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Lecţia de ISTORIE a lui LIVIU REBREANU în plenul 
ACADEMIEI ROMÂNE din 29 mai 1940 (4)

( 1 1 ) (a)"... m odernismul nu cere înstrăinare de 
rea lită ţile  n a ţio n ale  tocm ai în în ţe leg erea  mai 
pătrunzătoare, adâncirca şi valorificarea originalităţii 
acestor realităţi."

(bY'...o literatură românească adevărată trebuie să 
purceadă din realitatea românească, adică direct sau 
indirect din ţărănimea care reprezintă ceea ce are mai 
original neamul nostru (...1 «Iliada», «Divina Comedie», 
«Don Quijote», «Faust», sunt universale pentru că, 
dincolo de perfecţia estetică, exprim ă suflete şi realităţi 
naţionale.(...) Opera nu valorează prin materialul rural 
sau urban, ci numai prin realizarea estetică. Dar estetica 
nu exclude predom inanţa unui spirit specific care dă 
anum e coloare şi autenticitate operei."

(c) ...lite ra tu ra  adevărată , prin care neam ul 
românesc să-şi justifice rostul în lume. numai oraşul 
poate s'o creeze şi s'o desăvârşească."

(d) "Oraşul însă trebue să fie pătruns şi el de duhul 
pământului si al sufletului rom ânesc. Glasul pământului 
trebue să fie auzit şi înţeles şi de orăşeni pentru a deveni 
marea lege a neamului pe care nimeni să n'o mai înfrângă 
şi nici să n'o (mai) nesocotească. între sat si oras trebue 
să se creeze sim bioza care să potenteze toate puterile 
creatoare.”

(e)"...precum Anteu câştiga noi puteri şi devenea 
invincibil când atingea păm ântul, tot astfel creatorii 
români, păstrând contactul spiritual cu ţăranul român, 
vor produce opere universal preţioase si vor servi. în 
acelaşi timp, destinul neam ului..."

(f)".,.ţara nouă, pentru care ţăranul român a jertfit si 
a sângerat cel mai m ult, trebue să-i înlesnească şi lui 
soarta mai bună ce i se cuvine. Nu prin fraze şi hârţoage, 
nici prin pomeni şi
făgăduieli deşarte, ci 
printr'o educaţie nouă 
c a r e  s ă - i  a s i  g u re  
muncă rodnică si traiu 
omenesc.

Şi mai ales, şi 
poate mai presus de 
toate, dăruindu-i ceea 
ce râvneşte de multe 
veacuri fară încetare şi 
în zadar: lumină şi 
dreptate."

g) ..S u n tem  si 
vom fi totdeauna neam 
de ţărani. Prin urmare
destinul nostru ca neam , ca Stat si ca putere culturală, 
atârnă de cantitatea de aur curat ce se află în sufletul 
ţăranului. Dar mai atârnă. în aceeaşi măsură si de felul 
cum va fi utilizat şi transform at acest aur în valori 
eterne."

(12~) ”Când se înmulţesc cei ce nu scapă o ocazie 
fară a ne ponegri începuturile si trecutul, ca să ne poată 
apoi contesta păm ântul, să nu mi se ia nici mie în nume 
de rău stăriunta. Mă obligă de altfel însusi ţăranul român.

argumentul viu si cel mai puternic al autohtoniei 
n o a s tre ."  [A c a d e m ic ia n  L IV IU  R E B R E A N U  
ACADEM IA ROMANA. Bucureşti. 29 mai 1940. 
"Laudă ţăranului român”.

POSTSCRIPTUM
(1) Toate ex trasele din D iscursul rebrenian 

păstrează formele lingvistice şi de ortografie ale textului 
publicat, conform uzanţelor, de <\lonitorul Oficial şi 
Im prim eriile Statului>  .Im p rim e ria  N a ţio n a lă , 
Bucureşti, 1940, toate sublinierile aparţinându-ne, 
deoarece textul publicat al Discursului... nu conţine 
sublinieri (înţelegând scriere cursivă, aldină, sublinieri 
efective). (2) Considerăm  motto-ul foarte lung, plasat în 
faţa a ceea ce am numit <Lecţia de «STORit, a lui 
LIVIU R E B R E A N U . ..> , drept un preambul la 
posibilele comentarii asupra afirmaţiilor marelui 
scriitor si om de cultură (extrase tematic din "Laudă 
ţăranului român"), dar şi ca bază de plecare. 
îndemnându-i pe potenţialii cititori ai motto-ului la 
luciditate în căutarea/cercetarea adevărului. Tocmai de 
aceea, la început de lung serial în revista <Cuibul 
visurilor>, aducem în faţa cititorilor şi iubitorilor 
revistei măierene parte din ICOANA gândurilor 
scrise, apoi rostite cu em oţie şi gravitate în Aula 
ACADEMIEI ROMÂNE, în „şedinţă publică solemnă 
de (către) LIVIU REBREANU", icoană în care, cu 
siguranţă, cel puţin în faza pregătitoare a Discursului 
academic, „Laudă ţăranului rom ân” a fulgerat cerebral 
reflectând lumina gândurilor şi pe oglinda existenţei 
şi coasei ţăranului măierean. (3) Tot la luciditate 
deplină, îndem năm  pe posibilii judecători ai extraselor 

din Discursul rebrenian. cu atât mai 
mult cu cât afirmaţiile scriitorului 
trebuie  rapo rta te  la rea lită ţile  
româneşti de până în anul 1940, 
după acest an ţărănimea română 
ajungând aproape de colaps (sute de 
mii de morţi, m ilioane de mutilaţi, 
orfani, văduve, prizonieri, deportaţi, 
desţăraţi etc „pe altarul războiului 
mondial al doilea” ; reformă agrară 
com unistă, colectiv izare forţată, 
schim bare a statutului proprietăţii 
asupra păm ântului, sute de mii de 
ţă ra n i g o sp o d a ri a d e v ă ra ţi în 
puşcării sau la m uncă silnică, 
proletarizare; desfiinţări, distrugeri, 

com asări, schimbări de nume de aşezări; încercări de 
ateizare etc. etc.), cu consecinţe devastatoare asupra 
dezideratelor rebreniene, tare, rostite pentru a se face 
DREPTATE ţărănimii rom âne ( "argumentul viu şi cel 
mai puternic al autohtoniei noastre" şi "izvorul 
românismului pur şi etern"), şi cu grave distorsionări şi 
intenţionate neglijări în rezolvarea adevărată, completă 
şi definitivă a problem ei agrare .în ROMÂNIA de după
1989, marea aspirantă la un capitalism  economic

perform ant,de peste treisprezece ani în faptă şi nume, o 
chinuitoare ,o dureroasă şi debusolantă <tranziţie> spre 
capitalismul de periferie.

(4) Că. în noile condiţii economice, geopolitice şi 
geostrategice cărora ROM ÂNIA începutului de secol 21 
trebuie să le facă faţă (urmărind integrarea în NATO şi în 
UE), problema ţărănimii române a devenit şi mai 
importantă decât în trecut, aparent, nu se vede şi nu se 
pune oficial încă.poate, pentru că ţărănimea română 
trebuie cultivată (ca si ogoarele ţări in. adică trebuie 
recreată, sau regenerată, dotată cu mijloace pentru 
ag ricu ltu ră  perfo rm antă , p ro te ja tă  de legislaţie , 
respectată, susţinută ca producătoare de bunuri agricole, 
asistată de com petenta ştiinţifică necesară etc,. adică 
integrată în contextul concurenţial al agriculturii 
europene occidentale, astfel că, la fel ca în Discursul lui 
REBREANU, problem a agrară în ROM ÂNIA rămâne 
tot o problem ă fundamentală de rezolvat atât pentru 
ţăranii înşişi, cât şi pentru şansa ca traiul poporului 
român să se poată apropia de nivelul atins de popoarele 
europene occidentale, cel puţin ca decenţă autooferită 
de extraordinarul potenţial al pământului românesc şi al 
oam enilor pe care acelaşi m ultim ilenar lucrat pământ i-a 
creat, îi hrăneşte şi-i ocroteşte pentru vecie.

5) M aturitatea cititorilor revistei <Cuibul 
visurilor> ne face încrezători în faptul că Domniile lor 
vor conştientiza, decela, cântări, ori j udeca prejudecăţi şi 
clişee existente, unele chiar interesate de falsificarea, 
ocultarea. ori om iterea adevărurilor istoriei vechitsi nu 
numai) a poporului rom ân, căruia REBREANU ii 
s u b l in ia z ă  s t r ă v e c h im e a . p r in  s t r ă v e c h im e a  
componentei lui fundamentale; ţărănimea si ţăranul 
român.

(6 ) Tot ceea ce am investit sufleteşte (şi nu numai) 
prin rândurile de fată inclusiv prin gândurile rebreniene 
citate.este prologul la propunerea noastră, pentru 
revista <CuibuI visurilor>, <De la hidronimul REBRA 
la antroponimu! REBREANU prin instituţia daco- 
getică a KOGAION-ului descifrată ca existentă si-n 
bazinul râului REBRA>

Dr. Vaier SCRIDONESI-CÂLIN
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Toponimele, h idronim ele şi oronim ele din 
bazinul Som eşului, în num ăr copleşitor, au 
corespondent vedico-sanscritic  ascuns

...G ând...din străbătrâne 
p redic i, pelasgic strărom âne , 
stăpâne pe M ăria  M ică 
ş i M ăria  Mare, 
când dinspre păduri,
«O S in g u ră  M ărie , ă rie , rie , ie...», 
cântau cu evlavie m iile de g u r i , 
gurile de S om e ş de su' vârvu' OMU', 
unde-n sihăstrie, g lăsuia MOŞ S om u 
în p o s t şi cug e ta re :
<De atâta SO M A 
sorbită din S om eş,
ZEII cei prevedici 
începeau să cânte 
cereasca lor ILVA, 
la poale de H en iu , 
căutând roşcânda 
specia la HENA, 
să placă Iui KRIŞNA 
pe C riş u r i şi C rasna  , 
lui KALI pe-a tâ ta . 
peste C ă lim an  şi B iasna .
Să g ră i’e Ş im işn a  şi ascunsă Parva 
c a rp a to -s a n s c rita  , pân' la G ovo da rva .
Să nască arzânda 
Ş EN D R O A IE -B oroa ie , 
departe su' Ţ âb leş , 
un FIU tare chipeş 
pentru chinuită SITA...
Să toarne-n pahare
din apele sale străbun' ILIŞUA,
iar m ândra-i R oşua
vinu' de D u m itra ,
la zorii lui M ITRA,
sus în T â riişua ...
Ca, aga , Ş endroa ie , fată 
pe B ârga ie , să-şi laude EU 
către Sperm ezeu
goarna să răsune, cerul să-l răzbune 
până la Ş u rila , mai apoi la Şatra , 
ca s-audă SITA vestea de la ILA, 
care um ple VATRA:
«S-a n ă s c u t no u  ZEU!».
La botez să vină, chiar cu Ş ie u ţ 
ţinându-l de mână, ca pe-un pui m icu ţ, 
ori ca fa ln ic s tru ţ, străbunii Ş ieu :
O do rh e i cu S fân tu ',
C r is tu r  cum  C uvântu .
M ăg he ruş  descânta' 
dinspre C ra in im ă t...> ...
Când va fi om ăt
mare peste câm puri
şi fulai peste m ie i,
râurile toa te adunate-n S om eş
să p ic u re  ZEI, din străbune predici
despre MOŞI p re v e d ic i, rostite su' O M U '
de către MOŞ S om u.

E s ile rva  N. C a lid o n s k r i, în final de martie 
2003, călătorind pe hărţi prin bazinul som eşan 
şi prin d icţionare m itologice şi sanscritice .
P.S. "H ENA - arbust din frunzele căruia se 
extrage o tinctură ce colorează pielea sau 
părul în roşu-brun” ( Ramayana) I SITA - 
personajul principal fem inin din Ramayana I 
SOM A - băutură a ze ilor (M itologia vedică ) / 
KALI - (Zeiţa) Neagră / M ITRA - suveranul 
divin al solarităţii ved ice/ CHANDR A ori 
ŞANDRA - zeul stăpân şi protector al LUNII/ 
KRIŞNA - cel mai popu lar dintre zeii vedici/ 
ŞUA sau ŞAUE-zeul local de la Tărtăria 
(m ileniul VII Î.Chr.) j.A lba (v.llişua, Roşu Târli 
şua, j .BN; Ş ieu-rile  j .BN; Şăulia, Şăuliţa, 
Şăuşa j .MS; Şauaieu j .BH; Şaula, j .CJ) - 
zeitate carpatică prevedică...

ION POENARU - %'m n-ate dai jm (urnă 
(Editura „Aletheia”, Bistriţa, 2003)

ION POENARU
C olegul meu de la 

filo log ia  clu jeană din anii 60-65 
al (de acum ) veaculu i trecut îm i 
face bucuria  unei cărţi cu 
dedicaţie. Este o carte de fo lclor 
cu titlul luat d intr-o frum oasă 
doină a Lucreţie i C iobanu, pe 
care în anii studenţie i o cântam 
adeseori la petrecerile noastre 
tinereşti. Nu ştiu dacă ne-am 
revăzut o dată sau de două ori 
de la term inarea facultăţii, iată 
de aproape patru decenii. A  fost 
repartizat ca pro fessor de limba 
şi literature rom ână într-un sat 

frum os din ţinutul năsăudean, la Lunca Ilvei, unde a 
dăscălit exem plar pe copiii satului, fiind multă vrem e şi 
d irector la această şcoală. Este raritate pentru zile le 
noastre, ca un dascăl “să răm ână loculu i" până la 
pensie. Ion Poenaru este în  această privinţă un 
ardelean adevărat, adică statornic, şi un profesor 
adevărat, ştiind că roadele m uncii d idactice necesită 
continuitate; num ai aşa poţi răm âne în am intirea plină 
de recunoştinţă a învăţăceilor tăi. Şi a m ai făcu t un lucru, 
pe care-l fac, din păcate, to i mai puţini profesori de limba 
şi literature română de prin sate le noastre: şi-a 
îndem nat elevii să culeagă folclor, după exem plul său. 
Pentru că această carte este cartea profesorului 
Poenaru şi a e levilor săi din Lunca Ilvei. Toate producţiile 
fo lclorice sunt culese dintr-un s ingur sat. Cartea fiind o 
lecţie de limbă rom ânească şi im plicit de patriotism, 
într-o vrem e când lim ba noastră este to t mai rău vestită, 
copiii culeg şi aud frum oasă rostire rom ânească. Şi aud 
această rostire de la părinţii lor, într-un fel de em oţionant 
testam ent, ca în poezia lui Ş t.O .losif: „Mâine, când vei fi 
păm ânt/Nu-l uita nici tu, şi zi-le/Z i-le, doina cântec sfânt/ 
La copiii tăi, copile"!

ION BUZAŞI

m  (S & m m iE iM  
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ICU CRĂCIUN - “Dn cântam fyaaldti
“în căutarea Graalului” 1/ de leu 

Crăciun înmănunchează în număr de 61 
de articole (eseuri, recenzii) reflexii, etc.
Pe care autorul le-a publicat între anii 
1990 -2003  în “ R om ân ia  lite ra ră ",
“Mişcarea literară” , “Zestrea", “Cuibul 
v i s u r i l o r ” , “ P a s a j ” , “ C a d r a n ” ,
“Actualitatea” , “Răsunetul” , “Mesagerul 
literar şi artistic” , “Viaţa creştină” şi 
“Deşteptarea credinţei” .

C artea este s truc tu ra tă  în trei 
capitole: I. Cultură, II. Politică, III.
Reflexii, care com pun o ordonată 
pledoarie pentru adevăr şi spirit justiţiar.
Atât la lansarea cărţii, cât şi în presă,
volumul lui leu Crăciun a stârnit o sinceră satisfacţie şi, am spune, 
o maximă apreciere. Cu destul de multe dintre aceste producţii a 
onorat şi ridicat valoric revista noastră, a cărui redactor-şef este 
Eseuri ca: Rodul cărţilor ademenitoare; Maiorescu şi Eminescu: 
Un alt Rebreanu; Drumul spre sacru; Rezistenţă spre cultură in 
totalitarism; Scrisoare din Nord; Politicieni, respectaţi intelectualii 
ţării; Ubi bene ibi patria; Secretul lui Polichinele etc.

Am lăsatjn tenţioat la o parte eseul de excepţie care dă şi titlul 
romanului: “în căutarea Graalului". Credem că, într-un fel, această 
stăruitoare căutare este esenţa întregii cărţi. Căutăm mereu şi cu 
sete conturul unui ideal. Autorul a studiat o bibliografie 
impresionantă nu numai prin calităţi, ci şi prin dimensiuni ar fi 
tentantă încercarea de a intra într-o analiză mai largă a încărcăturii 
de semnificaţii pe care o implică întreg volumul.

O seriozitate liniştită la suprafaţă interiorizată şi neînduplecată 
în adânc caracterizează de la un capăt la altul acest op îndelung 
meditat. Impresionează seriozitatea lecturilor şi limpezimea 
stilului, calităţi pe care, printr-un fericit joc al sorţii, le cunosc de pe 
când, cumpănit şi grav parcurgea o adolescenţă visătoare şi apoi
o tinereţe frământată care, iată, au ajuns la ceasul rodirii.

Cele 122 de reflexii cu care se încheie cartea par a fi un corolar 
de înţelepciune cu care sunt scrise paginile acestui volum de 
debut.

Cu promisiunea că nu peste mult timp voi reveni cu comentarii 
mai largi închei aceste câteva rânduri cu o replică a lui leu Crăciun: 
“Mai bine nu mă arăt dacă nu sunt destul de clar".

SEVER URSA

1/ leu Crăciun, “în căutarea Graalului". editura "Clubul 
Saeculum” , Beclean, 2003

S f i i  ş î  s is f is m

în sfârşit, revista „Cuibul visurilor" are primul său produs 
literar: scriitorul leu Crăciun. în sfârşit, Maieru are propriii săi 
Cristian Tudor Popescu, care sem nează la cotid ianul 
„A de vă ru l" sau M ircea  M ihă ieş , ca re  scrie  şi la 
hebdom adarul „Rom ânia literară” .

De ce începem  cu astfel de com paraţii articolul nostru 
despre cartea lui leu Crăciun: „în căutarea G raalu lu i’’, 
Editura „C lubul Saeculum ” Beclean, 2003? Pentru că noi 
considerăm  că le merită din plin, fiind în prezenţa unei cărţi 
valoroase. Cartea încă n-a intrat în atenţia specia liştilor 
care, suntem singuri, vor releva valenţe le sale meritorii 
(ceea ce s-a publicat până acum  este puţin şi maliţios).

Cartea este o culegere de articole (eseuri, recenzii, 
reflecţii etc), deci un lung şir de creaţii (care nu-s la 
îndem âna oricui), realizate în mai mulţi ani şi în care s-a 
investit multă m uncă (lecturi, studiu şi docum entare), 
inspiraţie şi talent.

Apoi, chiar dacă autorul este la prima carte (editată în 
regie proprie), el mai are câteva (în sertar) care vor vedea 
curând lumina tiparului şi care vor acoperi pe deplin 
denum irea de scriitor.

De ce l-am asem uit cu Cristian Tudor Popescu, cu 
Mircea M ihăieş? Lesne de anticipat asem ănarea este 
izbitoare (mai ales în eseuri) acelaşi stil: dur, curajos, 
sarcastic.

Poate că numai după lecturi extinse şi studii temeinice, 
leu Crăciun s-a apucat de scris. Fiind profesor de engleză, 
autorul se sim te în elem entul său atunci când este vorba de 
literatura engleză, ceea ce este un atu în plus.

Cronicile sale abordează aproape orice subiect ce 
preocupă intelectualul român: şcolă, biserică, politică, 
critica guvernanţilor, istorie, prezentarea şi elogierea 
valorilor naţionale şi locale, folclor, filosofie, m it şi m itologie 
etc. C ronicilor sale le relevăm  două calităţi: prima este 
aceea de incitare la lectură, adică în timpul sau imediat 
după încheierea lecturii cronicii literare respective simţi 
nevoia im perioasă de a citi cartea sau autorul com entat; a 
doua, autorul conduce cu abilita te articolul, iar spre final 
inculcă o învăţătură de minte. Com paraţia, ca m etodă între 
prezent şi trecut, este om niprezentă.

Zăbovim  puţin asupra cron icilor sale având ca temă 
şcoala sau învăţăm ântul. în prim ul rând sublin iem  faptul că 
autorul se vede şi se sim te mereu la catedră întocm ai ca 
preotul în amvon. în al doi-lea rând, autorul cărţii „în căutarea 
Graalului" are conceput, caz rar în rândurile profesioniştilor 
din domeniu - un com plet sistem de învăţăm ânt, cel puţin în 
ceea ce priveşte limba şi literatura română. Astfel, în articolul 
„Lecţia de dem nitate a foştilor deţinuţi po litic i” pledează 
pentru predarea în şcoli a câtorva lecţii privind torţionism ul, în 
articolul „Ubi bene ibi patria” merge pe ideea, chiar dacă au 
d ispărut din program a şcolară de astăzi: A. Toma, Al. Sahia 
sau Theodor Neculuţă, a predării unor scriitori, mari, buni şi 
sem nificativi dar foarte restrânşi la număr. Sâ se revină la 
predarea anticilor („Dor de antici” ), pentru că dacă ştiinţa, 
tehnica şi civilizaţia au evoluat enorm, gândirea (modul de a 
gândi) este cam acelaşi. Mai trebuia să se anticipeze şi ideea 
holocaustului.

Două observaţii trebuie făcute autorului şi cărţii sale.
Prima, graba editorială (în volum ) l-a îm pins pe leu 

C ră c iu n  să p u b lic e  „M a rg in a lia  la ba sm u l f iin ţe i"  
(partea a ll-a?!). Nu era m usai să publice articolul dacă nu l-a 
avut în întregim e. Apoi, sunt voci care susţin că partea a treia 
a cărţii: „Reflexii” , strică unitatea sa. Poate. A lte opinii susţin 
că această parte a cărţii este de cea mai adâncă substanţă. 
Credeam  că da, cu m enţiunea că la o eventuală reeditare a 
cărţii titlul „Reflexii” să fie schim bat în „Reflecţii", primul fiind 
un fenom en mai mult fizic decât mental, nu invers.

Aşadar, scriitorul leu Crăciun a scos o carte, prima, mai 
mult decât m eritorie, deosebită, în com paraţie cu balastul 
m ajoritar al cărţilor ce se publică astăzi (cărţi submediocre), 
superioară ca valoare, luând în vedere segm entul de cititori 
iniţiaţi căruia i se adresează şi, mai ales, conţinutu l său.

Cu o astfel de carte a crescut zestrea patrim onială a 
Maierului, iar pe autor îl aşteptăm  cu nerăbdare să-şi publice 
şi cărţile de ficţiune.

MACAVEI AL. MACAVEI
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m m U L  3R E LE L 0R
Ce satisfacţie are câte unul să vestească din ştiinţa 

buşteanului şi buturugii, fo losite ca o hartă a 
trecutului, clim a locului, prin studierea inelelor, o 
statistică naturală în b ibliotecă concentrică!

Dendroclim atologul în experienţa iui practică ştie 
că fiecare inel al arborilor ascunde în spatele fibrei un 
tim p ce de luat în seam ă altfe l acum  nu mai e cum, 
fiin d  un iz v o r d o c u m e n ta r ce prin  vech im e  
d e va n se a ză  m ă s u ră to r ile  d in  m o d e rn ita te  şi 
contem poraneitate. De fap t e un depozit ce poate fi 
găsit şi acolo unde, fiind în izolare locul, n-a com portat 
măsurători dem ne de clim atologie.

Nu intră în am ănunte de genul celei mai scăzute 
valori term ice sau a celei m axime, nu identifică 
maxim ul de precip itaţii pe un anum it interval temporal, 
dar se insinuează sufic ient in fapte să le descifreze 
media esenţia lizând pe dim ensiune, pe cromă, pe 
v â rs tă  e tc  - un s e t de  v a r ia b ile  ce  s u n t 
com plem entare.

E -n  c u lm e a  fe r ic i r i i  ş i a e m o ţie i c â n d  
m atusalem icele exem plare ce-i fac ob iect de studiu îi 
exersează cunoaşterea şi-l provoacă la trântă cu 
istoria. Şi aşa i-s ţel atingerea sub lupă chiar în 
laborator fiind, a celor de Secquoia gigantea sau cele 
pietrificate de uscăciune şi vârstă a pinilor, agende 
m ilenare, din ţeasta Stâncoşilor. Şi aşa se cunoaşte 
clima din secolul Ih.

Dar nu-i rănesc orgoliul nici esenţele stocate prin 
mâluri în condiţii specia le şi care sunt probe cheie, 
latente, ce încadrează in tim p evenim ente, când prin 
com paraţie îşi dezvăluie anul tăierii şi al prelucrării. El 
in acest fel citeşte-in epave şi le descifrează trecerea 
chiar şi în lipsa alto r izvoare docum entare, îţi spune 
chiar şi locui le unde m aterialu l lemnos a fost extras... 
uneori.

în concluzie, magul inelelor, deşi unul al trecutului, 
stăpân al unui dom eniu de studiu îngust, îşi are locul 
lui de a activa pentru elucidare.

Profesor VALER V. POP

Ostorte.

Iffaieru, file de monografie (3t]
întorcându-ne într-un răstim p al graniţe i militare 

(1773-1851) ne vom opri un m om ent asupra anului 1818, 
când a început construcţia Bisericii din Deal, date fiind 
sem nificaţiile acestui sfânt lăcaş pentru istoria acestei 
străvechi aşezări româneşti,

în anul 1817, exact când se îm plinea un secol de la 
nim icitoarea năvălire a tă tarilor (1717), sătenii au zidit 
această bisericuţă în am intirea suferinţe lor de atunci dar 
şi a foam etei (1817).

Docum entele şi tradiţia orală 1/ pom enesc de 
foam etea din prim ăvara şi vara lui 1817. Z icerea „a muri 
de foam e" descinde, prin urmare, dintr-o realitate crudă, 
trăită aevea pe valea noastră, cu veacuri în urmă. în acel 
an al spaimei şi bolilor s-a rid icat bisericuţa din Deal sau 
„de peste apă", cum îi mai spun localnicii. Ea se m enţine 
şi azi ca un sim bol al dârzeniei măierenilor. Se zice că a 
fost înălţată în grabă şi în tim p de îngrijorare, ca o rugă, 
ca o im plorare a m ilei Celui de Sus. Bătrânii îi mai z ic  şi 
azi „biserica din foam ete” .

Aşezată în vârful unei coline bine alese, pe malul 
stâng al Som eşului Mare, tronează, m aiestuoasă, 
peisajul cuprins în triunghiul celor trei măguri care închid 
între ele un adevărat „cuib al visurilo r” , cum atât de 
inspirat şi de nepereche l-a num it Rebreanu. S ilueta şi 
poziţia edificiu lu i sugerează parcă un crâm pei din 
trecutul patriarhal al satului.

Acest sfânt lăcaş de rugăciune, purtând hramul 
Cuvioasei Paraschiva, a fost înălţat pe cheltuiala 
c red inc ioş ilo r din parohie, după cum  reiese din 
însem nările m onografice lăsate de gazetarul şi juristul 
Emil Boşca-M ălin şi de parohul lu liu Pop 21. Lucrarea a 
fost executată de m aestrul Krauss din Bistriţa, a jutat de 
credincioşi prin muncă benevolă. Are ziduri din piatră, un 
turn pătrat, navă dreptunghiu lară şi absidă sem icirculară, 
în in te r io r  im p re s io n e a z ă  s im p lita te a  tâ m p le i. 
Catapeteasm a are unele elem ente provenite din biserici 
mai vechi, probabil chiar răm ăşiţe din vechea mănăstire 
arsă de tătari în Drogomana, din nordul localităţii. 
Catapeteasm a a fost executată de către un m eşter din

Un defect? O necesita te? Oricum, ceva firesc şi 
d ilem a tic în  acelaşi timp, să uităm, să nu uităm...

Filologic, lexicografic, a uita înseam nă o pierdere din 
m em orie (m om entană sau pentru totdeauna), a nu-şi 
(mai) aduce am inte, a nu (m ai) ţine  minte.

Nu-i tot una uitarea cu uiteucenia măruntă, iar a uita 
voit poate însem na mai multă v inovăţie (ori m erit) decât 
în sim pla am nezie patologică -nevinovata boală a uitării 
om eneşti.

S tarea de excepţie a uitării de sine poate fi o visare, o 
reverie, prin urm are, ceva pozitiv.

Noţiunea de a uita capătă nuanţe d iferite în locuţiuni 
şi expresii uzuale ca: a da sau a lăsa uitării (pe cineva 
sau ceva), a nu se mai interesa, a se sili să uite, a scăpa 
din vedere, a neglija, a ignora, a trece cu vederea, a şti 
cât a uitat cutare deci a nu şti mai nim ic, a nu băga de 
seam ă din d istracţie  ori din distragere, din zăpăceală, a 
cădea în uitare ş.a. Se ajunge până la form ele grave ale 
uitării care poate însem na rătăcire m orală, iar în sens 
figurat: neant, nefiinţă, haos, abis.

P rocesele m em oriei sunt dirija te de către un elem ent 
afectiv. R ivarol spunea: "La m em orie est toujurs aux 
ordres du coeur": m em oria stă întotdeauna la ord inele 
inimii. Marii gânditori au filozofat şi filizofează pe tem a 
uitării, lată, de pildă, Syrius: singurul rem ediu al 
m izeriilor este uitarea.

S unt oam eni care uită cu uşurinţă şi seninătate 
situaţiile  neplăcute ia r alţii şi le am intesc constant. 
Depinde de caracte r şi tem peram ent. N icolae Iorga 
gândea că unii oam eni cred adesea că lucrurile pe care 
le-au uitat nici n-au fost.

C redem  că este o  filizofie dăunătoare care, sub 
pretextul că salvează, chipurile , om ul de sub focul 
pasiunilor, îl îndeam nă la nepăsare şi la u itare de sine în 
sens negativ. Căci uitarea de sine are, cum am mai 
spus, şi un sens pozitiv de înaltă valoare, înă lţându-se 
până la v isare, reverie care, cum se ştie, im plică spiritul 
creator al om ului în varii dom enii.

A  te preface că uiţi, aşadar falsa uitare e mai 
periculoasă decât u itarea însăşi.

Parafrazându-I pe M arcus Aurelius, am  spune că 
toate sunt trecătoare şi iu te devin legende; iute, de 
asem enea, le acoperă cu desăvârşire uitarea. Aproape 
este uitarea tu turor din partea ta, aproape uitarea tş. din 
partea tuturor. O reciprocitate de neeviatt.care^îţi dă 
fiori. '

Să nu u ităm  to tu ş i de fru m o a s a  z ică to a re  
rom ânească: O b ine fac^te  nu se uită. Cu siuguranţă, 
u ituceniile de fiecare zi mai deschid creierului câte o 
supapă de aerisire. Nu-i mai puţin adevărat că scăpările 
de m em orie aduc uneori neplăceri, paguba, consum  de 
energie şi de tim p.

Bacon, vorbind despre Fluviul Lethe (F luviul Uitării), 
zice câ acesta curge şi deasupra păm ântului, nu numai 
pe dedesupt. Iar Pascal adaugă: singurul leac al 
durerilor noastre constă în uitare, dar noi uităm leacul... 
C irculă şi zicerea: iertăm dar nu uităm.

Deseori, uităm prea repede ce n-ar trebui uitat şi 
invers. Un vers d in tr-o  cunoscu tă  rom anţă  ne 
consolează puţin: „căci şi uitarea e scrisă-n legile- 
om eneşti” .

Şi totuşi m arile bucurii şi marile dureri sunt greu de 
uitat, la nivelul unei vieţi om eneşti sau a unei generaţii. 
Putem oare uita grozăviile  războaielor, ori marile 
pierderi a le celor dragi? Rănile prea adânci nu se închid 
niciodată.

Câte n-a mai născocit fiin ţa  om enească spre a stăvili 
uitarea!

Ş i-a  f ix a t şi p re lu n g it m em o ria  în pu te rea  
com puterului, tot pentru neuitare, atârnând în „corola de 
m inuni a lum ii” încă o m inune.

Poate, până la urmă, toate se varsă şi se pierd în 
uitarea cea m are.

Am citit undeva că u itarea este im plicată categoric în 
una d intre num eroasele defin iţii a le fericirii care a r suna 
cam aşa: îţi trebuie o sănătate de fle r şi o m em orie slabă 
ca să fi fericit.

Noroc că oam enii înţe lepţi ştiu să aşeze sem ne, 
m onum ente şi cărţi în calea „uitării celei oarbe", vorba 
lui Eminescu.

ION DELAM ARG INA

Maieru, al cărui nume s-a uitat.
Mai spun bătrânii că în acel an de foamete a! 

construcţiei se mânca pâine de ovăz amestecată cu 
hamei sau chiar coţobrele (porumbe) fierte în lapte 
De pe atunci măierenii sunt porecliţi şi coţobrei...

Biserica are forma simbolică a unei corăbii. 
Valoroase icoane pe lemn şi pe sticlă împodobesc 
altarul şi părţile laterale. Unele dintre acestea au fost 
zugrăvite în secolele XVII şi XVIII. Demnă de toată 
atenţia este o icoană unică, în felul ei, montată în 
iconostas, pe lemn, înfăţişând supliciul frângerii cu 
roata, care, după părerea specialiştilor şi a lui 
Rebreanu însuşi, aminteşte martiriul lui Horea sau 
Tănase Tudoran. E posibil ca această icoană să fi 
stat la baza genezei romanului „Crăişorul Horea”; cu 
siguranţă romancierul o cunoştea din copilărie... 
Mare păcat că s-au furat, cu doi ani în urmă, câteva 
din aceste icoane şi încă nu s-a dat de urma lor!

Vreme de peste un secol biserica n-a fost 
zugrăvită, ci doar văruită în culoarea alb-albăstrui. A 
fost reparată în anii 1912 şi 1965, precum şi în anul 
2000. Inscripţii nu se găsesc nici pe ziduri nici pe 
iconostas. Mai bine de un secol şi jumătate s-a 
păstrat pavajul cu lespezi de piatră.

Biserica simbolizează, aşadar, adevărul că 
credincioşii localnici păstrează cu multă pietate 
memoria strămoşilor, care, în acele vremuri de grea 
cumpănă, au reuşit să o înalţe întru perpetuarea 
credinţei şi a conşiinţei de neam. în anul 1978 
lăcaşul a fost declarat monument istoric şi este 
vizitat de numeroşi creştini, turişti români şi străini.

La 22 octombrie anul 2000 bisericuţa a fost 
resfinţită de către P.S. Episcop Vicar dr. Irineu Pop 
Bistriţeanul, alături fiind P.C. protopop Ioan Dâmbu 
şi preoţii parohi locali Emil Coman şi Ioan Lăpuşte.

(va urma)
SEVER URSA

Note bilbiografice:

1/ Sever Ursa, Monografia Şcolii generale de 10 
ani, lucrare în ms., Maieru, 1971, pag. 20-21;

21 Emil Boşca-Mălin, Spicuiri din trecutul unui sat 
grăniceresc, Bucureşti, 1945, Ed. Asoc. Scriitorilor şi 
Ziariştilor Năsăudeni, pag. 53; vezi şi luliu Pop, 
Istoricul Parohiei Maieru, lucrare în ms. (Muzeul 
„Cuibul visurilor”, Maieru, pag, 17)

ERATĂ: din neatenţie, în timpul tehnoredactării 
s-a omis bibliografia de la episodul 30 din nr. trecut 
Maieru, file de monografie, după cum urmează:

1/ Vezi revista Cuibul visurilor, anul VII, nr. 2 (51), 
febr. 2002, pag. 3;

21 Pamfiliu Grapini, Monografia comunei Rodna 
Nouă din fostul District al Năsăudului, împreună cu 
note istorice despre Valea Rodnei, Bistriţa, 1903;

3/ G. Bariţiu, Istoria Regimentului II român de 
graniţă transilvan, pag. 20-110;

4/ Sever Ursa, Monografia Şcolii generale de 10 
ani din comuna Maieru, judeţul Bistriţa-Năsăud, 
lucrare în ms,, Maieru, 1971, pag. 19-21.
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B e c l e a / K v u l /  îa v  p u b l t i Ă â t t c a /  luX / 
P e tr u /  M  u r e U a n w S â r e ^ c m u i / ( 3 )

P e tru  M u re ş ia n u  S â re g a n u l nu nu m a i 
consem nează şi iaudă reuşitele şcolii, ci este şi cel 
ce constitu ie două fundaţii. în S ireagu/Floreşti şi în 
B eclean, “pentru p rocura rea  că rţilo ru  şi a 
m aterialu lu i de scrisu pentru prunci şi fe tiţe mai 
m isere şt ta esam eni să se dee celor mai diligenţi 
prem ie” . Fundaţia din Floreşti, în valoare de 100 fl.
V.a., este consem nată de revista "Familia", nr. 
31/1869, iar cea de la Beclean mai există 
consem nată de rev. “T ransilvan ia” nr. 7-9, din 
1914.

într-o corespondenţă din “Sionut rom ânesc75/, 
sem nată cu precizarea funcţiei sale, “cancelistu 
sedrialu", elogiază sprijin irea bănească a şcolilor, 
citând versurile  “com puse de dr. Toma Hontilă, 
jude procesuale în M ocodu, fiendu învăţătoriu în 
Beclean, cu ocaz iunea  in fien tia re i fondu lu i 
şco la riude  aco lo ...”

“ Inima cea bună 
Bunătatea voastră,
Ce ajută şcoala 
M eseria noastră.
Ca suveniruri sfinte 
Vor fi neuitate,
Ca nişte fiori m ândre 
în secoli păstrate 
în câm pul vieţii 
Pentru acest bine 
S-aveţi fericire,
Tot zile senine.
Să văd e ie  cerul 
Multă sănătate,
Să mai puteţi face 
Şi şcolilo r parte .”
în  a l tă  c o r e s p o n d e n ţă  d in  “ S io n u l 

rom ânesc76/, ziar ce apărea la V iena şi condus de 
dr. G rigore Silaşi, fiu al Becleanului, face un istoric 
al bisericii din Beclean, rem arcă pictura interioară, 
iconostasul cu inscripţia latinească, “în cornul 
drept se află înm urată una piatră cu inscripţie .... 
corul este înfiin ţat de renum itu l protopop Basiliu 
S ilaşi/ tatăl savantului Grigore Silaşi/, corul 
b isericesc în care cântările se conduc de desterul 
d o c in te  S im e o n  M o ld o v a n u ."  La  d a ta  
corespondenţei servea parohul G eorgiu Tecariu, 
“un veteranu părinte, care încă poseda tonul 
sonor.”

După m oartea parohulu i G eorge Tecariu, timp 
de un an de zile, parohia răm âne fără titular, fiind 
adm in is tra tă  de tre i preoţi din vecină ta tea 
Becleanului: Vasile M oroşan din Săsarm , Dumitru 
Balasz din M ăluţ şi S im eon Popan din Figa. Pe 
ultimul l-a preferat istoria să cunune pe părinţii 
scriitorulu i Liviu Rebreanu.

în parohie apele erau puţin tulburi, datorită 
com portării unor preoţi, şi Tecariu a fost acuzat de 
credincioşi că “trăieşte cu o econom ă” , cât şi de 
luptele interne pentru ocuparea postului. Petru 
M ureşianu Sâreganul sesizează acest lucru şi se 
ridică îm potriva preoţilor “celibi", care, spune ei, 
“au o m oralitate precară şi oferă exem ple proaste 
poporulu i” I I I .  în acest sens com pune o scrisoare 
în versuri prieten ilor săi din Beclean, personae cu 
autoritate şi in fluenţă, cerându-le să se unească în 
a cere să fie repartizată popă căsătorit, cu 
“preuteasa” . Apelează ta: invitaţia lui Simeon 
Moldovan, Ioan Grecu, proprie tar şi conducător al

“Societăţii teatra le"/cu S. Moldovan/, inv. Ioan Cârcu, 
curator prim, Ioan M erzacu şi sprijin itor al şcolii, preot 
Pavel Saivan. Dovadă că aceste persoane erau lideri 
de opin ie în opidul Beclean este şi O rdinul com itetului 
suprem e cezaro-regesc 7/4893/ confidenţia l, prin 
care cere judelu i suprem  date şi acţiuni in treprinse de 
pr. Pavel Saivan, Ioan Grecu, P. Soareganu /sic/ 
Mureşan, pr. G rigore Puşcaru îm potriva siguranţei 
na ţiona le ./8 /

P en tru  v a lo a re a  e i de d o cu m e n t, redăm  
scrisoarea versificată în în treg im e, in titu lând-o 
“Balada celibuşului" 191 

“Frunză verde m [gheran 
Vă scriu şi eu din Beclean,
La Cârcul cel procopsit 
Cu condeiu ascuţit.
Frunză verde tot de m ac 
B ine-ar sta cioara pe crac,
Foaie verde de trifoi 
Când vii Cârce pe la noi 
Să vorbim  noi am ândoi 
Despre-a naţiei nevoi.
Unde-i Grecu şi cu Cârcul 
Nu se m estecă nici dracul,
Ci dezleagă orice rebus 
Nu prim esc pre celibuş;
C e libuşiisun t popi răi 
Strică traiul la femei,
Pe bărbat îl fac gelos,
Strică traiul cel frumos.
Popa fără preuteasă 
E ca floarea puturoasă.
Aveţi grijă, voi bărbaţi,
Popă celib nu lăsaţi 
Ca să între în Beclean 
Care-I vatra lui Botean,
Profesorului Rognean 
Şi a teologulu i Saivan,
Ba şi a marelui Silaşi.
Dacă celibe n-ar fi 
Să um ble în preum blare 
Prin prom enada cea mare.
Dar să spun şi lui M erzacu 
Să deie mâna cu Grecu,
Câ-i sufler la diletanţi.
Fără baltă şi piper 
Nu poate trăi ca ieri.
M oldovene şi cu Grecu 
Faceţi lucru înţeleptu 
Să dăm mâna în unire 
S preace lib ilo rp ie ire ,
Aceasta o doresc cu dragu 
Lui Grecu, M erzac şi Cracu.
Nu i se poate contesta textului şi o uşoară notă de 

joacă şi umor.
ION POENARU

151 Sionul românesc, Viena, nr. 3,1867, an I
/6/Sionul românesc, an IV, nr. 13,1872, Viena, 15 iulie
/7/ms.Pg. 20/col.ll/
18/ Documente privind mişcarea naţională a românilor 

din Transilvania 1892-1894, ed. Viitorul românesc, voi. II, 
pg. 399-400

/9/Textul versificat în ms. Nu are titlu. Titlul ne aparţine. 
Numele înv. Ioan Cârcu este ortografiat de cei ce au copiat 
textul în ms. Neglijent, ajungându-se la forma Cracu/uşoară 
metateză./

Distinsa fam ilie  BO RA IERONIM  şi LE N U ŢA a donat B ib liotecii com unale - Maieru 107 cărţi 
în valoare de peste 10 m ilioane lei. Le m ulţum im . (I.C.)

Religie

Reprezentanţii B isericii Penticostale din Maieru (pastor DUM ITRU PETRU, prezbiter 
M IRCEA CROITOR), Şanţ (prezbite r TITU SÂNG EO RZAN), Rodna (prezbiter VASILE BUIA) şi 
Anieş (AUREL PARTENE), coordonaţi de scriitorul DUM ITRU M UNTEANU, d irectoru l editurii 
“G eorge Coşbuc” , au publicat cartea "Dureri de demult", în care fiecare îşi prezintă câte o scurtă 
istorie a culturii com unită ţii în care trăiesc.

Despre Maieru aflăm că Biserica Penticostală num ără actualm ente 700 de m em bri şi că 
prim ii penticosta li au fost Cârceie Petru şi Calar Ion, întorşi de pe frontul Prim ului Război M ondial în 
1920. Vom reveni cu am ănunte în num ărul viitor.

(I.C.)

Nenea Cârlig era un om îndesat, trecut de jum ătatea vieţii; s-a 
trudit din fragedă tinereţe cu munca, ba la repararea de drumuri, ba 
în lucrări de cântărire ca m uncitor în cursa de calificare, dar a 
abandonat serviciul căutând o m uncă mai uşoară. Nu învăţase 
multă carte decât 6 clase la Şcoala Generală şi cu chiu cu vai 
reuşise să-şi com pleteze 7 clase la Şcoala fără frecvenţă.

Avea omul un fel de a fi, încât colegii de m uncă mai glum eau pe 
socoteala lui; cică are cârlig la şef. E adevărat că nea Cârlig avea şi 
aşa o uşurinţă de a vorbi, de a convinge în m inciuni, încât el era 
convins că e jum ătate de ce spune dar' m i-te cei cărora se adresa. 
Bine legat, cu faţa lătăreaţă, nasul cârn cu două nări întunecoase, 
largi, de parcă îşi term inaseră canalele tocm ai în creier

Mersul lui de pe un picior pe altul, lateral, îi da impresia unui 
cosaş veşnic care înota în tarlaua de trifoi. A reuşit omul şi a ajuns 
salariat la Căminul S tudenţesc din cartierul Panduri. Ce vrei, îşi 
zicea, în viaţa dacă vrei să ajungi bine, două lucruri îţi mai trebuie: 
cineva să te propună, altul să te susţină şi gata. Cu sprijinul 
unchiului Bebe, fusese prom ovat adm in istra tor la instituţia 
respectivă. îşi luase m unca în serios în noua lui slujbă şi se 
dovedise grijuliu, activ şi atent la îndeplin irea ob ligaţiilor de 
administrator. în acelaşi tim p un executant zelos încât deranja pe 
orice observator de slugărnicia lui faţă de şef: Da! Imediat! Cum să 
nu, de îndată!

îşi procurase nea Cârlig un caiet ingineresc în care nota zilnic 
cele constatate pe teren. O bserva el, în controalele făcute, că unele 
din persoanele de îngrijire nu-şi fac bine datoria, că se mai găsesc 
gunoaie pe sub paturi, dar cel mai rău lucru după părerea dânsului 
era lipsa de grijă faţă de avutul public; studenţii scriau pe uşile 
vestiarelor diferite nume. De abia aştepta dânsul o adunare a 
salaria ţilor să-i critice dur pe toţi care com it asem enea abateri de la 
disciplină. De aceea se pregătise cu date concrete pe care să le 
noteze în caietul său. începând cu urm ătoarea săptăm ână se 
hotărâse că pleacă din dorm itor în dorm itor după plecarea 
studenţilor la cursuri. îşi puse m âinile în cap de ceea ce văzuse: uşi 
de vestiare deschise cu desene şi num e scrise cu pix sau creion 
chim ic. în fiecare dorm itor mai găsea câte doi, trei studenţi din anii 
care nu aveau cursuri în prim ele ore,

- C ine a scris pe uşile vestiare lor? în trebase răstit adm inistratorul 
pipăindu-şi m ustaţa cât cioara, gata de notare.

- Păi vezi şi mata a scris acela ai cărui vestiar este.
-A ,  VasileA lecsandri, M ihai Em inescu, Ion Creangă! Lasă că-i 

învăţ eu minte! Le voi cere exm atricularea!
Trece apoi în alte dorm itoare şi notează numele găsite, dar 

continuă să întrebe.
- Cine şi-a bătut joc  de dulapuri, tinere? Se adresează unui 

student găsit în dormitor.
- Cine crezi? Dacă nu cel ce fo loseşte vestiarul respectiv.
- în ce an or fi? Cu adevărat fac raport ca în cel mai scurt tim p să 

fie exm atriculat, la să-i notez aici şi deschise caietul ingineresc şi 
notează precizând ca pentru sine: vasăzică: I. L. Caragiale, G. 
Coşbuc, Bogdan Petriceicu Haşdeu, O tiiia Cazim ir! Ce caută o 
studentă între voi? C ine i-a dat aprobare? ieşind nervos pe uşă 
trântind-o zdravăn.

