comori ar fi foarte lungă. Redau 
totuşi câteva nume, mai întâi din primele serii de elevi pri
eteni ai muzeului, urmând ca, la ioc potrivit, să continuăm 
menţionarea unor nume din rândul adulţilor sprijinitori. 
Mulţi dintre elevii harnici de atunci sunt astăzi recunoscuţi 
şi merituoşi intelectuali în comună, în ţară şi străihătate: 
Negruşer Filip, cel care a adus, de fapt, primul obiect 
etnografic, un topor haiducesc rămas de la străbunicul 
său, apoi mulţi alţii: Scridonesi Vaier, Macavei Al. 
Macavei, Avram Viorel, Borş Lazar, Bumbu Aurel, 
Candale Virgil, Cărbune Alexandru, Cobzaş Ilie, Istrate 
lacob, Măgurean Dumitru, Oiar Viorel, Partene Viorel, 
Sângeorzan Vasile, Abraham Şarolta, Hanţiu Monica, 
Negruşer Maria, Partene Veronica şi alţii. Lista va con
tinua.

(va urma)
SEVER URSA
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Muzeografie

MUZEUL DIN SÂNGE0RZ-8ĂI
- organizare şi evoluţie până în anul 1978 -

Am descins pe meleagurile Sângeorzului 
în anul 1964 pentru a-mi onora îndatoririle de 
dascăl începător în domeniul educaţiei artisti- 
co-plastice a şcolarilor, în primul an la llva 
Mică, apoi la Sângeorz-Băi şi eram plăcut 
impresionat de ineditul şi splendoarea 
peisajului, de aşezările rurale care se-nşirau 
pe Valea Someşului Mare, de limbajul specific zonei, de

tradiţiile şi neasemuitul 
port popular.

Ideea colecţionării de 
obiecte şi documente pen
tru un muzeu etnografic şi 
folcloric a apărut şi a 
încolţit în mintea mea în 
anul 1965 -  când am fost 
transferat la Liceul din 
Sângeorz-Băi -  ca rezultat 
a necesităţii procurării 
unor vase de ceramică şi 
obiecte ca material didac
tic pentru orele de desen. 
Aceasta, cu scopul rea
lizării unui învăţământ intu- 
itiv-formativ făcându-i ast
fel pe elevi să înţeleagă 
mai repede şi mai bine fru
mosul din creaţia popu
lară. De aici a apărut ideea 

unei acţiuni concertate de salvare, conservare, păstrare şi 
cunoaştere publică a bunurilor culturii materiale şi spirituale 
locale, grefată pe îndatorirea patriotică de a preţui şi de a 
transmite mai departe ceea ce au creat localnicii bun şi fru
mos. oglindă a modului lor de viaţă în trecut şi în prezent.

Am pornit la acţiune cu convingerea fermă că, în ciuda 
condiţiilor locale mai deosebite, cu mai mulţi factori defa- 
vorizanţi decât oricare localitate din judeţ -  era vorba de aflu
enţa persoanelor care veneau în staţiunea balneoclimaterică 
şi de turism, şi care, puţini la număr, achiziţionau obiecte şi 
piese de port cu bani, iar acţiunea noastră apela exclusiv la 
donaţii -  roadele se vor grăbi să apară

Iniţiativa a fost încredinţată şcolii, iar acţiunea în prima ei 
fază a fost declanşată urmărind două direcţii: prima constând 
în cuprinderea acesteia în programele de activităţi 
extraşcolare. iar a doua pe calea educaţiei artistice plastice a 
elevilor în cadrul lecţiilor de desen. Acţiunea se dorea ca un 
examen de patriotism în timp care incita la căutare, la inves
tigare, la cercetare prin cunoaştere. Nu au lipsit nici scepticii 
şi nici oportuniştii adulţi. Şi, ca în orice acţiune care aduce 
ceva nou, era de aşteptat.