După câteva zile, în aula institutului se desfăşurase şi adunarea 
sindicală de alegeri. După darea de seamă se înscriu la discuţii 
participanţi de toate gradele. Spre sfârşit participă şi câţiva din 
sectorul adm inistrativ care răspund unor întrebări; participa şi 
nenea Cârlig care îşi etalează vocea de bariton ca un clopot de se 
aude clar în toată sala.

- Tovarăşi, am fost prin cam ere şi am constatat cele mai grave 
abateri ale studenţilor în păstrarea avutulu i obştesc şi în curăţenie.

E posibil, studenţi ca M. Eminescu, I.L. Caragiale, Pătru Haşdeu, 
Vasile A lecsandri, O. Goga şi alţii să-şi bată jo c  de bunul poporului?

întreaga sala clocoti într-un hohot de râs. M inute în şir continuă 
în sală un râs galopant. Cârlig în lem nise răm ânând un moment 
nedum erit de ceea ce se întâm plă în juru l său. M embrii ju riu lu i de 
sus, de pe postam entul catedrei, abia se putuseră abţine de la râs 
cu m âinile la faţă iar alţii cu capul lăsat de suprafaţa catedrei.

Cârlig, revenindu-şi şi în aceeaşi m ăsură bănuind că este luat în 
râs, o zbughi din sală pe uşa laterală. Valul de râs încetinise 
am estecat cu rumoare.

Peste câteva m inute aceeaşi uşă se deschise brusc şi Cârlig 
năvălise în sală şi cu gura trom petă strigase cât putuse: Tovarăşi, 
din acest m om ent m i-e inclusiv de ce se mai întâm plă în cămin, iar 
el se făcuse nevăzut în rum oarea care începuse din nou. Noroc că 
el avuse cârlig la unchiul Bebe care îl a jutase să se angajeze paznic 
la primăria m un ic ip iu lu i.

SIM ION CHIŞ 
Bucureşti 28,05.2003



Pag. 5 Anul IX, nr. 1 (60), ianuarie 2004 CUIBUL VISURILOR
t J - l l a l a l U ________________________________________________________________ _______________________________________

Jocurile sportive ilustrate pe mărcile poştale
Aproape toate ţările lum ii em it şi pun în c irculaţie mărci poştale care ilustrează cele mai sem nificative aspecte 

din desfăşurarea unor întreceri sportive practicate şi omologate la diverse cam pionate naţionale şi internaţionale, mai 
cu seamă în cadrul O lim piadelor sportive ce au loc pe mapamond din patru în patru ani. T imbrele poştale cu imagini 
sportive sunt cele mai atractive materiale filatelice, căutate de colecţionari, pentru că ele prezintă „esenţa mişcării" 
surprinsă într-o m ultitudine de ipostaze, la toate cele peste 40 de discipline sportive practicate şi recunoscute în 
prezent pe toate m eridianele globului terestru (atletism, baschet, box, canotaj, ciclism, fotbal, gim nastică, handbal, 
nataţie, lupte, oină, polo, popice, rugbi, schi, scrimă, tenis, tir, volei etc).

Imaginile m iniaturale cu tem atică sportivă, imprimate pe timbre, sunt adevărate opere de artă vizuală ce 
captează atenţia oricărui iubitor de frumos, suscitându-i interesul şi adm iraţia faţă de dinam ism ul şi vigoarea fizică a 
corpului uman, curajul, dârzenia şi perseverenţa relevate de sportivi în realizarea unor performanţe de vârf ce 
depăşesc lim itele normalului.

Fără prea mari dificultăţi, orice am ator de sport îşi poate alcătui o colecţie de mărci poştale cu tematică 
sportivă sau pe anum ite discipline preferate care poate oferi un m ijloc eficient şi o sursă bogată de informare, 
cunoaştere şi aprofundare a tehnicilor sportive şi a realizărilor obţinute în acest domeniu.

Grupajul alăturat poate constitui un model şi un exemplu practic de colecţionare, cercetare şi abordare a 
problematicii sportive cu ajutorul m ărcilor poştale, fiind în acelaşi tim p şi un îndemn pentru practicarea unor discipline 
sportive de către cei interesaţi pentru manifestarea calităţilor fizice, pentru debitarea cu folos a m inţii şi a sufletului.

O colecţie fila te lică pe tem e sportive, oricât de modestă ar fi ea, poate stârni convingeri şi pasiuni de 
practicare sistem atică a unor sporturi benefice pentru menţinerea stării de sănătate prin dezvoltarea cât mai 
arm onioasă a calită ţilo r fizice şi intelectuale.

„Mens sana in corpore sana” !
Prof. AUREL S. FEŞTILĂ

Obiecte aY’tixa.'Kaje.
dix civilizaţia 

le 'm .W 'U i ta  V’cTtţ.âxi

Trăind în perm anenţă pe vatra străbună, bogată în 
păduri, rom ânii au fo los it lem nul ca m aterial de bază 
pentru crearea şi confecţionarea celor mai diverse 
ob iecte de utilitate practică necesare existenţei sale şi

asigurării unui nivel de viaţă din ce în ce mai prosper. 
De-a lungul tim pulu i secolelor, locuitorii sate lor noastre 
şi-au făurit din lemn casele de locuit şi am enajările 
gospodăreşti, unelte le de lucru, m obilieru l şi alte obiecte 
uzuale atât de necesare în industria casnică.

Acelaşi m aterial rezistent şi du rab il-lem nul-a fost şi 
este fo los it cu m ăiestrie ingenioasă pentru “Casa 
D om nului” fiind ed ifica te renum ite biserici de lemn, cum 
sunt din M aram ureş sau alte construcţii m onum entale 
de interes public (cetăţi, poduri, mori, etc).

C ivilizaţia lem nului la rom âni se rem arcă cu trăsături 
specifice aparte în care descifrăm  un meşteşug 
inventive neîntrecut, cu adm irabile calităţi estetice şi 
practice, perpetuate şi perfecţionate din generaţie în 
generaţie până în zile le  noastre.

Poşta Rom ână a reprodus, vizual pe mai m ulte serii 
de tim bre şi pe alte m ateria le standardizate, imagini 
expresive cu cele mai reprezentative ob iecte create din 
lemn, pentru a face cunoscute aceste m inunate opere 
de artă populară, cât şi iscusinţa m eşterilor anonim i. Pe 
această cale este cu ltivată m ândria patriotică a 
generaţilo r contem porane, dragostea şi prospeţimea, 
ce o avem cu toţii, faţă de va lorile  naţionale şi tradiţiile 
îna intate ale poporulu i nostru.

în grupajul a lă tura t sunt prezentate mărci poştale 
aflate în circu laţia curentă, care ilustrează, la d im ensiuni 
m in iaturale, în form e deosebit de expresive, câteva 
creaţii de vârf din arta prelucrării lem nului de către 
poporul nostru. în aceste im agini, observăm  cu emoţie, 
diversita tea de concepte creatoare, gustul artistic 
rafinat, inventiv itatea şi cutezanţa ţăranulu i român, 
încorpora te în opere le create.

Colecţionarea m ărcilor poştale cu tem atică axată pe 
arta populară poate constitu i pentru oricine, o plăcută 
îndele tn ic ire  cu m ultip le valenţe instructiv-educative ce 
deschid noi căi de cunoaştere a rea lită ţilo r în care trăim  
şi de cultivare cu fo los a m inţii şi a sufle tu lu i

Prof. AU R EL S. FEŞTILĂ
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Episcopul martir - 3£IUîi 30 ianuarie 1225 - 22 mai 1970 - 
primul cardinal român din istoria bisericii române greco-catolice 

de peste 303 ani. un sacerdot care trebuie sanctificat (3)
După 23 August 1944, Episcopul greco-catolic luliu 

Hossu prea puţini ani s-a bucurat de o demnitate şi 
autoritate ierarhică în rândul populaţiei şi credincioşilor 
atât greco-catolici cât şi ortodocşi şi de alte confesiuni, 
începând persecuţiile şi îngrădirea drepturilor Bisericii 
greco-catolice, un semnal fiind dat de arbitrara lichidare a 
Bisericii greco-catolice din Ucraina Sovietică în martie 
1946, pentru ca în 30 octombrie 1948 Episcopul luliu 
Hossu, împreună cu alţi 12 martiri şi mărturisitori ai 
credinţei greco-catolice, printre care: Episcopii dr. Ioan 
Bălan de Lugoj, dr. Ioan Suciu de Blaj, dr. Vasile Aftenie 
Bucureşti, şi chiar episcopul dr. Anton Durcovici de laşi 
(episcop rom ano-catolic pentru românii moldoveni) să fie 
luaţi prin surprindere şi arestaţi, şi purtaţi prin închisorile şi 
mănăstirile din Dragoslavele-Muscel, Sighet, (în care se 
mai aflau închişi şi mulţi din foştii oameni politici dinainte) 
Curtea de Argeş şi Căldăruşani unde se sting din viaţă, 
Episcopul luliu Hossu, reuşind să supravieţuiască tim p de 
22 de ani, într-o recluziune continuă, considerată ca o 
pedeapsă, fără nici un fel de posibilitate de comunicare, 
vizite sau deplasare, fără a fi judecat la fel ca ceilalţi 
stingându-se din viaţă la 85 de ani, având totuşi bucuria ca 
la 28 septembrie 1969 să fie consacrat ca şi Cardinal, fiind 
înm orm ântat la Cim itirul Belu catolic, din Bucureşti.

Aceste arestări şi lipsa de libertate a înalţilor ierarhi sunt 
nelegale şi nejustificate, întrucât aceştia nu au fost 
judecaţi şi condamnaţi, şi, mai mult deşi arestarea lor s-a 
dispus la 30 octombrie 1948, Decretul care a scos în afara 
legii cultul greco-catolic a fost promulgat cu mult mai 
târziu, nr. 358/1 decem brie 1948.

Rem emorându-ne activitatea Episcopului greco-catolic 
dr. luliu Hossu, din cei 31 de ani de apostolat episcopal, 
trebuie îndeosebi remarcate:

- Conducerile d iecezelor episcopale de Gherla, până în 
1930, când a fost mutată la Cluj, primul sigiliu fiind: “Sigiliul 
Episcopiei greco-catolice române de Gherla 1856” (data 
începerii activităţii acesteia) după care odată cu mutarea 
la Cluj, cel de-al ll-lea sigiliu, având inscripţia “Episcopia 
română” de Cluj-Gherla, 1856-1930).

- Conducerea cu prestanţă a celor două şcoli înalte de 
pregătire a viitorilor preoţi greco-catolici, mai întâi cea de la 
Gherla, cu denumirea: “Seminarul Teologic român greco- 
catolic", iar, mai apoi “Academia Teologică română greco- 
catolică din Cluj".

- Formarea şi educarea în cele două şcoli de 
învăţăm ânt superior, a aproape 1.000 de tineri introduşi în 
sânul veneratului cler, hirotonirea ca lectori, subdiaconi şi 
diaconi şi apoi hirotonirea lor ca şi preoţi în credinţa lor 
greco-catolică, printre aceştia fiind şi preptul greco-catolic 
Anchidim  Bob, din Maieru, mort de tânăr în 1933, la numai 
33 de ani, preotul licenţiat Gavril Pop, în Rodna şi Şanţ, 
mort în 1965, şi preotul Ioan Sângeorzan, în Rodna, mort 
în 1977, îndepărtaţi din preoţie, întrucât nu au renunţat în 
1948 la credinţa lor, aceştia doi fiind unchii noştri, după 
mama Paraschiva, văduva preotului Anchidim  Bob, fiii 
Horaţiu şi Radu Traian Bob.

Odată cu hirotonirea ca preoţi, tuturor Episcopul care 
era păstorul lor le spală picioarele aşa cum şi mântuitorul 
spăla picioarele ucenicilor săi.

- V izite episcopale în cuprinsul diacezelor şi sfinţiri de 
biserici, dintre care amintim: cea din Bistriţa Bârgăului din
22 august 1931, printre soborul preoţilor aflându-se şi tatăl 
nostru Anchidim  Bob, preot în Maieru, cât şi mai înainte, 
sfinţirea fundaţiei bisericii din comuna Rodna, începută 
încă la 1 iulie 1938, şi sfinţită la 5 iulie 1938, în asistenţa 
reverendissimului Ioan Agîrbiceanu, canonic şi cunoscut 
scriitor, Ştefan Buzilă vicar, clarisisimul dr. Emilian Lemeni 
profesor la Academia Teologică din Cluj, cât şi a preotului 
paroh al Rodnei, Sim ion Pop (mutat mai târziu ca şi vicar la 
Năsăud) şi preotul licenţiat Gavril Pop, am intit mai înainte, 
unchiul nostru, la această sfinţire participând şi noi, ca 
elevi, cât şi numeroşi credincioşi, pe atunci cu toţii greco- 
catolici, biserica fiind term inată de abia în 15 august 1965, 
sfinţindu-se din nou, însă într-o altă credinţă, cea 
ortodoxă.

După sfinţirea fundaţiei bisericii, din 15 iulie 1938, 
slujbele au continuat în biserica veche, ca şi ,mai înainte 
reconstruită pe zidurile rămase de la biserica distrusă de 
tătari, încă în 1825, pe portalul acesteia fiind înscrisă şi 
acum: “La anul 1859, s-au renovat şi mai longitu pe ruinele 
templei derimate prein mongoli la 1242", în această slujind 
preotul paroh Lazăr Sângeorzan, Simion Timiş, Calistru 
Flămând, şi Ioan Sângeorzan (unchiu nostru), până în 
1948, fiind îndepărtaţi din activitate din cauza netrecerii la 
ortodoxism.

- stăruinţa Episcopului pentru ca preoţii să ţină în toate 
duminicile şi sărbători, predici convingătoare, să facă cât

mai dese spovedenii şi mărturisiri, să viziteze pe bolnavi 
făcându-le maslu la nevoie, şi să-i ajute pe cei nevoiaşi.

- au fost trim ise pastorale episcopale, la marile 
sărbători, la toate parohiile pentru a fi cunoscute de 
credincioşi.

- s-a insistat pentru catehizarea elevilor în şcoli, 
introducerea exerciţiilor spirituale, participarea elevilor la 
slujbe în duminici şi sărbători, iar noi, cei de la şcolile din 
Năsăud, făcând aceasta în capele, cei mai mulţi fiind în 
Capela Internatului liceului, care se afla în clădirea 
“Regna" din Şcoala Normală.

- păstrarea tradiţiilo r religioase şi datinilor în şcoli, prin 
prezentarea de obiceiuri creştineşti în şcoli, de Crăciun, 
Anul Nou, de Paşti, colinde, scenete religioase, cântări, 
etc.

- religia, ca de obicei obligatoriu în toate şcolile, cu 
planuri de lecţii pentru orele de religie, la liceul din Năsăud, 
noi avându-l ca professor de religie pe preotul greco- 
catolic din Rodna, Lazăr Sângeorzan, până la terminarea 
liceului, în 1947, arătând că în toţi anii de liceu, de la clasa 
l-a şi până la clasa a V lll-a , atît la Liceul din Brăila, în timpul 
refugiului, cât şi la Liceul din Năsăud, religia era trecută ca 
prim obiect de studiu şi apoi celelalte materii, mie Horaţiu 
Bob, fiindu-mi un sprijin în credinţă, şi de asemenea şi mie 
Radu Traian Bob, deşi spre sfârşitul studiilor mele liceale, 
această materie a fost scoasă din program.

- pelerinajele făcute la Mănăstiri, în fiecare an de către 
Episcopul Hossu şi credincioşii greco-catolici, îndeosebi la 
Nicula, cea mai apropiată, vizitată şi de noi ca elevi, un 
locaş renumit şi pentru pictarea de icoane pe sticlă, după 
1948, devenind mănăstire ortodoxă.

Desigur, nu pot fi am intite toate devoţiunile acestui 
Episcop, în slujbele credinţei Greco-Catolice, multe 
necunoscute de noi, în misiuni şi reuniuni parohiale, dar 
cele prezentate de noi din cercetarea unor documente cât 
şi din relatările unor preoţi greco-catolici, printre care unchii 
noştri Gavril Pop şi Ioan Sângerzan, rămaşi în aceeaşi 
credinţă, ne duc la convingerea că viaţa acestui Episcop, 
de la naştere până la moarte, a fost închinată slujirii 
Bisericii sale, încununată cu cea mai înaltă distincţie a 
vrednicului ierarh, aceea de CARDINAL de care s-a 
bucurat încă în viaţă.

Actul de la 1948 nu a rămas fără urmări, deoarece 
preoţii au rezistat num eroaselor presiuni ale autorităţilor de 
a-şi părăsi credinţa, cea mai mare rezistenţă opunând-o 
preoţii de pe Valea Someşului Mic şi Someşului Mare, 
preferând îndepărtarea lor din activitate şi murind în 
credinţa pe care au slujit-o.

Totuşi un fapt deosebit, ieşit din comun, în părăsirea 
credinţei, este acela al fostului preot din Cojocna, Teofil 
Herineanu, unde mai slujea şi preotul Lupaş (o rudă a 
noastră), care, ca o răsplată, a fost numit imediat după 
1948, Episcop al Romanului şi Huşilor, sub acelaşi nume 
de Teofil, care mai târziu a fost dus la Cluj ca şi Arhiepiscop 
al Vadului, Feleacului şi Clujului, şi care, probabil având 
remuşcări pentru fapta sa, a publicat şi o carte sub titlul: 
“Episcopul ortodox şi greco-catolic faţă de problemele 
religioase şi naţionale ale poporului român de-a lungul 
celor 250 de ani de la Unirea cu Roma", apărută în 1956, 
căutând ca să-şi justifice fapta sa, bineînţeles slujind 
ortodoxismul.

De altfel, acest ierarh s-a dovedit rău voitor, aşa după 
cum arată fostul Cardinal A lexandru Todea, într-un interviu 
încă din martie 1990, când face precizarea că: Dialogul cu 
Biserica Ortodoxă s-a interupt, regretând acest lucru, şi 
mai apoi: “Noi am propus ca să fim lăsaţi să facem slujbele 
religioase în bisericile noastre, dar Arhiepiscopul Teofil n-a 
acceptat, şi de aceea credincioşii greco-catolici se roagă în 
continuare prin săli improvizate, prin parcuri, şi pieţe 
publice, sub cerul liber, "fiind apreciată bunăvoinţa 
Arhiepiscopului şi M itropolit ai Banatului dr. Nicolae 
Corneanu, care a restituit, în integrum, bisericile greco- 
catolice, fiind singurul ierarh ortodox din ţară, care a 
satisfăcut această cerinţă.

Atitudinea fostului preot din Cojocna, Teofil Herineanu, 
după părăsirea credinţei greco-catolice, ajuns episcop şi 
Arhiepiscop, deşi n-avea pregătirea teologică necesară şi 
nici harul acestei demnităţi, ori aite merite, în refuzul de a 
ceda cel puţin unul din locurile de cult, este pentru noi 
credincioşii greco-catolici, cu atât mai dureroasă cu cât ne 
este cunoscut faptul că pe strada Bob, din Cluj există o 
biserică ridicată prin strădăniile Episcopului Ioan Bob, 
îm prejurare ştiută şi de acest ierarh convertit la o altă 
credinţă, cu bună ştiinţă şi nesilit de nimeni.

Noi, ca fii de preot greco-catolic, cu unchi de aceeaşi 
credinţă, am avut bucuria de a întâlni şi cunoaşte personal 
pe Episcopul greco-catolic luliu Hossu, atât la reşedinţa

episcopală din Cluj, Calea Moţilor, cât şi la Academia 
Teologică, clădirea nouă, din apropierea Universităţii, 
datorită mătuşii noastre Florica Sângeorzan căsătorită cu 
inginerul Flaviu Suluţiu, fost director al Fabricii de Avioane 
din Braşov, a cărui mamă a fost soră cu mama Episcopului, 
eu, Radu Traian Bob, fiind chiar sprijinit ca să încep studiile 
liceale la singurul liceu din Cluj cu predare în limba 
română, în timpul ocupării Ardealului de Nord.

în toate peregrinările noastre prin Gherla, ne amintim 
când trecem prin faţa fostului Seminar greco-catolic de anii 
petrecuţi de tatăl nostru, preotul Anchidim Bob, întru 
desăvârşirea pregătirii sale teologice, iar ia Cluj, când 
trecem pe strada Moţilor, prin faţa Reşedinţei Episcopale, 
şi apoi prin faţa fostei Academii Teologice de lângă 
Universitate, ne amintim de unchii noştri Gavril Pop şi Ioan 
Sângeorzan, care şi-au desăvârşit aici studiile teologice, 
totodată intrând şi rugându-ne şi în fosta Catedrală 
Episcopală de lângă aceasta, pe care de altfel o 
frecventam şi în anii strudenţiei, aflându-ne în apropierea 
Episcopului dr. luliu Hossu, care îşi avea locul în scaunul 
episcopal.

Este destul de dureros ca astăzi, după mulţi ani de la 
promulgarea Decretului nr. 126/24 aprilie 1990, când 
Biserica Greco-Catolică este recunoscută oficial, alături de 
numeroasele culte din ţara noastră, ne găsim în aceeaşi 
situaţie pomenită de Cardinalul Alexandru Todea, în 
interviul din anul 1990, şi nu este reintrodusă în toate 
drepturile sale, nebeneficiind de „restituţio în întegrum", 
ad ică  re s ta b ilire a  B ise ric ii sub toa te  aspec te le : 
manifestarea în deplină siguranţă a credinţei religioase, 
libertatea acesteia fără oprelişti cât şi restituirea în 
totalitate a bisericilor, a caselor parohiale, a celorlalte 
clădiri şi terenuri trecute în proprietatea Statului, 
nesocotindu-se chiar şi vizita în ţară la noi a Papei Ioan 
Paul al ll-lea, acum câtva timp.

Mărturii asupra Cardinalului martir dr. luliu Hossu poate 
aduce preotul greco-catolic Ioan Vranău, din Maieru, care 
deserveşte în credinţa lui bisericile din Rodna, Şanţ şi 
Recelea (Ilva Mare) cu un devotament rar întâlnit şi care a 
avut fericirea de a-l vedea, auzi şi a-l avea ca 
propovăduitor încă din primul an al studiilor teologice 
începute în 1947, şi întrerupte sam avolnic în anul 1948 
prin scoaterea în afara legii a cultului nostru.

Credinţa acestui preot ne apare ca o lumină veşnică 
printre noi, de-a lungul atâtor ani de privaţiuni, fiind, poate, 
singurul preot greco-catolic în viaţă care ne poate face 
mărturisiri, această credinţă înrădăcinându-se şi în 
sufletele celor doi fii ai săi, care i-au urmat calea în preoţie, 
avându-l în inimă şi conştiinţă îndeosebi din anul 1989, 
odată cu recunoaşterea oficială a bisericii greco-catolice, 
când prin Decretul nr. 126/24 aprilie 1990, a fost abrogat 
Decretul nr. 358/1 decembrie 1948, şi când acesta şi-a 
început activitatea în mod concret prin reactivarea Bisericii 
noastre în comunele Maieru, alături de părintele Augustin 
Partene şi apoi Sângiorz Băi, reuşind, după îndelungate 
eforturi, să dea credincioşilor greco-catolici lăcaşuri 
strălucite bisericeşti, iar nu de mult, asemenea lăcaşuri de 
închinăciune fiind dăruite credincioşilor tot de către acest 
preot, şi în comuna Rodna, şi satul Recele din comuna Ilva 
Mare.

în încheierea acestor consemnări, Cardinalul luliu 
Hossu, rămâne în conştiinţa noastră şi a credincioşilor 
greco-catolici, iar recunoştinţa urmaşilor, este suprema 
PREAMĂRIRE a omului ALES de Dumnezeu să ne 
călăuzească paşii în viitor.

Prezentarea emblematică, prin scoaterea din întuneric 
a acestei personalităţi de excepţie, în urma cercetării mai 
multor documente pe care le-am avut la îndemână, făcută 
de noi în lungul drum al durerii...

- avocat dr. Horaţiu Bob, şi
- colonel magistrat Radu Traian Bob,
fiii preotului greco-catolic Anchidim  Bob, care a slujit 

B iserica din Maieru, judeţul Bistriţa-Năsăud, şi hirotoni ca 
preot de Episcopul dr. luliu Hossu, înnobilat cu distincţia de 
Cardinal.

C og ito : Ne socotim îndureraţi, când citind Pastoralele 
date la marea Sărbătoare a învierii Domnului din acest an,
2003, cei doi Prelaţi: PSS Florentin Crihălmeanu, Episcop 
greco-catolic de Cluj, Gherla, şi PSS Lucian, Arhiepiscop 
de Alba lulia şi Făgăraş, şi Metropolit al Bisericii Unite cu 
Roma, greco-catolică, Blaj, n-au pomenit nimic în acest an 
jubiliar, despre martirul Cardinal Dr. luliu Hossu.

(Una altum silentium O tăcere adâncă)
(Cui bono? A quoi bon? De ce? Spre binele cui?
Aceiaşi fraţi credincioşi greco-catolici.

av. dr. HORAŢIU BOB 
colonel magistrat RADU TRAIAN BOB
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1. Lucrarea intenţionează 
să cuprindă un studiu 
avifaunistic al răp itoarelor 
diurne şi nocturne din bazinul 
montan al Som eşului Mare - 
observaţii din ultim ii trei ani.

2. Lim ite teritoriale: spre nord creasta montană a 
M unţilor Rodnei înspre M aram ureş (Borşa) / vest Valea 
Corm aia, oraşul Sg.-Băi /  sud Valea llvelor, Poiana Ilvei 
le  st vârfurile Ineu şi Roşu, Valea Mare ,

3. Lista avifaunistică cuprinde în acest m om ent (06, 
2003), 147 specii (faţă de 136 până în anul 2000 ), lista 
îm bogăţită în ultim ii trei ani cu 11
specii noi observate pentru prima 
dată în zona cercetată:

1. Buhai de baltă (Botaurus 
stellaris ) - P. Ex, rar

2. Raţa cu cap castaniu (Aythya 
ferina) - P. F. rar

3. Lebăda de iarnă (Cygnus 
cygnus) - P. Ex. rar

4. Şorecar m are (Buteo rufinus)
5. Şoim de iarnă (Falco 

columabarius)
6. Cocor (Grus grus)
7. S itar (Scolopax rusticola)
8. Lăstun de mal (Riparia riparia)
9. S frâncioc m ic (Lanius minor)
10. Lăcustar (Sturnus roseus )
- Ex. Rar. acc. -O .l. Ex. rar -P.Ex. 

rar -P.7.F. rar -Ex.rar.acc. -O.V. rar
- Ex. rar. ace.
11. Presura de tundră (Calcarius 

lapponicus) - O .i.E x.rar
4. Dintre speciile de mai sus doar una este oaspete 

de vară şi clocitoare: S frânciocul m ic (L. minor) - un 
singur cuplu pe o suprafaţă de 20 km. Din aceeaşi listă 
avem  două specii de răpitoare diurne, astfel încât lista 
fam ilie i «Rapax» cuprinde 20 de specii (13 răpitoare de 
zi şi 7 răpitoare de noapte), lată şi o încercare de 
«statutare» a acestora :

-Aquila chrysaetos - specie sedentară, foarte rară 
(parţial eratica în cazul exem plare lor juvenile ;

fKQNICU.& OKMitOiOGiCu
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Circus aeruginosus - specie de pasaj 
extrem  de rară ;

- Circus cyaneus - oaspete de iarnă foarte rar 
(observat şi în pasajul de prim ăvară; observaţiile 
tardive din acest an - 1.05,2003 - ne fac să bănuim 
cuibăritul acestei specii ia lim itele sudice, mai joase ale 
zonei cercetate);

- Buteo lagopus - oaspete de iarnă destul de r a r ;
- Buteo rufinus - specie 

accidentală extrem  de rară ;
- Buteo buteo - specie 

c locitoare, sedentar-eratica - 
Pernis apivorus-oaspete de 
vară rar (probabil c locitoare 
depresionare izolate;

- Accipiter nisus - sedentar 
şi oaspete de vară ;

- Accipiter gentilis - specie 
cuibăritoare sedentară, dar 
bănuim  că în tim pul iernii, 
efectivele locale sunt 
îm bogăţite cu indivizi solitari 
veniţi din nord;

- Falco tinnunculus-oaspete 
de vară rar (mai des întâ ln it ca 
specie cuibăritoare în zone 
m ontane cu altitudini mai mari 
de 1000 de metri;

- Falco subbuteo - oaspete 
de vară şi desigur specie cuibăritoare destul de rară;

- Falco peregrinus - specie clocitoare, oaspete de 
vară foarte rar;

- Falco columbarius - oaspete de iarna extrem de 
rar, accidental;

- Speciile de pradă nocturne întâ ln ite în zonă sunt 
sedentare (cu o excepţie) deci cuibăritoare, dar din ce 
în ce mai rar întâlnite din cauza traficulu i şi 
exp loatărilor forestiere, deran jam ente lor cauzate de 
turişti, anim ale dom estice, vânătoare, braconaj.

1 .Strix a luco /S .relativ corn;

Qante.nl 2>e scama ai /foaUtului

2. Strix uralensis/S.F. rar;
3. Aegolius funereus/S.F. rar;
4. Glaucidium passerinum /S.F. 

rar;
5. Athene noctua/S. Rel. corn;
6 .Asio otus/S. rar;
7. Otus scops\O. V. rar;
5. Din totalul celor 13 specii diurne doar una poate fi 

considerată com ună (C.) - But but - şi două relativ 
com une (R.c.) - Accnis si Accgen -, celela lte fiind 
considerate din punct de vedere al densităţii şi 
frecvenţei drept specii rare (R.), foarte rare (F. R.), 
extrem de rare (Ex. R): clasificare utilizată de W eber 
1998. Dintre speciile de «Rapax noctivagus» doar 
două specii pot fi considerate relativ comune; A. 
noctua si Strix aluco, cele la lte pot fi considerate 
veritabile «rara aves» ale zonei ?!

Explorările sistem atice în teren, experienţa 
ornitologică acum ulată în cei aproape paisprezece ani, 
participarea "conştiincioasă" la program ele naţionale 
de m onitorizare a pasărilor: SINCRON, W ETLANDS, 
LANIUS 2001, ORIOLUS 2002, UPUPA 2003 ne-au 
ajutat muit la identificarea şi cunoaşterea răpitoarelor 
din zonă. Observaţiile cotid iene din 2003 au îm bogăţit 
lista «Rapax» cu două specii noi: F. columbarius & B. 
rufinus. încercăm  valorificarea unor inform aţii şi 
observaţii din regiune (vânători, ciobani, turişti etc.) în 
speranţa redescoperirii unor s p e c ii: Circaetus gallicus, 
A. danga, Bubo bubo, cu o mare doză de reticenţă 
pentru că pot să apară situaţii hilare ca în cazul unui B. 
stellaris îm puşcat şi identificat drept pasăre de pradă!?

6. Fără îndoială, cauzele rarefacţiei acestor .specii 
sunt m ultiple şi diverse. Hâcuirea pădurilor şi 
parcelarea habitate lor vor reduce drastic şi dram atic 
populaţiile de răpitoare destul de afectate de poluare, 
braconaj, trafic ilegal, colecţionari, vânătoare, linii de 
înaltă tensiune etc. Ce-ar trebui să facem ?! Cu 
siguranţă avem nevoie de ceva mai m ult decât oferă 
un binoclu şi trei biciclete pentru a explora şi studia o 
zonă de câteva sute de kilometri - un program de 
cercetare, m onitorizare şi protecţie a răpitoarelor din 
nordul ţării sub egida S.O.R.

HOZA ILIE

TSutnu - etnoijza^ si ̂ odcHozist (>*)
După care totuşi primeşte paharul cu băutură şi 

închină:
Să trăiţi cu toţi din casă,
Că s-o strâns oaste frumoasă!
Să trăiască tinerii,
După ei ne-am veseli!
Să trăiască nănaşu,
D upăe lîilisovu !
Să trăiască nănaşa,
D upădânsa-ia iasta !
Să trăiască mirele 
După e le  binele!
Să trăiască şi mireasa,
După ea se ţine casa!
Că de-arfi după bărbat 
N -a rfia ţăde-ncă lţa t,
N ic ieve rn ică  pe pat,
N ic ie ţo lde te -nve lit,
Ai durmi noaptea ca-n vânt!
Bucură-te-mpârat mare,
De-o cămeşă ca o floare,
Cusută pe sub cetoare 
Şi uscată mult a soare!
E cusută cu ceiţă,
Ca să nu meri pe uliţă.
E cusută cu găurele,
Ca să vii sara devreme 
Să-i mai tai vo două lemne.
Num-a doua-treia sară 
Să ieşi pe prispă afară 
Să mai faci câte-o ţigară!
Cămaşa-i cu slovănaşi 
Câte-ai ştiut să le laşi! 
le-ţi, măi mire, sac în cap 
Să vezi strântu-ţi-i ori larg.
Mirele întinde mâna după cămaşa cu colac, dar i se 

răspunde:
Nu te grăbi la luat

Cum te-ai grăbit la-nsurat,
Că părinţii aşa au zis 
Că nu te-or însura!
Un obicei al nunţii dispărut încă la începutul secolului, 

nostru, ai cărui text, cântec se păstrează şi astăzi este 
„Gogea” , „în timpurile vechi” , demult cu 50 de ani, după 
celebrarea cununiei şi după sosirea acasă la mireasă unde 
se ţine nunta, una din paranimfe (druştd, chemătoare) lua 
bun rămas miresei (numai fetelor, celor ce se căsătoreau 
pentru a doua oară nu), cântând următorul text:

„Gogea
la-ţi, gojiţă, voie bună 
De la soare, de la lună,
De la fir de mătrăgună,
De la mamă-ta cea bună,
De la fir de mutătoare,
De la dragă şezătoare,
De la fir de busuioc,
De la feciorii din joc!
Miresucă cu cunună,
Cămeşa pe tine sună 
Să cunoaşte câ-l fi bună,
Că nici mă-ta n-a fost rea 
Că te-afăcutfrumuşea.
Mireasă, mireasă bună,
Pară-ţi rău după cunună,
După cununa cea verde 
Că te-ai despărţit de fete,
Te-ai băgat între neveste.
După cununa cu flori,
Te-ai despărţit de feciori,
Te-ai băgat între nurori.” (Ms. 315. pag. 11)

Tu te-ai datde-untei 
Şi-ai zis că-ţi trebe femei, 
la-ţi, măi mire, sac în cap 
Să vezi strâmtu-ţi-l ori larg!
De largă, ţi-o fi largă
C-o avut pânză să-i întreacă;
Şi de lungă, ţi-o fi lungă

C-o avut pânză să-i ajungă!
Când o fost la curăit 
Un cot i-o mai trebuit.
Tătsatu l-o îmbiat 
Cotu nu l-o căpătat 
Şi de guler io i-am dat!
Cămeşa-i cam groasă 
Că-i de noapte toarsă;
Toarsă din şezători 
Cu ocii pe la ficiori.
Cămeşa-i din butucei,
Toarsă de dupâ viţei,
Cu ocii pe la praşcăi!
Nu fi, mire, supărat 
Pentru ce ţi-am predicat,
Că mireasa m-o-nvăţat!
Că mireasa o zis aşa:
Eu de nu ţi-oi predica 
Gura-n ceafă mi-a strâmba!
Eu dacă nu ţi-le-oi spune 
Gura-n ceafă mi-a pune!
Floricică iarbă grasă,
Şi de-aicea până acasă 
Nu m-a lăsa sănătoasă,
Zi că nu-i drept, măi mireasă!" (Ms. 346. pag. 70-84)
Un joc specific nunţii someşene este jocul "mireasa în 

bani”, la care iau parte toţi nuntaşii: “Fiecare oaspete, fie fată, 
fie fecior, nevastă ori bărbat învârte de 3-4 ori mireasa şi 
pune într-o farfurie câţiva lei; mai pune, mai joacă, nu pune, 
vine altul la rând. Jocul miresei îi începe naşa cu naşul şi-i 
termină mirele”. (Ms. 346. pag. 87).

Nelipsite de la nici o petrecere românească, strigăturile 
ocupă un loc însemnat în ritualul nunţii. Ca moment de 
producere acestea se strigă pe drum de colăcari, la masă, la 
jocurile nunţii, sau cînd se adduce găina la nănaşi. Ca 
tematică, ele sunt foarte diverse, în raport cu momentul nunţii 
şi persoana căreia îi sunt adresate, care sunt de multe ori aşa 
de “usturătoare şi satirice” , după cum notează Ion Barna.

(continuare în pag. 8)
LIVIU PĂIUŞ
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G C E IL A
ORIZONTAL: 1) Eroul rom anului, de "'treizeci şi trei de 

ani", fiul lui Vasile Popescu din Uda-Argeş, băiat sărac, 
"s-a înscris la Drept pentru carieră şi la litere pentru 
plăcerea lui", devine om politic şi gazetar de temut, m oare 
îm puşcat de Ion A .lonescu (Pahonţu) - Profesia lui 
Constantin Rotaru, un om  "înalt, voinic, cu părul foarte 
nins şi cu faţa tinerească trandafirie, cu ochii albaştri 
sentimentali"ajunge în tim p prim -m inistru al guvernului... 
2) ...şi soţia acestuia, o fem eie "micuţă, plăpândă şi 
delicată, ca o marchiză de dem u lt"-Fiica foarte frum oasă 
a bancherului Leopoid G oldstein, soţia lui Octavian 
Utalea. 3) Facultatea pe care a urm at-o Corina Rotaru, 
fiica lui Constantin, luând şi licenţa - Perioadă de timp. 4) 
Ediţie scurtă! - Preotul care la înm orm ântarea lui Toma 
Pahonţu "încheie slujba cu o cuvântare care stoarse 
multe lacrim i" -Teleman luliana. 5) Bancnotă de o mie de 
lei - Industriaş ardelean, "unul din cei mai bogaţi oameni 
din ţară şi cunoscut antisem it', "era bine făcut, cu nişte 
och i de cu loarea oţe lu lu i, cu lum in ile  rec i ş i 
pătrunzătoare, cu mici licăriri catifelate " (Octavian). 6) 
Tănăsescu, v icepreşedinte le Cam erei, "fost de două ori 
ministru", atacat în ziarul "Rom ânia" im ediat după 
rem anierea guvernulu i, "acuzându-l că ar ocroti un 
scandalos trafic de terenuri petroliere " ~ Studentul 
lonescu, prietenul Iui Vasile Cum pănaşu, doi "fraţi de 
cruce ", care afirm a despre ziarul "Rom ânia" că "e prima 
goarnă care sună deşteptarea românească", sfârşind să-
I asasineze pe idolul său. 7) O rganul de stat care a 
exercitat puterea executivă, condus de Constantin 
Rotaru şi din care a făcu t parte şi Toma Pahonţu - Capul 
fam iliei! 8) Apare Teofil! -A lexandru - în această zi. 9) 
Rudele prin alianţă ale tinerei fam ilii Teofil şi Corina 
Drugeanu au devenit soţii Belcineanu, care i-au cun un a t- 
Final de epopee! - S fârşitu l rom anului Gorila! 10) Alifia lui 
M ircea! - Fiica profesorului de latină Cum pănaşu, rămasă
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orfană de mam ă la cinsprezece ani, e levă "în clasa a 
şaptea la Central, deşteaptă, vioaie, drăguţă", prietenă 
cu Virginia, soţia lui Toma Pahonţu. 11) Preotul care a 
oficiat logodna religioasă a Corinei Rotaru cu Teofil 
Drugeanu - O biect vestim entar purtat în mai tot tim pul de 
către Toma Pahonţu, dându-i un aer de superioritate. 12) 
B ă trâ n u l D ru ge anu , "o figură  blândă, rotundă, 
inofensivă", soţul Paulinei, "o femeie trecută, uscată şi 
foarte mândră de superioritatea e i genealogică " şi tatăl 
m irelui, Teofil - Secretarul m agistratului Constantin 
Rotaru, "negricios şi rotofei, arivist înverşunat care-şi 
linguşea patronul atât de ostentativ că indispunea lumea" 
(Danciu).

VERTICAL: 1) Marea doam nă de onoare luliana şi 
"nedespărţită prietenă a d-nei Belcineanu, deşi mai în 
vârstă cu vreo unsprezece ani", prezentă la logodna 
Corinei cu Teofil - Răsfăţată ingenuă de la Teatrul 
Naţional, "d-ra Georgescu, micuţă, blonduţă şi grăsuţă", 
amanta lui Constantin Rotaru. 2) Fiul lui Iacob Stoica din 
Alba lulia, avocat, fratele Virginiei Pahonţu şi al Elenei 
Strungaru din Aiud - Părinţii lui Toma Popescu-Pahonţu 
din satul Uda (Argeş), oam eni nevoiaşi (sg.). 3) Prin care 
nu trece lumina - Ţinutul din care-şi trăgea obârşia Toma 
P opescu-P ahonţu , erou l rom anu lu i, unde părin ţii 
acestuia "n-aveau în satul Uda decât vreo cinci prăjini de 
pământ, vatra casei" - Şi e francez. 4) Naţionalitatea 
bancherului Leopoid Goldstein, socrul lui Octavian 
Utalea - luga Culai. 5) Apare Cristiana! - S imbol bănesc în 
Bulgaria - Institutul de Proiectări Navale (siglă). 6) 
Numele de alint al generalu lu i A lexandru Coroiu, 
"îndesat, cu pieptul plin de decoraţii, cu părul şi mustăţile 
sure tunse ca peria " - S trada din Bucureşti unde a avut 
îoc odiosul asasinat al lui Toma Popescu-Pahonţu 
săvârşit de un "Frate de cruce", Ion A.lonescu. 7) Auxiliar 
al viitorului - A rţar (pop.) - Localitate în Mexic. 8) Diferenţa 
de timp marcată de două ceasorn ice situate pe longitudini 
diferite ale păm ântului - Serveşte! - Râu în China. 9) 
Apariţia Cintiei! - Luni! - Publicaţiile "Universul" şi 
"Rom ânia" la care a lucrat ani buni Titu Herdelea, eroul 
întâ ln it de cititori în rom anele Ion şi Răscoala. 10) Este 
cel mai bun - Tânărul Drugeanu, ginerele lui Constantin 
Rotaru, soţul Corinei, va deveni un om al zilei, o persoană 
influentă -Nouă roman. 11) "O steluţă foarte tânără, cu 
picioarele impecabile, cu sânii rotunzi şi o figură 
drăgălaşă cu un năsuc obraznic şi nişte ochi parcă puţin 
adormiţi care priveau mereu departe,..", pentru care 
Toma Popescu-Pahonţu făcuse o pasiune în timpul cât 
V irginia şi copiii erau plecaţi în Ardeal - Drumul prin parc.

Dicţionar: LVA, ETLA, IAL.

SERGHEI COLOŞENCO
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lată câteva dintre strigăturile notate de Ion Barna: 
„Femeia care-i urâtă 
Nu trebuie ciufulită 
Scoate-o-afară când trăzneşte, 
la o piatră şi-o plesneşte!
Intră-ncasă şi zi: zău,
C-o trăznit-o Dumnezeu!

Bucură-te, soacră mare.
Că-ţi aduc ceptănătoare,
Pe unde te-a ceptăna 
Şapte ai nu te-a mânca,
Pe una te-a netezi,
Şapte ai nu-i trebui!

Tânără mă măritai 
Ş i rea soacră-m i căpătai.
C înddă-n câne,
Dă şi-n mine,
Bat-o ziua de mâne!
Ş-apo-n câne dă o dată 
De mine rupe-o lopată!
Câtă câne zice: ne,
Câtă mine: te, căţea!

Mândruţa care-i mândruţă 
Trece Dunărea desculţă.
Dar şi care-i blăstămată,
N-o trece nici încălţată.
Sai, mândruţo, sai portiţă 
Vino să-ţi sărut guriţa !
Sai, mândruţo, sai pârleazu,
Vino să uităm năcazu!

Decât pită cu slănină 
De la o babă bătrână,
Mai bine-o cojiţă arsă 
De la o fată frumoasă.

Floricică, floare-albastră,
Şi-aseară-am trecut pe coastă,
Pi din sus de casa voastră!
Tată-to lemne tăia,
Mă-ta-n grădină plivea,
Cu florile se sfădea,
Pe mine mă ocăra.
Spune-i, mândra, mâne-ta 
Să semene mac în prag 
Că n-oi vini să i-l calc.
Crească ruja macului 
Cât rotiţa plugului,
Mâna pe tine n-o pui.
Pui-o cine cum a vrea,
Că io mi-am pus partea mea 
Durmind eu noaptea cu ea;
Pui-o cine cum să poate 
Că io mi-am pus a mea parte,
Durmind cu dânsa-ntr-o noapte.

Trandafir cu crengi înalte,
Pun dragostea după spate 
Şi m ăducîn tr-a ltă  parte 
Şi las dragostea-n pustie,
Nu m-oi ruga, mândra, ţie.
Şi las dragostea sâcreată,
Nu m-oi ruga la o fată,
Să mă ştie lumea toată.
Că lumea-i gură de babă,
Te duce la vorbă slabă.
(M s.346, pag. 62-66)
Un obicei al nunţii dispărut încă de la începutul 

secolului nostrii, al cărui text, cântec se păstrează şi astăzi 
este „Gogea” . în timpurile vechi, demult cu 50 de ani, după 
celebrarea căsătoriei şi după sosirea acasă la mireasă 
unde se ţinea nunta, una din paranim fe (druşte, 
chemătoare) lua rămas bun miresi (numai fetelor, celor ce

se căsătoreau pentru a doua oară nu), cântând următorul 
text:

„Gogea
la-ţi, gojiţă, voie bună 
De la soare, de la lună,
De la fir de mătrăgună,
De la mamă-ta cea bună,
De la fir de mutătoare,
De la dragă şezătoare,
De la fir de busuioc,
De la feciorii din joc!
Miresucă cu cunună,
Cămaşa pe tine sună 
Să cunoaşte că-i fi bună,
Că nici mă-ta n-a fost rea 
Că te-a făcut frumuşea.
Mireasă, mireasă bună,
Pară-ţi rău după cunună,
După cununa cea verde 
Că te-ai despărţit de fete,
Te-ai băgat între neveste 
După cununa cu flori,
Te-ai despărţit de feciori,
Te-ai băgat între nurori." (Ms, 315. pag. 11) 
F in a lu l  m a n u s c r is u lu i  d e s p re  n u n tă  

consemnează încheierea petrecerii. Apoi joacă până în 
dalbă zi. Oaspeţii, rând de rând, pleacă acasă, cei rămaşi 
mai iau o masă, pe urmă pleacă cu toţii în corpore, cu 
staroste, cu tânăra pereche şi petrec acasă naşii cu 
muzică, unde, dacă mai e posibilitate, continuă până către 
amiazi. (Ms. 346. pag. 87)

Materialele culese de Ion Barna sunt deosebit de 
interesante nu numai artistic, dar şi documentar, ele 
consemnând, la acea dată, manifestarea spirituală a unei 
comunităţi. Redarea lor, astăzi, în forma lor cât mai fidelă, 
caută să pună la îndemâna celor ce studiază acest aspect 
al spiritualităţii populare, un izvor bogat de date culese cu 
mare autenticitate.
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revizuită a României (I)Constitutia
y

Noi, românii, nu ne putem lăuda viaţă şi practică 
parlamentară prea veche. Primele reglementări fundamentale, 
nu neaparat şi constituţionale, ne sunt impuse din exterior. Dacă 
Regulamentul organic (1831) îl consideram „constituţie”, atunci 
inseamnă că ironia sorţii face ca statul cel mai înapoiat din 
Europa de atunci, să fi primit sarcina din partea celorlalte puteri 
europene să ne „democratizeze".

Prima adevărată Constituţie a României este aceea din 1 
iulie 1866. Cel puţin dintr-un întreit punct de vedere: pe harta 
lumii era deja un stat cu numele România, această constituţie 
era emanaţia de voinţă prin organele reprezentative ale 
poporului român, apoi însuşi actul normativ în cauză se 
autointitula Constituţie.

După desăvârşirea unităţii naţionale a poporului român la
I Decembrie 1918, Constituţia de la 1866 era depăşită, astfel că 
s-a adoptat Constituţia din anul 1923. S-a spus şi s-a scris că 
această Constituţie a fost una din cele mai avansate şi 
democratice constituţii europene. Ultima constituţie monarhică 
a fost aceea din 1938

Apoi soarta ne-a procopsit cu trei Constituţii comuniste: 
aceea din 13 aprilie (!) 1948, a urmat Constituţia din 1952, iar la 
urmă Constituţia lui Ceauşescu (21 august 1965).

A trebuit să aibă loc Revoluţia română din 16-22 
decembrie 1989, să se sacrifice aproape 2.000 de tineri pe 
altarul libertăţii, dreptăţii şi democraţiei, să se „linşeze" cuplul de 
dictatori ceauşişti, pentru ca să se pună problema unei noi 
Constituţii în România.

Alegerile din primăvara anului 1990, constituirea primului 
Parlament post-decembrist, aveau ca scop suprem adoptarea 
unei noi Constituţii pentru România, Constituţia României a fost 
adoptată în şedinţa Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991 
şi a intrat în vigoare în urma adoptării ei prin referendumul 
naţional din 8 decembrie 1991. Textul Constituţiei României a 
fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 233 din
21 noiembrie 1991

Timp de peste un deceniu, Cosntituţia din 1991 ne-a fost 
îndestulătoare.

Noile mutaţii produse pe glob în ultimii ani, problema 
integrării României în structurile euroatlantice, evenimentul din
I I  septembrie 2001 care a schimbat nu numai faţa Americii ci şi 
chipul lumii, - imperfecţiunile tot mai acut resimţite în conţinutul 
Constituţiei din 1991 au impus cu necesitate revizuirea, pentru 
prima dată, a Constituţiei în vigoare.

Toate constituţiile statelor moderne (capitaliste şi 
democratice) au incluse (în dispoziţiile finale) instituţia revizuirii 
propriilor constituţii, minus constituţiile comuniste. Probabil în 
virtutea ideii tabu că ceea ce stabileşte un dictator o dată este 
valabil pe veci.

Până şi Constituţia lui Ceauşescu a fost modificată de mai 
multe ori, revizuită nici o dată, pentru că nu se accepta această 
noţiune nici în dispoziţiile Constituţiei, nefiind acceptată nici în 
mintea dictatorului.

Constituţia din 1991 a fost revizuită. Legea de revizuire a 
Constituţiei nr. 129/2003 a fost aprobată prin referendumul 
naţional din 18-19 octombrie 2003 şi apoi publicată în Monitorul 
Oficial al României, partea I, nr. 758 din 29 oct. 2003. După 
revizuire, Constituţia României a fost republicată în Monitorul 
Oficial al României, partea I. nr. 767 din 31 septembrie 2003, 
textele primind o nouă numerotare.

Constituţia revizuită, potrivit art. 156 (ultimul), a fost 
modificată şi completată.

Comentarea modificărilor şi completărilor constituţionale 
se poate face în mai multe modalităţi: prima, ar fi aceea de 
prezentare a principalelor şi esenţialelor modificări şi completări 
ale Constituţiei; a doua, este aceea de prezentare exhaustivă a 
Constituţiei revizuite; după care se poate face şi o prezentare, 
mai puţin pretenţioasă, a prevederilor constituţionale.

Astfel, am considerat potrivită prezentarea (într-o primă 
parte) a prevederilor constituţionale abrogate, (adică eliminate 
din Constituţie); apoi (partea a ll-a) a prevederi constituţionale 
complet noi, iar apoi modificările şi completările (partea a lll-a) 
să le comentăm împreună.

I. Prevederi constituţionale abrogate
Din Constituţia nerevizuită au fost abrogate 5 prevederi

(articole), în realitate doar trei, celelalte douâ schimbându-şi 
locul în corpul Constituţiei.

1 Astfel, art. 51 denumit „Respectarea Constituţie i şi a 
leg ilor” , a fost abrogat. în fapt, el a fost mutat în ansamblul 
articolu lui 1 din Constituţia revizuită.

2. Art. 70 Independenţa op in iilor: Deputaţii şi senatorii 
nu pot fi traşi la răspundere jurid ică pentru voturile şi 
opiniile exprimate în exercitarea mandatului.

O astfel de prevedere constituţională se găseşte preluată 
întocmai în art. 72 alin. 1 din Constituţia revizuită. Numai că 
imunitatea parlamentară (din vechiul articol 70) care părea 
absolută este acum circumstanţială prin art. 72 prin Constituţia 
revizuită.

3. Art. 71: Indemnizaţia şi celelalte drepturi Deputaţii şi 
senatorii primesc o indemnizaţie lunară. Cuantumul 
indemnizaţiei şi celelalte drepturi se stabilesc prin lege. In 
timp a apărut legea de care vorbeşte Constituţia, aşa încât 
aceasta prevede şi încă la nivel de reglementare fundamentală 
nu se justifică.

4. Art. 75: Trim iterea pro iecte lor de legi şi a 
propunerilor legislative de la o Cameră la cealaltă 
Proiectele de legi sau propunerile legislative adoptate de 
una din Camere se trim it celeilalte Camere a Parlamentului. 
Dacă aceasta din urmă respinge proiectul de lege sau 
propunerea legislativă, ele se trim it spre o nouă dezbatere 
Camerei care le-a adoptat. O nouă respingere este 
definitivă. Luând în derâdere o astfel de prevedere, abrogată 
astăzi, se practica atunci un gen de ping-pong legislativ

5. Art. 76: Medierea: Dacă una din Camere adoptă un 
proiect sau o propunere legislativă într-o redactare diferită 
de cea aprobată de cealaltă Cameră, preşedinţii Camerelor 
vor iniţia, prin intermediul unei com isii paritare, procedura 
de mediere. (2) în cazul în care comisia nu ajunge la nici un 
acord sau dacă nici una din Camere nu aprobă raportul 
comisiei de mediere, textele aflate în divergenţă se supun 
dezbaterii Camerei Deputaţilor şi Senatului, în şedinţă 
comună, care vor adopta textul defin itiv cu votul majorităţii.

Aşadar, acum această instituţie a medierii este eliminată 
din Constituţia revizuită a României. De ce! Lesne de răspuns: 
pentru celeritate şi eficienţa Parlamentului. Atributul principal al 
Parlamentului este acela de a da legi ţării. Cum să le adopte 
dacă le pasează de la o Cameră la alta? Numai aşa se poate 
explica emiterea de către Guvernul României, care are principal 
atribut aplicarea legilor, în perioada 1993-2003, a 1280 
ordonanţe, ceea ce duce şi la ideea unei confuzii între 
autorităţile publice ale statului, adică legiuieşte cel ce trebuie să 
guverneze.

Eliminându-se medierea, organul legiuitor este obligat să 
adopte legi, să fie eficient şi, deci să-şi împlinească menirea.

Putem conchide că prin eliminarea medierii, o adevărată 
.frână" legislativă, s-a realizat unul din scopurile majore ale 
revizuirii Constituţiei româneşti.

II. Prevederile constituţionale complet noi
O prevedere legală nouă se poate concretiza într-o teză 

(simpla propoziţie sau frază a unui aliniat), un aliniat întreg, un 
articol sau, cazul Constituţiei revizuite, un titlu (VI) complet nou 
introdus în corpul Constituţiei. Ceea ce se are în vedere, 
considerându-se nou, este esenţialitatea acelei prevederi, 
nereglementată anterior.

Astfel s-a ajuns la introducerea în Constituţia româniei a 
unui titlu în plus: VI: Integrarea euroatlantică, titlu care are 
două noi articole.

Art.148: Integrarea în Uniune Europeană (1) Aderarea 
României la tratatele constitutive ale Uniunii Europene în 
scopu l tra n s fe ră rii un o r a tr ib u ţii că tre  in s titu ţ iile  
comunitare, precum şi a exercitării în comun cu celelalte 
state membre a competenţelor prevăzute în aceste tratate, 
se face prin lege adoptată în şedinţa comună a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, cu o majoritate de două treim i din 
numărul deputaţilor şi senatorilor.

(2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor 
constitutive a Uniunii Europene, precum şi celelalte 
reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au 
prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu 
respectarea prevederilor actu lui de aderare.

(3) Prevederile alineatelor 1 şi 2 se aplică, în mod 
corespunzător, şi pentru aderarea la actele de revizuire a 
tratatelor constitutive, şi pentru aderarea la actele de 
revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.

(4) Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi 
autorita tea judecătorească garantează aducerea la 
îndeplinirea ob ligaţiilo r rezultate din cadrul aderării şi din 
prevederile alin. 2.

(5) Guvernul transm ite  cele douâ Camere ale 
Parlamentului proiectele actelor cu caracter obligatoriu  
înainte ca acestea să fie supuse aderării Uniunii Europene.

Art. 149: Aderarea la Tratatul A tlanticulu i de Nord
Aderarea României la Tratatul A tlanticului de Nord se 

face prin lege adoptată în şedinţa comună a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, cu majoritate de două treim i din 
numărul deputaţilor şi senatorilor.

Consemnăm, cu satisfacţie, atingerea acestui obiectiv 
de către România, la 2 aprilie a.c.

în partea a lll-a a lucrării ne vom ocupa de prevederile 
constituţionale modificate şi/sau completate unele cu un 
pronunţat caracter de noutate, revizuiri constituţionale majore şi 
majoritare.

(va urma) 
MACAVEI AL. MACAVEI

înviere
Brusc s-a-nserat. în sfeşnic lum ânarea, 
pocnind, se-aprinde singură, din nou.
Trei z ile  L-am vegheat sub răsuflarea 
de som n ce-n somn e som nului ecou.

Şi între pleoape strâns ţineam  mormântul: 
roşie stâncă spartă-n sur dreptunghi. 
Rom anii-ntre m ăslini dorm eau cu rândul, 
stând ghem uiţi cu capul pe genunchi.

La vrem ea cântulu i de miruire,
Ne-am  pus cenuşă-n păr şi-un plâns amar;
„O, suflete, durere-i peste fire 
Când părăseşti al trupului hotar!"

Nici sem ne nu au fost, fiindcă durerea 
topeşte sem nele ce vin de sus.
Dar parcă-parcâ s-a-n te ţit tăcerea 
ce izvora din groapa lui Isus,

iar stânca a prins apoi să vălureascâ 
uşor, ca apa râului în munte, 
şi-un trup de abur a-nceput sâ crească 
din piatră, ca ieşindu-ne din frunte

furnici de foc peste furnici de rouă.
Şi El a fost, n-am umbră de-ndoială:
Venind spre noi a z is  doar „Pace vouă!"
Iar cerul tremura, ca o petală.

ION MUREŞAN

Redacţia ziarului "Cuibul visurilor" 
urează cititorilor şi colaboratorilor 

săi, cu ocazia Sfintelor Paşte, multă 
bucurie şi linişte sufletească.

Hristos a în v ia t!
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Dala biUitjMfcue.
HUSAR, ALEXANDRU, n. 26 aprilie 1920, Ilva Mare, 

jud Năsăud, F ilosof şi scriitor. Membru al Uniunii Scriitorilor din
România. Studii liceale la 
"George Coşbuc" din 
Năsăud, Facultatea de 
F ilo s o f ie  şi L ite re , 
specialitatea filosofie, de 
ia U n ive rs ita tea  din 
Bucureşti. Obţine licenţa 
în estetică şi critică 
literara (1945). Doctor in 
filosofiei din 1972. A fost 
profesor, la Liceu! din 
Năsăud, apoi arhivist la 
Arhivele Statului din 
acelaşi oraş (1946-1950). 
în perioada anilor 1951- 
1959, asistent la catedra 
de filosofie, apoi la cea de 
istorie de la Universitatea 

din Cluj. Se transferă la laşi unde cunoaşte toate treptele.ierarhice' 
de învăţământ superior la Universitatea "Al. L Cuza". A fost 
preşedinte al Comitetului de cultură şi artă al-judeţului" laşi, 
secretar al Asociaţiei Scriitorilor laşi. E preşedinte al Comisiei de 
istoria şi teoria artei, filiala laşi a Academiei, în 1975-1976, 
profesor asociat la Universitatea San Marcos din Lima (Peru), tine 
numeroase conferinţe în ţară şi străinătate. Debutează cu versuri 
şi note de călătorie în reviste din Năsăud. De-a lungul timpului 
colaborează la numeroase reviste de specialitate (Analele 
ştiinţifice ale Universităţii "Al. L Cuza" din laşi. Limba şi literatura 
română. Revista de filosofie, R&vistâ de istorie şi teorie literară), 
reviste literare şi culturale (Convorbiriliterare, laşul literar, Secolul 
XX, Cronica, Luceafărul, Ateneu, Dacia literară, Revista română, 
Steaua, Viaţa, Viaţa Românească etc.). Publică volumele 
Dincolo de ruine, Cetăţi medievale (1959), întoarcerea la 
lite ra tu ră  (1978), A rs Longa (1980), M etapoe tica . 
Prolegomene (1983), Izvoarele artei (1988), Irenikon (versuri, 
1990), Ideea europeană (1993), Lecţiile istoriei (1995), Anti- 
Gog (1996), Periplu prin memorie (1998), Cetăţi de pe Nistru, 
în colaborare (1998), Mioriţa, de la m otiv la m it (1999), 
întoarcerea la literatură (2000), Poeme de odinioară (2000), 
Pro Eminescu (2001), Tradiţii naţionale în estetică şi filosofia 
artei (2001). Deţinător al premiului Academiei Române (pentru 
Metapoetica, 1985), al Premiului Uniunii Scriitorilor (1995), al 
Premiului Salonului de carte, laşi (1993), al Premiului Salonului de 
carte, Chişinău (1995), al premiului de excelenţă acordat de 
Asociaţia Scriitorilor laşi (1999). Din 1985, membru corespondent 
Academia mternaUonalis.de liortis et naturabilus prospeptibus, 
Roma, în anul 2000 IBC Cambridge îi oferă The Twentieth 
Century Award for Achişyşment. Este declarat International 
Personality of the Year 2001; Prin Decret prezidenţial i se conferă 
Ordinul Naţional "Serviciul Credincios" în grad de ofiţer (2002), 
Cultura şi învăţământul ieşean îi datorează mult profesorului, 
scriitorului şi filosofului Al. Husar. Traducător din lirica franceză, 
italiană, spaniolă, latino-americană, engleză şi germană.

După Nicolae Busuioc. Scriitori şi public işti ieşeni 
contemporani.

Dicţionar, laşi, Editura Vasiliana '98,2002
Reproducere Al. Husar,
voi. BIBLIOGRAFIE, Ed Vasileana/1998, laşi, 2003, 
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Un bărbat tânăr care moare 
Piere ca frunza uscată 
Ce cade pe păm ânt şi 
Putrezeşte - am citit undeva.

Un bărbat bătrân care m oare 
E ca un fruct copt 
Care cade pe păm ânt 
Şi răsare din nou.

O m u le  ca grâul;
Dacă seceri grâul necopt, îl usuci 
la rîn  perioada de ploi îl pui în pământ, 
El putrezeşte, nu poate încolţi.

Dacă însă seceri grâul copt, îl usuci 
Şi în perioada de ploi îl pui în pământ, 
Va prinde rădăcini şi va creşte,
Va purta roade bogate.

Aşa e şi omul. Bărbatul 
Tânăr nu poate reven i.
Bărbatul bătrân va renaşte 
Am  c itit undeva şi nu uit.
Poate nu voi uita niciodată.

AL. HUSAR

7 Z 4 U c i u ______________

fturel Cleja
- După Nae lonescu filosoful îşi proiectează structura sa 

spirituală asupra întregului cosmos. O fi o proiecţie de lumini 
sau umbre?

- Adevărul filosofic, după el, nu e capabil să devină 
obiectiv. E oare numai o multitudine de speculaţii subiective?

- De aceia oare Platon considera că filosofia e bună numai 
pentru tineret? Ştia şi el că tinerii cred că tot ce zboară se 
mănâncă!

- Tinerii zburdă/şi Filosofie fără frâu, vârstnicii cu hăţurile 
experienţei şi a eşecurilor ca hrană pusă în vârful oiştei, 
înaintea cailor.

Filosofia

- Emil Cioran, acest Nietzsche contemporan, consideră

filosofia că nu ne ajută nici cum.
- Dar numai cu ajutorul ei, Emil Cioran a reuşit să 

fundamenteze disperarea umană şi „greaţa" de viaţă, la care 
n-a renunţat totuşi, până la 80 de ani, când a renunţat ea la el.

- Seneca era convins că filosofia e o şansă la nemurire. 
Era uşor pentru el să lanseze asemenea aserţiuni. Era abonat 
lanemuriret

- De'aceea şl Ndro l-a ajutat Să ajungă mai repede la 
nemurire, forţându-l să se sinucidă.

- Noi, cum s-ajungem nemuritori, nu suntem nici Seneca şi 
nici nu avem un Nero la spate,

Filosofia
- M. Florian vede filosofia doar ca o sforţare spre lumină, 

spre noţiuni „generalisme”, pe acel drum desfundat, cu 
incertitudini?

- Ludwig Eitenstein vede în filosofie o luptă împotriva 
fascinaţiei; prin alte fascinaţii ne întrebăm?

- Pe aceste consideraţii oare Agripina, mama lui Nero, nu 
l-a lăsat s-o înveţe, considerând-o

primejdioasă?

- Aristotel vedea în filosofie categoria de privilegiaţi, ce

dădeau directive altora. în unele cetăţi nu plăteau nici biruri.
- Dacă s-ar da o astfel.de dezlegare la noi, toţi ar aduce 

certificate de filosofi, urmând exemplul „revoluţionarilor”!

Filosofia

- După Schopenhauer omul e un animal metafizic. Cu cât 

un intelectual e mai sus.cu atât are coşmaruri metafizice mar 

mari!
- Nu e mai bine de noi muritorii de rând, care păstrându-ne 

animalitatea simplă nu ne-am înmulţit coşmarele şi cu acest 
soi?

- Să fie filosofia numai o mâncărime de limbă ce nu te ajută 
nici cât o lingură de tras pantofii?

- Filosofia face proiecţii de lumini imaginare. E deci utopia 
cea mai generalizată?

- Ca să filosofezi trebuie şă ai înclinaţii spre fabulaţie; să te 
pricepi să face jocul umbrelor pe pereţi şi făcându-le să întrebi 
cine le-a făcut?

Filosofia

- Filosofia să nu fie decât ghicitoare cu ghiocul, şcolarizată;

sau cititorul în palmă nu a unui ins ci a existenţei?
- Filosofia e numai o construcţie de corali verbală? 
-Jongleria se scoate din pălărie nu porumbei ci lumi, infinite

finite şi finite infinite.
- Arta nu numai de a te pierde în fundături dar şi de a nu 

putea ieşi din elel
- De aceea pe frontispiciul filosofiei ar trebui să se scrie. „To 

be or not to be?” sau, ca pe Infern şi lagărele exterminării 
fasciste: „Lăsaţi orice speranţă cei ce intraţi aici!”

-Soliloc în ziceri înţelepte
A duşmăni. Duşmănie... (1 )

De la tatăl meu Augustin, ţăranul de pe Ilva, am învăţat 
că de cele mai multe ori omul este sieşi cel mai mare 
duşman. Şi nu ştiu ca bătrânul să-l fi citit pe Cicero şi nici 
pe Th. Carlyle care spunea la un moment dat că singurul 
nostru duşman pe lume este prostia, întunecimea de 
minte.

Dacă ne cercetăm fiecare mai îndeaproape, cu 
sinceritate, constatăm că nu suntem nici mai duşmani şi 
nici mai prieteni decât alţii. Procedând aşa, nu te vei porni 
să duşmăneşti nici pe alţii, nici pe tine însuţi şi vei fi în stare 
să suporţi mai uşor, mai raţional, prostiile omeneşti; vei fi 
mai atent, mai aspru faţă de propriile tale prostii.

Ura este iarna inimii, gândea Victor Hugo.
Neamul nostru a ticluit ziceri înţelepte despre 

întunecimea sa, duşmănia. Puse cap la cap, fie şi la 
întâmplare, s-ar putea alcătui un lung discurs moral. Să-l 
scurtăm, cântărind câteva din astfel de ziceri: Omul fără 
duşmani, ca râul fără bolovani. Nici oaie între lupi, nici lup 
între oi să nu fi. Nu-l mai mare duşmănie decât când îi zici 
prostului că-i prost. Apa doarme, duşmanii, nu. Duşmănia 
strică omenia. Astea două din urmă, în treacăt fie spus, îi 
plăceau mult lui Rebreanu... Ura naşte ură. Toţi sunt voinici 
în luptă când duşmanii fug. Fereşte-mă, Doamne, de

prieteni, că de duşmani mă păzesc e j.  Un singur duşman e 
destul să dărâme tot ce au lucrat o mie de prieteni. Vai de cine 
n-are duşmani. Mai bine cu un duşman deştept decât cu un 
prieten nerod. Duşmănia dintre fraţi este mai vinovată şi mai 
neiertată. Fereşte-te de prietenia duşmanului şi de duşmănia 
prietenului. Ce nu vrei să ştie duşmanul nu spune prietenului.

Şi aşa mai departe.
“Cum aş putea face eu mai mult rău duşmanului meu?” a 

întrebat cineva pe învăţatul Epictet. "Căutând a-i face cât mai 
mult bine", a răspuns acesta. Iar latinul Plautus a adăugat: 
“Dacă veţi cere înapoi banii împrumutaţi, adesea veţi constata 
că bunătatea voastră a făcut dintr-un prieten un duşman".

Unul dintre cele mai grele, dar şi mai nobile deziderate ale 
lumii creştine este când îi cerem lui Dumnezeu sa ierte 
păcatele noastre, “precum şi noi iertăm greşiţilor noştri".

Trebuie să şti să laşi mereu deschisă duşmanilor uşa 
împăcării. înţeleptul se poate folosi mai bine de duşmani decât 
prostul de prieteni, scria Nicolae lorga.

Fă în aşa fel, mai spunea tata, ca seara când te culci, lista 
cu prieteni din buzunarul stâng să fie tot mai lungă decât cea cu 
duşmani din buzunarul drept... îl încânta apoi splendoarea 
acestor versuri ale genialului Haşdeu, pe care mă punea să i le 
recit din când în când:

"Răzbunarea cea mai cruntă este când duşmanul tău
E silit să recunoască, că eşti bun şi dânsu-i rău...”

(va urma)
ION DELAMARGINĂ

Surei Cleja

- în aceea primă veşnicie în haosul prim ar era deja 
tot ce avea mai târziu să fie.

- La ce era, şi-i era destul sieşi, n-aveai ce adăuga.
-Aparenta „dezord ine” era tocm ai ordinea din Haos.
- în materia haosului prim ar era deja drojdia ce avea 

să crească lum ea viitoare.
- Fiecare e lem ent purta în sine viitorul său; deci de pe 

atunci Starea ulterioară de „uzat” .

de atunci, ca totdeauna, şi aici petecim  cu dubii.
- Lumea şi vecia, ca tim p nenumărat, era pe atunci în 

germen sau în germ enul germ enului, şi deci „anterioară” 
ei!

- Şi în Haos, ca şi în Natură, nim ic nu e prea mult, puţin 
sau anost. Totul e cu rost şi haosul nu are nevoie de vreun 
adaos, îşi ajunge singur.

- Haosul prim ar era un haos guvernat de legi. Cum 
există legi cuantice, ale m icrouniversului, trebuie să fi
existat şi legi ale haosului.

- Numai că azi noi nu dibuim  nici legile şi nici ordinea

- Erau în haosul prim ar vecii de neculoare şi un 
„REPAOS” ce se scria „M IŞCARE"!

- Mările şi oceanele erau de-a valm a cu uscatul 
continental.

- Se sim ţea şi prezenţa cram elor cu mustul de Muscat- 
Otonel.

- în neconturul clar totul era conturat în perspectiva 
vremii.
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Petru Mureşianu Sâreganul folclorist (4) Surel deja
Preocupările pentru consemnarea folclorului în ţinutul 

Năsăudului se fixează în urmă cu peste două secole. Din jurul anilor 
1850 se înmulţesc şi se diversifică preocupările de investigare şi 
consemnare, încât nume şi culegeri vor apărea la scurte intervale de 
timp. Se pot consemna şi etape mai roditoare, din acest punct de 
vedere. Amintim pe profesorul blăjean, viitor academician, Ioan Micu 
Moldovan, care prin elevii săi din ţinutul Năsăudului /Mocod, Zagra, 
Bichigiu, Leşu llvei, Tăure, Monor, llva Mare/ adună o mare cantitate 
de materiale, doine şi strigături. /1863 La fel şi alt blăjean, Alexiu 
Viciu, care ajunge în zona Năsăudului tot prin elevii săi. Mai 
menţionăm pe Ion Pop Retegahul, Iuliu Bugnariu /nepotul poetului G. 
Coşbuc/. Un moment aparte este cercetarea ştiinţifică întreprinsă de 
către institutul Social Român în deceniul al IV-lea al secolului XX, în 
localităţile Şanţ şi Leşu, care investighează şi valorifică, prin 
publicare, folclor poetic, obiceiurile, descântecele. Apoi, Al. Boşca, 
G. Bichigeanu, I, Barna, G. Scridon, D. Vârticşi alţii.

Nicăieri nu este amintit printre constanţii şi prolificii 
culegători de folclor şi Petru Mureşianu Sâreganul, care este în 
publicaţii, cu folclor, pe tot parcursul jumătăţii a doua a sec. al XlX- 
lea, din anu!1870 şi până în anul 1901. Numai ce publică în reviste, 
împreună cu fiica sa, Laura-Veturia, se ridică la cifra de 364 producţii, 
răspândite în revista Familia /1884. 1885, 1887, 1883/, Gazeta 
Transilvaniei /1886, 1890, 1891/, Tribuna /1886/. Nici cel care pune 
în lumină, reabilitează nume uitate ale culturii şi istoriei judeţului 
/Bistriţa-Năsăud/, şi l-am numit pe Teodor Tanco, cu cele şapte 
volume din Virtus Romana Rediviva, nu-l aminteşte nici în treacăt pe 
P.M. Sâreganul în „Folclor, folclorişti şi culegeri de folclor IM, deşi 
sunt citaţi către 30 de nume, şi, spune el, judeţul nostru „este bine 
reprezentat în contextul folcloristicii naţionale, între cele 352 de 
nume câte are Dicţionarul folcloriştilor/1979/, la prima ediţie."

în manuscrisul de sub cota 322, aflător la Biblioteca 
Academiei Cluj-Napoca, ce conţine trei caiete-registru, sunt 
cuprinse, transcrise după originale /precizează autorul/ „încercările 
mele în literatura română..., notiţe, avisuri, corespondenţi şi articlii 
diurnalistici, precum şi POEZIILE mele POPULARIE cari au fost 
publicate în diferite foi, periodice '72/

în revista Familia „ce era în Pesta, sub redacţiunea d-lui losifu 
Vulcanu", precizează Sâreganul, publică cea mai mare parte a 
poeziilor numite „doine şi hore poporale", „ cântate de socia /soţia/ 
mea”. Soţia sa, Maria, născută Rusu, din Sâreag/Sireag, Vireag/, azi 
Floreşti, comuna Nimigea, pe malul Someşului Mare, în apropierea 
Năsăudului, era nu numai depozitarea unui bogat repertoriu, ci se 
dovedea şi o cântăreaţa neîntrecută. Fiica lor, Laura-Veturia, 
folcloristă şi ea, consemnează sub numele ei 148 de producţii 
populare ce aparţinându-i, pentru unele precizează sursa locală; 
Sireagu, pentru altele doar „poezii populare din Ardeal”.

Petru Mureşianu Sâreganul se dovedeşte şi mai laconic, 
evidenţiind doar: „din municipiul Solnoc-Doboca, în Ardealu", „doine 
din Ardeal, din părţile Solnoc-Doboca", „poezii poporale culese din 
popor". în mai multe locuri este prezent cuvântul „culese”, dovadă că 
n-a beneficiat de /mulţi/ culegători şi care să i le transmită ulterior.

Mare parte din poeziile lui populare provin din localitatea lor de 
obârşie-satul Floreşti, informator fiind, în primul rând, soţia lui şi alte 
rude la care apelează Laura-Veturia.

între piesele culese predomină doina /de dragoste, de noroc, de 
jale, de înstrăinare, de cătănie/, strigăturile şi mai puţin balada. Este 
prezent Sâreganul cu balade „Versul lui Petru Rareş', doar.

Textele sunt deosebit de frumoase, cu o limbă fluidă şi 
armonioasă, dovadă a vechimii lor şi autenticităţii,

„Săraci ochi nevinovaţi,
Someş de lacrimi vărsaţi,
Voi sunteţi fără dreptate,
Că iubiţi un dor departe."
„Creşteţi voi, frumoase flori,
C-oiveni la sărbători 
Să fac pană la feciori,
Oi veni duminica 
Să fac pană la badea.
La badea nu-i trebe pană,
Ca i-o pus neamţu de-aramă."
/Gazeta Trans. 173, 1896/
Petru Mureşianu Sâreganul nu este doar culegător de poezie 

populară, ci şi comentator al fenomenului cu „dizertaţiunea" intitulată: 
„Poezia populară", ţinută la adunarea generală a Despăţământului al 
XII- lea Dej, al Astrei, ţinută în lleanda Mare în 30 august 1888. La 
punctul 7 al ordinei de zi era „cetirea dizertaţiunilor”, trei la număr: 
despre învăţământ IP. Petroşanu/, despre familie /A.V. Paul/ şi 
„Poezia poporală" de Petru Mureşianu Sâreganul. Autorul, vorbind 
„valoarea literară" a cântecului popular, îl numeşte „mărgăritar preţuit" 
şi apelează la nume ca Vasile Alecsandri şi B.P. Haşdeu pentru a fixa 
caracteristicile doinei româneşti. Urmăreşte cântecul de leagăn, de 
dragoste, de cătănie, de nuntă şi până la bocetul înmormântării, cu 
exemplificări vaste numai din colecţia proprie relatând şi unde s-au 
publicat producţiile respective.

Deosebit vorbeşte despre cununa de grâu de la secerat, obicei 
astăzi dispărut din viaţa satelor din zonă, despre caracterul 
românului, face constatări cu privire la port, despărţirea fetei de 
familie /prin căsătorie/, despre chiuituri, „superstiţiuni" toate cu 
bogate şi edificatoare texte numai, repet, din colecţia lui.

în final face o „rugare" către toţi „cărturarii noştri să binevoiască a 
trimite cântece de acestea”, obligându-se să le publice „împreună cu 
onoratul lor nume”.

Se vede că avem un folclorist autentic, consecvent, nu cu o 
preocupare sporadică, care nu-şi are locul în istoria folcloristicii 
transilvănene nici după peste o sută de ani. Ar trebui cu prisosinţă.

ION POENARU

/1/T. Tanco Virtus Romana Rediviva, voi. IV, Bistrita, 1981, pg. 
107-110

121P. Mureşianu Sâreganul ms. 322, pg. 3

î^aos
- In haosul primar, dacă concepem  acest 

univers ca preunivers static, nu exista Timp. 
T impul fără m işcare n-ai cum  îl intui, concretiza.

- Dealtfel nici nu avea cine-l intui pe atunci. O fi 
doar umbra m işcării?

- M işcarea num ai prin tim p îşi numără 
deplasarea.

- Haosul prim ar avea legile lui. Calea de azi 
erau pe atunci îngerm en sau chiar pregermen.

în tre b a re a  secolu lu i
- Genialitatea e un dat aprioric, un destin decis 

de zei sau o deciz ie  a „liberu lu i arb itru" 
absolutizant?

- E un dat al m oşten irii b io logice, al 
te m p e ra m e n tu lu i, a l e fo rtu r ilo r  p rop rii, al 
d isciplinării spiritua le şi al studiului îndelungat.

- Poţi să ai înclinaţii şi calităţi înnăscute, dar 
fără cultură ştiinţifică şi şcolarizare îndelungată n- 
ai să ajungi la „E = m c ”

L ibe rta tea
Libertatea nu implică anularea necesităţii ci 

numai înţelegerea ei!
Libertatea nu o realizezi obţinând ceea ce 

doreşti, ci nedorind ceea ce nu poţi obţine!
Libertatea te opreşte la graniţa altei libertăţi. 

Excepţie face „Supraom ul” lui N ietzsche şi cei cu 
„im unitate parlamentară"!

„Talibanii” d istribu ie la noi libertatea după 
algoritm ul „Azi mie, mâine ţie ” !

P ® 1
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Continuăm firul intrerupt în episoadele 20-30 ale acestui 
serial în legătură cu învăţământul măierean.

Aşa cum am mai precizat, până în prezent nu ne putem 
explica motivele pentru care şcoala trivială din Maieru (1772- 
1816) a fost mutată în localitatea vecină Sângeorz. După 
toate probabilităţile, mutarea s-a făcut din raţiuni de ordin 
militar, având în vedere că în acel an, 1816, în cadrul 
regimentului grăniceresc de la Năsăud au avut loc câteva 
schimbări de natură organizatorică şi teritorială.

în noile condiţii, satul nu putea rămâne fără şcoală. Astfel, 
între 1816 şi 1825, când se înfiinţează şcoli comunale în toate 
comunele grănicereşti, satul a întreţinut, ca şi înainte de 
“trivială”; o mică şcoală parohială, aşa cum se constată şi la 
Rodna. Desigur, învăţătorul Nicolae Istrate, o adevărată 
personalitate a şcolii acelor vremuri, a rămas să instruiască 
mai departe copiii Maierului, cum spuneau bătrânii 1/.

Din vremea lui Istrate păstrăm în muzeu un vechi manual 
de georgrafie generală, tipărit în cirilice, cu interesante 
adnotări marginale.

începând cu anul 1825, prin ordinul Consiliului Belic din 
Viena, comandamentul militar grăniceresc dispune de 
înfiinţarea unor “şcoli naţionale" (National Gemeinde 
Schulen), mai întâi în comunele mari, apoi, în 1830, în toate 
cele 44 de commune grănicereşti 21.

Conform noilor cerinţe, sistemul de învăţământ suferă 
schimbări esenţiale. Preoţii începutului de secol 18, diecii şi 
ludimagiştrii, adesea persoane cu pregătire rudimentară, vor 
fi înlocuiţi pe rând cu învăţători pregătiţi la Preparandia din 
Năsăud pe care o absolvă şi unii tineri măiereni ca Vasile Pop 
şi Toader Pop.

Relevant este faptul că în anul 1835, printr-un ordin 
vicarial. se interzicea scrierea cu litere cirilice în şcolile 
districtului, declarându-se oficial şi obligatoriu sistemul de 
scriere cu litere latine. Pe lângă obiectele de învăţământ 
"trivial" (religia, citit-scris şi computul (aritmetica), se introduc

materii noi: geografia, legumicultura, noţiuni elementare de 
agrimensură (măsurarea pământului) etc. De remarcat rolul 
deosebit pe care l-a avut în diversificarea şi optimizarea 
învăţământului din acea vreme vicarul Ion Marian de la 
Năsăud.

Limba de predare era româna. Erau cuprinşi elevi între 
12-15 ani. în duminici şi sărbători se făcea şi instruirea 
adulţilor, între orele 10-12 precum şi repetiţii pentru şcolarii 
mici.

în anul 1828 se dispune ca în toate şcolile grănicereşti să 
se introducă şi instrucţia militară pentru băieţi, câte o 
jumătate de oră zilnic, aşa cum se proceda şi înainte. în acest 
scop erau numiţi gradaţi militari cărora li se recomanda să se 
poarte "uman" cu şcolarii.

La şcoala din Maieru, în anul 1835 se amenajează primul 
lot experimental de pomicultură, ceea ce marchează un 
important pas înainte al învăţământului local, sub îndrumarea 
directă a exigentului vicar năsăudean, Mărian.

în locul vrednicului dascăl Nicolae Istrate, în toamna 
anului 1839 vine învăţătorul Toader Pop, fiul lui Gherasim 
Pop, absolvent al “trivialei" locale şi apoi a Preparandiei 
năsăudene. Acesta funcţionează în şcoală de 24 de ani 
(până în 1863), când este înlocuit cu învăţătorul Mihail 
Domide din satul Rodna Nouă (Şanţ), transferat aici din Tiha 
Bârgăului. După un an, este transferat ia şcoala trivială din 
Sângeorz.

în timpul revoluţiei din 1848-49 îl găsim pe înv. Ştefan 
Utalea care brutaliza copiii, aşa cum reiese dintr-un 
document al primăriei din Rodna, datat 13 martie 1869. în 
consecinţă, este înlocuit disciplinar cu tânărul Vasile Pop, fiul 
lui Toader, absolvent, şi el, al Preparandiei. Vasile Pop se 
dovedeşte însă lipsit de conştiinţă profesională, beţiv 
incorigibil. Amintirea lui este legată în tradiţia locală de un fapt 
tragic. Nefiind vase de băut apă la şcoală, copiii se aplecau în 
copca râului îngheţat şi unul din ei se îneacă... Dascălul e 
înlocuit cu bătrânul Ştefan Utalea care, continuându-şi 
comportamentul brutal faţă de copii şi săteni, este înlocuit şi 
el cu studentul maghiar Bela Kemeny, un tânăr priceput şi

sărguincios. După un an vine din nou bătrânul Utalea, de astă 
dată definitiv. Actul se păstrează în copie (1 nov. 1869).

După cum reiese dintr-un alt document scris către prim- 
pretorul isip, la 19 ianuarie 1871, de către primarul comunei. 
Moise Motofelea, copiii sunt instruiţi în anul şcolar 1870/71 de 
către preotul Basiliu Groze şi notarul Leon Horga, Dintr-un alt 
raport al aceluiaşi primar aflăm că “grădinile au 180 orgi, cu 
un venit curat de 257 m.c. (...) salariul învăţătorului este de 
160 florini anual, cu dreptul de a-l mări la 200 florini v.s., în 
cazul că este progres mulţumitoriu".

Se clădeşte un local de şcoală în anul 1850 în locui celui 
care a ars în 1849, incendiat de insurgenţii unguri. Peste 
fundaţia vechii şcoli ‘‘cu ferestrele cât palma" a fost zidit în 
1960 un frumos edificiu de şcoală cu 5 săli de învăţământ 3/.

> (va urma)
Note bibliografice:
1/ Iuliu Pop, Istoricul parohiei Maieru, 1968, lucrare în ms., la 

Muzeul “Cuibul visurilor", Maieru, p. 17;
2/ Virgil Şotropa şi Nicolae Drăganu, Istoria şcoalelor 

năsăudene, 1913, pag. 87-88;
3/ Vezi şi Sever Urss, Monografia Şcolii generale de 10 ani. 

lucrare în ms., Maieru, 1971, pag. 48-50.
SEVER URSA
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7 Z e U g ic

POSTUL ■ m u m  DE JERTf4 ş w m t  Ie ş ire a
Mântuitorul Isus Hristos Şi-a inaugurat misiunea printr-un 

post de 40 zile (Mt. 4,2), afirmând puterea pe care o mijloceşte 
postul împotriva diavolului. Domnul a zis: „Acest neam de 
demoni cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu 
post" (Mc. 9,29).

Abţinerea de la mâncare şi băutură, nu simpla înlocuire de 
alimente, cu intenţia de a înfrâna firea, de a crea senzaţia de 
foame şi aceasta nu pentru că anumite alimente ar fi necurate, 
deoarece nimic din creaţie nu poate fi respins ca necurat (II Tim. 
4,4), ci pentru că abţinerea este un semn al libertăţii şi al biruinţei 
voinţei, al dorinţei de a nu fi niciodată sătul, ci ilămând şi însetat.

Postul înseamnă, înainte de orice, consacrarea trupului, 
aducerea firii ca jertfă, dispoziţia de a împărţi cu semenul 
prisosul, ca să fie astfel dreptate şi egalitate pentru toţi. Postui a 
devenit o instituţie chiar de la începutul Bisericii (Didahia, VIII,
1). Postul ne face sâ ne dăm seama cât de ataşaţi suntem de 
obiceiurile noastre. Când postim descoperim bucuria libertăţii.

Postul s-a practicat atât în Vechiul Testament de către 
profeţii: Moise, Ilie, David (Ies. 12,8, Deut 9,9 - pâinea întristării. 
Mt. 9.14) şi în Noul Testament (Lc. 18,12. Fapte 13.2). Hristos a 
practicat insistent postul (Mt. 4.2) şi a vorbit despre condiţiile 
adevăratului post (Mt. 6.16). El a lăsat Apostolilor Săi dreptul de 
a fixa perioadele postului ,,Vor veni zile când Mirele va fi luat de 
la ei şi atunci vor posti" (Mt. 9,15; Le, 5,34, Mc. 20,10). După 
Apostolul Pavel, posturile sunt mijloacele sale de a-L sluji pe 
Dumnezeu (II Cor. 6,5; In. Cap. i Cor. 8.8 şi I Tim. 1,8). Creştinul 
este liber să postească potrivit propriei sale conştiinţe şi 
hotărâri, deoarece „Nu mâncarea ne va aşeza înaintea lui 
Dumnezeu". Practica postului a variat în diferite epoci şi locuri, 
învăţătura celor 12 Apostoli (VIII Roman 8,1) recomandă ca zile 
de post miercurea şi vinerea: miercurea, fiind ziua în care s-a 
ţinut şedinţa iudeilor, ca să trădeze pe Isus, iar vinerea, ca zi în 
care Domnul a suferit răstignirea pe cruce.

Constituţiile apostolice, redând practica Bisericii Siriene din 
a doua jumătate a secolului al lll-lea, vorbesc despre postul din 
Săptămâna Patimilor, cu abţinerea completă în Vinerea şi 
Sâmbăta Mare (Le, 35; Mc. 2,20).

în secolul al IV-lea, acest post pascal se extinde la 40 zile, în 
cinstea celor 40 zile petrecute în pustie de Isus. Canonul 69 
Apostolic impune, pentru cler şi credincioşi, obligaţia Postului 
Paştelui de 40 zile, precum şi a postului de miercuri şi vineri în 
fiecare săptămână. Sinodul de la Laodicea (Canonul 50) 
prevede abstinenţa riguroasă (xerofagie) în tot timpul acestui 
post. Sinodul de la Trullo (692) interzice consumarea de ouă şi 
lapte, în general, postul acesta constă dintr-o singură masă pe 
zi. Din secolul X, Biserica din Constanţinopole fixează marile 
perioade de post din cursul anului bisericesc. Biserica Ortodoxă 
şi Greco-catolică au patru posturi mari:

Sfântul şi Marele Post - Păresimile sau Postul Paştelui, 
care se tine timp de 6 săptămâni, începând de la 
Duminica Vameşului şi Fariseului şi terminând cu sâmbăta din 
Săptămâna Mare.

Postul Naşterii Domnului sau al Crăciunului, 40 zile, de la 
15 nov. La 25 dec.

Postul Sfintei Mării, 15 zile (15 august)
Postul Sfinţilor apostoli Petru şi Pavel (Sânt Petru), 

începe la Rusalii până la 29 iunie. Acest post este mobil, urmând 
data Paştelui.

Există momente particulare din viaţa creştinului în care se 
impune postul: „înainte de Botez să postească cel ce botează, şi 
cel botezat şi alţi câf/Va"(Canonul 64 Apostolic).

Duminica, fiind zi de bucurie nu se posteşte (Canonul 64 
Apostolic).

Efectele postului sunt binefăcătoare pentru trupul şi sufletul 
nostru. Postui aduce potolirea poftelor trupeşti şi micşorează 
puterea lor asupra trupului şi sufletului

Postul este necesar şi din punct de vedere medical, 
purificând trupul de toxine, înnoindu-l şi fermdu-l de boli

Postul face parte acum din starea de pocăinţă şi sfinţenie în 
care are loc mărturisirea păcatelor şi împărtăşirea cu Sfintele 
Taine. Principiul urmat rămâne acesta: „Dacă poţi purta tot jugul 
Domnului desăvârşit vei fi; dar dacă nu ooti, fă ce poti" (Didahia VI
2).

Micro-dictionar teologic
- Canon = (gr. Kanon=măsură, regulă, lege); are mai multe 

înţelesuri:
1. Canonul Sfintei Scripturi, adică lista cărţilor acceptate de 

Biserică ca fiind scrise sub inspiraţia Duhului Sfânt şi cuprinzând 
revelaţia dumnezeiască.

2. Canoanele bisericeşti = norme şi reguli privind etica 
creştină, cultul, disciplina clerului, organizarea şi jurisdicţia 
bisericească promulgate de sinoade ecumenice şi locale. 
Canoanele reprezintă legislaţia bisericească ce formează 
obiectul dreptului canonic.

Sinod - Sidonalitate (gr. Sinodos; lat.=concilium, sinod) = 
reprezintă adunarea episcopilor unei Biserici locale (sinod local) 
sau a episcopilor Biserici Universale (sinod ecumenic) care are 
autoritatea de a lua decizii cu privire !a învăţătura, disciplina şi 
misiunea Bisericii. Este o instituţie cu autoritate canonică.

- An bisericesc (sau liturgic (lat. annus)), începe la 1 
septembrie şi cuprinde rânduiala sărbătorilor şi a posturilor, 
precum şi pomenirile morţilor, din diferite momente ale unui an

- An sabatic = An jubiliar la evrei = al 50-lea an, după 7 ani 
sabatici, în care fiecare israelit îşi recăpăta libertatea şi 
proprietatea pierdută. Tot poporul se odihnea, iar pământul 
rămânea nelucrat.

Prof. ALEXANDRU RATIU

înainte de a fi prea târziu
„ Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi” Evanghelia după (Matei cap. 11 vers. 28) îţi spune 

DOMNUL ISUS şi ţie. De ani de zile, DOMNUL te cheamă în multe feluri, să te întorci din păcate să vii la EL 
aşa cum eşti. Dumnezeu ne-a oferit timp suficient pentru a lua o decizie pentru eternitate.

EL ne-a creat posibilităţi şi ocazii pentru a ne trezi în sfârşit la realitate. Căci, de fapt, ce a fost viaţa ta până 
aici? Un lanţ format din foarte multe ocazii pentru a te preda şi a sluji Domnului.

Cu toate acestea, tu ai rămas departe de DUMNEZEU.
Poate te afli într-o mare lipsă, sau bolnav, sau decepţionat de viaţa aceasta care îşi urmează cursul aşa 

cum tu nu vrei. Dumnezeu ştie situaţia ta din momentul de faţă. Tu continui să mergi pe o cale, care poate se va 
sfârşi în iad. Poate încă nu crezi în realitatea veşniciei, poate ai privit în viaţa unor aşa zişi creştini care au părăsit pe 
DOMNUL şi ai rămas şocat şi decepţionat.

Nu uita că problema salvării tale este ceva personal între tine şi Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu te va 
salva datorită necredinţei tale, nimeni nu te va mai putea salva.

Dacă peste câteva ore vei muri aşa cum eşti plin de păcate, fii sigur că vei ajunge unde nici nu vrei să te 
gândeşti. Prietenul meu, fratele meu, consăteanul meu, înainte de a fi prea târziu, întoarce-te, vino la Dumnezeu!