Dincolo de unele momente de revoltă şi descurajare, acţi
unea a prins contur patriotic local, colectivele de cadre didac
tice ca şi cele de elevi mai aveau o grijă nouă faţă de atâtea 
altele care erau obligatorii. Unii convinşi iar alţii autoconvinşi 
de oportunitate acţiunii, preocupaţi de acest demers de pio
nierat, a apărut şi „Regulamentul” pentru organizarea şi 
desfăşurarea acţiunii şcolare republicane „Căutătorii de 
comori' (martie 1969),în care se arată la capitolul I, art. 1 că 
acţiunea se face „în scopul educării patriotice a elevilor prin 
cunoaşterea trecutului de luptă al poporului nostru, a fru
museţilor şi bogăţiilor ţinutului natal, în vederea stimulării 
preocupărilor muzeistice în şcolile de cultură generală, pre
cum şi în vederea stimulării şi finalizării muncii cercurilor 
specifice şi antrenării copiilor într-o activitate permanentă..." 
Este lesne de înţeles că acţiunea de colecţionare din 
Sângeorz-Băi o prefigurează pe cea naţională cu patru ani, 
astfel că noi am integrat-o în cea sub genericul „Căutătorii de 
comori” reuşind ca la data de 15 iunie 1969, cu ocazia ser
bării de sfârşit de an şcolar, să putem oferi elevilor, părinţilor 
şi, practic, oraşului, PRIMA AMENAJARE MUZEISTICĂ 
făcută în clădirea liceului, la etaj, în fostul laborator de chimie. 
Aici se cuvine să amintim numele profesorului Titus Pop, 
directorul liceului, care a acceptat solicitarea mea pentru 
acest spaţiu, a fost chiar încântat de propunere şi m-a spri
jinit afectiv. Apoi am aflat că şi el, la rândul lui, a realizat un 
muzeu de ştiinţe ale naturii şi, în timp ce entuziasmul meu era 
în fază de pionierat, Titus Pop era un veteran într-ale muzeis
ticii, dar în alt domeniu, şi în altă localitate a judeţului...

Pentru presa locală (judeţeană) acţiunea noastră a 
devenit „evenimentul zilei” abia în luna decembrie 1969, când 
în paginile acesteia erau inserate următoarele: „Meleagurile 
judeţului nostru sunt bogate în vestigiile trecutului istoric. 
Cunoaşterea, scoatere la lumină şi conservarea oricăror măr
turii din acele vremuri îndepărtate sau altele mai apropiate 
nouă, care ne vorbesc despre Coşbuc, Rebreanu, Andrei 
Mureşanu, Ion Pop Reteganul, ori despre alţi oameni de 
seamă, constituie un act de patriotism.

Pornind de ia această idee, acţiunea „Căutătorii de 
comori” a găsit un larg ecou şi în rândurile şcolarilor din 
judeţul nostru.

La Sângeorz-Băi, de exemplu, elevii claselor a V-a C, a lll-a 
C, a V-a A şi a Vl-a B ş.a., au adunat sub conducerea profe
sorului Teodor Câmpan peste 600 de exponate (n.a. cifra era

exagerată). Printre acestea se remarcă colecţia numisma
tică, uneltele de muncă şi uz casnic, armele feudale, cera
mica, arta populară... Acţiunea de depistare şi strângere a 
acestor exponate a insuflat micilor „Căutători de comori" un 
adânc sentiment patriotic" (Titus Zăgreanu, „Muzeul şcolar, 
mijloc de educaţie patriotică" în ziarul „Ecoul", nr. 101 din
13.XII.1969, Bistriţa). Articolul citat a apărut ca un grupaj de 
aprecieri şi la adresa altor localităţi ca: Maieru, Rodna, 
Budeşti, Monor, Buduş, Rrundu Bârgăului, probabil că în 
urma publicării tot în „Ecoul" din 8 noiembrie 1969 a unei 
fotografii realizate de un fotograf din Bucureşti, fotografie 
care era însoţită de următorul text: „Elevii de la cercul 
„Căutătorii de comori" din Sângeorz-Băi au organizat o 
bogată şi interesantă expoziţie etnografică".