înainte de ajunge în veşnicia lui Dumnezeu, vino acum cu toate păcatele la crucea MÂNTUITORULUI 
ISUS DE PE GOLGOTA. Sângele vărsat de DOMNUL ISUS pentru vina întregii omeniri te poate spăla şi pe tine de 
toate păcatele. încearcă şi frecventează una din Bisericile ce-ţi pot asigura asistenţa spirituală de care ai nevoie.

Vei face tu aceasta acum? Dumnezeu să te ajute şi să te binecuvânteze!
PASTOR IOSIF RAUCA

d in  in e r ţ ie
Date autobiografice

M-am născut în 2 iulie 1976 in 
comuna Maieru. din părinţi ţărani 
Alexandru şi Floarea Buia.

Şcoala primară şi gimnazială 
am urmat-o la Maieru.

Şcoala teologică am început-o 
încă din anii de liceu, urmând 
cursurile Seminarului Teologic 
Ortodox din Cluj-Napoca.

Am continuat pregătirea pe 
această linie, formându-mă ca om 

şi preot în Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj.
Nu aş fi reuşit nimic dacă Dumnezeu nu ar fi vegheat 

deasupra mea şi fără sacrificiul părinţilor mei.
Ca dascăli şi îndrumători aduc recunoştinţa mea. 

răposatului, regretatului pr. Gavrilă Floşui şi distinsului 
profesor Sever Ursa de la care am deprins vocaţia de om şi 
creştin.

Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte termenul 
„inerţie” ca fiind (referitor la persoane): „Tendinţa unei 
persoane sau a unei colectivităţi de a rămâne în repaus, în 
inactivitate; lipsă de energie, indolenţă, apatie” (DEX - 
Bucureşti 1998 - Ed. Univers enciclopedic).

Privindu-i în ansamblu sau individual pe cei cu care venim 
în contact, constatăm că fiecare este mistuit de o sete, o 
dorinţă de a primi din partea celorlalţi totul sau aproape totul. 
Ba mai mult, fiecare se consideră îndreptăţit să i se dea. E 
dreptul lui să primească de la toţi ceea ce i se cuvine: respect 
siguranţă, întâietate, încredere, ajutor, cinste. Până aici nimic 
rău. Este firesc fiecare să îşi dorească să fie tratat omeneşte 

Nefiresc este însă faptul că prea ne-am învăţat a fi 
primitori universali, bureţi gata să absoarbă orice picătură de 
omenie şi bun simţ, având mare grijă ca această picătură nu 
să o păstrăm şi fructificăm spre a o restitui ci să o îngropăm 
adânc în noroiul fiinţei noastre Vom da oare iar vina pe 
regimul ce ne-a oferit „totul” de-a gata? Nu este o scuzâ.

Dorim o schimbare pentru a trăi mai BINE şi pentru a fi 
împreună cu cei care s-au schimbat deja şi care o duc (poate) 
mai bine. Această schimbare nu va veni de sus prin promisiuni 
electorale nici prin ordonanţe mai mult sau mai puţin urgente 
Ea - schimbarea - trebuie să plece de jos, de la fiecare dintre 
noi.

Concret Trebuie să ieşim din inerţie, din indolenţa morală 
în care ne facem veacul.

De nu vom depăşi sensul pueril al dictonului .Ce ţie nu-ţi 
place altuia nu-i face” şi nu-l vom adopta pe cel mesianic şi 
plin de viaţă „Ce doriţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le voi 
mai întâi lor." Matei 7:12, vom continua să cerşim bunul simţ şi 
altruismul, uitând că folosindu-ne voinţa, din cerşetori putem 
deveni furnizori. Nu este suficient a nu face răul şi este 
imperativ obligatoriu a face binele. Nu putem aştepta la infinit 
să fim trataţi, serviţi cu amabilitate sau întâmpinaţi cu o inimă 
încălzită de dragoste spunând: „Mi se cuvin acestea deoarece 
nu am făcut nimănui nici un rău, nu am supărat pe nimeni." Aici 
citatul biblic de mai sus îşi dovedeşte impetuos eficienţa: 
comportă-te tu mai întâi cum ai dori să se comporte celălalt cu 
tine. Ieşi înaintea lui cu o mostră de bunătate pe care ai dori să 
o întâlneşti zilnic ia alţii. Aruncă deoparte piatra care te-a lovit 
sau care era sâ te lovească, întinzând mâna spre cel de la 
care a venit, pentru a face pace tot tu cel nedreptăţit. 
Rezultatul va fi peste aşteptări, nu doar că vei aplana un 
conflict ci te vei alege cu un prieten care, datorită gestului tău 
nobil, te va aprecia şi îţi va urma exemplul. Cu alte cuvinte, dai 
tonul şi nu peste mult timp vei constata că se cântă, nu oricum, 
iar cântecul tău va fi considerat ton pentru altul şi altul. Astfel 
vei deveni cauză a contaminării cu bun simţ şi cu dragoste 
ajungând din primitor universal un donator pe măsură.

iată cum putem să ne scoatem reciproc din inerţie, cu tot 
ceea ce se înţelege prin ea, şi să ne propulsăm pe un traseu 
presărat cu lucruri ce poartă calificativul de BUN sau BINE. 
Pentru această se impune ieşirea din inerţie având ca forţă 
motrice voinţa. Da, adevărata voinţă ne determină să 
renunţăm la pasivitate devenind din cel căruia i se întinde 
mâna, cel ce întinde mâna

întâlnim o categorie de oameni care - spun ei - nu sunt 
deficitari la capitolele altruism, bun simţ, onestitate. Aceştia, 
cu siguranţă, ştiu că ieşirea din inerţie nu presupune doar 
ieşirea din repaus ci şi ieşirea dintr-o anumită stare de 
mişcare constantă corodată deseori de rutină. Pe unii ca 
aceştia Sf. Apostol Pavel îi îndeamnă: „Celui ce i se pare că 
stă sâ ia aminte să nu cadă."

Un exemplu elocvent pentru cel îmbătat cu mulţumirea de 
sine. Aşadar, acestora, chiar dacă se recunosc a fi altruişti, 
oneşti .... li se permite şi recomandă să se perfecţioneze 
înmulţindu-şi actele filantropice sau trecându-şi amabilitatea 
şi bunul simţ prin filtrul dragostei asistate de Dumnezeu.

Şi unii şi alţii ne-am putea înscrie în nou! an în cursa 
împotriva inerţiei, bine ştiind că Cineva de Sus ne va asista şi 
răsplăti efortul.

preot ALEXANDRU DOREL BUIA
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Dl. in sp e c to r f in a n c ia r 
Alexandru Cărbune este originar din 
Maieru. Este căsătorit în oraşul 
Sângeorz-Băi. Din cele peste 100 de 
poeme trimise redacţiei, i-am ales, 
deocamdată, doar unul.

M u ltu m iti-vă  ş i 
vă bu cu ra ţi

M uiţum iţi-vă păgâni 
Că vedeţi şi auziţi,
Nu lătraţi ca nişte câini 
Tot m ereu nem ulţum iţi.

Bucuraţi-vă oricare 
Pentru viaţa ce-o trăiţi 
Câ aveţi mâini şi picioare 
Şi nu sunteţi osândiţi.

M uiţum iţi-vă că-i ziuă 
Şi mai plouă pe la noi,
Bine că mai e lum ină 
C h ia rde  mai sunt şi nevoi

Bucuraţi-vă ca vântul 
încă ne mai răcoreşte,
Dar ascultaţi şi cuvântul 
Care ne călăuzeşte.

Nu fiţi robi şi închinători 
La plăcerile mânjite,
La petreceri şi com ori 
Care vă aduc ispite.

Mai întindeţi câte o pâine 
Celor mici şi celor slabi 
Că vine ziua de m âine 
Şi pe veci răm âneţi sclavi.

Pe cât puteţi luaţi exem plul 
Vam eşului din lerihon 
Care şi-a curăţat tem plul 
Sufletulu i lui de om.

Poate oricine contribui 
C h ia rde  nu are comori 
Cu bănuţul văduvii 
Care are mari valori.

M editaţi că încet şi întruna 
Concertăm  o stăpânire 
Se apropie furtuna 
Care vine, poate, mâine.

ALEXANDRU CĂRBUNE

DESPRE PITAGORA
Faptul ce m-a determ inat să scriu acest articol a fost că, 

în experienţa de câţiva ani la catedră, am constatat câ elevii 
ştiu prea puţine sau poate nim ic despre viaţa şi activitatea 
unor im portanţi m atem aticieni, întâlnim  des întrebarea: 
„C ine -o  fi fost P itagora ăsta, de trebuie să-i învăţ teorem a?". 
Şi, astfe l, m -am  dec is  să-i „lu m ine z" pe aceştia , 
presupunând (nu prin reducere la absurd) că îi interesează 
şi că m ăcar cu asta ar putea răm âne peste a n i.

Pitagora din Sam os (569 ÎH - 500 ÎH), a fost cel mai de 
seamă reprezentant al şcolii italice şi noţiunile m atem atice şi 
le-a Însuşit de la preoţii egipteni. Pornind de la principiul: „A 
cunoaşte lum ea înseam nă a cunoaşte num erele ce o 
guvernează", P itagora a înfiin ţat o societate filosofică 
(idealistă), num ită „Uniunea p itagoreică" la Crotona. 
Primele studii le-a făcu t cu Pherecides şi apoi cu 
A naxim andru (continuatoru l lui Thales), în M ilet. în 
călătoriile sale prin Egipt s-a in iţiat în tainele preoţilor, dar 
odată revenit acasă, a încercat, însă fără succes, să predea 
lecţii. Prin 529 ÎH a em igrat în Sicilia, a profesat la Tarent şi în 
final la Crotona unde şi-a în fiin ţa t celebra-i şcoala, în casa lui 
Milon, cu a cărui frum oasă fiica s-a şi căsătorit.

Elevii lui P itagora erau îm părţiţi în două categorii: 
„pitagorişti", care studiau doar m uzica („m edicina sufletulu i") 
şi elem ente de calcul şi „p itagorien i" care pătrundeau în 
„secrete le zeilor". Aceştia din urmă studiau tim p de trei ani, 
în secret, cu însuşi Pitagora, după care li se înm âna o 
em blem ă cu pentagonul stelat num erotat cu litere greceşti 
ce reprezentau cuvântul „salut".

Conform  şcolii sale, num erele erau de două feluri: 
„m asculine" (im pare) şi "fem inine" (pare). De un mare 
interes se bucurau de asem enea aşa num itele „num ere 
perfecte" (egale cu sum a div izorilo r lor,, excepţie făcând 
numărul respectiv) precum  şi perechile „am iabile" (fiecare 
num ăr fiind egal cu sum a div izorilor celuila lt), în antichitate 
se cunoşteau urm ătoarele num ere perfecte: 6; 28; 496 şi 
8128.

în ceea ce priveşte celebra „Teoremă a lui P itagora" (într- 
un triunghi dreptunghic sum a pătrate lor lungim ilor catete lor 
este egală cu pătratul lungim ii ipotenuzei), aceasta ar fi fost 
descoperită  cu m ult îna in te  de P itagora, de către 
matem aticieni din Egipt, China şi chiar Irak (se referea doar 
la triunghiurile cu lungim ile la turilor de 3, 4 şi 5). P itagora a 
extins-o la orice triunghi dreptunghic (fără a poseda o 
justificare satisfăcătoare). U lterior teorem a a beneficiat de 
peste 500 de dem onstraţii, ceea ce reprezintă un record.

După părerea unora ar fi trebu it să se num ească 
„Teorema ipotenuzei" (la fel cum  sunt şi „Teorema catetei", 
„Teorema înălţim ii" etc.), fără a mai fi m enţionat num ele celui 
ce nu a descoperit-o.

Prof. G RIGO RE COTUL

Un bărbat cu statură înaltă, cu pas măsurat, cu privire 
învăluitoare şi înseninată de o împăcare în adânc, poate fi 
văzut din când în când pe mica terasă a casei sale în scurtele 
lui plimbări.

Oamenii mai vârstnici, care îl cunosc mai de mult, ori au 
învăţat cu dânsul, îl salută. In luptă cu o suferinţă mai veche, la 
o vârsta destul de înaintată, Domnu' Mircea, căci despre 
dânsul este vorba, răspunde la saluturile pline de respect ale 
sătenilor. Unii din cei mai tineri, după răul obicei modern, nu-l 
bagă în seamă şi trec indiferenţi pe lângă el.

Dragi tineri, omul acesta este profesorul de matematică 
Mircea Ştefan, dascăl al părinţilor şi bunicilor voştri, 
intelectualul care a servit satul vreme de patru decenii, având 
cel mai longeviv directorat din istoria acestei şcoli, 27 ani, trăiţi 
cu o pasiune profundă, demnă de suişul secular al primei şcoli 
a lui Rebreanu.

Să-l cunoaştem mai îndeaproape.
Din „Dicţionarul personalităţilor Maierului", lucrare în curs 

de alcătuire, desprindem azi o efigie în cuvinte, figura distinctă 
a acestui om al şcolii, pe drept cuvânt cetăţean de onoare al 
localităţii noastre.

Profesorul Ştefan Mircea s-a născut la 7 februarie 1925 în 
comuna Măgura Ilvei, judeţul Bistriţa-Năsăud. Este cel mai 
tânăr dintre cei 7 fraţi, fiii morarului Vasile şi al Minei Ştefan, 
casnică.

între anii 1932-1936 face şcoala primară la Sângeorz Băi.

/Hire ea
după care urmează Şcoala Normală de învăţători din 
Năsăud (1936-1940). în cumplitul an 1940 familia este 
obligată să apuce calea pribegiei şi refugiului, în urma răpirii 
samavolnice a Ardealului de Nord de către horthyşti, aşa că 
va continua studiile pedagogice, ca elev refugiat, la Şcoala 
Normală „Vasile Lupu" din iaşi (1940-1944). Urmează apoi 
Şcoala de Ofiţeri de rezervă nr. 6 din Ineu-Arad (1944). Este 
şi veteran de război, participând la frontul de vest Arad-lneu, 
în anul 1944. După o lungă întrerupere cauzată de condiţia 
de refugiat, va urma la Cluj Facultatea de Matematică Fizică 
(1952-1955), absolvind-o cu diplomă de profesor de 
matematică-fizicâ.

înainte de absolvirea facultăţii şi a stabilirii sale la Maieru 
pentru tot restul vieţii, a lucrat cu o conştiinciozitate 
exemplară în mai multe şcoli din împrejurimi. Astfel, între 
1945-1946 îl găsim ca învăţător-director la şcoala primară 
Săcături-Măgura Ilvei, între 1947-1947, învăţător-director la 
şcoala primară din Măgura-llvei, între 1947-1948, profesor 
de fizică ia Gimnaziul din Sângeorz-Băi, apoi, între 1948- 
1949, din nou învăţător la Măgura-llvei.

în Maieru a venit în anul 1953, ca profesor de 
matematică. Va funcţiona în această calitate timp de 39 de 
ani, până în anul 1987, anul pensionării.

Cariera sa didactică, cea care l-a făcut remarcat de 
consăteni, şi nu numai, a culminat cu funcţia de director al

SEVER URSA 
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FARMACIA NATURII
Din cele mai vechi tim puri, omul a învăţat să 

cunoască şi să folosească de diferite plante din flora 
montană, cu calităţi terapeutice m iraculoase pentru 
vindecarea unor boli şi alinarea suferinţe lor trupeşti. 
Pentru popularizarea acestor izvoare de sănătate, 
aflate la îndem âna oricui, Poşta Română a emis mai 
multe serii de tim bre pe care sunt ilustrate cu acurateţe 
grafică cele mai renum ite plante m edicinale existente 
la tot pasul pe întreg cuprinsul ţării noastre.

Sunt evidenţiate în imagini clare acele părţi din 
plantă care conţin drogul vindecător (flori, frunze, 
fructe, rădăcini) spre a fi mai uşor identificate şi 
recoltate la tim pul optim.

Din m ultitudinea „buruienilor de leac” ilustrate pe 
tim bre, prezentăm  aici IZM A (M enta piperată), 
M U Ş E Ţ E L U L  ( M a t r i c o v i a  c h a m o n i i a ) ,  
ALBĂSTR ELELE (Centaurea cyanus), M ACUL DE 
CÂM P (Papaver rhoces), FLORILE DE TEI (Tilia 
tom entosa), M ĂCEŞUL (Rosa canina), PĂDUCELUL 
(Crotegus monogyna), CĂTINA ALBĂ (Hippophea 
rham noides) şi AFINUL ( Vaccinum myrtillus).

Vom  remarca pe tim bre structura clară şi ale altor 
plante m edicinale ca: cicoarea, sunătoarea, ghinţura, 
na lb a , coa da  c a lu lu i, c im b r iş o ru l, ch im e n u l, 
gălbenelele, merişorul, pelinul, podbalul, salcâmul, 
socul alb, sovârful, potroaca, urzica, zm eurul e tc ...

Cercetate cu atenţie, mărcile poştale cu tem atică

de plante m edicinale , vin în ajutorul celor interesaţi 
pentru a putea recunoaşte şi recolta această minunată 
bogăţie naturală cu care se poate alcătui „farmacia 
casei" de un real folos la nevoie ştiind că ceaiurile de 
plante m edicinale îşi dovedesc efectu l curativ apreciat 
în toată lumea m edicală până în zilele noastre şi folosit 
ca un m ijloc de tratare a m ultor afecţiuni. Mărcile 
poş ta le  sun t un însem n pentru  cunoaşte rea , 
recoltarea şi fo losirea de către omul civilizat a 
resurselor dăruite de „Sfânta Natură".

Prof. AUREL S. FEŞTILĂ
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/JtttjjA «iktâ a mulul dtkm iutii M m m , 17 kcmkt 1891 - U mi 1917
Avem datoria ca în fiecare an, - la 14 mai - să ne gândim 

ia un moment de reculegere în amintirea eroului ardelean 
EMIL REBREAMJ - născut pe meleagurile Năsăudului şi 
mort eroic lângă graniţa de odinioară cu ţara dorită, 
jertfindu-se pentru un ideal: de a ajunge la fraţii săi de 
dincolo - în România - împlinindu-şi visul doar după moarte.

Străbătând defileul Trotuşului, cât şi văile Putnei, Şuşiţei, 
Caşinului, Uzului, Oituzului şi Şiretului, eşti impresionat de 
numeroasele momente istorice, c "  's:~ ar ir.nsc dt- 
eroicele lupte pentru apărarea Pat; i din primu! război 
mondial în care, deşi început încă d ir anul 1914, poporul 
româna fost chemat la în vara anului 1916 şi care, urmare 
a biruinţelor şi jertfelor de mai târziu pe câmpurile de luptă, 
şi-a deschis calea spre marile realizări ale anului 1913, care 
a dus la destrămarea imperiilor asupritoare, hotărând 
unirea tuturor românilor şi a teritoriilor locuite de ei în cadrul 
unui singur stat naţional, liber şi independent.

încă de la intrarea României în război -1916 - deviza pe 
câmpurile de luptă era: „Pe aici nu se trece’’ - cuvinte cu 
valoare de simbol, care au însoţit pe ostaşii români şi în 
bătăliile de la Oituz, Mărăşti şi Mărăşeşti, fiind cunoscute 
sacrificiile acestora din vara anului 1917,24 iulie - 6 august, 
ale Regimentului 32 Mircea, ale Companiei de mitraliere 
conduse de opt. Gheorghe Ignat, şi a sublocotenentului 
Ecaterina/Câtălina/Teodoroiu, cea decorată cu Ordinul 
„Virtutea Militară” , denumită mai târziu şi: „Eroina de la Jiu" - 
când ostaşii noştri, în cămăşi şi ia baionetă, conduşi de 
generalul Averescu au zdrobit armata germană condusă de 
feldmareşalul Makensen.

în epopeea Mârăşeştilor, un rol deosebit l-a avut şi 
generalul Eremia Grigorescu, care, încă din noiembrie 1916, 
cu Divizia a 15-a, a cărui comandant era, şi-a câştigat 
denumirea de „Divizia de fier „în  luptele împotriva forţelor 
austro-ungare de la Ghimeş - Palanca.

în apropierea acestor fronturi de luptă, în teritoriile 
ocupate de Imperiul Habsburgic, se aflau şi numeroase 
forţe armate ale acestuia, din care 4 regimente erau conduse 
ch iar ele arh iducele Carol, m oşten itoru l coroanei 
habsburgice, care încercau să pătrundă în Moldova prin 
pasul Oituz, întâmpinând însă rezistenţa ostaşilor români 
conduşi de bravul generel Eremia Grigorescu.

în amintirea acestor lupte şi biruinţe, printre multele 
monumente de pe defileul Trotuşuiui, este şi cel de pe dealul 
Măgura, ridicat mai târziu de către Vânătorii de munte din 
B raşov-în  anul 1928- la cota de 678 m, reprezentând un 
monument-muzeu, în care exponatele sale evocau faptele 
de arme- ale luptătorilor români. Tot aici au fost amplasate 
bănci de piatră pe spătarul cărora stă scris: „săpate în piatră 
numele unităţilor militare care au luptat în aceste locuri".

Mai cunoscut este Mausoleul de ia Soveja - o construcţie 
masivă, impresionantă, pe o colină, pe pereţii căruia se află 
trecute numele a 3,000 de eroi căzuţi în luptă aşezaţi sub 
cupolă şi încă alţi 2.200 eroi necunoscuţi, osemintele lor fiind 
aşezate sub aceeaşi cupolă, constituind un osuar; tot aşa 
este şi cel de la Tişiţa, unde se află monumentul „Victoria de 
la Mărăşeşti,” o statuie de 3 metri, turnată în bronz şi aşezată 
pe un soclu de piatră, monument dezvelit la 21 septembrie
1934.

Cel mai important mausoleu însă. se află lângă 
Mărăşeşti pe şoseaua înspre Bacău - Mausoleul de la 
Mărăşeşti - ridicat în memoria celor 21.000 de ostaşi şi 450 
de ofiţeri căzuţi eroic pe câmpurile de luptă, iar în cripte şi 
gropi comune, aşezate de-a lungul a 6 coridoare, se află 
osuarul a 6.000 militari. în mijioc se găseşte sarcofagul de 
marmură al generalului Eremia Grigorescu, apoi pe cupola 
monumentului, în basorelief, pe exterior, sculptate de 
Cornel Medrea şi Ion Jalea, sunt înfăţişate diferite episoade 
din timpul bătăliilor de ia Mărăşeşti şi celelalte.

Totodată, pe aleea principală ce duce la mausoleu, se 
găseşte Mormântul Eroului Necunoscut, pe lespedea 
acestuia fiind scris: „Aici doarme liniştit ostaşul necunoscut. 
...Pe oasele lui se odihneşte pământul României” , iar în 
curtea din apropierea acestuia, în anumite săli, amenajate în 
mod special, funcţionează o secţie a Muzeului Militar Central 
din Bucureşti, unde sunt expuse: steaguri, arme, tunuri, 
proiectile şi alte trofee cucerite de ostaşii români în luptele de 
la Mărăşti, Oituz şi Mărăşeşti, ca mărturii ale eroismului 
ostaşilor noştri.

Ca o mărturie a sentimentelor patriotice şi dragostei de 
ţară a fraţilor români din imperiul austro-ungar, puşi să lupte 
împotriva voinţei lor, pe drumul înspre Ghimeş - la Palanca 
este ridicat un obelisc în memoria lui Emil Rebreanu, fratele 
scriitorului Liviu Rebreanu - membru ai Academiei Române, 
şi acesta fiind un simbol al luptei pentru unitatea naţională a 
românilor.

Din cei 14 copii ai învăţătorului Vasile Rebreanu şi a 
soţiei acestuia, Ludovica, 5 au murit la puţină vreme după 
naştere, mai rămânând în viaţă 9 copii, dintre care 3 fete şi 6 
băieţi, dintre care Liviu era trecut în 'Ţara Românească, doi 
fiind mici - Sever şi Tiberiu - pe care i-am cunoscut şi noi la 
Cluj, în timpul studenţiei noastre şi mai apoi, între 1947- 
1955, iar trei au fost luaţi pe front, lulius,Virgil (Ghilu) şi Emil,

care a avut nefericita soartă de a fi spânzurat, fiind socotit 
dezertor din armata austro-ungară.

Este cunoscut că Transilvania, atât ca teritoriu, cât şi ca 
număr de români, întrecea cu mult Austria şi Ungaria, iar 
imperiul austro-ungar folosea în armată români, ştiuţi ca fiind 
buni luptători şi cu fapte de arme strălucite duse până la 
sacrificiu, cunoscute şi apreciate chiar de duşmani, în vreme 
ce tineretul unguresc stătea acasă fără a înfrunta greutăţile 
războiului, fiind indiferenţi la suferinţele românilor.

Un exemplu edificator este şi cel din familia lui Avacom şi 
Palaghia Bob, născută Partene, chiar din Maieru unde, din 7 
copii, dintre care 3 fete şi 4 băieţi, au fost trimişi pe front 3, 
unui, Toader, murind pe frontul din Rusia. Anchidim, reîntors, 
cu sănătatea şubrezită de pe frontul din Italia, formându-se 
ca preot, a murit, însă, de tânăr - la numai 33 ani, datorită 
bolilor îndurate, iar Ioan, s-a reîntors din Rusia după 7 ani de 
prizonierat, cu amintiri din timpul Revoluţiei din 1917.

Un alt exemplu este şi cel al tânărului din Maieru, Patriciu 
Groze, fiul preotului Groze, trimis pe frontul din Italia ca şi 
Anchidim Bob şi reîntors bolnav, murind şi ei de tânăr la 
numai 47 ani, din cauza bolilor necruţătoare.

Ne amintim că în cele aproape 9 decenii de existenţă a 
Regimentelor grănicereşti (1762-1851), formate numai din 
tineri ardeleni români, au fost duse 20 de campanii şi 133 de 
bătălii, ducându-se lupte grele cu înfrângeri dar şi cu mai 
multe victorii, faptele de arme fiind evidenţiate cu prusienii, 
1779, cu turcii, 1788, cu francezii (1793,1794,1797), chiar şi 
împotriva iui Napoleon Bonaparte care a apreciat în mod 
deosebit curajul românilorîn lupte.

O situaţie asemănătoare este evidenţiată şi în primul 
război mondial, când, pe fronturile din Rusia şi Italia, au fost 
trimişi zeci de mii de tineri români reîntorcându-se acasă 
prin Viena şi Praga sub îndrumarea tânărului ofiţer şi om 
politic de mai târziu luliu Maniu, circa 40.000 de soldaţi.

încă din august 1914 - la începutul războiului, tânărul 
Emil Rebreanu - de 23 ani - este încorporat ca voluntar, fiind 
repartizat la Şcoala Militară din Târgu Mureş, iar în martie 
1915 - dă examenul de ofiţer, fiind avansat sublocotenent pe 
front în Regimentul de artilerie austro-ungar „Maria
Luiza” - după care este trimis pe fronturile din Polonia, 
Bucovina, Rusia, Italia.

Pentru faptele lui de arme pe front, sublocotenentul Emil 
Rebreanu este distins cu „Medalia de aur pentru vitejie” , 
cea mai înaltă decoraţie ce se acorda pe câmpul de luptă 
ofiţerilor români, mai primind un inel si o sabie de la Prinţul 
Eugen.

Solda de ofiţer, mai întâi de 200 coroane pe lună şi apoi 
de 300 coroane pe lună, o trimitea acasă mamei, rămasă 
văduvă încă din 1914, pentru acoperirea nevoilor şi îngrijirea 
copiilor.

Vitregiile războiului l-au purtat pe Emil Rebreanu pe mai 
multe câmpuri de luptă ale întinsului front de unde scria 
acasă mamei, surorilor şi fraţilor despre viaţa grea şi plină de 
primejdia din război.

Sunt cunoscute aproape 70 de scrisori, aflate acum în 
casa memorială, scrise de Emil Rebreanu în timpul anilor 
îndelungaţi de front în care îşi arăta suferinţele îndurate, din 
care evidenţiem câteva, şi anume:

- cea datată 8 februarie 1916, în care scrie:”noutăţi nu 
ştiu ce să scriu. Acelaşi bubuit de tun, aceeaşi viaţă în toată 
ziua ...sânge şi iar sânge’’...

- cea datată din 10 martie 1916, în care îi scrie surorii 
Livia: „Sunt slab, mizerabil pentru că nu pot face ce 
voiesc... Nu întreba motivul, nu întreba de ce mă mănâncă 
atât de mult dorul după voi, ori după moarte. Zilele grele mi se 
spălăcesc în minte, dar şi visurile mi s-au şters... iar eu am 
rămas fără trecut şi viitor şi fără căpătâi. Atât. M-am săturat 
de toate şi de viaţă.”

- cea datată din 28 martie 1916, în care scrie: „Iubită 
mamă, Miţi şi băieţi, m-am îngretoşat până ia gât de atâta 
sânge şi creieri de om ce am văzut.... M-am săturat de 
război şi de viaţa animală ce o duc de mai bine de 2 ani de 
zile” .

- cea din 15 august 1916, trimisă prin ordonanţa sa din 
Alfalu (Joseni) lângă Miercurea Ciuc, care este şi data 
intrării României în război, în care arată că Divizia în care fost 
adus a fost distrusă de ruşi, şi din cei 20.000 de soldaţi au 
mai rămas doar 2.000 şi că unitatea lui se află la 25 Km de 
graniţa românească.

Aceste evenimente tragice declanşează drama de mai 
târziu întrucât acum unitatea lui Emil Rebreanu se afla foarte 
aproape de graniţa cu Ţara Românească şi unde se afla încă 
de multă vreme şi fratele Liviu, şi astfel din dorinţa de a se 
alătura armatei române încercând să ajungă dincoace de 
munţi - sublocotenentul Emil Rebreanu este prins şi arestat, 
iar un Tribunal special l-a judecat şi condamnat la moarte 
fiind executat prin spânzurătoare, fiind îngropat fără nici un 
fel de ceremonie - la Ghiineş, lângă graniţa cu România - 
la 14 mai1917.

După câţiva ani, la 20 mai 1920, -fratele lui Emil, scriitorul 
Liviu Rebreanu, îngândui at de tragedia fratelui său, a venit 
la Ghimeş şi ajutat de oamenii locului a găsit mormântul

marcat doar de o piatră pusă deasupra, s-a îngrijit de 
curăţirea acestuia şi l-a îngrădit, aşezând şi o cruce mare. 
cioplită din lemn pe care chiar el a scris cu vopsea neagră: 
„Eroului Emil Rebrean născut la 17 decembrie 1891 - mort 
la 14mai 1917.”

La câtăva vreme i-a fost îndeplinită eroului Emil 
Rebreanu şi ultima dorinţă, iar în octombrie 1921 a fost 
deshumat cu onoruri militare şi, în prezenţa sătenilor din 
localităţile învecinate, sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale 
acestuia purtat pe umeri de ofiţeri ai armatei române a fost 
trecut peste pârâiaşul ce despărţea o dată prin graniţă cele 2 
ţări, şi adus de la Ghimeş, fiind aşezat pentru totdeauna la 
Palanca, unde mai târziu a fost ridicat un monument - 
obelisc - pe care au fost încrustate cuvintele:

„Sublocotenentul Emil Rebreanu. - spânzurat la 14 mai
1917, pentru că a vrut să treacă în rândurile armatei române 
şi să lupte pentru întregirea neamului. Patria recunoscătoare 
nu-lva uita.”

Această sfâşietoare dramă n-a rămas fără urmări, fiind 
concre tiza tă  în am ănunţim e în rom anul „Pădurea 
Spânzuraţilor” de Liviu Rebreanu în Editura „Cartea 
Românească", Bucureşti, încă din anul 1922,având ca punct 
de plecare cuvintele: „în amintirea fratelui meu, Emil, 
executat de austro-ungari pe frontul românesc, în anul 
1917".

Şi, într-adevăr, romanul înfăţişează tot ce s-a putut 
cunoaşte despre viaţa plină de amărăciuni din armată a lui 
Apostol Bologa, dar cu o mândrie patriotică a acestuia, fară a 
fi zdrobit de povara suferinţelor chiar şi atunci când i s-a citit 
sentinţa: "în numele împăratului, crimele săvârşite, dar 
neizbutite de trădăre şi dezertare la inamic - degradare şi 
eliminare din cadrele militare moarte prin ştreang”

Romanul a fost tradus în mai multe limbi de pe toate 
continentele, având o circulaţie universală.

Sunt cunoscute şi va rian te le  pentru „Pădurea 
Spânzuraţilor” din America şi Anglia, încă din anii 1929-1930, 
sub titlul „The Forestof the Hanged”.

în ziarul „Evryman” din Londra, în numărul din 4 
septembrie 1930, la rubrica de Recenzii - cărţi, autori, se 
consemna printre altele:

„Numele lui Rebreanu nu este cunoscut în Anglia, deşi în 
ţara lui natală este considerat drept cea mai mare 
personalitate a literaturii române contemporane. în România 
a primit onoruri academice. Romanul tratează despre un 
suflet sensibil torturat şi sfâşiat între dragostea de ţară şi 
loialitatea faţă de armata care îl decorase".

Cu aceste gânduri, socotim că avem datoria de a ne 
reaminti de jertfa eroului ardelean Emil Rebreanu, cât şi de 
jertfele celorlalţi eroi ai neamului, din bătăliile primului război 
mondial, care au dus la România întregită de azi, prea puţin 
sărbătorite după 1989.

Si aceasta, cu atât mai mult cu cât, printr-o fericită 
coincidenţă, sărbătorim ziua de 9 mai, cât şi 126 ani de la 
proclamarea Independenţei ţării noastre şi 58 de ani de la 
victoria asupra fascismului.

Totodată, nu trebuie lăsată fără ripostă constituirea 
recentă la Odorheiu a unui Comitet a! Consiliului Naţional al 
Maghiarilor, organizaţie menită a lupta pentru un separatism 
etnic având ca urmare în viitor Mica Ungarie din Ardeal, şi 
aceasta chiar pe locurile unde acum 86 de ani (1917) - s-au 
desfăşurat bătăliile care au stat la baza unei Românii libere, 
ca stat naţional suveran şi independent, unitar şi indivizibil, 
consacrat de art I din Constituţia României, or, tocmai 
cuvântul de stat naţional minoritatea maghiară doreşte a fi 
înlăturat din Constituţie, dar toate aceste manifestări, până 
acum, n-au nici o ripostă din partea Statului român - 
Preşedinte şi Parlament.

Documentar alcătuit în urma selectării la date şi 
evenimente din lucrările apărute în Magazinul istoric, 
Almanahul oştirii, Lianuscriptum şi altele, înainte de 1989, şi 
consemnate de:

av. dr. HORAŢIU BOB 
colonel magistrat RADU TRAIÂN BOB

Casă ţărănească din satul Crasna-Strojineţ în care 
a poposii Mihai Eminescu în 1871, în drum spre 

marea serbare naţională de ia Putna. 
(Donaţia prof. universitar dr. George Muntean)
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M ătăsarii (fam ilia Bom bycilidae) sunt locuitori ai 
pădurilor subarctice de m ărim ea unui graur (18-21 cm şi 
în ju r de 70 gram e) cu penaj catife lat de culoare gri- 
cafeniu-trandafiriu .Pe cap poartă o creastă de pene de 
a c e e a ş i c u lo a re ,  b ă rb ia  şi 
sprâncenele sunt negre, vârful 
cozii este înm uiat în galben, iar la 
aripi au la fiecare din rem igele 
secundare pene scurte, îngroşate 
de culoare roşie a căror utilitate nu 
este pe deplin cunoscută. Este 
posib il însă ca aceste  pene 
ornam entale să aibă un rol în 
stabilirea vârstei şi sexului fiecărui 
individ-la juven ili şi la fem ele 
aceşti "ciucuraşi" lipsesc sau sunt 
în num ăr redus.

Această fam ilie  cuprinde 3 
specii înrudite: m ătăsarul boreal 
(Bombycilla garrulus) poreclit de 
n e m ţi m ă tă s a r  de  B o e m ia , 
răspândit în nordul Eurasiei şi al 
Am ericii de Nord, m ătăsarul de 
cedru (Bom bycilla cedrorum ) 
locuitor înaripat al Am ericii de 
Nord (A laska  si C a nada) şi 
mătăsarul japonez (Bombycilla 
japonica), care form ează o mică 
populaţie în acest arhipelag.

M ă t ă s a r u l  e u r o p e a n  
cuibăreşte în vastele păduri de 
conifere şi de m esteceni din nordul continentului. Cuibul 
sem isferic este constru it de ambii părinţi din ace 
răşinoase, muşchi, licheni şi păr de ren, fiind plasat la 3- 
15 metri printre cetin i. Cele 4-6 ouă gri-albastrui sunt 
c locite de fem elă 13-14 zile, masculul hrănind-o în acest 
timp. Puii rămân în cuib 15-17 zile fiind hrăniţi de ambii 
părinţi exclusiv cu insecte. în afara acestei perioade, 
toate cele 3 specii se hrănesc cu sem inţe de conifere şi 
boabe sălbatice de păducel, porumbar, sorb, scoruş,

măceş, cătină etc. M ătăsarii se îndoapă cu cantităţi 
im presionante de boabe şi sem inţe - aproape dublul 
greutăţii într-o singură zi - sâm burii fiind elim inaţi după 8- 
30 de m inute, aceste păsări lacom e ajutând astfel la 
regenerarea naturală a pădurilor. Valoarea nutritivă 
scăzută a fructe lor şi rapid itatea surprinzătoare a 
digestiei obligă aceste păsări să plece în căutarea hranei.

Astfe l, în anii cu fructificaţie slabă, 
m ătăsarii pornesc în adevărate 
invazii spre zonele tem perate ale 
E u ro pe i în c ă lă to r ii lu ng i de 
aproape 6000 de km ajungând 
uneori până în zonele nordice ale 
Franţei. Apariţiile  neregulate (în 
unele ierni este abundent, alteori 
apare în mici cârduri, pt. ca ani în şir 
să nu apară de loc) şi spectaculare 
au  r ă m a s  p â n ă  de  c u râ n d  
m isterioase. Se credea că prezenţa 
lo r în anum ite  reg iuni anunţă 
război, geruri mari sau... ciuma?! 
de unde şi num ele lui în olandeză 
(Pestvogel-pasărea ciumei), nemţii 
ş i  e n g l e z i i  n u m i n d u - 1  
Seidenscwanz respectiv W axwing - 
aripi de ceară, aluzie la penajul lor 
moale şi lucios. Zborul lui este 
asem ănător cu al graurului, însă cu 
ondulaţii mai regulate şi o siluetă 
ceva mai sveltă. Cântecul lui este 
clar, un tril fin şi monoton: sirrrr- 
sirrrltsriii-tsriii!.

Aceşti rem arcabili oaspeţi de 
iarnă sunt aşteptaţi în fiecare an şi- 

n zona nordică a ţării (Anieş- B.N.). Primele observaţii ale 
acestor pasări, sculptate parcă în lemn lăcuit, au fost 
făcute în decem brie 2000. A lte observaţii ale speciei au 
fost făcute în ianuarie, februarie  şi decem brie 2001, 
ianuarie 2002. Din nefericire, în 2003 n-am avut şansa 
să-i prindem  în lentile le binocluiui. Estim ările europene 
ale speciei sunt aproxim ate la 110.000-1.000.000 da  
perechi.

HOZA ILIE

A f r i c a ____________________________________________

PÂRCIOAIE, PÂRCIOAIE, PARQOAIE! 
( ihvocare moRmcA)

Motto (din Geneza Geologică):
Aburoasă şi bălaie, Măgura cea pântecoasă 
clocotise a PÂRCIOAIE, a Dial Ş te f... şi-a Dialu’ Fie! 
Acum..., doarme-un somn chitic, pentru veşnicie .. 
mnic.
Cu albastru din 'Nălţare, ochi de Măgura cea Mare 
Daţi_-s pe pereţi un pic, casele să fie SOARE, 
şi PÂRCIOAIA... mai frumoasă!

PÂRCIOAIE, PÂRCIOAIA!
Nume fericind mister, rjm ă umezit-a ploaie, 
M atrice-ascultârid de Cer, înţeles în care oaia 
'i păstorită de Vaier, de pe Fie... până-n Hănţoaia,

pÂRCIOAIE, PÂRCIOAIE,
îndemn ascuns spre oaie, din demult adânci
Caii-ţ' mai nechează, dincol' de oblânc,
Alergând a trează prlveghere-n câmp.

PÂRCIOAIE, mnieluţă
Păscând pe trăistuţă iarba de alint;
Păcurar mnicuţ şezând pe procuţ,
Cu fluierîn cânt şi mamă-n descânt.

PÂRCIOAIE. mnloară pentru-ntâia oară!
Velsui-n colind.' nainte de rând!
Vei trece-n baladă, dincoa' de bravadă,
'nainte de-a naşte un mneluţde Paşti!

Toamnă înverzită gâiei, chiar între pâraie 
PÂRCI, oiţă, PÂRCII Sună pe PÂRCIOAIE.
Pune-ne depârcC). între pomnii pâlc. Pâre cu pâre, 
s-adune pârcuri, cât mai departe de smârcuri, 
s-umplă staor strâns în cercuri, într-o sfântă zi de 
miercuri!
Fată-ne o droaie, mnieiuţi din cei dulci,
Feriţi de năpârci, chiar când vrei să-i culci.
Dar pe joc se pun, colo sub alun,
Şi se fac mal mulţi, cu toţii... desculţi!
Feriţi şi de lup, când pe bot se pup’,
Şi-i aleargă streche, de nu-şi au pereche 
La nedeia veche, ochi de păcurari 
dintre cei mai mari, între ei măieri 
suc de vorbe tari, ca şi făclieri!

E SILERVA M. CĂLIDONSKRI
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Şcolii Generale Maieru timp 
de 28 de ani! (între 1953- 
1980). Adăugând şi perioada 
de funcţionare în calitate de 
director coordonator pe 
localitate, se însumează o 
vechime neîntreruptă în 
învăţământ de 42 de ani. 
alături de distinsa lui soţie, 
învăţătoarea Lucia Ştefan, 
fiica preotului greco-catolic 
Em il C iu rd ă re a n u  din 
Nimigea. La rândul ei, 
doam na Luc ia , as tăz i 
pensionară, învăţătoare de 
merit, a deservit şcoala 
Maierului vreme de 42 de ani 

(1946-1986). Fiica lor, Carmen, elevă eminentă a acestei şcoli, a 
devenit un foarte apreciat informatician pe lângă Parlamentul 
ţârii, iar nepoata, lulia, este studentă cu bursă în Franţa. Aşchiile 
nu sardeparte de trunchi.

Câteva aspecte din bogata activitate a lui Mircea Ştefan vor 
ilustra o intensă viaţă de apostolat autentic.

A coordonat, cu rezultate de excepţie, acţiunea de 
alfabetizare din anii 60 în comună. în materie de construcţii 
şcolare a fost mentorul principal ai ridicării celor două noi localuri 
de şcoală (în 1960 şi 1967).

în afară de profesiunea propriu-zisă şi a funcţiei de director 
coordonator, intelectualul de vocaţie Mircea Ştefan s-a numărat 
printre animatorii din linia întâi pe târâm social şi cultural. 
Cunoscută fiindu-i polivalenţa talentelor sale de dascăl temeinic 
pregătit, şi-a slujit comuna cu un devotament pilduitor. Astfel, 
încă din 1975 a reorganizat şi condus formaţia corală, care, în 
timp, a fost distinsă cu numeroase premii şi diplome. în mai multe 
legislaturi a fost ales deputat al comunei, funcţie care i-a dat noi 
prilejuri de a-şi pune în exerciţiu spiritul său gospodăresc şi

administrativ. S-a ferit, cât a putut, de politică. Potrivit jurisdicţiei 
acelei perioade (1960-1970), a îndeplinit şi funcţia de viceprimar, 
în 4 legistraturi.

Semnatarul acestei prezentări, recunoscător, îi adresează şi 
cu acest prilej sincere mulţumiri pentru aportul său în 
organizarea muzeului local „Cuibul visurilor", nu numai în calitate 
de excelent grafician-şi pictor, dar şi prin autoritatea numelui şi 
demnităţii sale de director într-o perioadă grea, sufocată de 
politicianism steril. într-o vreme când unii se împotriveau făţiş ori 
pe ascuns menţinerii unui muzeu în spaţiul şcolar, întotdeauna 
insuficient în cazul Maierului, satul cu cei mai mulţi copii din 
România, directorul ni se alătura în găsirea unor soluţii 
salvatoare.

Limitele şi destinaţia acestei prezentări nu ne permit, şi 
credem că nici n-ar mai fi nevoie, să detaliem în ce constă 
însemnătatea acestei instituţii rurale atât de necesar integrate în 
raporturile şcolii locale ridicate la loc de frunte şi prin osârdia lui 
Mircea Ştefan şi a colaboratorilor săi fideli. A asigurat, de 
asemenea, prezentarea grafică a celor zece numere din varianta 
şcolară a revistei „Cuibul visurilor" (1967-1976).

în urma meritelor sale, multe şi temeinice, a fost distins cu 
numeroase premii şi diplome, dintre care menţionăm: Diploma 
de merit cu acordarea titlului de „Profesor fruntaş" (1963), 
gradaţia de merit acordată de Ministerul Educaţiei şi 
învăţământului (1972), Diplomă de merit pentru activitatea 
desfăşurată în învăţământ şi rezultatele obţinute în munca de 
educaţie şi instruire, acordată de M.E.N. şi altele.

Ca o încununare a meritelor şi recunoştinţei localnicilor. în 
1995, cu prilejul festivităţilor „Zilele Măierene" i s-a acordat titlul 
de Cetăţean de Onoare al comunei Maieru. Chiar dacă aş părea 
lipsit de modestie, nu-mi pot reprima mulţumirea interioară că 
propunerea pentru acest titlu a plecat de la subsemnatul.

Cu o modestie neafişată ostentativ, exigent, corect, ordonat 
şi circumspect, meticulos şi stăruitor până în pragul uitării de 
sine, Ştefan Mircea ne oferă modelul de dascăl sui generis, care 
şi-a dăruit energia în varii domenii, făcându-se luntre şi punte ca,

prin rezultate, şcoala aceasta cu vedere la lume să se menţină în 
tradiţia fruntăşiei. Fiecare lecţie asistată sau oricare altă 
activitate metodică, şi erau cu sutele, se constituiau în tot atâtea 
dezbateri şi vehiculări de experienţă, de la vârstnici către cei mai 
tineri. Fără computere, fără administratori, fără plutonul de 
personal ajutător, directorul îşi scria totul în mii de ore din zi şi din 
noapte. Geometrul şi grădinarul... într-o lume buimacă, cu un 
tineret debusolat, în parte, de atâta tranziţie, un astfel de dascăl 
ar putea părea o figură bizară.

Cercetând documentele din ultimii 40-50 de ani din arhiva 
şcolii, în scopul alcătuirii unei monografii, găsesc un nou prilej sâ 
subliniez şi să admir spiritul de ordine şi de disciplină, înaltă 
răspundere şi minuţiozitate împinse până la limitele acribiei 
arhivistice şi scripturistice. Şi din acest punct de vedere Ştefan 
Mircea ne oferă un model şi care se ia din preajmă şi care îmi 
aminteşte de zicerea latină: „Verba docent exempla trahunt"- 
vorbele învaţă dar exemplele pun în mişcare.

Chiar dacă uneori părerile colaboratorilor mai tineri nu 
consunau de la început cu ale sale, date fiind deosebirile de 
temperament, până la urmă totul armoniza într-o reciprocitate 
benefică având la bază argumentul de forţă al rezultatului.

A ştiut să îmbine exigenţa cu supleţe şi tact pedagogic, cum 
singur mărturiseşte: „Nu am făcut niciodată rabat la calitate. Cu 
ajutorul colectivului de dascăli am reuşit sâ ne situăm mereu 
între primele şcoli din judeţ. Mii de elevi au trecut prin pepiniera 
şcolii din Maieru şi s-au realizat. Părinţii au învăţat să preţuiască 
şcoala şi pe slujitorii ei.”

Orice s-ar spune, „nemăiereanui” Mircea Ştefan a devenit, 
ca şi alţii, unul dintre cei mai cunoscuţi măiereni. Faptul că, până 
la urmă, şi-a făcut casă pentru anii senectuţii chiar în inima 
satului căruia i-a jertfit cei mai frumoşi ani ai vieţii, duce cu gândul 
la un sincer legământ de fidelitate faţă de oamenii şi locurile 
acestea îmbrăţişate în triunghiul măgurilor străbune.

La mulţi ani cu sănătate, Domnule Director!

SEVER URSA
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A M Â N LC I
ORIZONTAL: 1) Domnul Dăniloiu din Piteşti, 

negustor de vază, soţul Vasilicâi, "chipeş, înalt, avea faţa 
bloncoasă, aspră şi mustăţi stufoase bulgăreşti" - Locul public 
din Piteşti de unde s-a întors Solomia în timp ce "d-na Dăniloiu 
stătea pe sp/'n/"(Capitoiul II). 2) "...crimelor", titlul capitolului IV ai 
romanului - Soţul Mitei Dăniloiu, aproape de şaptezeci şi cinci de 
ani, de o zgârcenie proverbială, fost negustor de vază al 
oraşului, "arăta ca un omuleţ slăbuţ, subţirel, numai umbra celui 
care prin munca şi energia lui a uimit Piteştiul", în momentul 
odiosului asasinat. 3) "-Aici trebuia să fi lucrat... cu multă 
experienţă! zise Negel foarte impresionat, văzând cum medicul 
se trudea să dezlege din jurul gâtului sârma ucigaşă ’  (sg.) - 
Peşte de mare. 4) Rece! - Sora cea mică a fraţilor Dăniloiu "era 
cu vreo zece ani mai tânără şi certată cu amândoi fraţii, 
socotindu-se nedreptăţită şi înşelată de ei încă de la împărţirea 
moştenirii părinteşti". 5) Holdă de grâu - Prezente la Solormia! - 
Capul lui Tudor! 6) "Boierul mare de la Bucureşti, unul Budeanu, 
bogat putred şi cu trecere la toate mărimile (f...J) s-a amorezat 
foc’  de llina Dogaru -Mama Solomiei din satul Valea Ursului 
care-1 îngriji pe Lixandm, iubitul Solomiei, până când acesta îşi 
dădu sufletul. 7) Vorba gâştei - Localitatea Valea Ursului de 
lângă Piteşti, locul unde trăia familia lui Ilie şi a Ioanei, părinţii 
Solomiei - Uşier! 8) "...funeraf, capitolul XIII al romanului 
(neart.). 9) Mobilele din dormitorul casei de pe strada Speranţei, 
unde a avut loc dublul asasinat, erau "cu căpătâile la perete, 
despărţite printr-o noptieră " - Preotul de la biserica Sf. Nicolae 
din Piteşti, care se alarmă primul de absenta lui llarie Dăniloiu, 
trimiţându-1 de câteva ori acasă la negustor pe Ciufu Mihai, 
servitorul bisericii. 10) "Când ajunge la bătrâneţe, are mai multe 
nevoi", este una din filosofiile doamnei Vasilica Dăniloiu, la 
începutul romanului - Termen de respect pentru oamenii în

Didactica____________________

7&e.bte.niana - JZ&Sus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2

3

4 ■ ■
5 ■ ■
6 ■
7 u ■
8 ■
9

u
10 ■ ■
11

■ ■

vârstă - Cea dinspre ”marchiză părea să nu fi fost unsă demult", 
este vorba de casa lui llarie Dăniloiu. 11) Ziua când în ace! 
decembrie geros şi cu multă zăpadă "Romulus Delulescu sosi ia 
Piteşti cu acceleratul, seara, adică cu primul tren " de la 
Bucureşti, când a aflat din telegrama părinţilor că llarie şi Miţa 
Dăniloiu au fost ucişi - Primul-procuror al oraşului Piteşti, care 
' însoţit de noul judecător de instrucţie Aurel Dolga, de medicul 
Vasile Popescu " începuse să se ocupe de dublul asasinat 
(Constantin).

VERTICAL: 1) Primul-preşedinte al partidului liberal 
din Piteşti, Mâinescu, prezent la funeraliile celui care a fost un 
om de vază al oraşului, llarie Dăniloiu şi a soţiei acestuia - "in 
curte, pe subt ei cu crengile înălbite şi până la fund printre cele 
două corpuri de case, se întindea sclipitor şi neprihănit covorul 
alb în care piciorul se scufunda până la genunchi"(sg.). 2) Soţul 
Aretiei Delulescu şi tatăl lui Romulus, ajutor de grefier, 
pensionar, "slab înalt şi supt la corp şi la faţă, cu mustăţi îngrijite 
sure şi o privire umilă " - Proeminenţă pe suprafaţa unui disc. 3) 
Pisat la mijloc! - îndeletnicirea fraţilor Dăniloiu care i-a făcut 
bogaţi, cei mai înstăriţi oameni din Piteşti. 4) Haină preoţească - 
Părul împuţinat al Vasilicâi Dăniloiu făcea să pară mai bătrână 
decât soţul ei, Spiru. 5) Erou din vechime - Capitol al romanului 
intitulat "Cinci minute 6) Podoaba cu briliant luat de Solomia de 
la Miţa Dăniloiu, pierdut în faţa casei în zăpadă şi găsit de Mihai 
Ciufu, era de fapt proprietatea llinei Dogaru, cadoul primit de la 
Alecu Budeanu - De culoare cenuşie (reg ). 7) Plural (abr.) - 
"...bătrâneţelor", titlul capitolului XII al romanului (neart.) -în orice 
sens! 8) Oraşul din Moldova unde Dică Secuianu, unul din cei 
mai mari stâlpi de cafenea din Piteşti, "cu chiu cu vai a luat o 
licenţă în drept, dar în barou nu s-a înscris, pentru că i-a repugnat 
începutul Firesc de trepăduş de tribunal’  - Hoţii (pop ). 9) "Deşi 
Dăniloiu era numai negustor şi nici nu făcuse... avea o profundă 
veneraţie pentru marele împărat" (este vorba de Napoleon a 
cărui statuetă din bronz Spiru o ţinea la loc de cinste) - Munte în 
Iran. 10) Diminutivul Aretiei - Acest capitol al romanului este 
intitulat "Ciufu " - Fiord în Danemarca. 11) Ifosele pe care şi le 
dădea Romulus Delulescu la discuţia cu judecătorul de instrucţie 
Aurel Dolga - Ţinutul ţării de unde "fusese mutat de curând la 
Piteşti de la Făgăraş "Aurel Dolga, ce ”avea abia treizeci şi doi 
de ani şi o figură severă, compusă înadins pentru meseria de 
judecător de instrucţie, care-i plăcea şi-1 impresiona".

Dicţionar: SMAR, SEIN, OTiL, ULUG, ISE.

SERGHEI COLOŞENCO

Tablouri, colaje ş i m ontaje inedite  
din frunze

„De dimineaţă şi până seara, copilul e un „muncitor’ neobosit, care cere mereu de lucru 
şi dă de lucru celor dîmprejurul său."(Simion Mehedinţi)

Lecţiile de abilităţi practice constituie un bun prilej de aplicare în practică a cunoştinţelor 
însuşite la alte obiecte de învăţământ, de consolidare şi aprofundare a acestora.

Bunăoară, unele cunoştinţe din domeniul ştiinţelor naturii se aprofundează cu prilejul 
unor lucrări inedite, atractive, cu un farmec deosebit şi de interes artistic, din plante: colaje, 
tablouri, montaje şi împletituri. Astfel se pot alcătui imagini (tip tabiou) din frunze de culori 
diferite lipite în întregime pe cartoane, sau mozaicuri din fragmente de frunze (imprimeu 
pentru rochia mamei, peştişori, clovn, insecte etc.). De asemenea, folosind paie, aţă, frunze 
şi fiori uscate pot fi realizate montaje inedite ce se fixează de tavan (cu pioneze şi fire lungi de 
aţă), care se mişcă la acţiunea celor mai slab curenţi de aer

Pentru a păstra multă vreme frunzele fără să se rupă sau să se altereze este bine ca ele 
să fie protejate prin acoperirea cu un strat de parafină. Această operaţie este foarte uşor de 
realizat.

într-o cutie de tablă curată se topesc circa 100 g parafină sau câteva lumânări albe Se 
încălzeşte parafina numai atât cât este necesar pentru a se menţine topită. Se foloseşte deci

o flacără mică, cum este cea a unei lămpi de spirt, sau căldura unui reşou electric, peste care se 
aşează o tablă groasă.

Se apucă apoi fiecare frunză de codiţa ei şi se cufundă complet în parafina lichidă, călduţă. Se 
scoate cât mai repede. Se lasă să se scurgă complet de surplusul de parafină şi se atârnă, spre 
uscare, cu un cârlig de rufe. Când parafina s-a solidificat, frunzele tratate pot fi folosite la realizarea 
tablourilor, colajelor au montajelor inedite, ori pot fi aşezate pe o coală de carton, fixate cu benzi 
subţiri de hârtie adezivă şi păstrate mult timp ca într-un ierbarobişnuit.

Alte tipuri de tablouri se pot realiza din amprente ale frunzelor de diferite forme şi mărimi, fire de 
iarbă, ace de brad, fire de aţă... Pentru aceasta avem nevoie de hârtie albă de desen, o pânză de 
sită, o periuţă veche de dinţi, apă colorată cu cerneală sau cu acuarelă.

Se aşează frunzele şi firele de iarbă într-un ansamblu armonios pe o coală de dese. Deasupra lor 
aşezăm apoi o bucată de pânză de sită. După aceasta, se înmoaie o periuţă de dinţi uzată, în apa 
colorată cu cerneală sau cu acuarelă şi se trece părul periuţei peste sârma sitei. Se va avea grijă ca 
periuţa să fie numai umedă, spre a nu se forma picături şi pete sub sită. Când se ridică sita şi frunzele, 
pe hârtie se vor vedea clar contururile frunzelor şi a firelor de iarbă: tabloul este gata!

Aceste tehnici de lucru sunt îndrăgite de copii, l-am desprins să-şi corecteze singuri lucrările, şi 
să persevereze în a finaliza tot ceea ce au început, pentru a-şi vedea roadele muncii lor. Degeaba le 
cântăm la ureche: fă aşa sau fă aşa. Până nu pun ei mâna, să lucreze, să greşească, să se îndrepte 
singuri şi să capete o îndemânare tot mai mare, zadarnică e orice vorbă.

Educ. VIRGINIA MELIAN 
înv. CONSTANTIN MELIAN 

Şcoala Generală „Ion Creangă”, Loc. Ilva Mare, jud. Bistriţa-Năsăud

S-au născut: 
octombrie-decembrie 2003
Pui Lazarica-G abriela, Lorinţiu Daniel-M arin, 
Cărbune Naom i-C om elia , Pârlea lulia-Gabriela, 
Sâdor Gabriel-Avram , M otofe lea Andreea-lonela, 
Pop Adrian-lsac, Coruţiu Maria-Soneia, Matei 
A lexandra-G abrie la, Băieş Delia-M aria, Om etiţă 
Adrian-G rigore-lonuţ, Varvari Cornelia, Chisăliţâ 
C ristian-Andrei

ianuarie-februarie 2004
Andronesi Vasile-Grigore, Lorinţ lonuţ, M otofelea 
S ilviu-lonuţ, Borş G eorgian-Vasile-loan, Om etiţă 
Vasile-Călin, Ureche Ancuţa-ionela, Ureche Maria- 
loana, Roman Laura-loana, F lămând Vasilica- 
A lexandra, Pop Constantin-Daniel, Flămând 
Alexandru, S îngeorzan Florica, Nuţ V ictoria- 
Florina, Candale A lexandru, C ioncan Cifor-Vasile, 
Dumitru loan-Darius

Să crească mari, frumoşi şi sănătoşi!

S-au căsătorit: 
octombrie-decembrie 2003

Avram loarv cu Datcu Irina
O m etiţă lacob cu Aranyasz Laura-Cristina
Hoza Dom ide-lonel cu Candale Victoria

ianuarie-februarie 2004

Paşca loan-M arin cu Avram  Viorica 
Pop Lazăr cu Pop Silvia-M aria 
Bacea Vasile cu Nuţiu loana-M aria 
Varvari N icolae cu Roşea A lina-M aria

Casă de piatră!

Au decedat: 
octombrie-decembrie 2003
Moldovan Constanţa - 74 ani 
Hogea Augustin - 66 ani 
Bogdan G heorghe - 68 ani 
C iroaie V ictoria - 91 ani 
Dumitru Vasile - 73 ani 
Jneaha Matei - 80 ani

ianuarie-februarie 2004
Brătucu Ion - 91 ani 
Andronesi A lexandru - 66 ani 
Popicica Leontina - 84 ani 
Brătucu O lim pia-M aria - 92 ani 
Pui Ciril - 88 ani 
M otofelea Floarea - 86 ani 
Pop A lexandru - 45 ani 
Nuţiu Ionel - 87 ani 
M ihai-Câm pan Ionel - 64 ani

Dumnezeu să-i odihnească!

O fiţer de stare civilă 
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Constituţia revizuită a României (II)
III Prevederi constituţionale modificate 

sau/şi completate; prevederi noi
Art. 1: Statul roman (a fost modificat si completat). La alin.3, 

s-a adăugat ca statul român este edificat şi „în  spiritul trad iţiilo r 
democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei 
din decembrie 1989". Apoi s-au adăugat doua alineate noi:4 şi
5.

(4) Statul se organizează potriv it princip iilor separaţiei şi 
echilibru l puterilor-legislativă, executivă şi judecătorească- 
în cadrul democraţiei constituţionale.

Mai întâi sintagma „democraţiei constituţională,, n-a avut şi n- 
a cunoscut-o legislaţia românească decât de la Constituţia din 
1991 încoace. Apoi s-a făcut mult tam-tam până la Constituţia 
revizuită că nu există o separaţie a celor trei puteri în statul roman 
sau, cel puţin, că nu este prevăzut expres acest principiu 
montesquieuan8 în Constituţia românească. Acum este şi îi 
prevăzut expres.

(5) în România respectarea Constituţiei, a supremaţiei 
sale şi a legilor este obligatorie. Vechiul art.51 este „transferat" 
aici.

Art. 2: Suveranitatea Alin. 1 subliniază taptul că organele 
reprezentative ale poporului român se „constituie prin alegeri 
libere, periodice şi corecte".

La art.4 - Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni, 
alin.l are adăugată sintagma „ş i solidaritatea cetăţenilor săi"

Art. 9 (Sindicatele) ca denumire este completat cu 
„patronatele şi asociaţiile profesionale".

Art. 11: Dreptul internaţional şi dreptul intern este 
completat cu un alineat nou: al 3-lea. (3) în cazul în care un tratat 
la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziţii 
contrare Constituţiei, ratificarea lui poate avea loc numai după 
revizuirea Constituţiei.

Art.16. Egalitatea în drepturi. Legiuitoul constuant român 
din 1991 era destul de obstrucţionist din moment ce arată expres 
că funcţiile şi demnităţile publice, civile şi militare puteau fi 
ocupate numai de cetăţeanul român (mai nu se arată că numai de 
către bărbaţi), iar ideea de cetăţean al Uniunii Europene n-o 
avea.

Constituţia revizuită a eliminat aceste obstrucţii, se 
statuează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (alin.3), iar 
cetăţenii Europei Unite (viitoare) au dreptul de a alege şi a fi aleşi, 
în condiţiile legii, în autorităţile administraţiei publice locale din 
România.

Art.19. Extrădarea şi expulzarea. Prin derogare de la 
regulă de interdicţie a extrădării şi expulzării cetăţeanului român, 
cetăţenii români pot fi extrădaţi în baza convenţiilor internaţionale 
la care România este parte, în condiţiile legii, şi pe bază de 
reciprocitate.

Art.20. din Constituţie consacră înca un principiu: acela că 
pactele şi tratatele internaţionale au prioritate faţă de legile 
interne, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne 
conţin dispoziţii mai favorabile.

Art.21: Accesul liber în justiţie. La acest articol s-au 
introdus două alineate noi: 3 şi 4.

(3) Părţile au dreptul la un proces echilibrat şi la 
soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

(4) Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative 
şi gratuite.

Art.23: Libertatea individuaăa. Acest articol a fost 
restructurat din temelii. Astfel, alin.4 spune: Arestarea 
preventivă se dispune de judecător şi numai în cursul 
procesului penal. Acest alineat este atât de cu miez încât, 
exagerând puţin lucrurile, putem spune că a revoluţionat 
legislaţia penală din România, reforma produsă din două părţi: pe 
de o parte, atributul procurorului de a aresta învinuitul este anulat; 
pe de altă parte, dacă cândva cele mai mari abuzuri se 
produceau în faza de urmărire penală, astăzi arestarea nu se 
poate produce decât în cursul procesului penal şi numai de 
judecător.

(Facem cuvenita menţiune că actuala legislaţie penală nu 
este în acord cu Constituţia revizuită. Mult aşteptata şi inevitabila 
reformă juridică va aduce cu sine un nou Cod penal şi un nou Cod 
de procedură penală, printre alte acte normative impuse de 
reformă).

Ajunşi fiind ia instituţia juridică a procurorului şi a Procuraturii

merită să zăbovim puţin: să privim retrospectiv în istoria justiţiei 
romane.

Noi, românii, am fost obligaţi să-i copiem pe sovietici, o ţară 
paralelă cu democraţia. Astfel, am ajuns să le copiem sistemul de 
învăţământ (se spune că în perioada interbelică, România avea 
unul din cele mai complete, complexe şi performante sisteme de 
învăţământ din Europa); în religie sau sistemul religios, în locul 
libertăţii diversificate de conştiinţă am fost făcuţi toţi atei sau, cel 
mult, ortodocşi, apoi a urmat sistemul juridic.

Astfel, după Securitate, poate cel mai odios organ represiv al 
României comuniste a devenit Procuratura (făcută după chipul şi 
asemănarea celei sovietice, cu ani grei de vechime în ale 
torţionismului). Circulă legende că de la acelaşi prezidiu de 
judecată, între aceeaşi colegi de facultate (unul procuror iar 
celălalt judecător), din temiri ce: ultimul a ieşit încătuşat din sala 
de judecată de către primul.

Aşezarea pe făgaşul normalităţii a actului de judecată 
penală, din punct de vedere ierarhic este următoarea: judecător, 
procuror, poliţist; aceasta după o jumătate de veac de dictatură 
proletară de „aşezare a carului înaintea cailor." Atunci cel mai 
puternic" justiţiar" era miliţianul sau securistul, urma procurorul, 
iar ultimul (care trebuia să fie primul şi care face dreptate) 
judecătorul.

(5) în cursul urmăririi penale, arestarea preventivă se poate 
dispune pentru cel mult 30 de zile şi se poate prelungi cu câte cel 
mult 30 de zile, fără ca durata totală să depăşească un termen 
rezonabil, şi nu mai mult de 180 zile.

Aşadar lucrurile s-au limpezit sub mai multe aspecte. 
Tergiversarea sau amânarea la infinita soluţionării cauzelor este 
interzisă. Celeritatea actului de judecată este asigurată. Un 
acuzat este condamnat sau liberat, într-un termen rzonabil. Se 
cunosc cazuri faimoase de cetăţeni care au stat ani de zile în 
închisoare fără a fi judecaţi. Sau au stat 2 sau 3 ani în detenţie iar 
hotărârea de condamnare a fost doar de un an de zile.

Astfel de erori judiciare nu mai sunt posibile a se repeta, 
având în vedere prevederile alin. 6 din acelaşi articol care arată:

(6) în faza de judecată, instanţa este obligată, în 
condiţiile legii, să verifice periodic, şi nu mai târziu de 60 de 
zile, legalitatea şi temeinicia arestării preventive şi să 
dispună, de îndată, punerea în libertate a inculpatului, dacă 
temeiurile care au determinat arestarea preventivă au 
încetat sau dacă instanţa constată că nu există temeiuri noi 
care să justifice menţinerea privării de libertate.

(13) Sancţiunea privativă de libertate nu poate fi decât de 
natură penală.

Până la Constituţia revizuită a României, sistemul nostru 
ju rid ic  a cunoscut şi institu ţia ju rid ică  a închisorii 
contravenţionale. Adică anumite amenzi (cetăţeanul surprins pe 
tren fără bilet) neachitate în termen se converteau în închisoare 
contravenţională. Interdicţia unei astfel de posibilităţi statuate 
astăzi în Constituţie este şi rezultatul alinierii legislaţiei româneşti 
la standardele legislaţiei din Uniunea Europeană.

Art.27. Inviolabilitatea dom iciliu lui. Un alt atribut anulat 
procurorului şi trecut în competenţa judecătorului este acela 
prevăzut în alin. 3 al aceluiaşi articol în care se arată: Percheziţia 
se dispune de judecător.

Art.32. Dreptul la învăţătură. Constituţia revizuită a 
introdus ca noutate bursele sociale de studii (pentru copiii şi 
tinerii proveniţi din familii defavorizate), precum şi o nouă formă 
de învăţământ cel confesional - pe lângă cel de stat şi particular.

Prin revizuirea Constituţiei au fost consacrate şi câteva noi 
drepturi şi libertăţi fundamentale.

Astfel, art33: Accesul la cultură. (1) Accesul la cultură 
este garantat în condiţiile legii. (2) Libertatea persoanei de a- 
şi dezvolta spiritualitatea şi de a accede la valorile culturii 
naţionale şi universale nu poate fi îngrădită.

(3) Statul trebuie să asigure păstrarea identităţii 
spirituale, sprijin irea culturii naţionale, stimularea artelor, 
protejarea şi conservarea m oştenirii culturale, dezvoltarea 
creativităţii contemporane, promovarea valorilor culturale şi 
artistice a României în lume.

Art.35: Dreptul la mediu sănătos. (1) Statul recunoaşte 
dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos 
şi echilibrat ecologic. (2) Statul asigură cadrul 
legislativ pentru exercitarea acestui drept.

(3) Persoanele fizice şi jurid ice au îndatorirea de a

proteja şi ameliora mediul înconjurător.
Art. 38. Dreptul de a fi ales în Parlamentul European în 

cond iţiile  aderării României la Uniunea Europeană, 
cetăţenii romani au dreptul de a alege şi a fi aleşi în 
Parlamentul European.

Art.45. Libertatea economică. Accesul liber al persoanei 
la o activitate economică, libera in iţiativa şi exercitarea 
acestora în condiţiile legii, sunt garantate.

Prin art.37: Dreptul de a fi ales: S-a scăzut vârsta (cu doi 
ani) de a fi ales senator (33 în loc de 35 ani).

în art.40 Dreptul de asociere: S-a recunoscut şi 
patronatelor dreptul de asociere.

La art.41 : Munca şi protecţia sociala a muncii, pe lângă 
profesiune şi meserie s-a introdus şi noţiunea de ocupaţie 
(noţiune pe care Codul penal o conţine încă din anul 1968), în 
locul sintagmei „salariu minim pe economie" s-a introdus 
sintagma „salariu minim brut pe ţară". Aceasta şi datorită 
adoptării noului Cod al muncii român în anul 2003. Tot în 
domeniu! muncii (art.42 alin. I lit.a) s-a precizat că nu constituie 
muncă forţată : a) activităţile pentru îndeplinirea îndatoririlor 
militare, precum şi cele desfăşurate, po triv it legii, în locul 
acestora, din motive religioase sau din conştiinţă.

Se ştie că nu cu mulţi ani în urmă, tinerii care nu puneau 
mâna pe arme, erau închişi. Astăzi la o astfel de opoziţie 
hotărâtă există rezolvare.

Art.44 (fost 41) şi-a schimbat denumirea din Protecţia 
proprietăţii private în Dreptul de proprietate privată, 
aducandu-i-se modificări de substanţa. Astfel, proprietatea 
privată este garantată şi ocrotită, înainte era doar ocrotită. Tot în 
trecut, cetăţenii străini şi apatrizii nu puteau dobândi dreptul de 
proprietate asupra terenurilor româneşti. Faimoasa teză: „Nu ne 
vindem ţara!" era consfiinţită constituţional. Astăzi cetăţenii 
străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietatre asupra 
terenurilor în condiţiile rezultate din aderarea României la 
Uniunea Europeana şi la alte Tratate internaţionale la care 
România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile 
prevăzute prin lege organică, precum şi prin moştenire legală.

(4) Sunt interzise naţionalizarea şi alte măsuri de trecere 
silită în proprietatea publică a unor bunuri pe baza 
apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă 
natură discrim inatorie a titu larilor.

La art.47: Nivel de trai s-a deschis câmp liber şi asigurărilor 
sociale de altă natură decât cele publice, introducându-se şi o 
teză finală la aliniatul 2 cu următorul conţinut: Cetăţenii au 
dreptul la măsuri de asistenţă socială potriv it legii.

O simplă prepoziţie "cu" din fostu l articol 46 Protecţia 
persoanelor handicapate, devenit art.50 din Constituţia  
revizuită şi intitu lat: Protecţia persoanelor cu handicap a 
induicit exprimarea, adresarea şi într-o anumită măsură 
diminuarea suferinţei morale a celor care nu s-au născut ca 
majoritatea oamenilor. Sau au suferit un accident în viaţă. 
Acelaşi articol înlesnind participarea persoanelor cu handicap la 
viaţa comunităţii.

Prin art.52: Dreptul persoanei vătămate de autoritate 
publică, se va accentua diligenţa celor chemaţi (magistraţi) sâ 
înfăptuiască justiţia în Statul Român). Astfel, dacă înainte cel 
vătămat într-un drept al său era îndreptăţit la recunoaşterea 
dreptului, anularea actului şi repararea pagubei. Astăzi, cel 
nedreptăţit nu numai în drept dar şi într-un interes legitim, 
poate avea pretenţii. Apoi, dacă înainte răspundea patrimonial 
numai statul, astăzi : Răspunderea statului este stabilita în 
condiţiile legii şi nu înlătura răspunderea m agistraţilor care 
şi-au exercitat funcţia cu rea credinţă sau grava neglijenţă.

Marea majoritate a constituţiilor europene nu au o 
prevedere atât de aspră ca şi aceea din Constituţia românească, 
privindu-i pe cei chemaţi să stabilească adevărul şi să împartă 
dreptatea.

Modificările aduse art.53: Restrângerea exercitiilor unor 
drepturi sau ale unor libertăţi sunt mai clarificătoare în forma, 
dar şi în conţinut faţă de redactarea veche.

Instituţia Avocatului Poporului (capitolul 4 din titlul II al 
Constituţiei revizuite) a suferit modificări sub aspectul duratei de 
numire (cinci ani în loc de patru, Nu vedem de ce?!) şi numirea 
de adjuncţi pe lângă preşedinte.

(va urma)

MACAVEI AL. MACAVEI
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A f r i c a ________________________ _________ __ _________

Biserica "Sf. Parascheva”, 
Maieru sau 

"Bisericuţa din deal"

Cuvânt explicativ

Poezia „Bisericuţa veche” de Iustin llieşiu a apărut în 
cunoscutul său volum „Sângerări ardelene’1, Editura Remus 
Cioflec, Bucureşti, 1942, pag. 14-15.

în neguroşii ani 1940-1945 poetul luase drumul pribegiei, 
alături cu alţi o jumătate de milion de refugiaţi ardeleni dar 
sufletul său era mereu întors cu dor către vatra copilăriei sale 
măierene.

Bisericuţa din Deal îi stăruie în amintire ca un luminos reper 
de pe plaiul natal. Pe atunci rămăsese aproape în ruină, într-un 
Ardeal înstrăinat şi vremelnic cotropit. Astăzi, edificiul, declarat 
monument istoric încă din 1968, a fost renovat prin grija preoţilor 
noştri: Gavrilă Floşui, Emil Coman şi Ion Lăpuşte şi prin 
strădania credincioşilor.

Vom mai publica din când în când şi unele poezii inedite ale 
lui Iustin llieşiu privitoare la satul copilăriei.

SEVER URSA

Bisericuţă veche
S-aude glas de rugăciune şi suie-n ţară ca un val, 
în satul meu e ruinată bisericuţa de pe deal

Nici clopotele nu mai cântă, nici toaca-n turnul vechi de lemn, 
Doar crucea stăruie în zare, strălucitoare de îndemn.

Copiii au ieşit la soare, dar chipul lor e ofilit,
Cuprinşi de jalea ce-i umbreşte, privesc mereu spre Răsărit.

Aşteaptă parcă să sosească un soi iubit din alte ţări,
Un sol ce rătăceşte singur pe-ndepărtatele cărări.

Aleargă dorul călătorul, spre fraţii care au plecat...
Iar mamele cu ochii tulburi îşi spun: Cristos a înviat!

Cojiţi de vreme şi furtună pereţii-abia mai dăinuiesc,
Altarul cu parfum de smirnă a fost şi este românesc.

Visează îngerii-n icoane îndureraţi şi lăcrimând,
Iar sfinţii vechi de la Nicula se tot întreabă; până când?..

IUSTIN ILIEŞIU

Nu se pot da detalii despre şcoala care a fost incendiată în 
anul 1849 de către insurgenţii unguri, fiindcă întreaga arhivă 
comunală a ars odată cu localul şcolii. 1 /

Ecourile şcolii „Triviale" vor persista multă vreme în 
conştiinţa generaţiilor următoare. Ar fi locul să reproducem aici 
impresiile unui călător al vremii: scriitorul şi boierul Gh. Sion. 
Acesta dă amănunte semnificative cu privire la modalităţile de 
instruire dintr-o asemenea şcoală, chiar în vara anului 1848.

„Avui curiozitatea a vizita şcoala care se vedea la oarecare 
distanţă. Era tocmai în orele de prelecţiune. îndată ce-mi spusei 
numele, profesorii mă înconjurară cu ceremoniile cele mai 
măgulitoare: ca unii care cetiseră câteva din scrierile mele în 
„Gazeta de Transilvania" îmi arătară o mare consideraţiune. în 
şcoală erau peste trei sute de şcolari de toate vârstele. Studiile 
se făceau după metoda mutuală, în limba română şi germană. 
Din aceste şcoli, Austria recrutează pe căprari şi mai pe toţi 
funcţionarii ce-i trimite ia serviciul agenţiilor consulare din 
principate.

Şcolarii sunt toţi externi; cu toate acestea, de la cel mai mic 
până la cel mai mare, toţi sunt supuşi disciplinei militare. La 
şcoală, fiecare vine cu puşculiţa sa de lemn pe umăr. Profesorii 
mă făcură să văd manevrele lor. într-o clipă toţi copiii se împărţiră 
în cete şi în companii, aşezându-se cei înalţi în frunte şi cei ma; 
scurţi în urmă; căci erau de toate vârstele şi de toate taliile.

Ei aveau printre ei ofiţeri de toate gradele şi făcură cu o 
preciziune admirabilă o mulţime de evoluţii militare. A fost o 
adevărată plăcere pentru mine ca să văz aceste lucruri şi

£ i i * i
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Sub egida Bibliotecii Comunale „Ion Pop Reteganu!” din 

comuna Rodna, jud. Bistriţa-Năsăud, a apărut primul număr al 
revistei sociale şi de cultură „CETATEA RODNEI". Noua 
conducere este formată din: preot dr. George Celsie director, 
conf. univ. dr. Octravian Pop redactor-şef, prof. Liviu Păiuş 
secretar general de redacţie, prof. dr. Mircea Mureşianu 
redactor responsabil şi prof. Emil Bălăi, lacob Guşă, ing. 
Alexandru Jauca, dr. Năşcan Alexandru, prof. Virgil Ureche şi 
Lenuţa Domide, în calitate de redactori cu diferite 
responsabilită ţi. Le dorim DRUM BUN Şl VIAŢĂ 
ÎNDELUNGATĂ!

în data de 13 mai, a.c., redacţia revistei noastre, formată 
din dl. prof. Sever Ursa director, şi leu Crăciun redactor şef, a 
participat la ediţia a Vl-a a Colocviilor de la Beclean. S-a 
dezbătut tema „Memorialistica între realitate şi ficţiune". 
Printre alţii, au mai luat cuvântul: Andrei Moldovan, Alexandru 
Uiuiu, Radu Mareş, Mircea Cupşa, Virgil Raţiu, Ion Filipciuc, 
Magdalena Vaida, Elena Conţescu (Chişinău), Cornel Cotuţiu 
şi, bineînţeles, organizatorul acestor colocvii, scriitorul Aurel 
Podaru. După masă, s-a participat la lansarea antologiei „La 
Beciean pe Someş, cândva..." prezentată de trupa de teatru 
„Corint” din Bistriţa

La Editura „Clubul Saeculum” din Beclean a apărut 
„Carnetele de la Beclean (3-4), Colocviile de ia Beclean”, 
ediţie alcătuită şi îngrijită de scriitorul Aurel Podaru pe anii 
2002-2003.

Din această carte aflăm că s-au dezbătut temele: „Cultura 
în provincie. Provincialismul în cultură” şi „Putere-Cultură- 
Politică”; sunt reproduse opiniile lui: Adrian Dinu Rachieru,, 
Cornel Cotuţiu, Dariu Cotui, Valentin Falub, Virgil Raţiu, Echim 
Vancea, Gavril Moldovan, Ilie Chelariu, Graţian Ilie Simion, 
Alexandru Petria, Paul Boroş, Dorel Moldovan, Mircea Cupşa, 
Aurel Podaru, Liviu Pop, Ştefan Mihuţ, Emil Lazăr, Marin

Popan, Vasile Cherhaţ, Camelia Toma, Ion Radu Zăgreanu, 
Vasile Gogea, Mircea Petean, Adrian Popescu, Radu Mareş, 
Marcel Mureşeanu. Rodica Mureşan, Vasile Muşte, Ion 
Filupciuc, Ion Poenaru, Ioan Pintea.

La editura „Shalom" din Oradea, consăteanul nostru Lazăr 
Ometiţă a debutat cu cartea „Paşi în cunoaşterea Adevărului 
(100 schiţe de predici)”. Destre această carte (365 pp.), editorul 
Vladimir Puştan notează: "în cartea sa, Lazăr Ometiţă susţine 
că pentru a învăţa pe alţii despre Dumnezeu trebuie ca întâi să 
fi avut parte de învăţătură, care este baza unui triunghi, iar 
laturile lui sunt rugăciunea şi ungerea de sus.

Menţionăm că dl. Lazăr Ometiţă este absolvent ai 
Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti şi actualmente 
locuieşte, împreună cu familia, în Irlanda, unde slujeşte în mai 
multe biserici penticostale. ***

Poetul şi scriitorul rodnean Aurel Cleja ne-a trimis la 
redacţie noul său roman „Privatizarea spaimei” (ed. Napoca 
Star, Cluj-Napoca, 2004). Este cea de-a şasea carte după: 
„Culegeri de folclor din Bihor" (1974), „Umbrele Luminii" 
(poezii-1977), „Corole de vremelnicii” (poezii-2002), „Şcoala de 
aplauze" (proză scurtă-2003), „Mumiile flămânde” (proză 
scurtă-2003). Domnia sa are în pregătire un nou roman intitulat 
„Golgota unui îndoctrinat". Vom reveni.

Poetul beclenar George Gavriluţiu (prin anii ,50 a fost 
dascăl la Maieru) a publicat la editura „Clubul Saeculum", 
Beclean, 2003, volumul de versuri „Dreptul la linişte". Despre 
această carte poetul Marcel Mureşeanu menţionează faptul că 
autorul „a amânat nepermis de mult" debutul, dar 
„autenticitatea simţirilor şi a drămuirii de sine, teama de 
necunoscut şi umbrele alienării" ne trimit prin minunatele sale 
versuri în „incinta casei sale poetice”.

ICU CRĂCIUN

Soliloc în ziceri înţelepte______
A  d u ş m ă n i .  D u ş m ă n ie . . .  (2 J

în episodul anterior am încropit un mic discurs despre 
duşmănie şi duşmani, bizuindu-ne pe câteva ziceri populare 
româneşti. Acum vom aşeza, pentru început, într-o anumită 
ordine, unele cugetări ale gânditorului Nicolae lorga, referitoare 
la acest subiect. Savantul avea, evident, mulţi inamici şi avea şi 
de ce. Uneori îşi prezintă duşmanii în accente grave,

“Să nu-ţi fie frică de acei duşmani care întâi te batjocoresc şi 
pe urmă te imită. Când te va batjocori duşmanul, prietenul va 
prinde curaj şi el şi te va vorbi de rău. Să nu ataci la duşman 
decât acele defecte cu care nu ţi l-ai primi ca prieten. La durere îţi 
vine prietenul, la bucurie şi cunoscuţii, iar la moarte până şi 
duşmanii. Cea mai mare durere pentru duşmanul tău e să vadă 
că a fost învins fără ca tu să te fi luptat cu dânsul. Mulţi dintre 
duşmanii tăi vor căuta să stârnească dispreţul tău pentru a sta 
apoi la adăpostul lui. Cei mai mulţi duşmani văd în tine o umbră 
strâmbă şi se luptă cu dânsa. Valoarea duşmanului se vede şi 
după prilejul pe care şi-l ia pentru răzbunare: sunt multe grade, 
de la banditul care te pândeşte când îţi curge sânge rău din rană, 
până la sfântul care îţi aduce aminte de răul pe care i l-ai făcut, 
printr-o binefacere. Duşmanului numai un lucru îi poţi da pentru 
plăcerea lui: carnea, să ţi-o rupă. într-o duşmănie poate ierta 
numai acela care n-a făcut răul. Sunt duşmanii care şi se prind în 
fiecare zi, de la sine, întocmai ca praful de ghete şi murdăriile pe 
talpă. De aceea, să nu-ţi pese. Doar n-o să stai închis în casă de 
frica lor! Nu poate fi mai rău duşman decât acela care simte că 
dacă ai fi în locul lui, ai face ce ar vrea el să facă, dar nu poate".

Anticul Aristofan scria că înţelepţii pot învăţa lucruri bune 
chiar de la duşmanii lor. Latinul Ovidiu: „Fas est et ab hoste 
doceri” - se cade să înveţi şi de la duşmani.

înţelepciunea noastră populară spune că nu suntem 
întotdeauna atât de nedrepţi faţă de duşmanii noştri, cât faţă de 
rudele noastre. Duşmănia dintre fraţi şi dintre rude este mai de 
plâns decât cea faţă de străini.

Cu o glumă n-ai câştigat niciodată un duşman, dar ai pierdut 
adesea un prieten, spunea tatăl meu. Dar el, bietul de el, tocmai 
asta făcea! Glumea.

Părerea lui Schiller: prietenul îmi arată ce pot, vrăşmaşul mă 
învaţă ce trebuie să fac. Schopenhauer era de părere să nu spui 
prietenului ceea ce vrei ca duşmanul tău să nu afle, iar Gracian o 
ştia mai dinainte: mai de folos îi sunt înţeleptului duşmanii decât 
prostului prietenii.

Din nou e loc pentru o vorbă populară: pentru pismaş 
întotdeauna găina vecinului e curcă.

O genială explicaţie ne dă Cicero: duşmănia este ură care 
aşteaptă prilej de răzbunare,

Şi încă o parafrază după Goethe, care se întreba dacă ar 
putea să devină vreodată prietenii nişte indivizi pentru care o 
personalitate ca a ta să nu fie, în taină, un veşnic reproş?

Nici un luptător înţelept nu-şi subestimează duşmanul.
Gabriel Liiceanu, cuntemporanul, e de părere că ura e mai 

curentă într-o societate bulversată de meandrele tranziţiei.

ION DELAMARGINĂ

nOTERQ file de 
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cugetam mereu la organizarea unor astfel de instituţiuni şi la noi”. 
2/

Mai târziu, prin anul 1872, s-a construit în Maieru un al local, 
mult mai mare, cu patru săli de învăţământ, chiar pe locul unde se 
găseşte azi clădirea principală a şcolii, zidită între anii 1933-
1935, prin grija vrednicului director Ioan Barna. în acea şcoală, 
astăzi adăugită şi supraetajată, a fost numit în 1888 învăţător 
Vasile Rebreanu. Aici a învăţat şi fiul său, cel care a devenit 
romancierul de frunte al ţării...

în anul 1877 s-au înfiinţat în ţinut 15 şcoli comunale, dintre 
care, din lipsă de elevi, au rămas numai patru, în comunele 
Maieru, Măgura llvei, llva Mare şi Coşna. 3/. Aceste şcoli au fost 
transformate abia în 1910 în şcoli de stat. Şcoala confesională a 
avut un singur învăţător până în 1877. între 1877-1888 numărul 
învăţătorilor creşte la 2, iar de aici până în 1802 şcoala 
funcţionează cu trei învăţători, înainte de statificare, şcoala a fost 
găsită cu „patru puteri didactice".

în proximul episod ai acestui serial vom reveni cu o 
prezentare detaliată a evoluţiei şcolii măierene după 
grănicerizare.

De pe acum putem relata că şcoala comunală, până în 1910, 
a avut un singur învăţător, iar cea de stat, până în 1920, a avut doi 
învăţători. în şcoala confesională, începând cu anul şcolar

1877/78, erau 6 clase. Confesionala a avut în anul şcolar 
1901/1902 un număr de 6 clase. Acest număr de clase s-a 
menţinut până în anul 1927.

Numărul elevilor înscrişi la şcoala confesională în anul şcolar 
1890/91 era de 200 (115 băieţi şi 85 fete), iar cea comunală 51 
elevi (26 băieţi şi 25 fete), pentru ca în 1906/907 să fie 89 elevi 
(55 băieţi şi 34 fete).

Populaţia şcolară creşte mereu, astfel că în 1927/28 găsim 
357 elevi (183 băieţi şi 174 fete) 4/

în anul 1896, prin ordin vicariai, s-a clădit pentru şcoala 
confesională din Maieru un edificiu propriu, din lemn, acoperit cu 
şindrilă. Construcţia a costat 12.000 de florini plătiţi din veniturile 
bisericii greco-catolice locale. Clădirea avea patru săli de clasă 
de mărimea 8/10 m. şi o sală de conferinţe, precum şi o curte de 
600 m pătraţi. Clădirea respectivă a servit ca spaţiu pentru 
căminul cultural până în anul 1969 când a fost demolată. Pe acel 
loc s-a ridicat actualul edificiu a! Căminului cultural „Gregoriu 
Hangea”.

De asemenea, în anul 1900 a fost renovată clădirea şcolii de 
stat, lucrare pentru care comuna a plătit 10000 de florini,

SEVER URSA
Bibliografie:
1/ Olimpiu Barna, studiu introductiv ia voi. „ Veselie, dor şi 

jale", folclor cules din comuna grănicerească Maieru, Ed, Corbu, 
1944, pg. 14şiurmăt.

2/G. Sion, voi. Proză, Bucureşti, 1915, ed. Minerva, pag. 12:
3 şi4 /Olimpiu Barna, op. cit., pag. 14şiurmăt.
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UN INTELECTUAL CONTEMPORAN DE PE VALEA ILVEI 
Profesorul universitar, dr.ing, BARBU I OAN BĂLAN

Prof. univ. d limxâWB^ău Ioan Bălan

S-a născut, ca fiu nelegitim al Margaretei Ursa, în satul 
Poiana Ilvei, comuna Măgura Ilvei, din Judeţul Bistriţa - Năsăud, 
!a 3 martie 1936. într-o "Baladă autobiografică", pe care a 
compus-o şi a cântat-o, cu multă simţire şi dragoste faţă de 
locurile sale natale, la o întâlnire cu fiii satului din anul 1980, pe 
care a publicat-o apoi în volumul "Nostalgii" (Ed. Mediamira, 
Cluj-Napoca, 1999, p. 18-22), Barbu L Bălan mărturiseşte: 
"Foaie verde foi mărunte / M-am născut din fiori de munte / Lângă 
moara satului / în casa Zapciului, II... Bunicii - ioan şi Măria - / Mi
au vegheat copilăria / Şi mi-au spus să preţuiesc / Graiul dulce- 
ardelenesc," Uţu (după cum îl alintau rudele şi copiii satului) a 
crescut, fără griji, în casa bunicilor săi, până la ocuparea 
Ardealului de Nord de către administaraţia horthystă, împreună 
cu marna lui şi cu alte rude se refugiază la Ineu, judeţul Arad, de 
unde revine după "eliberare". Urmează şi absolvă cursul primar 
în Poiana Ilvei unde îl are ca învăţător pe Eronim Guzu iar printre 
colegi pe Vasile Ureche, viitorul profesor al Universităţii "Babeş - 
Bolyai" din Cluj-Napoca, în "Balada autobiografică" ne spune 
mai departe: « Când "primara" am sfârşit / Pe Măgură m-am suit, 
/ Să-mi privesc de-acolo satul / Şi să-m i cat în zare drumul; II Cu 
sătucul meu în minte / Şi cu inima-mi fierbinte /, Luai drumul 
Clujului,../ La vremea Gimnaziului...». Locuieşte la Cluj din 
toamna anului 1947 până în prezent, cu o scurtă perioadă de 
întrerupere (1949-1950), când se află la Tg. Mureş împreună cu 
mama şi soţul ei, Ilie Bălan, Faţă de acest tată vitreg care l-a 
înfiat, împotriva voinţei sale, când era minor, nu a avut nici o 
atracţie. După ce termină cursul elementar se înscrie la Şcoala 
Medie Tehnică de Construcţii pe care o absolvă în anul 1954. 
După 3 ani de producţie, ca tehnician, la Trustul de Construcţii 9 
Cluj, întreprinderea 904 Construcţii din Cugir şi Filiala 
IPROCHIM din Cluj, dă admitere la Facultatea de Mecanică a 
Institutului Politehnic din Cluj, absolvind-o în anul 1962.

Pentru rezultate deosebite în pregătirea profesională şi în 
activitatea de cercetare tehnico-ştiinţifică, este reţinut ca 
preparator şi avansat apoi asistent şi şef de lucrări, la Catedra de 
Mecanică a institutului Politehnic din Cluj, catedră, la care a 
lucrat până la pensionare. A obţinut titlul de Doctor Inginer în 
specialitatea Mecanică Tehnică şi Vibraţii Mecanice, sub 
conducerea distinsului Prof. dr.doc. Dumitru I. Mangeron, la 
Politehnica "Gh. Asachi" din laşi, fapt care i-a deschis calea către 
ultimele trepte ale ierarhiei universitare, devenind astfel 
conferenţiar şi profesor. Se distinge prin cele 15 lucrări didactice 
(cursuri, îndrumătoare, culegeri de probleme) publicate până 
acum, din care Mecanica Tehnică a fost tipărită în două ediţii 
(1987 şi 1982) în Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, în 
colaborare cu distinşii săi colegi de catedră şi colaboratori: 
Profdr.doc.ing. Andrei Ripeanu, Profdr.ing. Paul Popescu. A mai 
publicat, individual sau în colaborare, peste 100 de lucrări 
ştiinţifice şi contracte de cercetare, în reviste de prestigiu din ţară 
şi din străinătate (Analele Secţ. Şt. ale Academiei Române, Rev. 
Academiei de Ştiinţe şi Arte din Macedonia, The American 
Society of Mechanical Engineers, ZAMM Academie Verlog, 
Construcţia de Maşini, Studii şi Cercetări de Mecanică Aplicată, 
Acta Technica Napocensis din Cluj-Napoca, Acta Universitatis 
C ibiniensisdin Sibiu, Buletinele AGIR, Bul. Şt. ale Universităţilor 
din Bucureşti, Timişoara, laşi, Galaţi, Ploieşti, Oradea, etc.). A

organizat şi dezvoltat o ŞCOALĂ de cercetare în domeniul teoriei 
şi practicii transportului de materiale prin vibraţii mecanice, la 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Cercetările acestui 
colectiv, condus de profesorii Barbu Ioan Bălan şi Nicolae Ursu 
Fischer, au fost comunicate la Conferinţe şi Simpozioane 
In ternaţionale din SUA (M inneapo lis 1993), Germ ania 
(Braunscweg 1994), Iugoslavia (Bor 1998) şi multe altele 
desfăşurate în România (Bucureşti, Timişoara, laşi, Cluj-Napoca, 
Cugir, Sibiu, etc.), câştigând o binemeritată apreciere pe plan 
mtern şi internaţional.