Aproape trei ani mai târziu, în data de 14.1,1972, acelaşi 
ziar consemnează: „Component al vieţii spirituale a oraşului, 
muzeul din Sângeorz-Băi a luat fiinţă printr-o acţiune şcolară 
a .Căutătorilor de comori”, lansată în 1969. Stabilit din noiem
brie 1970, în incinta Casei orăşeneşti de cultură, muzeul din 
Sângeorz-Băi e, azi, un mijloc 
eficient de educaţie ştiinţifică şi 
patriotică, lucru ce ni-l demons
trează cu suficientă convingere 
faptul că această unitate 
muzeală menţine continuu 
treaz interesul elevilor pentru 
dezvoltarea şi îmbogăţirea sa, 
care îi adaugă aproape zilnic, 
prin substanţiale şi valoroase 
donaţii noi şi noi obiecte...
Printre altele, muzeul posedă 
piese cum sunt: pieptare, 
cojoace, cusături, acestea din 
urmă oferind prilejuri de medi
taţie privind circulaţia motivelor 
folclorice, etnografice cu cele 
din Moldova. Un viu interes 
pentru vizitatori trezesc 
obiectele de ceramică (două 
vase de ceramică neagră, vechi), coşniţele pentru 
exploatarea primitivă a stupilor, o cupă din coajă de lemn cu 
incrustaţii geometrice, o piuă de peste 100 de ani, ţapine 
vechi, obiecte de uz casnic, de oierit, pentru prelucrarea 
grânelor (îmblăcii, vântureaşcă etc.). Bogat reprezentată în 
colecţia muzeului e, pe lângă ceramica veche, ceramica de 
toate formele şi tipurile, de provenienţă de pe Bârgău, cera
mica medievală şi cuiere pictate. Numărul obiectelor e com
pletat de un colţ istoric cu arme vechi, documente privind 
dezvoltarea învăţământului şi diferite aspecte de viaţă din tre
cutul istoric al localităţii şi împrejurimilor.

Piesele existente în muzeu, prin frumuseţea şi expresivi
tatea lor decorativă şi funcţională, sunt mărturii pentru
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această zonă folclorică -  dintre cele mai elocvente despre 
capacitatea creatoare şi gustul pentru frumos al locuitorilor. 
Am putut constata, aici la Sângeorz-Băi, eforturile încununate 
de succes ale organizatorilor pentru conservarea şi amena
jarea cât mai judicioasă a colecţiei. Muzeul din Sângeorz-Băi 
oferă, prin numărul însemnat de piese pe care le posedă, o 
frescă edificatoare a unui ţinut de aleasă bogăţie spirituală" 
(Dumitru Andraşoni „Colecţie muzeală în Sângeorz-Băi", în 
ziarul „Ecoul", 14 ian. 1972, p.3).

Doi ani mai târziu, într-un articol publicat în revista „La 
Roumanie d'aujourd’hui", nr. 4, aprilie, 1974, p.23-24, Virgiliu 
Radulian, adjunct al Ministrului Educaţiei şi învăţământului, 
făcea cunoscut copiilor francezi şi, prin revistă copiilor din 
întreaga lume, cele mai interesante, mai atractive şi mai fru
moase activităţi ale copiilor români. între acestea se numără 
şi acţiunea „Căutătorii de comori", iar ilustrarea textului a fost 
făcută cu o fotografie realizată în muzeul din Sângeorz-Băi.

Dorim să facem precizarea că acţiunea noastră de ia

Sângeorz-Băi privind colecţionarea de obiecte şi documente 
pentru muzeu, a fost descoperită de cei care au reuşit să o 
popularizeze ca experienţă pozitivă, fără a ne face o preocu
pare din a populariza noi rezultatele obţinute, Acesta este şi 
motivul pentru care şi în prezentele rânduri am inserat texte- 
document, unele uşor exagerate, care au consemnat faptele 
şi rezultatele acţiunii noastre.

O acţiune deosebită, inedită în istoria Sângeorzului, a 
fost iniţiată şi organizată de primarul oraşului GHEORGHE 
ŞANTA, în data de 28 mai 1977. Este vorba de prima întâl
nire cu „Fiii oraşului", în programul căreia a fost inclusă şi 
vizitarea muzeului. Din respect pentru adevăr, amintesc 
faptul că d-lui Gheorghe Şanta i se datorează destinarea 
spaţiului pentru muzeu, situat pe str. Republicii, clădire în 
care, până în anul 1977 a funcţionat Grădiniţa de copii. Acel 
imobil a fost donat localităţii (oraşului) de către omul de 
aleasă cultură Solomon Haliţă, fiu a! meleagurilor sân- 
georzene.

Cu prilejul acţiunii sus-amintite, la vizitarea muzeului şi în
numele participanţilor, 
Gavril Scridon consemna în 
registrul de impresii al 
muzeului: „Felicitând din 
toată inima, pe organizatorii 
acestui muzeu, în perspec
tiva dezvoltării lui cât mai 
bogate, consider că e obli
gaţia noastră elementară 
de a contribui la creşterea 
colecţiilor şi la realizarea 
unei secţii documentare, 
care să oglindească - în 
evoluţie istorică -  drumul 
care a marcat transfor
marea străvechiului sat 
Sângeorz-Băi  înt r -un 
pitoresc centru urban". Dar, 
din păcate, nici unul din „Fiii 
oraşului" prezenţi la vi

zitarea muzeului nu a contribuit la îmbogăţirea patrimoniului 
acestuia, atâta timp cât m-am ocupat eu de muzeu. De la 
vorbe la fapte drumul este lung...

Dincolo de aprecierile pozitive, uneori romanţioase, alteori 
înflăcărate şi încurajatoare, uneori sub formă de angajament 
(împlinit sau neîmplinit) alteori prea lăudabile, iar câteodată 
critice, se ascundea furnicarul de acţiuni şi frământări 
ambiţioase ale preşcolarilor şi elevilor, ale cadrelor didactice 
din Sângeorz-Băi care, în cei 12 ani de investigaţii, de 
căutări, de trudă cu satisfacţii, de răbdare şi migală, de edu
caţie patriotică locală şi generală, au reuşit sâ transforme 
visurile şi speranţele în realitate.

Aşa se face că în anul 1978, când am părăsit Sângeorzul, 
Muzeul Orăşenesc -  încă neinstituţionalizat -  era amenajat 
în trei încăperi dinspre stradă (str. Republicii) ale imobilului: 
una era destinată donaţiilor lui Ioan Baiu, stabilit în ultimii 
săi ani de viaţă la Sângeorz-Băi, cuprinzând cărţi de lite
ratură, documente din cel de-al doilea Război mondial, 
reviste, fotografii, tablouri, numismatică etc., amenajată 
de însuşi donatorul lor; cea de-a doua cuprindea o pina
cotecă cu tablouri donate de pictoriţa Ileana Anton -  pri
etenă cu d-na educatoare Elena (Igi) Rusu -  care obişnuia 
să descindă vara la Sângeorz-Băi, într-o casă ţărănească 
de pe str. Republicii. Pinacoteca mai cuprindea şi lucrări 
de modelaj în plastilină realizate de către elevii de la cer
cul de arte plastice de pe lângă Clubul Copiilor; cea de-a 
treia, cea mai spaţioasă, era destinată secţiei de etno
grafie şi folclor în cuprinsul căreia mai erau expuse: 
numismatică, port popular, ceramică, obiecte de industrie 
casnică, documente din cel de-a! doilea Război mondial, 
coşniţe pentru stupărit, unelte pentru prelucrarea lemnului 
ş.a. Foarte important de specificat este faptul că întregul 
patrimoniu al muzeului a fost colectat din donaţii şi din 
achiziţii gratuite, fapt pentru care se cuvine să aduc astăzi
-  mai exact şi astăzi -  cuvinte de caldă mulţumire tuturor 
celor care au contribuit cu sufletul şi cu fapta la realizarea 
muzeului.

Am revenit la Sângeorz-Băi după două decenii din 
pribegia sorţii şi am găsit imobilul, dăruit oraşului de către 
Solomon Haliţă, demolat, iar în locul lui au fost înălţate struc
turi neospitaliere de beton armat care-şi aşteptau prelucrarea 
estetică a suprafeţelor interioare şi exterioare, spre a adă
posti, într-un viitor apropiat -  aşa cum îmi mărturisea artistul 
plastic Maxim Dumitraş, sufletul acestei instituţii -  un prefi
gurat muzeu de artă comparată...