Demnă de laudă şi adm iraţie, pentru diversitatea 
preocupărilor intelectuale, este activitatea publicistică, ex 
catedra, a profesorului B.l. Bălan. Aceasta vizează probleme de 
educaţie şi propagandă cultural-artistică sau social-politică, 
totalizând peste 250 (articole, eseuri, pamflete, fabule, poezii, 
catrene, madrigale, epigrame, montaje literare, etc.) răspândite 
în publicaţii ca: Românul, România Mare, Politica, Adevărul de 
Cluj, Informaţia de Cluj, Univers ingineresc, Monitorul de Cluj, 
Arieşul din Turda, Cuibul visurilor din Maieru, şi prin volume 
tipărite în edituri ca: Mediamira sau U.T. Preş din Cluj-Napoca.

Ca in s tru c to r (vo lu n ta r) al fo rm a ţie i s tud en ţeş ti 
"M ECARTIS" a obţinut patru Premii Naţionale (1983, 1985, 
1987, 1989) în Festivalul Artei şi Creaţiei Studenţeşti din 
România, cu montajele literar-muzicale: Viziune în Apuseni, 
Cântecul tancului, Cântec pentru oamenii pământului şi Slavă 
Patrie eternă. Pentru eforturile deosebite depuse în cadrul 
societăţii "VIRTUS ROMANA REDIVIVA" din Cluj-Napoca, în 
menţinerea legăturilor cu plaiurile natale, pentru ilustrarea 
trecutului istoric şi cultural al românilor de pe aceste meleaguri, 
etc,, a fost distins cu DIPLOMA DE EXCELENŢĂ (20,01.2001). 
Ca lider sindical la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi 
vicepreşedinte al Federaţiei Sindicatelor Universitare din 
România a dus o luptă curajoasă, cu toate guvernările post- 
de cem b ris te , pentru  ad op ta rea  şi resp ec ta re a  Leg ii 
învăţământului şi a Statutului cadrelor didactice. A organizat 
proteste şi greve, până la Greva Generală din Decembrie 1998, 
atunci când guvernanţii n-au respectat drepturile salariaţilor din 
acest sector prioritar al educaţiei. Pentru contribuţiile sale 
deosebite la promovarea şi apărarea intereselor academice a 
fost distins cu DIPLOMA şi MEDALIA "Alma Mater" (19.05.2000). 
în calitate de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean P.R.M. Cluj, 
ia ultima campanie electorală parlamentară, a candidat la funcţia 
de Senator de Cluj, contribuind (efectiv) la spectaculoasele 
succese ale acestui partid în judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud, De 
remarcat în acest sens broşura pe care a redactat-o şi a tipărit-o, 
cu sprijinul binevoitor al unor conjudeţeni, întitulată: "OPINII 
POLITICE - rimate şi asortate campaniei electorale 2000", care s- 
a bucurat de atenţia şi aprecierea alegătorilor.

între timp, a scos trei cărţi: voi. "Catrene şi altele", voi. 
de proză "Nostalgii", ambele în anul 1999, la Editura "Medramira" 
-cCluj-Napoca şi voi. "Rătăcind printre mecanicieni" (micro- 
enciclopedie de buzunar), Ed. Todesco, Cluj-Napoca, 2002.

Vom publica, în viitor, unele dintre producţiile sale literare

Ce sem ănăm , 
culegem

in  toate vrem urile, M ÂNTUITORUL a avut 
slujitori care au apărat adevărul cuvinte lor sale, 
ATANASE (296-373) a fost unul din aceşti creştini 
credincioşi. în sinodul de la Niceea şi în tot timpul 
vie ţii sa le a luptat cu statornicie în ciuda 
persecuţiilo r ce i-au fost atrase de credincioşia lui, 
pentru învăţătura de tem elie a creştinism ului, 
DU M NEZEIR EA V EŞN IC Ă A  DOMNULUI ISUS 
HRISTOS. Se povesteşte că, fiind prim it într-o 
casă, a fost ascuns într-o groapă fără apă.

O servitoare, care avea datoria să-i ducă de 
m âncare, la trădat. Dar, în noaptea când trebuiau 
să vină soldaţii să-l prindă, ATANASE, printr-o 
călăuzire dum nezeiască, şi-a părăsit locul de 
retragere. Servitoarea a fost pedepsită pentru că 
a dat m agistratului o înştiin ţare m incinoasă.

Cât de reale sunt cuvintele iui DUMNEZEU 
şi în acest caz: „Nu vă înşelaţi! DUMNEZEU NU 
SE LASĂ SĂ FIE BATJOCORIT; CE SEAMĂNĂ 
OMUL ACEEA VA SECERA" (Galateni 6:7). 
î n t o t d e a u n a  s e  v a  a r ă t a  d r e p t a t e a  
dum nezeiască. Să învăţăm  dar din păţaniile 
altora şi să nu facem  la fel!

însă, cel mai bine este să învăţăm  de la 
M ÂNTUITORUL, care ne cheam ă: „v e n iţ i ş i 
în v ă ţa ţi de la M in e ” . E prim ăvară şi fiecare din 
noi ca oam eni gospodari ai acestei frum oase 
localităţi am sem ănat; şi fără îndoială, căci noi am 
pus săm â n ţa  bună  în o g o a re le  noas tre , 
aşteptând ce am sem ănat să crească şi să aducă 
roadă.

M u lţum im  co le c tivu lu i de redac to ri şi 
Dom nului D irector pentru redactarea acestui al 
do ilea  artico l venind cu propunerea către 
conducerea com unei şi către toţi conducătorii 
cu lte lor din com una noastră pentru a organiza o 
sărbătoare sau două pe an la căm inul cultural (la 
Paşti sau la sărbătoarea Naşterii Dom nului) şi 
fiecare cult sâ aibă rezervat un tim p de 30-40 
m inute, incluzând cântare, vestirea cuvântului.

Mă gândesc căci poate aşa vom fi mai mult 
legaţi unii de alţii ca săteni ai com unei şi creştin i 
autentici aducând roadă şi roada noastră să 
rămână.

Cu respect, pastor iOSIF RAUCA.

SEVER URSA

Moto: 
Despre viaţa poetului 
De nouă vămi scriu

Aruncat-am  bila spre fosforescente le bile şi 
v ictorios o urm ăream  în m ersu-i im placabil când brusc 
se opri şi cu viteză sporită porni către m in e ...

Plecasem  pe strada goală, spre tine. Aproape de 
înalta c lădire ajunsesem . Aproape de ceas. Când 
brusc şuvoiu l de oam eni vorbind mă luară şi mă lăsară 
în câm p...

S ingur acasă. Televizorul l-am închis şi mă 
culcasem . Brusc ceva se schim bă în ju ruri. Spre veioza 
întinsei mâna şi-n gura unei fiare nimerii. De unde? 
Dar...

Se îm prim ăvărase. Zăpada se topise demult. 
Hotărâsem  să-ţi culeg un m ănunchi de crengi înflorite, 
de zarzăr. Geamul l-am deschi şi focul zăpezii mă 
arse ...

Cu m âna-m i m ângâiam  faţa şi mereu mă priveam

în oglindă Ocean de flăcări, chip filiform , peşte, pasăre, 
menhir. Lup, zim bru. Şi-al optulea chip ce nu-l pot 
descrie ...

Mereu ceva vine şi-mi opreşte mâna să scrie, 
ochiul să vadă, mâna să mângâie, ochiul să plângă, 
mâna să cuprindă, ochiu l să m ulţum ească, mâna să 
dezvelească, och iu l...

Băiat trebuia să fiu, îmi z is e -ş i totuşi sunt fată. Nu 
e nimic, i-am zis şi totuşi ea vorbi, nu e nimic, dar mă 
doare lum ina bărbătească din tine şi-ntotdeauna ceva 
mă opri...

Nu sunt singur, am ţipat către marile stele şi-atunci 
văzui o stea coborând şi, aşezată pe umărul meu, mă 
obligă să-m i privesc umărul drept. O stea asem enea era 
pe acesta...

Am scris scrisoarea spre tine. Poemul. Dar sigur nu 
va ajunge. C ine-o va citi mă va lovi cu bulgări de aur topit 
şi-ncet, încet îi voi mulţum i, „F loare să fii ca mine ş i. ..”

Brusc zăpadă.
FLORIN GRIGORIU
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Ir v  p L etu ■&- - A N C H I V I M  BOB
(2 martie 1899 -29 ianuarie 1933)

t ,

întru această pietate, rămasă vie de-a 
lungul anilor, - noi fiii încercăm să scoatem în 
lumină acum cu prilejul împlinirii, la 29 
ianuarie 2003, a 70 de ani de la trecerea în 
veşn ic ie  a părin te lu i nostru, viata şi 
personalitatea acestuia - fiind unul dintre 
foarte puţinii oameni născuţi şi decedaţi în 
Maieru, care au îm bră ţişa t chem area 
preoţească şi a cărui viaţă zbuciumată este 
prea puţin cunoscută de noi - cei rămaşi încă în 
fiinţă.

Am fi încercat să scoatem din umbra 
timpului şi să aducem la licăriri o prezenţă a 
acestuia mai apropiată nouă, dar din diferite 
motive nu ne-am putut îngădui să o facem, dar 
acum socotim că, deşi viaţa acestuia lăsată cu 
mult în urmă şi trăită foarte puţin şi în greutăţi,- 
trebuie, totuşi să fie cunoscută, fiind de 
datoria noastră de a prezenta câteva amintiri 
adunate în decursul anilor mulţi care au 
trecut.

Viitorul preot greco-catolic ANCHIDIM 
BOB, s-a născut în comuna Maieru, judeţul 
Bistriţa-Năsăud, la 2 martie 1899, în casa 
părintească de pe Valea Caselor, fiind a! 7-lea 
copii al ţăranilor gospodari înstăriţi şi 
credincioşi greco catolici, Avacom şi Palagliia, 
născută Partene, ceilalţi copii fiind: Dănilă, 
Ileana, căsătorită Hogea, Saveta, căsătorită 
Hangea, Măriuca, căsătorită Scridonesi, 
Toader, mort pe frontul rusesc în primul război 
mondial şi Ioan, fost şi el pe frontul rusesc în 
primul război mondial - prizonier în Rusia şi 
Siberia timp de 7 ani şi reîntors acasă după 
mari greutăţi, cu sănătatea mult şubrezită, 
având multe amintiri din timpul Revoluţiei din 
1917-1918 şi pe care a avut durerea să o 
trăiască alături de alţii, în condiţii mizere, fiind 
şi un bun vorbitor de limba rusă, de care s-a 
şi folosit acolo cât şi mai apoi la venirea 
armatei sovieto-ruseşti în ţara noastră după 
cel de-al doilea război mondial - despre toate 
acestea povestindu-ne şi nouă.

Numele de botez Anchidim, îi este dat 
de părinţi întru pomenirea unui sfânt mucenic, 
care împreună cu alţii a fost omorât în anii 339- 
379, fiind cu toţii pomeniţi în Calendarele 
Bisericii române-greco catolice şi ortodoxe - la 
data de 2 noiembrie în fiecare an,-şi,poate 
acest nume de botez i-a fost .hărăzit ia, 
viaţa duhovnicească

Ca rădăcini şi descendenţă în arborele 
genealogic, socotim că familia noastră este 
înrudită cu Episcopul greco-catolic de Blaj, 
Ioan Bob, care era originar dintr-un ţinut 
a p ro p ia t  -d in  O rm a n -C h io a r iu  d in  
Varmeghia/Comitatul/Solnocului, episcop care 
a fost de partea ţăranilor răsculaţi - în frunte cu 
Horia, Cloşca şi Crişan (1784) - apoi 
re p re z e n ta n t al R o m â n ilo r în D ie ta  
Transilvaniei (1790 - 1791) cât şi cel care 
alături de Episcopul ortodox Gherasim 
Adamovici - în martie 1791 - au transmis 
împăratului Leopold la Viena memoriul politic 
privind revendicările românilor din Transilvania 
sub imperiul Habsburgic - cunoscut sub 
denumirea „Supplex LibeSlus Valachorum", 
care în limba latină cum a fost prezentat avea 
titlul: SUPPLEX LIBELLUS VALACHORUM 
TRAHSILVANIAE, iura tribus receptis 
naţionibus postliminio comunia - sibi adieri 
postulantium şi, poate că această descendenţă 
o confirmă şi vizita episcopală în comuna 
Maieru al acestui prelat - în 1804 - atras, 
poate de obârşia, şi rudeniile din această 
comună.

De altfel, în această comună, tot cu 
acest nume a servit şi preotul Teodor Bob, care 
a înfiat chiar un nepot al Episcopului Ioan Bob, 
anume pe Vasile Bob-Fabian (nume gentilic 
roman)-1795 1836, născut în Ruşii Bârgăului - 
Bistriţa, ca fiu al Anisiei Bob şi al lui Petru Rău, 
caporal în Regimentul II de Graniţă - Fabian 
fiind un om de o deosebită cultură, având şi 
studii superioare afirmând-se şi ca poet, 
alcătuind chiar o gramatică româno-latină, 
devenind şi profesor la Academia Mihăileană 
din laşi, preotul Teodor Bob, fiindu-i şi bunic 
dinspre mamă.

De asemenea, tot ca o descendenţă 
comună o' putem socoti şi pe aceea cu 
sergentul Dănilă Bob, şi locotenentul Nicodim 
Bob, din Regimentul II de Graniţă fii de 
grăniceri, iar dacă se vor cerceta cu 
amănunţime vechile arhive de stare civilă ale 
comunei, desigur că vor mai fi şi alţii.

Deşi orfan, încă de mic, de amândoi 
părinţii, Anchidim este singurul dintre fraţi care 
cuprins de dorinţa şi îndrăzneala de a învăţa a 
răzbătut cu greu toate cărările şcolilor din acea 
vreme.

A urmat, mai întâi cele 4 clase primare, 
din comună, pe care le-a absolvit în anul 
1910- având ca învăţător pe Ioan Bârna, cel 
care mai târziu, ca sublocotenent în rezervă a 
organizat în comună Garda Naţională, care a 
dus la înfăptuirea Unirii din 1 Decembrie 1918, 
actul de absolvire a celor 4 clase fiind semnat 
de preotul paroh leronim Groze, născut în 
Maieru şi decedat tot aici (1874-1915) şi 
parafat cu sigiliul "A majori gor Kath. 
elem.Hepiskola” . în continuare, cu toate 
nevoile şi greutăţile unui copil orfan a avut 
nestăvilita pasiune şi dorinţă de a-şi continua 
şi îmbogăţi pregătirea şcolară, promovând

admiterea la Gimnaziul Superior Fundaţional 
din Năsăud - în clasa l-a, an şcolar 1911-1912, 
sub frământările primului război mondial.

Potrivit Tetim oniiilor gimnaziale - 
GIMNAZIUMi bizonyitvani primele 6 clase 
sunt absolvite între anii 1911-1917, ca elev 
ordinar, pentru ca apoi, sub presiunile 
războiului şi desfăşurarea acestuia, în urma 
unor Ordine Ministeriale, să absolve clasele a 
Vli-a şi a VXII-a în acelaş an, 1918, ca elev 
privatist, cu examene de bacalaureat - 
Testimonium maturitas, este de remarcat că, în 
toate clasele gimnaziale superioare, la materia 
religie, elevul Anchidim a fost notat cu 
calificativul jeles-eminent, ceea ce l-a condus 
spre desăvârşirea pregătirii teologice.

în aproape toate clasele gimnaziale, 
elevul a avut ca şi profesori, cadre didactice 
deosebit de învăţate şi deosebit de stăruitoare 
în pregătirea acestora, dintre care pot fi

amintiţi: Ioan Gheţie, director, dr, Drăgan 
Mihail, limba română, Sânjoaii Korneliu, limba 
maghiară, Motorga Victor, limba latină, 
Mărcuşiu Emil, matematică, Domide Emil- 
fizică, Bichigean Vasile, limba elină şi greacă, 
acesta din urmă fiind un clasicist şi un erudit de
o rară comparaţie, cunoscând foarte multe 
limbi, antice şi moderne, pe care şi eu Horaţiu 
Bob, l-am avut ca profesor de limba latină şi 
greacă, în ultima clasă de liceu a 8-a, în 1947, 
stând chiar de priveghere la catafalcul acestuia 
în Aula liceului din Năsăud, chiar în acel an, 
anul morţii acestuia.

O dată  cu a b s o lv ire a  lic e u lu i 
(gimnaziului) din aceea vreme în condiţiile 
arătate - în 1918 - spre sfârşitul războiului, 
tânărul absolvent nici nu bănuia ce nefericită şi 
dramatică soartă îl aşteaptă, ca, de altfel, şi pe 
alţi tineri din fostul imperiu Austro Ungar.

(va urma)

HORAŢIU BOB şi RADU TRAIAN BOB
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dizolvarea problemelor de aritmetica
Să definim , mai întâi, cele două noţiuni legate de 

tem a propusă: m atem atica şi aritm etica.
M atem atica este ştiin ţa care studiază cu ajutorul 

ra ţionam entu lu i deductiv proprie tăţile  en tită ţilo r de 
natură abstractă (num ere, puncte, m ulţim i...) şi relaţiile 
dintre acestea.

Aritm etica este ram ura m atem aticii care studiază 
o p e ra ţiile  n u m e re lo r na tu ra le , în treg i, ra ţio na le , 
iraţionale, reale. Se ocupă şi cu d ivizib ilita tea, teoria 
num erelor prime, rezo lvarea ecuaţiilo r în mulţim ea 
num erelor întregi etc.

Cunoştinţe le noastre de m atem atică, la fel ca şi în 
m ulte alte dom enii, constau - după cum afirmă 
m atem aticianul am erican G eorge Polya - în in form aţie şi 
în know - how - „priceperea de a utiliza informaţii,,.

A cest „know -how „ tradus prin „a şti cum,, 
înseam nă în m atem atică în prim ul rând „îndem ânarea de 
a rezolva problem e - nu problem e de sim plă rutină, ci 
problem e care cer un anum it grad de îndem ânare, de 
gândire, de originalitate, de creativitate,,. Cerinţe le 
rid icate astăzi în faţa învăţăm ântu lu i fac ca în procesul 
s tu d ie r ii m a te m a tic ii, a cce n tu l să cadă  nu pe 
înm agazinarea unui bagaj cât mai mare de cunoştinţe, ci 
pe priceperea de a mânui inform aţii, adică pe priceperea 
de a rezolva problem e.

Cu toate că în dom eniul predării m atem aticii se 
rezolvă m ulte problem e, totuşi acestea se rezolvă de 
multe ori em piric, fără ca elevii să priceapă prea multe din 
rezolvare, devenind un proces de rutină. Rezolvarea 
problem elor cere o anum ită m etodologie în funcţie de 
tipul de problem ă pe care trebuie să o rezolvăm. Mulţi 
elevi se gândesc la o problem ă învăţată ca cea pe care 
trebuie să o rezolve sau la un exem plu de problem ă 
rezolvată anterior. Acest lucru duce la pierderea de timp, 
elevul nerăm ânând aproape cu nim ic din rezolvarea 
problemei.

Dezvoltarea capacită ţii elevului de a raţiona este 
una din caracteristic ile  învăţăm ântu lu i de astăzi.

Noţiunea de problem ă este întâlnită nu numai în 
matem atică. După cum afirm ă G. Polya ,,a avea (sau a-ţi 
pune o problem ă) înseam nă a căuta în mod conştient o 
acţiune adecvată pentru a atinge un scop clar conceput, 
dar nu im ediat accesib il. A  rezolva o problem ă înseam nă 
a găsi o asem enea acţiune” .

Rezolvarea problem elor se poate face fie prin 
m etode euristice fie prin m etode algoritm ice.

Pentru a rezolva o problem ă cu ajutorul unui 
sistem autom at de pre lucrare a date lor trebuie parcurse 
urm ătoare le etape:

form ularea problem ei; 
precizarea datelor de intrare / ieşire; 
elaborarea schem ei logice;

elaborarea program ului în conform itate cu 
schem a logică;

Datele se in troduc în calculator, care va opera 
asupra in form aţiilo r şi va com unica rezultatul.

Astăzi în cele mai multe şcoli problem ele se 
rezolvă pe cale euristică.

Pentru a rezo lva  o p rob lem ă trebu ie  să 
parcurgem  mai multe etape. O primă etapă este aceea 
de clasificare a enunţului, o trecere a acestuia prin

prisma experienţei an terioare a rezolvatorulu i. Urmează 
o a doua etapă în care rezolvatorul fo losindu - se de 
experienţa sa anterioară caută m ijloace de rezolvare a 
problem ei, în starea de tensiune care se creează apare 
ideea nouă, care conduce la rezolvarea problem ei, care 
este a treia etapă, în a patra etapă şi ultima, ideea este 
concretizată, detaliată şi verificată.

Problem ele de aritm etică pot fi c lasificate după 
G.Polya în problem e ,,de aliat" şi problem e „de 
dem onstrat". Această c lasificare se păstrează de la 
Euclid, care considera problem a „de aflat" ca problemă, 
iar cea „de dem onstrat" ca theorem ă.

Scopul unei problem e „de aflat" este de a găsi 
necunoscuta problem ei, iar a unei problem e „de 
dem onstrat" este de a arăta că o anum ită aserţiune este 
adevărată sau falsă.

Problem ele pot fi şi com binate: „de a aflat" şi „de 
dem onstrat".

După num ărul opera ţiilo r necesare aflării soluţiei, 
problem ele de aritm etică se clasifică în două mari grupe: 
problem e sim ple şi problem e com puse.

Problem ele sim ple sunt acelea care pot fi 
rezolvate făcând o singura operaţie, iar cele com puse 
sunt acelea care se rezolvă folosind două sau mai multe 
operaţii aritm etice.

După scopul im ediat pe care îl urm ăresc 
(aplicarea unei reguli sau teorem e, dezvoltarea judecăţii, 
form area deprinderilo r de calcul etc.) problem ele se 
clasifică în:

1. Problem e exerciţiu sau exerciţii;
2. Problem e teoretice;
3. Problem e practice;
4. Problem e artificliale;
5. Problem e recreative.
Problem ele sim ple sau exerciţiile  sunt problem e 

uşoare, care servesc la ap licarea unei reguli sau a unei 
teorem e învăţate sau pentru a pune în evidentă 
proprietăţile num ere lor şi a operaţiilor.

Ţ inând seam a că problem ele im plică o anum ită 
dificultate în rezolvare, exerciţiile  nu ar trebui să fie 
încadrate în categoria problemelor. Abuzul de exerciţii de 
ace la ş i tip  es te  co n tra in d ic a t, n e co n trib u in d  la 
dezvoltarea gândirii elevului şi poate duce la greşeli 
elementare.

Problem ele teore tice sunt mai d ific ile  decât 
exerciţiile şi urm ăresc prin rezolvarea lor dezvoltarea 
puterii de judecăţi, asim ilarea tem einică a cunoştin ţe lor 
teoretice din aritm etică, aflarea dife rite lor proprietăţi ale 
num erelor şi form area gustului pentru m atem atică.

P rob lem ele practice  conţin date luate din 
procesul de producţie, din cercetarea ştiinţifică, din 
econom ie etc. Rezolvarea problem elor practice, dar mai 
ales participarea e levilor la form ularea şi rezolvarea unor 
problem e cu conţinut practic este foarte im portantă 
pentru pregătirea elevilor pentru viată (pentru activitatea 
productivă).

Problem ele artific iale sunt com puse cu scopul de 
a da e levilor posib ilita tea să aplice o metodă, să 
folosească anum ite reguli sau procedee de calcul.

Problem ele recreative au un conţinut distractiv, 
umoristic, cu toate că în rezolvarea lor este nevoie de un 

raţionam ent riguros.
Rezolvarea oricărei problem e începe 

cu însuşirea enunţulu i aşa cum se spune: „o 
problem ă bine înţe leasă este pe jum ătate 
rezolvată". Urm ează apoi separarea datelor 
problem ei, adică ceea ce ştim  de ceea ce 
trebuie să aflăm sau să dem onstrăm . Apoi se 
trece la cele la lte etape aşa cum am mai 
am intit aici.

în  în ţe le g e re a  e n u n ţ u l u i  u n e i 
problem e, folosirea m etodei figurative ne 
poate fii de m are ajutor. Reprezentarea 
grafică a părţilor problem ei, dacă ea este bine 
făcută ne poate ajuta să găsim  soluţia 
problem ei.

A va n sa re a  u n o r ip o te ze  asupra  
soluţie i unei problem e ne poate fi deosebit de 
instructivă şi educativă în acelaşi timp. Ea 
poate întări dorinţa de rezolvare a problemei 
şi ne putem pune întrebări despre problemă: 
Poate fii satisfăcută condiţia? Este condiţia 
suficientă pentru a afla soluţia sau este 
insuficientă? Sau redundantă (cu date de 
prisos)? Sau contradictorie?

P rob lem e le  tip  de a ritm e tică  se 
rezolvă prin m etode cunoscute, iar celelalte 
pot fii rezolvate aşa cum s-a arătat mai sus.

A lrtca__________________

Praroâ

De-atâţia ani mă lupt să-ncep !... 
De-atâţia ani mă lupt să ta c !...

De-atâţia ani nu văd ce văd !... 
De-atâţia ani n-aud ce-aud !...

De-atâţia ani nu sunt ce sun t!...

M istere le
Eu le plângeam în taină pe când se dezbrăcau. 
Trăim văpaia minţii şi-a dorului nebun 
Să le dezleg ascunsul din care se hrăneau 
Şi să-mi găsesc puterea şi harul să vi-l spun.

Mă dau bătut de-a pururi, nim ic n-am dezlegat. 
S imbria pentru pândă-un dureros calvar.
Revin la umilinţă, prăpăstii nu mă bat.
M isterul ţină-şi legea cu ochii spre altar.

£mpedocle
Oamenii te-au perceput 
ca filozof şi poet.
Tu te-ai autodefinit 
zeu şi mag.
Eu nu contest nimic.
Un lucru aş vrea să ştiu: 
spre care punt cardinal 
ţi-a asvârlit Etna sandala? 
Vreau s-o caut, s-o curăţ 
şi s-o lustruiesc 
până voi da de chipul tău 
devenit lumină în inima Etnei.

M. Steii)f)ardt
Da! Şie eu cred ca tine
Uşa la care bate şi aşteaptă iisus
Are clanţă pe dinăuntru

CIin)a
De la vechile icoane 
zugrăvite-n anii tineri 
păstrez doar o ramă sură 
pentru postul sec de vineri.

înrăm ez în ea nădejdea 
jertfe i petrecute-n vise. 
pun în colţ o pată neagră, 
semn a l. .. jo ii comprom ise.

Infinitului c-un zâm bet 
peste sâmbătă voi trece. 
Sufletul mi-a fost fierbinte, 
clim a... totdeauna rece.

Descânt
Eu n-am pretenţii mari de !a cuvânt,
Nu-l chinuiesc să spună ce nu ştie.
Din când în când îi cer câte-un descânt 
Ca un prinos din marea-i vistierie.

Cum nu mă dau uşor purtat de vânt 
Şi de nim icuri bine înrămate,
Mă recunosc învins de un descânt 
Dintr-un cuvânt rostit pe jum ătate.

în lumea lui de pace şi de vis
Nu mă scufund cu gând de resemnare.
De la-nceputuri cerul mi-e deschis 
Şi prin descânt spre-o nouă-ntruchipare.

FLORIN BRĂDEANU-SIM ERIA

VALER HODOROGA
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V ic a r u l  c ă r t u r a r  ş t s f a n  b o i i l ă

Păstrez şi azi în memorie figura de 
arhiereu coborât dintr-o icoană a bisericii din 
Feldru, unde arareori Şt. Buzilă participa la câte o 
slujbă, alături de fiul său, preotul Traian. 
Personalitatea sa puternică, ecoul înţelepciunii şi 
învăţăturilor spuse prin tunetul vocii sale, mă 
urmăreşte de aproape 60 ani. Ştefan Buzilă face 
parte din stirpea oamenilor rari, de care ţinutul 
Năsăudului nu a dus lipsă. Peste o jumătate de 
secol a fost preotul, vicarul, gospodarul, ctitorul şi 
cărturarul, nu numai al satului Poiana Ilvei, ci şi a 
împrejurimilor. A văzut lumina zilei la 1 martie 1865, 
în Rebrişoara, dintr-o veche familie de grăniceri: 
tata, Ioan al lui Vasile Grigore Buzilă"!/. După mamă 
descinde din nobila familie Rus. aşezată în Rebra 
la mijlocul secolului al XVIII-lea, prin descălecare 
din Săliştea Maramureşului. Mezinul Ştefan are o 
copilărie nefericită, rămânând orfan de tată (1872) 
când abia împlinise şapte ani. Anuţa, draga lui 
mamă, trebuia să asigure condiţii de trai şi celorlalţi 
cinci copii, surori şi fraţi cu Ştefan: Măriuca, 
Firoana, Niculai, Rodovica şi Raveca. Activitatea 
de şcolar a început-o în satul natal, unde termină 
două clase (1873-1875). Continuă trei ciase (1875- 
1878). la Norma din Năsăud şi apoi opt clase la 
Gimnaziul Superior din acelaşi oraş de suflet 
(1878-1886)2/.

Confruntându-se cu lipsuri de tot felul, 
parcurgând zilnic timp de 11 ani, distanţa de peste 
trei km dintre Rebrişoara şi Năsăud, îşi întăreşte 
spiritul dornic de cunoaştere a ştiinţei cărţilor, pe 
care, sorbind-o cu nesaţ, îl face să se simtă 
puternic, stăpân pe sine şi bogat sufleteşte, primind 
de fiecare dată calificativul eminent. Ar fi putut 
ajunge un strălucit ofiţer, fiindcă, alături de 
inteligentă şi voinţă, sălăşluia în el ordinea şi

disciplina, tipică grănicerilor 
năsăudeni. însă unchiul său, 
Dumitru Rus, maior de jandarmi, 
care promisese să-l ajute în 
cariera militară, a murit pe 
neaşteptate în anul 1882. Noua 
situaţie, îl determină pe tânărul 
absolvent al Liceului din Năsăud 
să bată la porţile preoţiei, ca 
atâţia alţi fii de grăniceri, pentru 
ca de la amvonul bisericii, să 
lu p t e  p e n t r u  c r e d in ţ a  
strămoşească, neamul şi dulcea 
limbă românească.

în anul 1886 se înscrie la 
Academ ia Teologică greco- 
catolică din Gherla, pe care o 
absolvă în 1890, cu rezultate 
strălucite. In cei patru ani de 
Teologie a fost cancelist primar la 
Cancelaria Episcopală, încheind 
R a ţ iu n ile  (b u g e te le  n .a ) 
fondurilor diecezane şi cele ale 
S e m in a ru lu i.  F u n c ţia  de 
cancelist îl reţine uneori şi în 
vacanţele mari la Gherla. în vara 
anului 1888, îşi aminteşte vicarul 
Ştefan Buzilă, „am dat lecţii de 
limba română d-lui Prim Ministru 
luliu Maniu, pe atunci elev de 
liceu şi care petrecea vacanţa 
mare la bunicul său. Magnificul 

Domn Demetriu Coroian, rectorul seminarului 31. 
Marele om politic, unul din artizanii României Mari, 
a cunoscut Poiana Ilvei, fiindcă sora sa. Elena 
Maniu. s-a căsătorit cu vicarul Ioan Pop (1859- 
1901) din această localitate.

După absolvirea Academiei Teologice, 
episcopul Dr. Ioan Szabo. prin secretarul său Vasile 
Pordea, şi apoi personal, l-a solicitat să rămână 
cancelist în continuare, spunând în faţa tuturor 
colegilor de an, că „până acum tu ai fost mâna 
dreaptă a cancelariei mele". Această cerinţă a fost 
reînnoită .după cinci ani de preoţie, însă medicii - 
spune Buzilă - nu i-au permis să accepte o 
asemenea slujbă. Realitatea, credem noi, a fost 
alta. Meleagurile năsăudene îl atrăgeau ca un 
magnet, iar pe de altă parte, era dorinţa nestăvilită 
de a se confrunta cu viaţa reaiă, cu greutăţile de tot 
felul, care nu I-au ocolit nici în tinereţe, în anul 1888 
rămânând orfan şi de mamă. Dorea cu ardoare, să 
ajungă preot. Este sfinţit de magistrul său. 
Episcopul, la 16 noiembrie 1890, în Gherla, 
promiţându-i că „se va îngriji dânsu de viitorul său". 
La 24 ianuarie 1891 a fost numit preot în Poiana 
Ilvei, iar după nici o lună, în 15 februarie, prin 
delegatul Episcopiei, Vasile Groza protopop în 
Maieru, ia în primire „cea mai mică şi mai săracă 
parohie de pe Someş"; numărând atunci abia 700 
de suflete 4/.

Bisericuţa din lemn edificată în 1762 şi 
şcoala într-o clădire improprie erau gata să se 
surpe. Averea bisericii era foarte redusă, nu exista 
casă parohială, iar enoriaşii oarecum dezorientaţi. 
Ideea construirii unei biserici în Poiana nu îi dădeau 
linişte; în acest scop un deceniu s-a preocupat cu 
în treaga energ ie  pentru c reşte rea  puterii 
economice şi financiare a bisericii pe diferite căi şi

anume: donaţii de pământuri şi bani din dobânzile 
bancare, banii de pe talger, pământuri cumpărate, 
pedepse financiare date de primărie în favoarea 
bisericii, repartiţie pe produse agricole, obiecte 
cumpărate şi donate de către credincioşi. Donaţiile 
de pământuri au început din anul 1860, iar până în 
1890 biserica avea 10 suprafeţe, între 1891-1903, 
părintele Buzilă primeşte alte 19 terenuri agricole, şi 
promisiunea a încă 6 până în anul 1909. Acestea 
aduceau venituri importante 51.

Clădirea lăcaşului de cult, pentru care s-au 
cheltuit peste 32.000 coroane a durat din 27 iuie 
1899 până 24 iulie 1903, când a fost sfinţită cu 
hramul Sfântul Ioan Botezătorul.

în toiul pregătirilor pentru edificarea 
bisericii, s-a ivit necesitatea reparării localului de 
şcoală. Construit în 1889 pe un teren mlăştinos, 
acesta a afectat partea lemnoasă. în anul 1897, fără 
sprijin financiar extern sau de ia săteni, s-a reparat 
fundaţia şi s-au executat alte lucrări de către 
credincioşi. La scurt timp, în urma îmbunătăţirilor 
aduse clădirii, autorităţile maghiare au declarat-o 
şcoală model.

După eforturi îndelungate reuşeşte să 
obţină drept casă parohială. „Curtea tisturilor", o 
construcţie ridicată în anul 1836,. care s-a prăbuşit 
sub greutatea zăpezii în iarna anului 1923 /1924. Ar 
fi dorit să ridice o nouă casă parohială, dar poporul 
era epuizat după construirea şi renovarea şcolii, dar 
mai ales a bisericii. A locuit în această clădire până 
în anul 1920, când şi-a construit propria locuinţă, 
unde s-a mutat cu câteva zile înainte de vizita 
episcopului luliu Hosu în Poiana, la 24 iulie 1920 6/.

Parcă finalizarea construcţiei şi dotării 
bisericii nu ar fi fost complete fără un epilog de 
legendă, gen Meşterul Manole, prin care geniul 
poporului spune, că orice zidire cere sacrificii 
umane. Asemenea întâmplare a avut loc în anul 
1921 când, din contribuţia sătenilor, s-au cumpărat 
două clopote mari, cele vechi fiind luate de armata 
austro-maghiară în retragere. Trecuseră trei luni de 
la expedierea lor din Bucureşti de însuşi preotul 
Buzilă, fără să ajungă la destinaţie.

(va urma)
OFILAT VARVARI

1/. Vezi „Genealogia familiei Buzilă" în 
Varvari Ofilat, Op. cit.

2/. Ştefan Buzilă, Monografia comunei 
Sâniosif (Poiana), 1910, p. 198.

3/. La baza documentării acestui portret stă 
un „Curriculum Vitae" scris de Ştefan Buzilă în 22 
ianuarie 1934, cu prilejul întocmirii dosarului de 
numire ca Vicar foraneu al Rodnei, arhidiacon 
onorar al Năsăudului şi prim paroh de Năsăud. 
Documentul original s-a găsit la Arh. Statului 
Bistriţâ-Năsăud, Fond Anton Coşbuc; De la 
arhivarul Simion Lupşan o copie a ajuns la dl. Virgil 
Ureche, prin intermediul căruia am intrat în posesia 
ei.

4/. între anii 1808 şi 1957 hotarul din sus de 
Valea Popii şi cătunul Tunel aparţineau de comuna 
Maieru. Vezi capitolul „Hotarul satului"

5/. Ştefan Buzilă, Op. cit., p. I "8-1 82.
6/. Ştefan Buzilă, însemnări făcute pe filele 

albe de la sfârşitul Monografiei... aparţinând 
bibliotecii bisericii.
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Candidaţii noştri
ACŢIUNEA

9

POPULARĂ

consilieri 

Moldovan Eromin 

Cărbune Ioan 

Rebrişorean Augustin 

Sidor Lucian 

Cârceie Dorina 

Dumitru Lazăr 

Pop Andrei 

Szekely Ioan 

Bolbos Maria 

Sidor Octavian 

Nuţ Florin

Avram Sandu- Vasile 

Varvari lacob 

Bumbu Gavrilă

PARTIDUL DEMOCRAT

primar 
Borş Vasile 
consilieri 
Borş Vasile 
Dumitru Vasile 
Croitor Ioan 
Bolfă Ioan
Tolan Octavian
i

Deac Vasile 
Chisăliţă Ioan 
Avram Maria 
Ometită Viorel

>

Ureche Mihai 
Cărbune Aurel 
Cărbune Ion 
Scurtu Lucreţia

»

Ursa Silviu Viorel 
Pop loachim 
Berende Filimon 
Avram Ionel 
Ureche Ioan

PARTIDUL ECOLOGIST 
ROMÂN

prim ar
Andronesi Ioan 
consilieri 
Andronesi Ioan 
Tripa Ioan 
Bîrta Viorel 
Negruşier Ioan 
Ureche Damaschin 
Ureche Vasile 
Chisăliţă Ioan 

»

Motofelea Lorint Lazăr
»

Domide Vasile 
Rauca Vilut

j

Bârta Viorel 
Bontaş Viorel 
Candale Viorel 
Moisil Lazăr 
Candale Aurel 
Borş Vasile 
Buia lacob 
Hodoroga Dorel 
Cîrdan Nicu

PARTIDUL NAŢIONAL 
LIBERAL

prim ar
Hangea Antoniu Dan 
consilieri
Hangea Antoniu-Dan 
Candale Ioan 
Niculai Emil 
Ratiu Vasile 
Dumitru Vasile 
Hodoroga Vasile 
Hoza Doru 
Ureche Anchidim 
Isip Camelia Alina 
Bolfă Clement 
Isip Ioan 
Dobzeu Floarea 
Cărbune Larion 
Candale Grigore 
Cobzaş Virgii 
Mihali Gheorghe 
Cobzaş Ileana 
Tofană Maria

PARTIDUL
NAŢIONAL
ŢĂRĂNESC
CREŞTIN
DEMOCRAT

primar 
Ureche Ioan 
consilieri 
Ureche Ioan 
Hangea Petru 
Strâmbu Toader 
Bontaş Lazăr 
Hoza Lazăr 
Hoza Silviu 
Avram Aurel 
Andronesi Lazăr 
Berende Maria 
Hodoroga Dorel 
Andronesi Floarea 
Ureche Leontin 
Ometiţă Grigore 
Circoman Leontina 
Ometiţă Grigore 
Pop Lazăr 
Ometită Ioan 
Hoza Reghina
Ometită Arsinicai

PARTIDUL 
ROMÂNIA MARE

primar
Negruşeri Virgii 
consilieri 
Negruşeri Virgii 
Sidor Dorel 
Bumbu Vasile 
Ureche Cornelia 
Ureche Ioan 
Sângeorzan Petru 
Vertic Maria 
Mihăilă Onişor 
Andronesi Vaier 
Partene Victor 
Mihali Dumitru 
Strugar Petru 
Buia Ioan 
Candale Ioan 
Negruşer Vasile 
Avram Ionel 
Candale Viorica 
Negruşer Ionel 
Ureche Ioan

PARTIDUL SOCIAL 
DEMOCRAT

primar 
Cărbune Ioan 
consilieri 
Cărbune Ioan 
Rebrişorean Dumitru 
Negruşer Viluţ 
Cărbune Titus 
Croitor Mircea 
Berende Login 
Ratiu IoanJ

Borş Augustin 
Negruşier Alexandru 
Roman Mihai
Candale lonităi
Cretiu Vasile 
Vasilca Alexandru 
Larionesri Traian 
Pîrlea Alexandru 
Hoza Ioan 
Cărbune Lazăr 
Vasilca Cornelia 
Cărbune Dumitru

PARTIDUL

UNITĂTII

NAŢIONALE»

ROMÂNE

consilieri

Sidor Gheorghe 

Partene Aurel 

Bîrta Pavel 

Rauca Viorel 

Bîrta Florica

INDEPENDENŢI»

consilieri

Avram Viorel 

Cărbune Vasile

PARTIDUL UMANIST 
DIN ROMÂNIA

primar
Hădărău C. Doruţ 
consilieri

Hădărău C. Dorut»
Pop Buia G. Dănuţ-Valer 
Bîrta Alexandru 
Hădărău C. Radu Mircea 
Sîngeorzan V. Ioan 
Cîrceie I. Vasile 
Hădărău S. Mina Maria 
Ometită M. Silviu j

Hădărău G. Grigore 
Forogău F. Fabian 
Hădărău A. Vasile 
Ursa A. Aurel 
Bontaş F. Filimon 
Flămînd I. Ionel 
Sîngeorzan A. Ioana 
Ometiţă A. Cornelia 
Roş L. Leon 
Hădărău M. Stela 
Hădărău A. Varvara
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C A L V A R U L
O R IZO N T A L: 1) "Sunt de treizeci şi 

unu de ani. Unii mă cred mai. tânăr, fiindcă sunt 
slăbuţ, iar a lţii m ai bătrân, poate pentru că părul 
mi-e alb ca oaia.,. Multă lume mi-a spus că aş fi 
simpatic uneori", sun t destă inu irile  erou lu i (2 
cuv.). 2) P ro fes iunea lui Cărnii Popescu, "tânăr 
mărunt, veşnic cu un zâmbet pe buze  ", 
soc ia lis t conv ins care îl a jută pe R enius 
Lungeanu, îm preună  cu p ic to ru l M anole  
Stelian, să fugă din B ucureşti în M oldova - 
S a v a n tu l rom â n  ca re  "după izbucn irea  
războiului a transportat de la Vălenii de Munte 
la Bucureşti câteva lăzi de corespondenţă ", 
lăzi de care ocupa ţia  germ ană se in teresa şi-1 
bănuia pe R ernus Lungeanu că ştie unde sunt 
(N icolae). 3) "Atunci toate ar fi fost în... ", este 
gândul lui R em us Lungeanu în urm a fug ii sale 
d a c -a r f ifo s t p r in s -V â rf  în Ang lia  - C alul Lăstun 
al căru ţaşu lu i G rofu, care l-a dus pe Rem us 
Lungeanu de la B ucureşti până la P lo ieşti ca să 
scape de urm ăritori. 4) D iv in ita te  fem in ină 
tibe tană - C eea ce îl considerau o parte d intre 
ieşeni pe R em us Lungeanu ca fiind "trimis aici 
de nemţi" (p l.) -D iftong latin. 5) Localita te  în 
India -S tradă din Bucureşti unde se afla poarta 
b irou lu i com enduirii; aici a fost dus Rem us 
Lungeanu de stra jăm eşte ru l ungur, când a fost 
arestat. 6) Soldat m ercenar din trecu t - O raşul 
din M oldova unde a a juns Rem us Lungeanu, 
după m ulte peripeţii, din Bucureştiu l a fla t sub 
ocupaţia  germ ană, austriacă şi ungurească. 7) 
Căm aşă rustică - D inu N egreanu - Servie ta  cu 
care p lecase R em us Lungeanu din Bucureşti şi 
de care avu m are grijă  în tren. 8) Palatul în 
curtea căru ia a in tra t "detaşamentul de soldaţi" 
germ an i sosiţi prim ii în C ap ita lă  - Serveşte! - 
Lucian Zam firescu. 9) O aspeţii sosiţi seara la 
Irina Pacu care "dăduseră năvală să-m i fie de 
ajutor, fiecare voia să contribuie cu câte ceva la 
salvarea unuia d-ai noştri", când au afla t de 
evadarea lui R em us Lungeanu -N um ăru l de 
lum ini e lectrice  ale laşiu lu i, pe care Rem us 
Lungeanu le vede când a junsese la capătul 
că lă torie i cu trenu l "îmbie o panoramă duioasă 
de basmuri". 10) Răm as peste noapte (m old.) -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 ■
3 ■ d
4 ■ y
5 ■ u
6 ■
7 ■ ■■ I ţ i
9 ■

10 ■
11 ■
12 ■

P ericolu l la care se aventură  R em us Lungeanu când, înch is fiind, îl 
rugă "pe soldatul care se liberează "să -i dea de veste  soţie i sale unde 
se află - "Nevastă-mea e drăguţă ş i bună, şi e singura fiinţă de care 
sunt aproape sigur că mă iubeşte", sunt aprecierile  lui Rem us 
Lungeanu. 11) "-Mâine dimineaţă veţi fi... înapoi la Focşani, să vază 
acolo mai bine ce-i cu d-voastră! murmură neamţul" (sg.) - Soţul Irinei 
Pacu, aştepta t "zilnic să sosească cu demobilizaţii" de pe front. 12) 
Putna..., staţia de calea fe ra tă  în tre  Focşan i şi M ărăşeşti, unde voia 
Rem us Lungeanu să coboare  cu Boiangiu ca să nu-i prindă ocupanţii - 
In ea Rem us Lungeanu n-avea nici o urm ă de tem ere "parcă mi-arfi 
luat cu mâna orice grije ", când se afla în m aşină cu căpitanul 
G eorgescu, spre Tecuci.