TEODOR CÂMPAN
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Oameni de eeam% ai Maierului

ION BARNA
ETNOGRAF Şl FOLCLORIST (9)
în ceremonialul nunţii un moment de intensă participare a nuntaşilor la ritualul nunţii 

este cel al darurilor când „Mireasa are pregătite o cămaşă pentru mire, soacră, colaci mari 
pentru nănaşi, desagi, cisme" care arată respectul pe care-1 acordă mireasa pentru a fi 
bine primită în noua familie. Aceste daruri însă trebuie însoţite de descântece deoarece 
„Cămaşa nedescântată / Nu-i aşa bine purtată”. Ion Bama notează „Descântecul cămăşii 
de soacră” şi „Descântecul cămăşii mirelui'’. Ultimul descântec este presărat cu aluzii iro
nice la adresa mirelui ceea ce îi face pe unii nuntaşi să strige „Nu-i drept!". Starostele le 
răspunde acestora şi mai ironic şi uneori de-a dreptul arogant astfel că între staroste şi 
nuntaşi se înfiripă un „conflict verbal”.

Trebuie să arătăm marea varietatea a acestor producţii folclorice, lucru ce demons
trează marea capacitate de a improviza a unor foldo-oameni dotaţi artistic. Totodată se 
remarcă că aceste creaţii: „nu sunt copii şi, cu puţine excepţii, fiecare îşi are însemnă
tatea ei. Se vor deosebi între ele prin anumite detalii care îşi au funcţia lor artistică pre
cisă”. Aceste creaţii sunt cele mai expuse improvizări.

Redăm din aceste descântece:
Descântecul cămăşii de soacră 
Bună sara, bună sara!
Unde aveţi o soacră mare 
Nu prea tare 
Să se arate-ncoace!
Să mă audă casa toată:
Bună sara, bună sara!
Unde aveţi o soacră mare 
Nu prea tare 
Să se arate-ncoace!
(Soacra (mama mirelui) răspunde: Aici! Aici!)
Să te faci cu voie bună 
Pe un colac mândru frumos 
Ca şi faţa lui Hristos.
Colacu nu ni-i făţat,
N-am avut lemne de fag.
Şi cuptoru ne-o fost spart, 
înălţata împărătească 
S-ar fi băgat să-l ungă,
S-o temut că s-a surupa 
Şi nu s-a putea cununa.
Da' de mă cema pe mine îl ungeam eu bine 
Şi de s-ar fi surupat,
N-am avut de mă cununat.
Colacu nu-i dorogit 
C-o uitat de învârtit,
De mă cema pe mine 
Eu îl învârteam,
Ori şi eu adurmeam.
Floricică de pe vale,
Vino-ncoace. soacră mare,
D-ta vino pe din dos 
Să-ţi dau un colac frumos 
Să întindă mâna 
A cui e vina.
Atunci i se predă colacul şi cămaşa nouă, frumoasă cusută cu flori.

(va urma)
LIVIU PÂIUŞ

K a b ra n ia n a  - R E B U S
PĂDUREA 

SPÂNZURAŢILORt

ORIZONTAL: 1) Sublocotenentul ceh care 
„a fost prins tocmai când era să treacă la 
duşman, înarmat cu hărţi şi planuri", fiind con
damnat de Curtea Marţială ca dezertor la 
moarte prin spânzurătoare, Curte din care a 
făcut parte şi Apostol Bologa -  Singura fiică a 
avocatului Domşa din Parva, cu care Apostol 
Bologa se logodeşte împotriva voinţei mamei 
sale şi din cauza căreia aceasta se înrolează în 
armată ca voluntar, spre a-i câştiga preţuirea.
2) Critic şi istoric literar (Alexandru), care a scris 
că Liviu Rebreanu în romanul Pădurea 
spânzuraţilor face din analiză „un mijloc, şi un 
strop” -  luna anului 1917 când Apostol Bologa 
se află în permisie acasă, la Parva, şi când rupe 
logodna cu Marta Domşa înapoindu-i verigheta.
3) Frumoasa poveste de dragoste înfiripată 
între Nona, fiica ungurului Vidor, şi locotenentul 
român Apostol Bologa -  în spiritul ei Maria

Bologa îl creşte şi îl educă pe micuţul Apostol, „îmbrăţişat de o dragoste maternă idolatră". 4) A prefaţat ver
siunea italiană din 1930 făcută de Enzo Loreti, „La foresta degli impiccatf (Luigi) -  înainte, înainte! 5) Măsură 
de suprafaţă -  Traian Brăescu -Terminat -  Notă muzicală. 6) Oraşul din Austria prin care trece Dunărea, 
despre care au depănat amintiri căpitanul Otto Klapka cu generalului Karg, „despre operete, despre ameri
cani" -  Emisar. 7) Tresa din dreapta! -  Luate din pripă! -  Bătrânul protopop care dorea ca Apostol să 
urmeze, după terminarea studiilor liceale, teologia. S)Ofiţerul numit pe lângă marile unităţi militare cu atribuţii 
în poliţia administrativă şi judiciară, apare la începutul romanului "burtos, cu mustăţi sure" (p!.) -  Animal 
încornorat. 9) Ochii mici şi fulgerători ai locotenentului Gross, cel care „comanda o companie de pionieri"-  
Imită cântecul porumbelului sălbatic -  Localitate în Canada. 10) Denumirea portugheză a oraşului Oran -  
Lespedea de pe mormântul lui Iosif Bologa, care-i trezeşte lui Apostol amintirea vorbelor tatălui său: „Să-ţi 
faci datoria totdeauna şi nu uita niciodată câ eşti românf  (pl.). 11)Literâ grecească -  Frumoasa fată a lui 
Paul Vidor de care se îndrăgosteşte Apostol Bologa şi cu care se va logodi, redobândindu-şi liniştea 
sufletească sub cupola dragostei -  Râu în Etiopia. 12) Afluent a! Someşului -  Lichid -  Ciolan -  Simbolul 
argintului. 13) Divizia ce urma să vină din această ţară ca să o schimbe pe a lui Apostol Bologa îl va trimite 
pe locotenent să lupte împotriva românilor -  Căpitanul în rezervă ceh, venit în bateria lui Apostol Bologa, tată 
a doi băieţi şi a două fete, este cel care îi dezvăluie acestuia adevărata faţă a războiului şi care trăieşte, ală
turi de atâţia eroi, o dramă halucinantă: „trădarea de patriei (Otto).

VERTICAL: 1) Unităţile medicale în care Apostol Bologa a stat internat de cinci ori din cauza rănilor căpă
tate pe front -  Momentul pe care şi l-a ales Apostol Bologa să dezerteze destăinuindu-se preotului 
Constantin Boteanu: „Da! Sunt pregătit! Numai pe mama n-am cum s-o vestesc...! (pl.). 2) Groparul ungur 
din satul Lunca, îl găzduieşte pe Apostol care a fost repartizat la biroul coloanei de muniţii (Paul) -  „Apoi, 
deodată, zărind pe Bologa. i se aprinse în ochi o flacără sălbatecă şi buzele îi încremeni într-un surâs...". 
este vorba de llona care-l aştepta pe locotenent în gară zilnic, să revină de la Parva. 3) Lac în China -  
„Husarul -  locotenent, ungur de pe pustă, şovin furios’ , cum îl notase Liviu Rebreanu într-un „Caiet de 
creaţie" al romanului, este, cel care-l arestează pe Apostol Bologa ca dezertor şi-l predă Curţii Marţiale -  Unu 
şi una! 4) Articulaţia gleznei calului, situată între chişiţă şi osul fluierului (pl.) -  Cuvântul magic rostit de Marta 
în şoaptă lui Apostol când l-a văzut îmbrăcat în uniforma de ofiţer (pl,; neart). 5) împreună cu Maria Teresa 
Lăon a tradus în spaniolă romanul lui Liviu Rebreanu, în 1967, cu titlul „El bosque de tos ahorcados” (Rafael)
-  A se spăla pe cap (pop.). 6) Afirmaţie -  Una din Ciclade -  Preotul Constantin Boteanu, vechiul prieten a 
lui Apostol Bologa. 7) Aprecierea pe care o face căpitanul Klapka la adresa llonei după ce aceasta îi dădu 
„o plapumă zdravănă peste mână", pentru că „o luă ştrengăreşte de guşă” -  Casă nelocuită, rămasă în 
paragină. 8) La ieşire din pădure! -  Fată frumoasă, drăguţă, 9) Statutul de ofiţer al lui Apostol Bologa în 
armata austro-ungară în care s-a înrolat ca voluntar, deşi, ca fiu de văduvă, era scutit -  Caut! -  Comun la 
Apostol Bologa! 10) A mângâia suferinţele -  Miez de rocă! -  Limba în care a fost tradus romanul de către V. 
Sugoniai, în 1960. 11) Capitală baltică -  Interpretarea llonei din filmul lui Liviu Ciulei „Pădurea spânzuraţilor, 
după romanul omonim (1964). 12) Arbore melifer -  „Râdea la toate ferestrele’’, Jn odăiţa albă” în care a 
zăcut Apostol Bologa -  Localitate în Ungaria. 13) Fratele mai mic al lui Liviu Rebreanu ce reprezintă în 
geneza romanului „Pădurea spânzuraţilor" un punct de pornire, un imbold (acesta fusese ucis fără vină la 14 
mai 1917)... - ...iar eroul din roman (Apostol), constituie un punct terminus, rezultat a! unui complicat proces 
de transfigurare artistică.