VER TIC AL: 1) "E o tragedie uriaşă, alcătuită dintr-o 
com plexitate de tragedii mărunte", scrie  L iv iu  R ebreanu în 
"Avertism ent"(pi.) - S istem  de unităţi de m ăsură în fizică. 2) "Mă repezii 
ca oftară la m ilitar şi'l izbii cu pum nii în fată, îl văzui cum căzu peste 
masa de scris, cum i se ridică picioarele In sus... Trăsei repede uşa. 
Cheia era în broască. [...] Repede! repede, cel puţin să nu mă prindă 
aici! îmi fulgeră prin minte. Doamne-ajută!" - Loviturile  sorţii, lângă cele 
mai m ici, care "să-m ideschidă ochii, să-m i mulcomească şovăirile, să- 
mi ucidă nădejdile", gândea Rem us Lungeanu (sg.). 3) "Muzeul... "d in  
Bucureşti, d irec tor fiind p ictoru l M anole S telian, unde Rem us 
Lungeanu a stat ascuns "citind, plictisindu-mă, făurind planuri peste 
planuri", p lecând spre M oldova -Ţară a liată cu Rom ânia în război ai 
cărei ostaşi "au fugit din luptă şi ne-au descoperit spatele 4) Centru la

Rucăr! -"Cetăţean român de cinsprezece ani, 
locotenent în armata română, venit acum câteva 
săptămâni ca demobilizat, a fost înhăţat îndată 
de unguri, trimis la Curtea Marţială şi condamnat 
la cinci ani temniţă grea ", sunt vorbele 
stra jăm eşteru lu i ungur adresa te  lui Rem us 
Lungeanu pentru a-l în fricoşa - M ircea Coldum ir. 
5) Râu în Rusia - Ţară unde Rem us Lungeanu 
urm a să plece cu un convoi m ilitar pentru că, 
ardelean fiind, n-a făcu t arm ata în oastea 
Im periu lu i austriac, din acest m otiv a evadat şi a 
găsit refugiu în M oldova. 6) Locotenent (prese.) - 
A trage atenţia - Pe el "scria cu litere roşii: 
mobilizarea. L-am văzut întâia oară în geamul 
tutungeriei de-alături", i-a pric inu it lui Rem us 
Lungeanu o m are bucurie: "a fost ziua cea mai 
veselă ş i mai fericită din toată viaţa mea " că va 
lupta îm potriva duşm anulu i. 7) P ronum e reflexiv
- Localita te  în E lveţia. 8) G erm anofilu l din 
Bucureşti care "chiar scrisese nişte broşuri 
bombastice despre victoriile nemţeşti" şi care 1 - 
a turna t la com endu ire  pe Rem us Lungeanu 
(Iota) - Form ula genera lă  a com binaţie i organ ice 
num ită azidă. 9) C apito l din Calvaru l care 
descrie  peripeţiile  lui Rem us Lungeanu de la 
plecarea din Bucureşti spre M oldova - Perioade 
de tim p - A  exista. 10) Intrate-n cerc! - Prietenă a 
fam ilie i Lungeanu care îl prim i pe evadat "cu 
însufleţire. Eram erou în ochii ei şi se simţea 
întrucâtva eroină şi ea fiindcă avea prilejul să mă 
tăinuiască şi să-m i înlesnească scăparea" 
(Pacu) - Capito l (înv.). 11) Pseudonim  al 
fo lc lo ris tu lu i rom ân A rtu r G orove i - L iteră 
slavonă - "Ne învoirăm să oferim şi şefului un pol 
ca să-l câştigăm definitiv. Primi, zâmbind, banii". 
12) A povesti - Zăcăm inte  de sare. 13) încăperi 
"întunecoase, strâmte, în care se zăreau câte 
cinci-şase nenorociţi", înch iş i de unguri pentru 
d ife rite  m otive şi în care urm a să stea şi Rem us 
L u n g e a n u  ( s g . )  -"G a ze ta  B u cu re ş tilo r", 
periodicu l care a apăru t în C apita lă şi îna inte de 
război la care Rem us Lungeanu a refuzat 
categoric orice fel de co laborare , iar prin refuz "în 
sufletul meu mă credeam chiar erou p u ţin " (p l. )- 

D ic ţio n a r : SCA, BDE, O ARI, SARS, 
G L IS .R C O N , IAT.

S ER G H EI C O LO Ş EN C O

S-au născut: 
martie - mai 2004

Ureche Valer-Dănuţ, Ureche llie- 
Dumitru, Lorinţ Danie l-A lex, Blum 
lasm ina-Sonia, Rebrişorean 
Adriana-Petruţa, Buia Aurelian, Ursa 
Ana-M aria, S idor Rem -Nicolaie, 
Tim iş Vasilica-Leontina,Boşca 
Lavinia-Valentina, Kîrdan Denis- 
Gabriel, Ometiţă Ilişca-Dorina, 
Hondrari Lazăr-Cris, Pop A lexandra- 
Maria, Hoza Violeta-M aria.

Să crească mari, frumoşi şi 
sănătoşi!

S-au căsătorit: 
februarie - mai 2004

Varvari Nicolae cu Roşea A lina-M aria 
Ursa Anchid im  cu Bolfă C lem entina 
M ititean Adrian-C laudiu cu S îngeorzan Varvara 
Ometiţă Viorel cu Borzaşi Cristina-Valentina 
Bontaş Dorel cu Zam fir F lorentina-Lăcrim ioara 
Pîrlea Solovăstru cu Tim iş Tonica 
S idor Gheorghe cu Om etiţă Viorica

Casă de piatră!

Au decedat: 
februarie - mai 2004
Mihai Câmpan Ionel - 64 ani; 

Hodoroga Maria 80 ani; Pop Teodor 
74 ani; Dogar Lucreţia 88 ani; S idor 
V ictor 43 ani; Om etiţă Avram 74 ani; 
Pui Maria 75 ani; Mogin Alexandru 
86 ani; Mureşan Alexandru 77 ani; 
Miron Flore 50 ani; Hodoroga Cifor 
81 ani; Cobzaş Maria 85 ani; Sidor 
Ioan 79 ani; Bontaş Docea 77 ani; 
Nutiu G abor 62 ani.>

Dumnezeu să-i 
odihnească!
O fiţer de stare civilă 

ELENA CĂRBUNE
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Constituţia revizuită a României (III)
III. PREVEDERI CONSTITUTIONALE MODIFICATE ŞI/SAU 

COMPLETATE; PREVEDERI NOI
Titlu! III, Autorităţile  publice, i s-au adus următoarele 

modificări şi completări:
Ai1 60. (fost)art 63 actual: Durata mandatului este 

de 4 ani la parlamentari (ca şi înainte), mandat care „se  
prelungeşte de drept în stare de mobilizare, de război, de 
asediu sau de urgenţă până la încetarea acestora.

Merită, credem, să „consultăm" o statistică privind 
numărul de parlamentari români în comparaţie cu numărul 
mediu de parlamentari din alte state. Astăzi România are 471 de 
parlamentari (143 de senatori şi 328 de deputaţi) Ţările cu o 
populaţie între 21 şi 40 milioane (România cu indulgenţă se 
înscrie la limita de jos a acestei tranşe de populaţie) au în medie 
de 300 de parlamentari. Aceeaşi statistică ne arată că pentru a 
întreţine contribuabilii 459 de parlamentari (nu 471), se necesită 
ca statul respectiv sâ aibă o popuiaţie cuprinsă între 61 şi 80 
milioane locuitori. Concluziile sunt lesne de desprins.

Legiuitorul constituant din România a adoptat un 
sistem bicameral pentru Parlamentul din ţara noastră, sistem 
care se păstrează şi prin Constituţia revizuită. Mult mai potrivit 
era de adoptat sistemul uni cameral, din mai multe considerente: 
cheltuieli reduse, celeritate în adoptare de legi, etc.

Denumirea art.65 fiind - Şedinţele Camerelor -. 
înainte se numea (fostul articol 62: şedinţe comune). Fosta 
regula a şedinţelor comune s-a transformat în excepţie.

Competenţele şedinţelor comune sunt precizate 
expres. Prin art.70 din Constituţia revizuită (fost art.76) s-a 
introdus şi obligativitatea jurământului pentru parlamentari 
(astfel încât loialitatea faţă de Statul Roman nu se mai prezuma, 
ci se reclama expres).

Aproape întreg artico lu l privind im un ita tea  
parlamentară a fost redefinit şi restructurat. Era aşteptată o 
astfel de modificare sau revizuire, având în vedere multele 
abuzuri înlesnite de vechea reglementare, paravan după care 
se putea „ascunde" orice parlamentar corupt sau infractor; 
atunci când cel în cauza trebuia să răspundă din punct de 
vedere juridic, se prevala de imunitatea parlamentară. Aşa că în 
locul alin. I (eliminat) au fost introduse doua noi alineate cu 
următorul conţinut:

(1) Deputaţii şi senatorii nu pot fi traşi la 
răspundere ju rid ică pentru voturile  sau pentru opin iile  
politice exprimate în exercitarea mandatului.

(2) Deputaţii se senatorii pot fi urmăriţi şi traşi la 
răspundere penală pentru fapte care nu au legătură cu 
voturile sau cu opin iile  po litice exprimate în exercitarea 
mandatului, dar nu pot fi percheziţionaţi, reţinuţi sau 
arestaţi fără încuviinţarea Camerei din care fac parte, după 
ascultarea lor. Urmărirea şi trim iterea în judecată penală se 
poate face numai de către Parchetul de pe lângă înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie . Competenţa de judecată aparţine 
înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Noutăţi serioase s-au adus secţiunii a 3-a - 
Legiferarea din capitolul I Parlamentul a titlului III - Autorităţi 
publice a Constituţiei revizuite din România.

Astfel, art. 75: Sesizarea Camerelor (1) Se supun 
spre dezbatere şi adoptare Camerei Deputaţilor, ca prima 
Camera sesizată, pro iecte le de legi şi propunerile  
legislative pentru ratificarea tratatelor sau altor acorduri 
internaţionale şi a m ăsurilor legislative ce rezultă din 
aplicarea acestor tratate sau acorduri, precum şi proiectele 
legilor organice prevăzute de art.31 (acelea privind serviciile 
publice de radio şi televiziune), art.40 (se referă la categoriile de 
persoane care nu pot face parte din partidele politice), art.50 
(cetăţenii incorporabili), art.58 (Legea organică privind Avocatul 
Poporului), art.73 (organizarea Guvernului şi a Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării; Contenciosul Administrativ; 
organizare a şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, 
a instanţelor judecătoreşti, a Ministerului P.ublic şi a Curţii de 
Conturi; organizarea generală a învăţământului ; organizarea 
administraţiei publice locale, a teritoriului precum şi regimul 
general privind autonomia locală), art.79 (legea organică de 
înfiinţare, organizare şi funcţionare a Consiliului legislativ), 
art.102 (legea organică privind Guvernul), art.105 (stabilirea de 
incompatibilăţi pentru guvernanţi), art.117 (legea organică de

înfiinţare a autorităţii administrative autonome), art.118 (legea 
organică privind structura sistemului naţional de apărare), 
art.120 (legea organică de folosirea limbii minorităţii naţionale în 
unităţile administrativ-teritoriaie respective), art.126 (legea 
organică de compunere şi funcţionare a înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie, precum şi înfiinţarea de instanţe specializate în 
anumite materii), art.142 (înnoirea din trei în trei ani a 
judecătorilor Curţii Constituţionale). Celelalte proiecte de legi 
sau propuneri legislative se supun dezbaterii şi aprobării, 
ca prima camera sesizată, Senatului.

Printr-un argument per a contrario. rezultă că sunt de 
competenţa Senatului doar celelalte legi în afara celor sus 
menţionate.

(2) Prima Camera sesizată se pronunţă în termen 
de 45 de zile. Pentru coduri şi alte legi de complexitate 
deosebită termenul este de 60 de zile. In cazul depăşirii 
acestor termene se consideră că proiectele de legi sau 
propunerile legislative au fos t adoptate.

O prevedere constituţională novatoare, trebuie să 
recunoaştem, şi deosebit de ingenioasă, care va dinamiza 
activitatea legislativa (poate că are şi o latură negativă: aceea de 
adoptare de legi insuficient „frământate", netrecute prin filtrul 
ambelor Camere). Oricum, putem spune adio legilor neadoptate 
oportun, prăfuite şi zăcânde în seifurile Parlamentului de sesiuni 
şi legislaturi intregi.

(3) După adoptare sau respingere de către prima 
Camera sesizată, proiectu l şi propunerea legislativa se 
trim ite celelalte camere care va decide definitiv,

(4) în cazul în care prima Camera sesizată adoptă 
o prevedere care, po triv it alin. I, intră în competenţa sa 
decizionară, prevederea este defin itiv  adoptată dacă şi cea 
de-a doua cameră este de acord. în caz contrar, numai 
pentru prevederea respectivă, legea se întoarce la prima 
Camera sesizată, care va decide defin itiv în procedura de 
urgenţă.

Art.78 Intrarea în vigoare a legilor. Regula intrării în 
vigoare a unei legi era aceea de coincidenţă cu data publicării în 
Monitorul Oficial, astăzi este acordată o marjă de 3 zile (la 
intrarea în vigoare) de după publicare. Bineînţeles că legea 
poate sâ, conţină (în dispoziţiile sale finale o alta data, de care 
suntem legaţi).

La Instituţia Prezidenţială s-au adus următoarele 
modificări: s-a prelungit mandatul la 5 ani în loc de 4 (alegerile 
generale cu ceie prezidenţiale nu vor mai coincide decât din 20 
în 20 de ani). Preşedintele nu poate revoca pe premier, s-a 
înlocuit termenul de 60 de zile din art.91 alin. I cu sintagma de 
termen rezonabil (de parcă termenul de 60 de zile n-ar fi tot un 
termen rezonabil), s-a introdus un alineat nou (al patrulea) la 
art.92 cu următorul conţinut:

(4) In caz de m obilizare sau de război, Parlamentul 
îşi continuă activitatea pe toată durata acestei stări, iar dacă 
nu se află în sesiune, se convocă de drept în 24 de ore de fa 
declararea lor.

La Raporturile Parlamentului cu Guvernul (cap.4 
al Titlului II) s-au adus următoarele modificări şi completări, 
însăşi denumirea art. 112 (întrebări şi interpelări) are o sintagmă 
în plus, actuala denumire de_articol numindu-se: înrebari, 
interpelări şi m oţiuni simple. în corpul articolului s-au operat 
modificările: guvernaţii au obligaţia de a răspunde la întrebările 
şi interpelările parlamentarilor (nou adăugat) în condiţiile 
prevăzute de regulamentele celor două Camere ale 
Parlamentului.

Prin alin. 2 al aceluiaşi articol s-a introdus, aşadar, 
sitagma de moţiune simplă, precum şi condiţiile exercitării sale.

Parlamentul unui stat este autoritatea creată pentru a 
produce cele mai bune legi pentru starul respectiv. Guvernul 
este autoritatea creată pentru a aplica respectivele legi, a 
guverna sau administra treburile statului respectiv. Pe cale de 
excepţie, mai ales în anumite îm prejurări (vacanţa 
parlamentară, de pildă), Guvernului îi este permis să emită şi 
acte normative numite ordonanţe. în acest sens existând şi o 
instituţie constituţională denumită - Delegare legislativa - art 
114 din Constituţia iniţială, art. 115 din Constituţia revizuită. 
Numai ca într-un deceniu de asa-zisă practică legislativă, 
Guvernul a emis aproape 2000 de ordonanţe; ceea ce te duce cu

gândurile în vecinătatea unui abuz. Prevederea art. 114 (fost) 
era prea permisivă, de aceea s-a resimţit necesitatea 
restricţionării Guvernului de a emite ordonanţe. Astfel că în 
structura art. 115 din Constituţia revizuită s-au operat 
următoarele modificări şi completări:

Art.115 (4) Guvernul poate adopta ordonanţe de 
urgenta în situaţii extraordinare a căror reglementare nu 
poate fi amânată, având obligaţia motivării urgenţei în 
cuprinsul acestora.

Acest alineat, faţă de cel precedent, circumstanţiază 
Guvernul din două părţi: pe de o parte, trebuie să existe situaţia 
excepţională; pe de altă parte, ordonanţa trebuie motivată.

Alin.5 (nou introdus) Ordonanţa de urgentă intra în 
vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în 
procedura de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată 
şi după publicarea ei în M onitorul Oficial al României. 
Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoca în mod 
obligatoriu în c inci zile de la depunerea sau, după caz, de ia 
trim itere. Daca în termen de cel mult 30 de zile de la 
depunere, Camera sesizată nu se ponunţă asupra 
ordonanţei, aceasta este considerată adoptată şi se trim ite  
celeilalte Camere care decide de asemenea în procedura de 
urgenţă. Ordonanţa de urgenţă cuprinzând norme de natura 
legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la art76 
din Constituţie.

Alin.6 (tot nou) Ordonanţele de urgenţă nu pot fi 
adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta 
regimul ins titu tiilo r fundamentale ale statului, drepturile, 
libertăţile şi îndatoririi prevăzute de Constituţie, drepturile  
electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silita a unor 
bunuri în proprietatea publică.

Alin.8 (tot nou) Prin legea de aprobare sau de 
respingere se vor reglementa, dacă este cazul, măsurile 
necesare cu privire la efectele ju rid ice produse pe perioada 
de aplicare a ordonanţei,

în perspectiva integrării in NATO (care este realizata) 
s-a introdus o frază noua la art. 118 alin. I cu următorul conţinut 
în condiţiile  legii şi ale tratatelor internaţionale la care 
România este parte, armata contribuie la apărarea colectiva  
în sistemele de alianţă m ilitară şi participa la acţiuni privind  
menţinerea sau restabilirea păcii.

Fosta prevedere prohibitivă (art, 117 alin,5) este 
convertită într-o prevedere permisivă art. 118 alin. 5 din 
Constituţia revizuită) cu referire la staţionarea, desfăşurarea de 
operaţiuni militare a trupelor străine peterioriul României.

în spiritul aceleiaşi integrări NATO articolul privind 
Consiliul Superior de Apărare a Ţării are completarea 
Participarea ia menţinerea securităţii internaţionale şi la 
apărarea colectiva în sistemele de alianţă militară, precum  
şi ia acţiuni de menţinere şi de restabilitre a păcii.

în condiţiile globalizarii şi mondializării economice a 
statelor, a schimbului reciproc de valori umane şi cuceriri 
ştiinţifice şi tehnice, a circulaţiei rapide dintr-o parte în alta a 
lumii, noţiuni precum suveranitatea, naţiunea („ţărişoara mea", 
vorba lui Nea lancu"),independenţa, etc. nu mai au încărcătura 
notională şi emoţională de început, aceea din secolul şi secolele 
trecute. Refractarii, reticienţii şi nostalgicii concepţiilor depăşite 
de vreme se subţiază de la un an la altul.

Astăzi, bunăoară, nu mai are importanţă deosebită 
graniţele statului în care trăieşti (tot mai mult deschise spre 
libera circulaţie), dar are importanţă deosebită nivelul de trai din 
statul respectiv.

în alin. I art, 120: Principii de bază privind 
administraţia publică locală se stipulează ideea descentralizării 
şi aceea a deconcentrării, iar în alin.2 al aceluiaşi articol se vine 
în sprijinul ideii de identitate de cultură prin următoarea 
prevedere, nou introdusă.

(2) în unităţile adm inistrativ teritoriale în care 
cetă ţen ii aparţinând unei m ino rită ţi au o pondere  
sem nificativă se asigură fo losirea lim b ii m inorită ţii 
naţionale respective în scris şi oral în relaţiile cu autorităţile 
administraţiei publice locale şi cu serviciile publice 
deconcentrate, în condiţiile  prevăzute de legea organică.

MACAVEI AL. MACAVEI



CUIBUL VISUBILOB Anul IX, nr. 4 (63), iulii* 2004 P ag. 2

Airtca ocscla______
P ovestea  lui 
Ion Americano'
D e pe m e leagu t trans ilva n  
P leca t-a  l.on pes te  ocean  
Lă sân du -ş i s tră m o şe a sca  g lie  
C u ... v iză  d e ja  Lo terie !

Şi deş i-i d o a r de v reo  c inc i ani 
A ic i p rin tre  a m e rican i 
C u ra ta -i lim bă rom â ne ască  
S -a  tra n s fo rm a t în ., păsă rească ! 
V o rb e ş te -a cu m a  de z lâ n a t 
Un gra i am e rican iza t:
El P E IN T U IE Ş T E , nu vopseş te , 
Toyota lu i o  D R Ă IV U IE Ş T E , 
F unda ţia  o D IG U IE Ş T E ,
Şi to t aşa  el S P IC U IE Ş T E ... 
(N um ai a tunc i când  se loveş te  
Ş i-ş i dă cu H E M Ă R U  în deşte  
în ju ră  neaoş, rom âneşte !

Ş i-a  lua t un B U ILD IN G  p ră pă d it 
Şi ca rom ânu l, a m unc it 
P rin a rş iţă  şi prin zădu f;
A  pus c lăd irii un nou R U F ,
A p u s  şi F O U M , a tencu it, 
F L O R U L ca m  vech i I-a S E N D U IT  
D oi C O Ţ I-d e  lac apo i a da t 
Ş iG IO A B U L  ieri l-a te rm ina t! 
în T R O C U -IN A IS  d in  O C Ş Ă N  luat 
A po i sp re  casă  a p lecat.
(D o a r la un S T O R  s-a  m ai op rit 
Să ia ceva  de D R IN C U IT  
Ba şi un M U V I-a  R E N T U iT )

Şi, după  Ş A U Ă R , a m âncat,
Un pic la N IU Z U R I s-a u ita t 
Ş i-a  ad o rm it cu  be rea -n  m ână 
„C ă lă u l” de  .. lim bă rom ână!

D a !Ă s ta -i lo n A m e ric a n u '! 
în casa  lui nu-i n ic i R ebreanu ,
N ici G oga şi n ic i V o icu lescu , 
A le csan d ri sau E m inescu !
La el în casă  nu găseş ti 
N ici m ă c a rz ia re  rom â ne ş ti 
Ş i v reo  rev is tă  de c itit 
E... c -a  p rim it-o  gra tu it!
(Ş i-s  m ulţi ca ei, ce  n ic i un cen t 
N -a r da  pe un ab o n a m e n t 
La v reo  rev is tă  rom â ne ască  
R e lig ioasă  sau lu m ea scă !)

A şa  că, Ioane, eu îţi z ic  
Să nu m ai fi aşa m ojic ! 
R espectă -ţH im ba  s trăm oşe ască  
N -o fă ... ro m â no -eng le zească !

Eşti g re u  de cap  şi nu m ă m ir 
Că poceşti lim ba lu i S h a kesp ea re  
D ar cum  poţi, om u le  năuc 
Să stric i şi lim ba lui C oşbuc? !... 
Căci d o a r ace as tă  lim bă du ice ,
De la U reche  şi N ecu lce  
îţi este , în s tră in ă ta te  
S ingu ra  ta iden tita te !

Şi tu, rom â nu l m eu p ribeag  
C e -a ic i pe un s tră in  m e leag  
T i-a  fo s t so rtit să v ie tu ieş ti 
C O M O A R A  LIM B II R O M Â N E Ş T I 
în su fle t de  n-o ve i purta 
C e goa lă  va  fi v ia ţa  ta!
C h ia r de -a i tră i pe -un co lţ de  rai 
D e ve i u ita al m am e i g ra i 
în c a re -a i spus p rim u l cuvânt,
Ş i-a i înă lţa t sp re  ce ru l s fân t 
C u g lasu -ţi s in ce r şi um il 
P rim a ta rugă  de cop il 
Ve i fi c h ia r dacă  eşti boga t 
Un ve n e tic  îns tră in a t!
S tră in  în  ţa ră  s tră ină ,
C o pa c  fă ră  rădăc ină ...

A LE X  PO P

r~7ld u  / t lu r i ' -  curiozităti
Ilva Mare este o com ună "tânără" în com paraţie cu Maieru sau Rodna din care s-a form at oficial în 1762 com ună, iar ca sat din 

1710. Dar conform  unor docum ente istorice, pe teritoriu l actual al com unei Ilva M are locuiau fam ilii încă din anii 1550-1560.
Ilva Mare a fost o com ună „m are" şi frum oasă. Pe teritoriul său, la un m om ent dat, erau 5 staţii CFR. în 1948 (inspira t sau mai 

puţin inspirat) s-a îm părţit în două, Ilva M are şi Lunca Ilvei.
Ilva Mare a fost com ună „grănicerească".
Ilva Mare poate fi asem uită ca o „cetate" înconjurată, străju ită de „turnuri" de pază, form ate din culm ile şi m ăgurile înalte din jur. 

în nord M untele Cornii cu vârfu l M ileru (1457 m), la nord-est Stanca Hăştii o curiozitate locală, 1253 m, la sud-est şi sud Păltineasa şi 
M ăgura Neagră cu peste 1000 m, la vestC icerea  şi Arşiţa cu peste 1100 m. Mai poate fi asem uită cu o „corabie" sau cu o „covată" mare, 
pe m ijlocul căreia curge de la est spre vest râul Ilva, până se varsă în Som eşul Mare.

în raza com unei sunt un m are num ăr de izvoare de ape m inerale num ite „borcuri" fo losite de localnici natural, între acestea se 
numără: „Recele", „în dos", la „Srbi", „Valea Leşului" şi altele, plus cele din Lunca.

în Ilva Mare mai există câteva poduri peste apă acoperite, ce erau unicate în zonă. Poate se vor mai păstra prin grija primăriilor.
Deşi tim id, se încearcă dezvoltarea turism ului rural. Un mare neajuns este şoseaua dintre Măgura Ilvei şi Ilva Mare. 

neasfaltată pe câţiva km, cu toate că se aşteaptă de câţiva ani buni. Se aşteaptă ca autorităţile  locale şi jude ţene să rezolve această 
problemă.

Ilva Mare deşi „tânără" nu se lasă în urm a celorla lte com une din judeţ. Participă la m anifestări culturale diverse (culturale, 
obiceiuri de Crăciun, Sâm bra o ilor etc.). Principalii anim atori ai activ ită ţilo r culturale sunt, între alţii, actualu l prim ar Pavel Pop şi 
directorul şcolii, prof. Ştefan Sas, care în bună m ăsură sunt sprijin iţi de populaţia comunei.

*) D icţionar istoric al localită ţilo r din T ransilvan ia, Coriolan Suciu.
IOAN N. URECHE

Soliloe In ziceri înţelepte _
!

Adesea auzim  ori fo losim  sintagm ele: după aparenţe, 
aparenţele înşeală, linişte aparentă, cărăm idă aparentă, ş.a.

D icţionarul vine cu explicaţia potrivit căreia aparenţa 
înseam nă ceva care este altfel decât pare la prim a vedere; aşa 
cum  se arată etc. Adică judecăm  o fiinţă, un lucru după exterior, 
la prim a vedere.

A  salva aparenţele înseam nă a da unui lucru, unei 
situaţii, o înfăţişare care să ascundă unele lipsuri, sau un rău 
lăuntric, o stare neplăcută. Este vorba de o înfăţişare 
exterioară, neconform ă cu realitatea, a cuiva, a ceva.

M achiaveli spunea că fiecare te crede ceea ce pari; 
puţini s im t cine eşti şi acei puţini nu întfrăznesc să se opună 
părerii celor mulţi.

Schopenhauer cugeta: noi cunoaştem  din globul 
păm ântesc decât suprafaţa, nu însă masa m are şi solidă a 
interiorului, tot aşa cunoaştem  în mod em piric din lucruri şi din 
lume în generai decât num ai aparenţa lor, adică înve lişu l 
dinafară.

Shakespeare afirm a că oam enii a r trebui să fie ceea 
ce par, iar cei care nu sunt n-ar trebui nici săpară. Să nu 
judecăm  om ul num ai după aspectul său interior.

La Fontaine în fabula sa „Ţăranul de la Dunăre” 
povesteşte cum  un om sim plu de pe malul Dunării avea o 
înfăţişare sălbatică de urs. Cotropitorii rom ani şi rutăţile lor l-au 
revoltat în aşa m ăsură încât, sub acest im puls, rosteşte un 
discurs furibund, dem n de un mare orator. N im eni n -ar fi putut 
bănui că într-un asem enea ţăran, „Incult” se poate ascunde 
atâta elocinţă, atâta m ăsură şi bun simţ, în stare să ofere un

model de cuvântare. De aici încă odată concluzia că aparenţele 
sunt înşelătoare; să nu judecăm  şi să nu preţuim  omul doar după 
înfăţişare.

Nici dobitoacele nu sunt atâ t de dobitoace pe cât le 
credem  atrăgea atenţia M oliere. Să nu subapreciem , deci, pe cei 
mai puţin dotaţi.

în O xestierna găsim  nostim ada: aparenţa face uneori ca 
soldatul să pară general, canonicul, ep iscop şi dracul, călugăr 
Faim osul lago din „O thello” exclam ă la un m om ent dat: „nu sunt 
ceea ce sunt!" Iar N. Iorga constată că, cu cât te gândeşti mai 
mult, cu atât arăţi că-ţi lipseşte mai m ult spre a fi ca aceia care nu 
se gătesc deloc.

în celebra sa „G lossă’’ Em inescu conchide genial: „Alte 
măşti, aceeaşi piesă... A lte  guri, aceeaşi „gamă"...

Câtă s tringentă actualita te în aceste versuri!
Nimium ne crede colori nu te încrede prea m ult în 

culoare, ne sfătuieşte Vergiliu. Da, culegem  afinile negre şi 
azvârlim  m ălinele albe...

în în c h e ie re , câ te va  s p le n d id e  z ic e ri po pu la re  
rom âneşti, aşezate într-o ord ine cu totul întâm plătoare, care 
conturează şl mai pregnant noţiunea în discuţie: Nu to t ce zboară 
se mănâncă. Nu to t ce străluceşte e aur. Nu în totdeauna haina fac 
epe om. Aceeaşi Mărie, cu altă pălărie. Pe dinafară pom înflorit, 
pe d inăuntru lac împuţit.

Lum ea e deseori atât de mult preocupată cu aparenţele, 
încât prea puţin îi pasă de realitate.

ION D ELAM ARG iNĂ

' O p i n i i  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- •  • --------------------------------------------------------------------------------

Cu familia de toţi pereţu
mediu atipic.. Aşa este dată libertatea inimii nespus de

Cum sunt tot de oameni dezvăluiţi în biografie, la geneza 
lumii în m itologia lui Hesiod, zeii se comportă fără virtute, mânaţi 
de porniri v iscerale şi moft la fel ca şi cei care i-au creionat; de 
unde şi exemplul pe mai departe căci dacă şi ze ii...

încă de acolo fratricidul, patricidul, pruncuciderea, cu 
alte cuvinte un rău autocreat şi creator, au pornit în educaţie, din 
modelul avut la un m om ent dat în genitori. Astfel că anum ite 
m anifestări îm potriva ordinii din societate, fie ea de diferite tipuri, 
se manifestă cu vechime.

Biblia, de asem enea, relatează despre prima crimă, 
când Cain cel rău îl asasinează pe Abel cel bun ignorând 
avertism entul lui Dumnezeu şi suportând consecinţele. Tot spre 
vechim ea gestului şi spre suferinţa părinţilor indică.

Astăzi auzi în progresie geom etrică dacă urmăreşti 
program ele de ştiri cum copiii îşi spintecă, fură îmbrâncesc, 
abandonează, declamă, părinţii poate pentru un simplu, de 
moment, orgoliu. Dar şi în localitatea ta, poate în vecini, doar peste 
gard, este dinam itată relaţia dintre părinţi şi copiii lor, sub ochii tăi.

De ce aici? De ce aceste consecinţe? Sunt întrebări care 
cer un diagnostic punctual, ca un studiu de caz în fiecare fam ilie 
care se confruntă cu acest cancer... a! duşmăniei.

Poate că în le jeritatea aplicării disciplinei copilu l nu este 
învăţat ţărmul dintre DA şi NU şi la el marea şi uscatul nu sunt 
separate putând şi să navigheze şi să înoate şi să alerge şi să... în

înşelătoare şi deznădăjduit de rea şi în timp tot mai 
imprevizibilă, tot mai dificil de m odelat spre un scop bun. 
(Ieremia 17:9).

Pentru că nu este o regulă absolută părinţii la rândul 
lor au subestim at averea avută în părinţii lor şi acesta este un 
fel de a fi pe care nepotul devenit mai robust l-a perceput ca o 
regulă. Se aplică astfel replica cu groapa săpată pentru altul, 
dar care pentru cel ce a săpat-o se pregăteşte.

Pentru că anturajul devine fam iiia care-l preţuieşte şi 
este preocupată de tânăr, şi suplineşte cu timp lipsa 
preocupării părinteşti, iar când un neexperim entt în ale vieţii 
este educat de tot un neexperim entat nu este de aşteptat ca 
respectul faţă de părinţi care din când în când mai şi interzic, 
sau sancţionează, să crească şi să se manifeste. Uneori 
anturajul care şi valoare prin corectarea devierilor de la normă.

Pentru că...
Şi aşa fam ilia trebuie luată şi dată de pereţi ca să se 

scuture de ce mai are prin buzunare, iar de jos, copilu l devenit 
un dependent de ură şi de favoruri pentru cei din afară, va 
strânge de pe podea ce a căzut. Se va apleca rămânând 
cocoşat în gesturi de adunare prin ritm icitate. Este acesta felul 
de abordare al celui scăpat de inhibiţia autorităţii părinteşti.

VALER V. POP
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MAIERU, file de monografie (34) svu/fiai6̂
J  Intr-o nuvelă, m arele scriitor Liviu Rebreanu, ta lentat prozator şi

Cele 44 de com une grănicereşti confiniare, 
între care, b ineînţe les şi M aieru, au creat, 
vrem e de aproape un secol, cunoscute le 
fonduri băneşti de susţinere. Aceasta este, se 
pare, cea mai im portantă realizare a regim ului 
grăniceresc năsăudean în lungul existenţei 
sale, caz rar în spaţiul rom ânesc din epoca 
respectivă.

Aceste fonduri au contribu it ho tărâtor la 
progresul econom ic şi adm in istra tiv-ed ilita r (în 
1851) a instituţie i de graniţă, fondurile băneşti 
bine chivern isite au fost dirija te în principal 
s p re  d e z v o l t a r e a  î n v ă ţ ă m â n t u l u i  pr in  
susţinerea vech ilo r şcoli năsăudene şi prin 
înfiin ţarea altora noi. Prin bursele şi a jutoarele 
acordate s-a determ inat form area unui masiv 
con tingen t de m eseriaş i, func ţiona ri şi 
in te lectuali rom âni. 1/

De fapt, este vorba de trei fonduri existente: 
fondul de provente (Proventen Fond), fondul de 
m onture şi fondul şcolar-com unaL

în scopul unei bune adm in istrări a acestor 
fonduri s-a constituit, încă din 12 noiem brie 
1877, un Regulam ent m ilitar cu prevederi 
precise, categorice. De pildă, se stipu la 
ob ligativ ita tea păstrării fondurilo r numai în 
proprietatea com ună a grănicerilor, fără ca 
acestea să devină proprie tate a statului 21.

Fondurile  şco la re  şi bu rse le  au fos t 
m enţinute în teritoriu l grăn iceresc până târziu în 
anii 50, dovadă a solidarităţii de opin ie a acestor 
com unităţi.

Revenind la şcoala m ăiereană, vom  schiţa 
o periodizare a învăţăm ântu lu i local prin 
coroborarea da te lo r furn izate de autori înaintaşi 
ai unor lucrări m ongrafice, lucrări citate, de fapt 
în ep isoade anterioare ale acestei prezentări 
(Emil Boşca-M ălin, Iuliu Pop, O lim piu Barna, 
Dem etriu Boşca, Iustin llieşiu, apoi ale lui 
Dum itru Vranău, Lazăr Zavaschi, Lazăr Ureche 
şi alţii).

lată, rezumativ, perioadele im portante ale 
învăţăm ântu lu i din Maieru:

I. Şcoala m ănăstirească, în a doua jum ătate 
a secolu lui al XVII-iea.

II. Şcoala parohială, în tre  anii 1764-1816
III. Şcoala trivia lă, între anii 1816-1825
IV. Ş c o a l a  n a ţ i o n a l ă - c o n f e s i o n a l â

(poporală), între anii 1825-1877, cu un singur 
învă ţă to r; în tre  an ii 1877 -1888  cu doi 
învă ţă to ri; în tre  anii 1888-1902 cu trei 
învăţători; între anii 1902-1919 cu trei-patru 
învăţători, iar în continuare cu 4-6 învă ţă to ri.

V. în anul 1877 statui m aghiar înfiin ţează 
în Maieru o şcoală com unală care în 1910 va fi 
declarată „şcoală de stat m aghiară” şi care va 
funcţiona în paralel cu şcoala confesională 
până în anul 1918. Tot din 1877 se înfiin ţează 
şi funcţionează o şcoală „de repetiţie” („de 
sărbători” ).

VI. între anii 1919-1940 statul român 
unifică cele două şcoli sub denum irea de 
„şcoală de stat rom ână” . în anul 1933 s-a 
term inat construcţia şcolii cu etaj, actualul 
local nr. 1, sub directoratu l lui Ioan Barna. 
Lucrările au costat 2 m ilioane lei (la valoarea 
de atunci), sum ă obţinută prin vânzarea unei 
păduri proprie tate com unală.

VII. în perioada ocupaţiei hortyste (1940- 
1944) instituţia va prim i din nou denum irea de 
„şcoală de stat m aghiară” . în anul 1940 exista 
o populaţie şcolară de 638 elevi înscrişi 
(îm preună cu satul A n ieş), d in tre  care 
frecventau doar 360 elevi.

VIII. începând cu anul şcolar 1944/45, 
după redobândirea A rdealu lu i de sub ocupaţia 
hortystă, şcoala redevine rom ânească, fiind 
deservită de 10 cadre didactice. Tot în acest 
an şco la r, p rin  a p ro b a re a  M in is te ru lu i 
Educaţiei Naţionale, se în fiin ţează prima 
grădiniţă de copii în com ună, cun două 
posturi.

Asupra stării învăţăm ântu lu i în com ună 
du pă  1944 von re ve n i în e p is o a d e le  
urm ătoarei. Totodată, în proxim ul episod al 
lucrării noastre ne propunem  să prezentăm  
dascălii şcolii m ăierene de-a lungul vrem ii.

în baza m ărturiilo r docum entare pe care 
le-am analizat până aici, putem anticipa 
concluzia că în com una M aieru se poate vorbi 
de o tradiţie şcolară de aproape trei secole. 
Anul 1764 rămâne, deocam dată, punctul de 
plecare atestabil al acestei şcoli prin faptul că 
avem la bază docum entul pe care l-am 
m enţinut la tim pul potrivit, cu privire la 
înfiin ţarea şcolii trivia le din Maieru.

(va urma)
SEVER URSA

într-o  nuvelă, m arele scriitor Liviu Rebreanu, ta lentat prozator şi 
entuziasm at căutător de cuvinte fo loseşte pentru Maieru cuvântul

Vărarea.
M aieru este un sat drag fam ilie i Rebreanu.
Num ele de Vărarea a reprezentat pentru Rebreanu un cuvânt cu un 

conţinut mai deosebit şi cu o form ă sem antică m ai interesantă.
în anul 1604 urca pe Valea Som eşului _Mare îm părăteasa Maria 

Tereza, îm preună cu regentul ei, losif al ll-lea . în zona Năsăudului ei văd 
portul popular rom ânesc şi ascultă limbajul deosebit al locuitorilor acestei 
zone.

De aici a apărut exclam aţia răm asă vie în in im ile rom ânilor şi 
locuitorilor acestei zone: Salve Parva Nepos Rom uli (Să trăieşti m ic nepot 
al lui Rom ulus!). în urm a acestui salut latin câteva sate din cele pom enite şi- 
au schim bat denum irea.

Salve a deven it SALVA; Valea V inului a devenit PARVA; Strâm ba a 
deven it RO M ULi, iar vechea V ărare a deven it NEPOS.

La 16 mai a.c. neposenii şi-au chem at fiii satu lui la o revedere de drag 
şi de dor. Iniţiativa a fost susţinută de Prim ăria din Feldru, D irecţia pentru 
cultură, culte şi patrim oniul cultural naţional B istriţa-Năsăud, Centrul pentru 
cultură, Şcoala G enerală Nepos.

S-a ed ita t şi o m onografie a d-lui M ircea Daroşi, directorul Şcoiii 
G enerale Nepos, perseverent cerce tă tor al istoriei locale, ne mai 
prile ju ieşte azi, de sărbătoare prin lasarea cărţii „Nepos vatră de legendă. 
Repere m onografice", Editura G. Coşbuc, B istriţa, 2004.

M onografia conţine 280 de pagini, o bogată iconografie, 10 
m edalioane culturale şi note bibliografice, concluzii, b ibliografie generală. 
M edalioanele cultura le sunt:

1. GAVRIL ISTRATE. Se num ără printre marile valori ale culturii 
noastre. A  pornit din Nepos, încet dar sigur. Gavril Istrate a răm as dascălul 
modern, om ul cu sufle t mare, gata să facă orice pentru nobila sa profesie. 
Profesorul Gavril Istrate este m ânfria acestei localităţi, dar şi a întregulu i 
ţinut năsăudean pe care îl aşază cu cinste în galeria oam enilo r de cultură. 
Pentru pom enirea acestui m are om de cultură, Şcoala G eneralăd in Nepos 
a prim it denum irea ilustrului îna intaş şi consătean: „Şcoala Generală 
GAVRIL ISTRATE”

2. IOAN LUP general de aviaţie.
3. ION ICĂ ISTRATE un om care a tră it pentru alţii
4. LIVIU REBREANU ajutor de no ta rla  Prim ăria Nepos
5. G AVRILĂ ISTRATE un rapsod de pe Valea Som eşului
6. D O M NITAPETR I o doam nă cu suflet mare
7.AR ITO N  RO CNEAN un om al artei
8. NECHITA BUMBU pictorul culorilor de prim ăvară
9. V IRG IN IA GRIVASE prototipul V irg iniei G herm an din rom anul „Ion”
10. PAVELTOFAN un pasionat publicist.
Mulţum im  celor care s-au străduit şi au făcut ca aceste fonduri să 

prindă viată.
O VID IU  PETRI

P.S: Maieru. Vărarea. Nepos. Trei sate. Trei coloane de aur. Trei culori 
ferm ecate. Trei clipe de taină, de bucurie şi de dor...

Stimati cititori
9

Datorită dom nilor Horaţiu Bob (av.dr.) şi Radu Traian Bob 
(colonel m agistrat), vă prezentăm  unui din cele mai infam e texte 
calom nioase sem nate de Silviu Brucan despre neînvinsul măierean 
Emil Boşca Mălin, scriitoru l şi ju ris tu l care a făcu t 17 ani de puşcărie 
com unistă. Tot ceea ce scrie Brucan despre Boşca-M ălin şi Pamfil 
Şeicaru sunt s im ple invenţii. De altfel, în nr, v iito r vom  publica 
argum entele scrise de d-nii Horaţiu Bob şi Radu Traian Bob în 
articolul dom niilo r lo r„Lunga  viaţă şi drum ul lung al durerii."

REDACŢIA

SILVIU BRUCAN (SALJL BRUKNER) 
ULTIMUL OCUPANT STAUNIST AL ROMÂNIEI 

„G uzganii presei"

Au trecut cîteva zile de la articolul nostru privitor la 
activ itatea prohitleristâ, pe care o continua astăzi fostul redador al 
lui Killinger, BO ŞCA-M ĂLIN . N im ic nu s-a în tîm pla t între timp. Din 
contră, cu acea activitate şi candoare caracteristică legionarilor şi 
naziştilo r cam uflaţi în rândurile naţional-ţărăniste , Boşca-Mălin, 
îm preună cu ce lă la lt director, delicatul poet al „cântecelor de pe 
frontu l rusesc", D. CO NSTANTIN HAGEA, au mai scos un num ăr 
din „Voinţa T rans ilva n ie i. Nestingheriţi. Ba mai mult, Boşca-M ălin 
ne am eninţă cu judecata. îndrăzneala ciraculu i lui Şeicaru este, într- 
adevăr, unică.

Dar, dacă organele ofic iale nu s-au sesizat încă, iată ce ne 
scrie un cetitor. Dl. Ilarie G heşa din Braşov : „Dom nule Redactor, 
Am cetit azi cu mult in teres articolu l dvs, din pagina I, intitulat 
«G UZGANII PRESEI». Dar, pentru că acolo a fost atât de puţin 
spus, din ceea ce trebuia spus, îm i perm it să vă dau urm ătoarele 
inform aţiuni: 1) Boşca-M ălin şi-a făcu t debutul în presă ca agent al

lui M oruzov la Cluj şi anum e în redacţia ziarulu i «T ribuna», 2) 
A  intrat la-«Curentu l» prote ja t de d-na Goga şi a reuşit să 
devină, în scurt timp, omul lui Pamfil Şeicaru. Când Şeicaru a 
plecat d in  ţară, Boşca-M ălin l-a condus până la frontieră şi a 
răm as apoi un m andatar al lui în ceea ce priveşte 
conservarea averii «Curentulu i» ş.a. 3) Boşca-M ălin este 
d irector la trei ziare, şi anum e: «Voinţa 'Transilvaniei» pe care 
a pus-o în slu jba partidului naţional ţărănist; «Plaiuri 
Năsăudene», cu care pom pează bani de la «Fondul 
G răniceresc» al celor 44 de com une din jud Năsăud ; 
«C aleidoscop», care este în curs de reorganizare. 4) Dl. 
B oşca-M ălin este şeful presei din M inisterul de Justiţie, unde 
a fost plasat d irect de d-na Goga. 5) Dl. Boşca-M ălin este 
şeful presei Com isariatu lu i Refugiaţilor unde nu face nimic, 
decît încasează un salariu copios. 6) Dl. Boşca-M ălin este 
adm in istra tor al unei mari întreprinderi germ ane cu num ire în 
regula la M onitorul O ficial şi cu un salariu de 130000 lei lunar, 
lată cine este om ul care practică şovinism ul şi îşi perm ite să 
dea lecţii tovarăşei Ana Pauker şi să o acuze că este în slujba 
iredentism ului m aghiar. Al dvs, statorn ic cetitor, Ilarie Gheşa, 
din Braşov".

După cum se vede, Boşca-M âlin este un om cu 
trecut, cu experienţă (M oruzov era un tehnician de seam ă în 
m aterie poliţistă), cu relajii înalte (d-na Goga). Poate că, de 
data asta {poate I), organele com petente se vor interesa de 
acest caz cu aspecte atât de... variate. Sau poate că Boşca- 
Mălin trebuie lăsat sâ execute până la capăt dispoziţiunile 
lăsate de trădătorul Şeicaru în lungul şi tristul voiaj de adio 
spre frontieră ?

SILVIU BRUCAN
(In fa m u l te x t es te  re p ro d u s  d in  z ia ru l „S c în te ia ,

nr. 65
din 25 noiem brie 1944
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deviat, du s în  transhum anţă, în descoperirea a ito r com ori.. Şi totuşi, z ile le 
acestea m i-a apărut o stea călăuzitoare pentru magii mei spre ieslea în care s-a 
născut prunc sacru. M-a abătut de la gândurile  proprii, spre alte curcube ie de 
lum ină, dereglându-m i busole le proprii cartea redactoru lu i-şef al reviste i Muzeului 
Liviu Rebreanu de la M aieru a d-lui profesor leu Crăciun, tipărită la Editura „C lubul 
Saeculum ”

Vreau să văd cine nu ar fi fost vrăjit în locul meu de legendele, de 
peregrinările  atâ tor căutători ai sacru lu i, râvnitori ai identificării locului, fără 
coordonate geografice, la care s-a presupus că se găseşte G raalul.

Graalul, vasul de sm arald pe care surse le b iblice îl dau ca vasul din care s- 
a servit C ristos la C ina cea de Taină şi în care apoi los if din A rim ate ia ar fi adunat 
sângele răn ilor celui răstignit, l-au căutat înseta ţii de iniţieri, magii no ilor cred in ţe a 
iubirii aproapelui, ca pe un balsam  un cifru ce deschide labirinte le spre fericire, spre 
îm păcarea cu tine şi risipirea singurătăţii, a banalului tern, asigurând refugiul în altă 
lum e păm ânteană, a unei orânduiri neostile om ului îm povărat de obstrucţionările  
traiului dus târâş şi în derivă.