Dicţionar: LEO, ORAO, USNO.
SERGHEI COLOŞENCO

S-au născut în septembrie, 
octombrie, noiembrie 2002

Hodoroga Augustin -  Aurel; Hoza Maria Lucreţia; Algeorge Ancuţa; 
Plug Ancuţa -  Alina; Dumitru Virgil; Roman Viorica -  Oniţa; Pădure Ana
-  Maria -  Parashiva; Hoza Varvara -  Ancuţa; Coruţiu Victoria -  Ancuţa; 
Ureche Vasilică -  Marius

Să crească mari, înţelepţi şi frumoşi!

S-au căsătorit în septembrie, 
octombrie, noiembrie 2002

Hădărău Iacob -  Dănuţ şi Ometiţă Florica; Boca Silviu şi Râzvanţa Anca
-  Maria; Flămând Dumitru şi Ureche Victoria; Mihali Ioan şi Berende 
Silvia; Rebrişorean Vasile şi Deac Floarea; Sângeorzan Vasile -  Anton 
şi Ureche Mărioara -  Silvia; Mogin Ionel şi Hangea Sabina; Ruşti Ioan 
şi Istrate Aurica; Ursa Silviu -  Viorel şi Buia Florica; Ureche Vasile -  
Titus şi Sidor Lucreţia -  Dorina; Avram Vonifapt şi Hodoroga Senia; 
Hârjoabă Constantin -  Dragoş şi Berende Corina; Partene Valentin -

Dumitru şi Marc Lavinia -  Oana; Bârta Virgil -  Anchidim şi Cărbune 
Aurelia; Balotă Claudiu şi Zavaschi Maria; Domide Miron -  Lazăr şi 
Raţiu EtiSabeta -  Silvia; Andronesi Ilie şi Lorinţiu Victoria; Bumbu Dorel
-  Săndel şi Bîrta Ioana; Cordoş Ilie şi Cîrceie Maria;Guşiţoaie ilie şi 
Greab Silvia; Fiărnând Vasile şi Domide Floarea -  Lenuţa; Andronesi 
Dorel şi Sidor Ilişca; Coruţiu Ion şi Filip Maria; Rebrişorean Doruţ şi Pui 
Anuţa.

Casă de piatră!

Au decedat în septembrie, octombrie, 
noiembrie 2002

Salamon Iosif -  45 ani; Luchi Floarea -  69 ani; Avram Victoria
-  78 ani; Bolfă Maria -  97 ani; Barna Teodor -  81 ani; Mureşan Floarea 
78 ani; Ometiţă Valentin -  Daniel -  1 lună şi 5 zile; Flămând Virgil -  63 
ani.

Dumnezeu să-i odihnească!

ERATA
Articolul 

“După 99 de ani” este scris 
de dl. VIRGIL A. URECHE, nu 

cum s-a tipărit greşit 
OFILAT VARVARI. 
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