Cartea încearcă să ne in iţieze şi în sem nificaţiile  „Patericulu i" (viaţa sfinţilor 
şi a Filocaliei)

întregul conţinu t al cărţii este atât prin conţinutu l artico le lor cu tentă 
filozofică-literară, cât şi a incrim inării clasei politice postrevoluţionare, cu nim ic mai 
bună ca şi cea a „epocii de aur” , m archează o goană continuă în căutarea acelui 
G raal, ajuns, cum  m ărturiseşte autorul: „Cupă a nem uririi, care conţine apa vie şi 
apa m oartă, căutată de Feţi Frum oşii din basme, în acelaşi tim p constitu ind şi o 
in iţiere a căutării într-o nouă treaptă a cunoaşterii.

Şi cartea dom nulu i profesor leu Crăciun este o continuă trecere la trepte tot 
mai e levate ale cunoaşterii, răscolind şi dând noi sem nificaţii unor ruine ale 
trecutului îndepărtat, începând chiar cu căutările com ponenţilor M esei Rotunde, a 
m isionarilor aflaţi pe urm ele G raalului, da r şi în dezlegarea de m istere ca în Lacrima 
lui Pygm alion, Eros şi Agappe, a un iversulu i unor fiin ţe firi vizionare. Cartea ne duce 
şi pe urm ele unor rom ane de epocă, precum  Aglaia sau pe urm ele suferinţe lor 
destine lor arde lene cuprinse în destinul nedrept al lui Avram  lancu, consem nat şi în 
testam entul său, pe urm ele lui Em inescu şi M aiorescu, cunoscători ai filozofie i şi 
spiritualităţii germ ane, pe urm ele lui Em inescu în Ardeal, ca şi a fa ţe te lor G raalului în 
istoria prea frum osu lu i A rgh ir şi a prea frum oasei Elena, a lui Ion Barac, a cursurilor 
profesorului Dragoş Protopopescu, sau în incursiunile în istoria rom anului. Cartea 
ne poartă pe drum urile durerii, alături de om ul de cultură cu rafinat sim ţ gazetăresc 
Emil Boşca-M ălin, care a stat 17 ani în tem niţe le com uniste aducându-ne noi 
am ănunte despre Liviu Rebreanu, ca şi prodig ioasa cercetare şi descoperire a 
identităţii lirice a cărţilor scriitoru lu i Aure l Podaru, a a ltor poeţi ca şi pe urmele 
editoru lui, om de cultură, Teodor Tanco, în prodig ioasa sa m uncă de identificare a

profesorul Liviu Păiuş. Cartea ne aduce pe faţă pagini inspirate 
despre suferinţe le celor îm pătim iţi de adevăr şi loviţi de d iurnul tern şi 
vitreg.

După periplul în trecut, leu Crăciun ne ancorează în actualitatea ce amai 
apropiată prin prezentarea cărţii „Epistem ologia dom nului Horia Roman Patapievici ca şi în 
s trădania om ului m odern ce se răzvrăteşte îm potriva m oralei clasice tocm ai datorită 
funcţie i sale externe.

Peregrinările prin care ne poartă icu Crăciun ne aduc nouă c ititorilor în faţă pagini 
de o profunzim e deosebită şi frum useţi inegalabile despre pre lungirea m iturilor în basme, 
despre existenţa oam enilor născuţi din lacrim i, despre actualita tea lui M ircea Eliade, 
m esaje le operei sale, un Eliade răzvrătit îm potriva uniform izării ideii, a tot ceea ce ţine de 
utilitatea im ediată şi suprim area aporetică (aporetic = term en elin depăşit, ce semnifică 
d ificulta te , nesiguranţă, chiar im posib ilitatea de a rezolva m etafiz ic o problem ă de 
filozofie).

Pentru Eliade, afirm ă Icu Crăciun, nu este un truism  afirm aţia că filozofia, arta şi 
religia sunt cele care dau sens vieţii, care te scutesc de com prom isuri şi superficialitate.

Pe urm ele Graalului în dom eniul politic îl găsim  inspira t pe profesorul Icu Crăciun, 
în articole le şi considerente le acestui gen în adevărate acte de acuzare ale omului politic 
postrevoluţionar, care a decis deschiderea graniţelor, nu num ai să fugă teroriştii, veniţi în 
acele z ile ca excursionişti toţi tineri, cu arm e ascunse, posesor de brevete de lunetişti de 
elită, fam iliarizaţi cu infraroşii ca să poată pleca peste Prut şi Tisa, dar şi pentru ca apoi 
viitorii îm bogăţiţi peste noapte din avutul sărăcie i Ţării să poată căra peste graniţă mercur, 
rulm enţi, ca să aducă spreiuri şi reviste sexy, care să ne dea iluzia că am pus un picior în 
spiritua litatea, ch iar şi num ai a celei s trepteasiste europene.

în căutarea unui Graal politic Icu Crăciun ne oferă, ne sugerează acţiuni benefice 
de a găsi drum ul de la ţară imposibil de guvernat, din cauza corupţie i, hulpabilităţii 
po litic ien ilo r la toate nivelele, de a-şi ridica vile princiare, de a-şi fixa salarii şi pensii de 
nababi, pentru că au acceptat som nul în Parlam ent decât în patul de acasă. Ni se dau 
rem edii ce efectiv ne-ar plasa în europenism .

Incitanta carte „în căutarea Graalului", a profesorului m ăierean Icu Crăciun este o 
identitate selectă a unui om realm ente ancorat organic în cultură, care s-a apropiat mai 
mult decât noi ceila lţi cel mai mult de râvnitul Graal.

Dl, profesor Icu Crăciun ne dă în cartea dom niei sale un ilustrativ exemplu că 
cercetarea, căutarea doar îţi justifică existenţa.

Prin darul ce ni l-a făcut dom nia sa are tot dreptul să guste deplin bucuria 
îm plinirilor.

AUREL CLEJA

D-lui Alex Pop

Din clipa  asta  vă considerăm  
colaboratorul nostru extern (SUA). in 
numele redacţiei, vă mulţumim pentru 
actele de caritate şi loby-ul pe care le 
faceţi pentru România împreună cu 
familia d-voastră.

REDACŢIA

In troduce re

îna in te  de a-m i în ţepa câţiva prieten i 
cu ep ig ram e (şi de  a-m i face astfe l noi 
duşm an i) aş vrea sâ m enţionez că 
ep ig ram a e un gen lite rar vechi de 
peste 2500 de ani. G recii sunt cei care 
ie-au "inven tat" şi ie-au scris mai întâ i 
pe m orm in te  (ep ig ram a - de la gr. 
ep i=pe si g raphe in=a scrie ; ep ita f- de 
la gr. epp=pe , taphos=  m orm ânt). De 
fap t şi noi, rom ânii, avem  C im itiru l 
Vesel de la Săpânţa  unde găsim  
inscripţii precum :
Sub această piatră grea 
Zace biata soacra-mea;
Două luni de mai trăia 
Eu zăceam şi ea c itea !

Şi dacă to t am  începu t cu ep ita furi, iată
epitafu l unui popă beţiv:
în această groapă
Zace un sicriu,
în sicriu un popă
Şi-n popa rachiu.
(autorul anon im )

Tot unui beţiv e adresa tă  şi această 
ep igram ă:

Doctorul i-a spus odată 
Să nu bea prea mult lichid.
El l-a ascultat pe dată 
Şide-atuncea b e a ... so lid !
(Radu Rosetti)

la tă o ep ig ram a frum oasă tradusă din 
franceză, in titu la tă  întoarc&rea fiu lui 
risipitor:
Tăiau viţelul cel mai gras. Şi zorul 
Ospăţului privind, vaca-şi zicea:
- Sunt veseli că şi-au regăsit odorul 
Şi d-aia-njunghie odrasla m e a !
(Tristan Bernard)

Şi încă două ep igram e favorite :
Unui dentist
în arta ta cum operezi,
Nu ai rivalitate:
Toţi clienţii te admiră 
Cu gurile căscate!
(Sofronie Ivanovici)

Unui soţ cu soaţă grasă:
Câte pofte-n lumea asta 
Vin adesea şi-l îmbie 
Când balena i-e nevasta 
Iar p rie tena ... scrumbie 
(num ele autoru lu i îm i scapă)

OK, ş i-acum  să le zicem  pe num e. Prim a 
ep igram ă.
Lui GABRBEL FIRA - fost tenor ia 
O p e r a  R o m a n a  d i n  T i m i ş o a r a ,  
actua lm ente şofer de autobuz în SUA: 
Ştim că nu ţi-a fost uşor 
Ca să depăşeşti impasul: 
în România - TENOR

In America - cu BUS-ul 1/!

B urlacu lu i CRISTIAN BRÂNCOVAN-
care aşteaptă de ani de z ile să găsească 
o Ileana C osinzeana cu G reenC ard 2/: 
Acum eşti tânăr şi-arătos,
Dar Timpul nu-şi opreşte goana 
Ş ipân 'să -ţi vină Cosinzeana 
Tu n-o să m ai fi făt... frumos!

în urm ă cu o lună a fost nunta lui, aşa că 
m i-am  ceru t scuze, to t printr-un catren:
Că ţi-am greşit e neîndoios 
Şi merit o aspră dojană 
Căci ai rămas tot Făt-Frumos 
Şi ţi-ai găsit şi Cosânzeană!

Lui STEVE BONICA care-a publicat
prim ele Yeilow Pages 3/ rom âneşti:
în America, Bonica
Deşi n-a prea scris nimica
Are totuşi tipărite
Cărţi cu... "Foi îngălbenite"!

Unui rom ânaş - a cărui lim bă e o 
a m e s te c ă tu ră  de cu v in te  po c ite  în 
engleză şi rom ână:
Se zice cică, despre tine 
C-ai şti vreo două limbi străine; 
istoria-i adevărată,
A tât ...că  le vorbeşti deodată!

Lu i ALEX SFRENGEU - bucă ta ru l 
Festiva lu lu i şi proprie tarul com paniei A lex 
C onstruction; el a fost bucătar şi la nunta 
m ea, am fost şi coleg i de "facu lta te" unde- 
am  ob ţinu t ace laşi Ph.D (which stands for 
Prison, Hope and D e liverance I):
Alex e-un meşter iscusit

Şi lumea-i cântă osanale 
Dar faima el şi-a dobindit 
Mai m u lt.. .prin mici ş i prin sarm ale!
Lui SORIN DRUCARU - am basadoru l 
Rom ânie i la W ashinton - care, invitat la 
Sacram ente  cu ocazia sărbătorii de 1 
D ecem brie, a asista t la un program  
artistic, când dansa toare i Liana C iontos 
i-a căzu t fusta în tim pu l joculu i:
Aplauda Sorin de zor,
Cuprins de-al sărbătorii iz 
Şi-aplauda şi m ai cu spor 
CândLeana a făcut... strip tease!

Lui ŞAM TOPLEAN - unul din sponsorii 
principali ai Festivalu lu i, al cărui auto- 
service business se num eşte Earth 
S tation (S taţia Păm ânt)
Mi-a reparat perfect maşina 
Şi-n al nouălea cer eu sun t!
Dar când văd "bill"-ul, bată-lvina  
Revin iarăşi p e ... Păm ânt!

Lui CORNEL VANCEA - alt sponsor 
m a jo r ai F e s tiv a lu lu i,  p ro p r ie ta ru l 
c o m p a n i e i  ATM L o a n s  ( ă l a  cu  
îm prum utu rile  I)
Tu ai o slujbă-aşa bănoasă 
Şi cauza - m-am dumirit:
Dacă-mi dai bani să-m i cumpăr casă 
Tu-i vrei "napoi d o a r... în tre it!

Lui GEORGE MUNTEAN - al cărui 
restauran t e n u m i t . .  .H A N N E B A L’S - un 
num e care bagă groaza în am ericanul 
de rând. (H anniba l Lecter, din celebrul 
film  „S ilence o f the Lam bs” îşi m ânca 
vic tim e le!..)

(continuare în pag. 6) 
ALEX POP
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In/ p ie to n  - A N C H I V I M  BOB
2 martie 1899 29 ianuarie 1933

Este cunoscut că în armata austro-ungară, spre 
sfârşitul războiului, pentru completarea luptătorilor pe front 
au fost înrolaţi şi duşi şi foarte mulţi tineri, o parte din ei fiind 
trim işi pe frontul de Răsărit în contra ruşilor-acolo fiind 
trimişi şi cei doi fraţi ai lui Anch id im - ş i-anum e Toader- 
mort acolo,- şi loan,-reântors bolria v-diipă 7 ani de 
prizQnierat,-iar,-a altă parte din ei, pe frontul din Italia de 
Nord, printre care şi Anchidim  Bob, acolo fiind înrolaţi în 
câteva batalioane de români, care au luat parte ia luptele din 
localitatea Asiago şi pe pârâul Piave, unde mai înainte în 
1796 soldaţii Regimentului ll-G răniceresc român, au înfrânt 
armatele lui Napoleon Bonaparte - chiar acesta apreciind 
bravura romanilor.

Aici, pe câmpul de luptă, tânărul Anchidim Bob, de 
nici 19 ani, a avut nefericita soartă ca în urma unor

nesfârşite bombardamente să fie îngropat cu pământ-în 
tranşee, fiind descoperit întâm plător după 3 zile de 
camarazii săi şi readus la viaţă, iar după încetarea luptelor 
şi sfârşitul războiului a revenit în ţară foarte bolnav, trecând 
prin Viena şi Praga împreună cu alţi 40.000 de luptători 
români transilvăneni, de înapoierea lor ocupându-se tânărul 
ofiţer şi om politic luliu Maniu (1873-1953), care de altfel a 
fost şi unul din conducătorii luptei de eliberare a Românilor 
din Transilvania de sub stăpânirea imperiului şi care a dus la 
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

0 soartă tragică asemănătoare a avut şi Patriciu 
Groze, născut şi el în Maieru, tot în anul 1899, ca şi 
Anchidim Bobs fiul preotului-paroh Ieronim Groze-cei doi 
fiind prieteni din cdpilărie-colegi la şcoala primară şi 
Gimnazială, luat şi ei de pe front, la sfârşitul războiului şi dus 
pe frontul de luptă din Italia, reîntorcându-se acasă vlăguit 
de boală, dar cu dorinţa de a-şi desăvârşi studiile, după care 
ajungând profesor l-a avut ca elev chiar pe viitorul rege 
Mihai, şi care, datorită bolilor îndurate, moare în anul 1946, 
la numai 47 ani, în plină tinereţe.

Anchidim Bob, revenit acasă de pe front, cu 
sănătatea zdruncinată, însă plin de voinţă, a mai avut tăria 
de a-şi continua studiile intelectuale religioase la care 
aspirase tot timpul şi pentru care simţea o adevărată 
chemare promovând admiterea la Academia Teologică 
Greco-Catollcă din Gherla denumită la aceea vreme 
Seminarul Teologic G reco-Catolic, absolvind această 
instituţie de învăţăm ânt superior teologic cu rezultate 
meritorii, în 1922.

Se căsătoreşte la 13 august 1922 cu Paraschiva 
Sângiorzan,, născută în anul 1905, în comuna apropiată 
Rodna, fiica ţăranilor înstăriţi şi gospodari, credincioşi 
greco-catolici Plorian şi Nazariea Sângiorzan, naşi fiindu-le 
dr. Carol şi Cornelia Schottel din Rochia, la nuntă fiind 
invitaţi ţărani şi intelectuali din comunele Maieru şi Rodna, 
printre aceştia, aflându-se chiar şi tânărul Liviu Rebreanu, 
care pe atunci avea 47 ani şi care îşi petrecea în comuna 
Maieru foarte multe veri, fiind bun prieten cu preotul iulian 
Cioarba - amândoi de aceeaşi vârsta.

Prin actul nr.4831/24 decembrie 1922, semnat de 
Episcopul dr.luliu Hossu, doctor în filozofie şi Ştiinţe 
geologice, proprietarul Marelui Ordin „Coroana Rom ânie i" şi 
parafat cu sigiliul Episcopiei Greco-Catolice române de 
G herla,1865, când a fost înfiiţată Episcopia, absolventul în 
Teologie Anichidim Bob este introdus la 16 martie în sânul

veneratului cler, prin tundere, fiind hirotonit ca lector, apoi 
în ziua de 9/22 decembrie 1922, întru subdiacon şi diacon, 
iar în ziua de 11/24 decem brie 1922 este hirotonit ca 
preot.

Apoi, prin actul nr. 2037/3 mai 1923, semnat de 
Episcopul dr. luliu Hossu, preotul Anchidim Bob are 
încredinţată ca şi adm inistrator parohia Parva din districtul 
vicarial al Rodnei - fiind în serviciul acestei biserici de la 1 
ianuarie 1923 până la 31 decembrie 1926 - după care 
este transferat în parohia Maieru, unde funcţionează de la
1 ianuarie 1927 până la 29 ianuarie 1933, când moare 
foarte tânăr şi la numai 33 de ani, după doar 10 ani şi o 
lună de preoţie, răpus de bolile pricinuite pe front şi care l= 
au chinuit toată viaţa lui deosebit de scurtă,având o 
permanentă stare bolnăvicioasă, denumită la aceea vreme 
morb, din latină morbus-/boală, fiind sub ameninţarea 
unei boli incurabile, care dealtfel, i-a grăbit şi sfârşitul.

în urma decesului preotului Anchidim  Bob, la 29 
ianuarie 1933 i-au rămas: văduva Paraschiva Bob, a nici 
27 de ani, şi 2 copii mici născuţi la casa părintească de pe 
Valea Caselor din Maieru, fiind: Horaţiu, născut în 
decembrie 1928 (cu nume de poet latin) şi Radu-Traian, 
născut în iulie 1931 (în latină Radios - rază de lumină şi 
Trăian - împărat roman) -nume de botez date fiilor de 
români, aşa cum se obişnuia în imperiul Austro-Ungar, 
pentru a nu putea fi maghiarizate.

Fiindcă am amintit că preotul Anchidim  Bob a fost 
unul dintre puţinii din cei născuţi şi decedaţi în Maieru, 
care au îmbrăţişat chemarea preoţească, îi mai pomenim 
şi pe cei despre care avem cunoştinţă şi anume: Ioan 
Hangea (1780-1868), care a avut un fiu, Gregoriu Hangea, 
căpitan de grăniceri şi un mare dăruitor de pământuri către 
comună, cât şi un frate, profesorul Leon Hangea, care mai 
târziu şi-a schimbat numelei în A lexe Fortunat (în Latină 
norocosul,fericitul), pentru a nu putea fi luat în armata 
austro-ungară, şi care a trecut mai apoi munţii, 
stabilindu-se la Focşani -oraşul Unirii Principatelor, cât şi 
pe preotul Lazar Avram (1863-1905) - membru fondator al 
Despărţământului ASTRA în comuna, cât şi cel care a 
botezat pe mulţi fraţi ai lui Liviu Rebreanu, cât şi pe preotul 
Ieronim Groze (1874-1915), cel care i-a fost dascăl şi 
preot în clasele primare copilului Anchidim Bob şi al cărui 
fiu, Patriciu Groze, a fost coleg de şcoală primară şi 
gimnazială cu Anchidim, despre care am mai amintit, 
având aceeaşi nefericită soartă, luptători pe front şi morţi 
de tineri, răpuşi de boli.

Se cuvine să-i mai amintim şi pe cei doi preoţi cu 
care a conlucrat tânărul preot Anchidim Bob şi anume: 
Iulian Cioarba (1883-1929) care i-a fost şi învăţător,

nuntii gr -

organizatorul Gărzii Naţionale din comună, în realizarea 
Unirii de la 1 Decembrie 1918, şi prieten al familiei 
Rebreanu, cât şi preotul paroh luliu Pop (1890 - 1964)de o 
mare vrednicie şi învăţat şi preotul Gavril Bichigean, 
născut în Năsăud şi care a servit în comuna Maieru între 
a n ii l918- 1920, timp în care Anchidim Bob îşi
desăvârşea studiile teologice. între cei doi existau sincere 
legături spirituale şi de îndrumare duhovnicească.

Din legăturile de prietenie cu cei de o seamă ca 
el, ori mai apropiaţi, din anii de şcoală sau de mai târziu - 
trebuia să-i pomenim pe oamenii de seamă şi mare cultură 
-Iustin llieşiu şi Boşca Emil-Mălin - care au pătim it şi ei 
orgiile primului război mondial, iar mai apoi ca refugiaţi 
din Ardealul de Nord, în 1940, pe aceştia întâlnindu-i la 
Bucureşti - în refugiu văduva Paraschiva Bob şi fiul mai 
mare Horaţiu, celălăit fiu Radu-Traian neputându-se 
refugia, rămânând la bunici în comuna R odna.

Totodată se cuvine a fi pomeniţi şi alţi prieteni ori 
cunoscuţi, consăteni: preotul Vasile Vranu, Olimpiu Barna, 
fiul învăţătorului Ioan Barna, muzicologul Dariu Pop, 
învăţătorul Lazăr Zavaschi, profesor Dumitru Vranău, 
născut şi el pe Valea Caselor, familia notarului Vincenţiu 
llieşiu, căsătorit cu Măria Luiza Schottl, cu copiii, în curtea

căreia, lângă Primărie exista până cu puţini ani în urmă o 
claie de lemne (asemănătoare cu o claie de fân) - admirată 
de toată lumea şi de noi copii Horaţiu şi Radu, când 
veneam la Maieru ca să ne vedem casa părintească de pe 
Valea Canelor, să ne lucrăm pământul moştenit din 
Balaşina ori să ne reculegem la mormântul părintelui 
nostru, în curte la bisericuţa din deal unde este ridicat un 
monument din marmură neagră în amintirea acestuia, 
bisericuţă ridicată cu foarte mulţi ani în urmă prin osârdia 
fam iliilor Av corn şi Palaghia născută Partene, părinţii 
preotului Anchidim Bob şi Partene, părinţii părintelui greco- 
catolic de acum Augustiri Partene, care au contribuit cu 
foarte mulţi bani la acea vreme, familiile noastre fiind 
înrudite.

Calea preoţiei - în credinţa greco-catolică - a fost 
urmată şi de rudele cele mai apropiate ale preotului 
Anchidim Bob, dovedită de sora şi fratele văduvei 
Paraschiva Bob, şi anume; sora Măria s-a căsătorit cu 
preotul greco catolic licenţiat Gavrii Pop, născut în Tăure - 
Şintereag, care a preoţit în comuna Rodna şi Şanţ şi care 
netrecând la ortodoxie în urma Decretului nr.358/1948,

când a fost scoasă în afara legii biserica greco-catolică, a 
fost îndepărtat din activitate şi căutat de securitate a avut o 
viaţă chinuită şi zbuciumată trăindu-şi zilele, din anul 1948 
până la decesul din 1965, adică18 ani, într-o izolare totală, 
mai întâi într-o casă din comuna Sanţ, oferită de învăţătorul 
Cosma Cotul, ascunzându-se prin cămară şi pe după 
dulapurile din casă, făcând totuşi slujbe în secret, cu 
ajutorul fostului clopotar Elisie Cicşa, apoi în comuna 
Rodna, în casa socrilor Florian şi W azariea Sângiorzan, 
ascunzându-se în horneţele casei din bucătărie şi cămară, 
unde a şi murit, fiind înmormântat în cimitirul din Rodna -din 
vale- apoi deshumat şi reînmormântat în curtea bisericii din 
Sângiorz Băi, unde soţia Măria s-a retras la fiica Plavia- 
Doina - profesoara - căsătorită cu dr, veterinar Simion 
Matei, fiind decedată în 1979, tot aici murind şi soţia Măria, 
decedată în 2001 la vârsta de 91 ani, cu toţi având 
monumente funerare în marmură neagră, pe crucea 
preotului greco-catolic Bavril Pop şi soţia Llaria, aflându-se 
inscripţia: „în rana coastei tale, Isuse fă-mi un loc, Să fiu cât 
mai aproape, De-al dragostei viu foc", în viaţă mai aflându- 
se cealaltă fiică Lucia, profesoară stabilită la Baia Mare, 
căsătorită cu inginerul Pop, fin de preot greco-catolic iar 
fratele la Paraschivei Bob, anume Ioan Sângiorzan, născut 
în anul1914 în Rodna. a fost preot greco-catolic, mai întâi în 
Strâmbu-Dej şi apoi la Rodna, care nici el n-a trecut în 1948 
la ortodoxism, ca dealtfel şi preoţii din aceea vreme, Lazăr 
Sângeorzan, Simion Timiş şi Calistru Flămând, luând 
împreună cu aceştia calea pribegiei şi lucrând în diferite 
funcţii şi meserii în mai multe localităţi din ţară, stabilindu-se 
la Ploieşti unde a decedat în 1977, şi unde este şi 
înmormântat, rămânând după el soţia Marioara şi 3 fete, 
anume Alexandrina, farmacistă, decedat, Lucica, ingineră, 
decedată şi Doina, economistă, stabilită acum în Canada

(va urma)

HORAŢIU BOB 
RADU TRAIAN BOB
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* *  I O f  1N p f T p i a
cleric şi cărturar sau între Năsăud şi Gherla

Revoluţia de a 1648 a venit şi cu imperativ pe linia 
educaţiei, astfel că în numai douăzeci de ani, între 1848 şi 
1869. în Solnocul Interior, se ajunge de la 21 de şcoli 
româneşti, la un număr de 147. 1/. Micile forţe locale 
româneşti, intelectualii, se angajează, prin fapte şi prin scris, 
sâ susţină acest proces naţional şi să-l facă cunoscut prin 
presa ardeleană. Se consem nează cu sgatisfacţie 
Inaugurarea unei şcoli, c-rţjar.i/srta c.o pentru
strângerea de fonduri necesare şcolii şi chiar pentru plata 
învăţătorului, se înfiinţează societăţi locale cu fonduri proprii 
pentru ajutorarea elevilor etc.

Sunt frumoase ca limbă şi mesaj cuvintele 
canonicului din Lugoj, Gavril Pop: „Doamne, dă mână şi 
crescământ la toate impulpârile înviatei noastre naţii pe 
ruinele trecutului naţional." A fost şi protopop al Becleanului.

Prin specificul pregătirii lor, învăţătorii, sau mai 
degrabă preoţii, puteau servi la fel de bine fie şcoala, fie 
biserica. Sunt prea multe cazurile ilustre ca să mai fie 
amintite. în cazul nostru, la zona Someşului, e suficient să 
amintim de dr. Grigore Silaşi din Beclean, preot şi cadru 
didactic universitar şi, de ce nu, de cel ce constituie subiectul 
nostru, Ioan Papiu. E. Elefterescu concluzionează meritele 
lui Ioan Papiu astfel: „în ani îndelungaţi, în grele şi fruntaşe 
servicii a adus... neamului, bisericii şi literaturii române, mari 
contribuţii.”2/.

Ioan Papiu s-a născut la 29 august 1836 în satul 
Uifalăul săsesc, azi Corvineşti, comuna Noieni, la 15 km de 
Bistriţa. Uifalăul, la acea vreme, avea 900 de locuitori, din 
care: 150 erau români, 600 saşi, 50 unguri şi 100 evrei. 
Părinţii lui erau Mateiu Pop, preot greco-catolic şi Maria, 
născută Cheresteş. Unele surse îl dau pe Mateiu, tatăl, ca 
preot în Noieni, altele în Uifalău. Să optăm pentru Noieni 
este şi cartea scrisă de Ioan Papiu in anul 1888 „Preotul din 
Noieni" carte ce se vrea un model pentru preoţii din ţară. 
Papiu face didactic, pentru învăţătură, ceea ce făcuse Ioan 
Slavici în literatură, aproape în acea vreme, prin Popa 
Tanda.

Numele Papiu se află în anul 1860 în „Index 
iectionum” de la Universitatea din Viena, loannes Papiu, 
unde îşi începe studenţia.

Dintre cei doisprezece copii ai preotului Mateiu 
doar doi vor adopta acest nume; a! doilea este preotul Lazăr 
Papiu. Se spune că el, Ioan Pop, şi vărul său, Ioan Pop, 
seminrişti biăjeni, se hotărăsc sâ-şi schimbe numele, cum 
mai făcuseră şi alţi ardeleni primul în Papiu, iar al doilea în 
Papiriu.

Şcoala o începe cu preotul reformat Somogyi din 
comuna Tonciu, trece apoi pe la minoriţii bistriţeni, Monor, 
Năsăud, pe la piariştii din Cluj, unde este al doilea eminent, 
apoi la Blaj, cu bacalaureat in 1860. Un fost profesor blăjean,
V, Rusu, îi face următorul portret seminaristului Papiu: „între 
conşcolari, iubitor de pace, faţă de superiori, cu deosebită 
supunere, în datorniţe, exact şi conştiincios, în studii foarte 
bun în purtare totdeauna în conformitate cu legile şcolare. 
31. în toamna anului 1860 este trimis ia Viena, la Seminarul

Sf. Barbara, de către primul episcop al Gherlei, Ioan Alexi. 
Aici este notar (1863) şi preşedinte (1984) al „Societăţii 
bisericeşti al teologilor români”.

în 1860 se inaugurează Universitatea de la laşi şi 
studenţii români aflatori în Viena „manifestă un mare 
entuziasm" 4/ şi trimit o scrisoare lui Mihail Kogălniceanu, 
ministru al principatelor unite. între cei 37 de semnatari ai 
scrisorii figurează şi teologul Papiu, scris Ioan di Papiu.

In această etapă vieneză de studii, 1860-1864, I. 
Papiu va publica poezieîn diferite reviste româneşti: Aurora 
română, red. loachim Miculescu, Budapesta, Sionul 
românesc, red. dr. Grigore Silaşi, Viena, Amicul şcoalei, red. 
Visarion Roman, Sibiu, Foaie pentru minte, inimă şi 
literatură, Braşov. Va mai publica poezie în perioada de 
profesorat la Năsăud în Magazinul pedagogic, red. Cosma 
Anca, Maxim Pop, Basiliu Petri. Se pare că etapa poeziei se 
încheie cu anul 1867, de aici înainte va prevala literatura în 
proză, religioasă, didactică şi traduceri.

Poezia lui este de nuanţă religioasă şi mitologică. 
Este suficient să amintim colaborarea lui la Sionul românesc 
Spre edificare: David şi Goliat, 28 catrene 51, Către 
Născătoarea de Dumnezeu, 5 catrene, Conştiinţa, 11 
catrene, Sperarea, 8 catrene, La reînceperea cursului 
scolasticu, 8 catrene sau la Magazinul pedagogic, 1867- 
1869, cu: Vameşul şi fariseul, 20 catrene, Căderea omului, 
Psalmul 69,28 versuri, toate incluse în Tom. II.

Versurile, în general, din punct de vedere al 
„poeziei” au curgere, cadenţă şi armonie, scrisă numai în 
rimă pereche şi încrucişată şi o măsură a versului de 9 silabe. 

„De n-ar fi sperare-n lume 
Ce umbreşte amăgind 
Pe bătrân ca şi pe june 
Am trăi numai oftând.” (Sperarea)

„Sună clopotul departe 
în cetate şi la sat,
Cât răsunetu-i străbate 
Din colibi până-n palat.” (Vameşul şi fariseul) 
Poezia dedicată deschiderii anului şcolar 1866 

face apel ia „Roma cea bătrână” , la „gloria străbună" şi 
elogiază că „Parnasul de făleşte/Că românul propăşeşte." 
Tonul este declamatoriu şi îndemnul la învăţătură şi luminare 
explicit:

„Fraţi de-un sânge şi de-o mamă 
Muzele din nou ne cheamă 
Cu sonora lor cântare 
La progres şi înălţare."
Trebuie amintit, la capitolul poezie şi „Imnul în 

onoarea marelui episcop Ioan Vancea, la 30 august 1866” 
Ieronim Marţian vorbind de Magazinul pedagogic şi de 
conţinutul lui 6/, afirmă: „remarcabile par a fi poeziile 
semnate de Ioan Papiu." Suntem cu poezia lui Papiu, dacă 
luăm anul 1866, în anul debutului marelui Eminescu la 
Familia, a naşterii lui Coşbuc. Poezia lui Papiu pusă în slujba 
naţională şi a credinţei, făcea la mijloc de secol al XlX-lea 
parte din zbaterea generală ardeleană pentru luminare şi 
propăşire şi trebuie privită ca atare, parte a acelei literaturi 
angajate.

(va urma)
ION POENARU

1/ S. Reteganul Satul românesc în Transilvania, 
ctitor de şcoală, 1850-1867, Ed. Echinox, Cluj, 1994, pag. 9 

2/ E. Elefterescu Ioan Papiu, în Vatra, nr. 9-10,
1937

3 /V. Bojor Bibliografiile canonicilor, pag. 169 
4 / V. C u rtică p e a n u  M işcarea cultura lă  

românească pentru unire din 1918, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti 
1968, pag. 149

5 / în Sionul românesc, an II, 1866, nr. 16 ,17,18 ,22 
şi an III, 1867, nr.

6 / 1. Marţian Reviste pedagogice năsăudene, 3, în 
„Cuibul visurilor", an. III, nr. 1, februarie, 2003, pag. 4.

Teodor Tanco, Sever Ursa şi leu Crăciun 
la Colocviile de la Beclean .*.20.04.&

e p i g v ’c v w ie s
- urmare din pag. 4 -

Doar la auzu-acestui nume 
Vă fug clienţii, speriaţi 
De gândul că-n loc să consume 
Ei vor fi c e i___consum aţi!

T A TĂ LU I M EU - care, ven it în v iz ită din Rom ânia, a fost 
şocat să vadă "feţe b isericeşti" jucând  fo tba l în parcul 
M adera:
Ce s-a m irat bă trânu-m i tată,
Ş i-u im irea nu-şi putu în v in g e . . .
Căci nu văzuse nic iodată 
Trei popi să fugă după m in ge ! ..
(După cum  vedeţi, eu am  ce am  cu p o p ii. . .căci pe m ine 
mă cheam ă Pop!)

Pescaru lu i PETRU D U G U LE S C U  - fos t reprezentant în 
P arlam entu l R om ânie i - (căru ia-i scăpau m ereu peştii 
d in undiţă):
V ăzându-i peştii cum  d ispar 
M i-am  zis  cu un surâs am ar:
A cum  nu-i nici parlam entar 
Şi pe deasupra  nici p e s c a r ! . . .

P oetulu i PETRU D U G U LE S C U  - căru ia-i c iteam  din 
"creaţiile" mele, când am  pescuit îm preună pe malul 
unui frum os lac din C a liforn ia :
A tunci, pe lacul M orn ing Star 
îţi c iteam  versuri, sub b ră d e t..
Şi ştiu că m -ai c rezu t poet 
C um  te-am  crezu t şi eu p e s c a r !

Pastoru lu i meu, V A LE R  B R A N C O V A N  - un pescar 
pasionat:
P rie tenu l m eu Valerică 
Păsto reşte-o  turm ă mică.
Asta nu e de m irare:
El doar ca pescar e m a re !

însă popa ăsta al m eu e bun şi la ep igram e! lată ce m i-a 
replicat:
Prie tenu lu i m eu A L E X  PO P - un berbece din turm a 
mică:
Verbe, coarne ascuţite,
Epigram e reuşite 
Mă îm punge cu am ar 
Ne-poetul n e -p e s c a r!

Replica mea:
L u i V A LE R  B R A N C O V A N  - un păstor iute la vorbă:
Eu te îm pu ng , da r cu blândeţe,
Ca să n-o iei pe căi răzleţe 
C -a ltfe l răm âi c-o oa ie , două 
Şi o să pierzi v re o ... 9 9 !

Replica Iui Vaier B.:
Lui A L E X  PO P - ca re , răvă ş it de  e p ig ram e le  
brâncoveneşti, mă am enin ţă  cu „m utatu l la a ltă stână": 
De voi p ierde oi ca tine 
Fix mă doare-n cot şi-n rînză!
O să-m i fie  ch ia r m ai bine.
O ricum , nu faci m are brânză I

Replica mea:
Lui V A LE R  B R A N C O V A N  - ge los că la "stânele" vecine, 
păstorii-s  plătiţi m ai bine:
Tu nu eşti păstor la oi 
De ...brânză să le ju p o i!
Fă şi tu ca alţi "c iobani"
Ş iju p o a ie - le d e b a n i!

Şi - pentru toţi popii o fensaţi, am  urm ătoarea rugăm inte: 
Voi popi să nu mă b lestem aţi 
Sau să vă supăra ţi pe m in e !
Ci să mă b inecuvin ta ţi 
Ş i-a tunci v ă .. .cuvântez de b in e !
A LE X  POP

1/bus, pronunţa t [bas] =autobus
2/ G reen Cârd = "Leg itim aţia  V erde" - dă d rept de şedere
perm anenta  in SUA
3/ Yellow  Pages - Pagin i G albene. In A m erica, cărţile  de 
te le fon sunt pe culori; ce le  ga lbene sunt pentru reclam e 
si adrese de business
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Stimaţi cititori,
Revista noastră are istorie! Ilustrul cărturar Teodor Tanco are un volum în curs de apariţie intitulat 

„Istoria presei româneşti din judeţul Bistriţa-Năsăud, 1867-2004” . Prin amabilitatea domniei sale 
incepem să publicăm capitolul referitor la publicaţia noastră.

„CUIBUL VISU RILO R" (1 9 9 6 -2 0 0 4 )
Apariţia unei redacţii de presă în comuna Maieru se 

adaugă la şirul localităţilor rurale, în câteva cazuri constituind 
adevărate minuni astfel de înfăptuiri gazetăreşti din veacuri 
trecute: „Revista ilustrată" cât' a apărut în Şoimuş (care 
avusese şi tipografie proprie), „Poporul" în Runcul Salvei, 
„Valea Bârgăului" în Prundul Bârgăului, „Solia" în Rebrişoara. 
Cu atât mai surprinzător e actul de editor al întoarcerii cu faţa 
la sat într-o lume tendenţios urbanizată şi grăbită spre 
globalizare, în plină contemporaneitate.

Şi totuşi...
în anii grei ai tranziţiei, după tot felul de experimente de 

presă locală în judeţ între decembrie 1989 şi aprilie 1996, vine 
iar satul, cu calmul şi statornicia iui milenară, să dovedească 
prin fapte că are un cuvânt de spus şi în treburile presei, ca 
odinioară. Că n-a fost un moft noua publicaţie sătească o 
confirmă cei 8 ani de apariţie neîntreruptă. Acesta-i răspunsul 
la întrebarea de ce în sat apare chiar o revistă. Pe văile 
Şieului, Bistriţei şi Someşului Mare au fost înainte vreme titluri 
de presă, dar până aici în Maieru nici unul nu a ajuns să se 
implanteze redacţional, iar la întrebarea de ce s-au oprit 
făuritorii ei la acest nume, răspunsul îl creionează Sever Ursa, 
iniţiatorul şi ctitorul spiritual al acesteia (şi al altor aşezăminte
culturale), fiindcă :....acesta a venit ca o binecuvântare, prin
condeiul de aur al lui Rebreanu, trăitor aici în dimineaţa 
vârstei, ce-l care, într-o adâncă clipă de dor şi inspiraţie, i-a 
spus «Cuibul visurilor»" (nr. I, p. 1).

Tradiţiilor presei şcolare din câteva sate din judeţ (v. 
„Glasul şcolarilor") şi celelalte titluri ale presei locale rurale au 
susţinut şi stimulat demersul măierean; nelipsind nici 
experienţa proprie a celor de sub Obcina Mare.

„Cuibul visurilor" apare în mai 1996, an I, nr. I, pe 8 
pagini, preţ 500 lei, în format 39 x 29 cm, ca „periodic de 
informare şi cultură al Consiliului local MAIERU" (din Jud. 
Bistriţa-Năsăud). în monografierea şi exacta scriere a titlului 
şi a acestor detalii este inclus şi acela de Director: Sever Ursa. 
Cum acestui însufleţit şi însufleţitor dascăl îi este cunoscută 
disponibilitatea colaborării generoase, fireşte că porneşte la 
drum cu un colectiv solidar: redactor şef - Icu Crăciun, 
redactori - Login T. Berende, Ilie Hoza, Liviu Ursa (fiul lui S.U ). 
Adresa redacţiei este la Muzeul Cuibul Visurilor din Maieru. 
Se asigură tehnoredactarea computerizată la A.F. „Nagy 
Marius" din Beclean, iar tiparul este executat de S.C. „Impres” 
SRL din Bistriţa. Mai e de relatat că primul număr apare cu 
sprijinul Muzeului local (şi mai puţin al Consiliului local!). Cu 
aceste spuse, fotografia de prezentare a faţadei este gata.

Direcţiile publicaţiei sunt stabilite prin cuvântul înainte- 
program. Ele sunt două: prima e de revistă culturală locală, 
însă ancorată în naţional şi mişcarea de idei europene prin 
colaborări din ţară şi străinătate: a doua de ziar al localităţii cu 
materiale pe toate problemele, de la economie până la 
demografie, de la starea de sănătate a populaţiei până la 
repararea şcolilor, a drumurilor şi disponibilitatea forţei de 
muncă, mai ales tinere.

Cu ce să fi început mai fremătător decât poezia Satul 
meu, acea ars poetica, de Iustin Ilieşiu. Nu e riscantă afirmaţia 
că acesta e tonul scrierii publicaţiei şi multă mobilizare a 
produs îndată în jurul său „Cuibul visurilor” datorită 
sensibilizării oamenilor şi legării trecutului cu prezentul. De la 
primul număr condeiul realizatorilor e la datorie: Sever Ursa, 
lacob Naroş, Icu Crăciun, Alexandru Raţiu, Mihai Roman, 
Radu Telceanu, Ilie Hoza ş.a.; unii nu vor semna doar un 
singur material. Fireşte, directorul şi redactorul şef în primul 
rând sunt cei ce asigură facerea publicaţiei, dar ei semnează 
materialele care nu pot lipsi pe parcursul apariţiei. Dacă 
primul în deschidere scrie De ce „Cuibul visurilor"?, al doilea, 
în următorul, semnează Sub zodia lui Eminescu, fiind luna 
iunie a anului 1996. Intră treptat şi alte nume, decât cele 
amintite şi aduc în pagină pe cei ce semnează: Elena Ursa 
scrie articolul învăţătorul Vasile Rebreanu (nr. I, p. 2), iar Vaier 
Bontaş îl evocă pe învăţătorul Ioan Bârna (nr. 2, p. 3). După 
cele literar-cultura le îndată sunt în atenţie şi cele 
administrativ-gospodăreşti publice: dr. Login T. Berende 
(Grija faţă de sănătatea animalelor, nr. I, p. 2), Vasile.Sigartău 
(Poliţia la datorie, nr. I, p. 7); nu lipseşte nici rubrica 
„electorale". Sectoare sociale sau tot mai insistent survin 
rubrici, şi care se vor impune prin consecvenţă, ca cea de 
„Sport": 10 ani de schi fond la Maieru de Liviu Ursa. Pe 
parcursul apariţiei acest redactor va semna multe materiale 
din activitatea sportivă, cu diverse discipline; consemnând şi 
alţii: Vasile Croitor, Vasile Avram.

Şi chiar interviul, numit iniţial dialog, se înscrie (încă de 
la nr. 3, p. I, 3): Dialog cu scriitorul Sumiya Haruya, 
traducătorul romanului ION în japoneză, consemnat de Sever 
Ursa; Interviu cu Teohar Mihadaş, consemnat de Icu Crăciun. 
Dar rubrica aceasta numită când interviu - când dialog, se 
practică foarte mult de publicaţie. Interesante şi fireşti sunt 
acele care antrenează pe oamenii locului, factori de 
conducere locală, din consiliul comunal şi administraţie, a 
cărui organ de presă este. Pe recepţie sunt mulţi: Augustin

Hărădău, Florentin Mânu, Vasile Raţiu, Doruţ Hădărău. 
Clementina Ciroaie, Petrică Hangea, Larion Cărbune ş.a.

Tot de la acest nivel de apariţie cu interviul se înscrie lista 
colaboratorilor din afara localităţii şi judeţului (ca domiciliu). Şi 
debutează cu articolul Nevoia de Rebreanu de Adrian Dinu 
Rachieru. Merită consemnate şi alte nume cu primul lor 
material: Gavril Scridon - învăţătorul Vasile Rebreanu 
culegător de folclor (m. 3 / 1996, p. 4); Alexandru Husar - 
EheulFugeces... (poezie, nr. 6 /1996, p. 2); Octavian Băieş - 
Floare de dor, Basarabia (nr. 6-7 /1996, p. 7); dr. George Uza - 
Povestea comunei Sângeorz-Băi (nr. I /  1997, p. 3); Ironim 
Marţian - Activitatea lui Sever Pop la Năsăud şi Cluj (w. I / 
1997, p, 3); Damaschin Pop-Buia - Europeanul Eugen 
lonescu (nr. I /1997, p. 5); Margareta Husar - Liviu Rebreanu 
un clasic al nostru (nr. 3 / 1997, p. 4); Aurel Cleja - Dor de 
Maieru (poezie, nr. 4 /1997, p. 2), e unul din cei mai constanţi 
colaboratori şi donatori de cărţi arhivei muzeului măierean; 
Pussy Rebreanu Gligor - Livia Hulea-Rebreanu (nr. 4 / 1997, 
p. 4); ion Barbu Bălan - Bacalaureatul... (nr. 3 /1997, p. 3); 
Vaier Scrido.nesi-Călin începe colaborarea şi va avea un 
substanţial serial cu Ispita dacică la Maieru: încercare de 
întemeiere mitico-lingvistică a toponimului Maieru (nr. 4 / 
1997, p. 1) şi va continua în 13 episoade; Teodor Tanco - 
Creangă al nostru (nr. 17-18/1999, p. 4) ş.a. O parte din ei vor 
rămâne colaboratori constanţi şi unii importanţi.

Totuşi, meritul dintâi al periodicului de informaţie 
(precum se autodefineşte în subtitlu), este acela de a fi făcut 
de oamenii locului, din Maieru, din vecinătatea lui şi câţiva din 
judeţ. Ei duc greul travaliului. Ei şi materialele care le 
semnează dau culoarea şi originalitatea publicaţiei aflată în al 
X-lea an de apariţie. Asta şi printr-o multitudine de secţiuni, 
rubrici, simboluri circumstanţial create unele, în afara celor 
menţionate, iată o parţială exemplificare: „File de istorie", „Pro 
memoria", „Rebreniană", „Artişti măiereni", „învăţământ", 
„Eco", „Cultură, Culte", „F iii satu lu i", „Rem em ber", 
„Caleidoscop", „Ştiri", „Prieteni ai Maierului", (apropo) 
„Cronica de înfrăţire Maieru- Nort-sur-Erdre" e un poem în 
proză al evenimentului; nr. „Luna pădurii", „Raft", „Critica 
literară", „Ornitologie", „Provocări", „Mitologie" şi tot felul de 
astfel de încropiri. Constanţa paginaţiei lispeşte cu 
desăvârşire. Mai curând are organizare şi structură 
mozaicală prin care se caracterizează. Şi totuşi câteva rubrici 
se vor clasiciza. Vreo şase. Cum ar putea altfel dacă de la 
număr la număr bătălia grea ce se poartă este a banilor pentru 
tipărirea proximului. Iar tirajul este o variabilă întotdeauna 
necunoscută în perspectivă. Dar între timp sosesc tot felul de 
plicuri cu materiale; mai puţin cele aşteptate, cu sponsorizări. 
Cu toate aceste bulgărul în avalanşă odată pornit se sporeşte, 
se sfărâmă, se readună...

în ordinea cum se înscriu cronologic, încă din primul 
număr e în pagină rubrica „Poeţi măiereni" (de ce or fi aşa 
puţini prozatori? Debut doar Augustina Hoza). După Iustin 
Ilieşiu, tinerii Lazăr Avram cu două poezii şi în prezentarea lui 
lacob Naroş, Damaschin Pop-Buia cu două poezii în 
prezentarea lui Sever Ursa. Ea se continuă cu o serie de alţi 
poeţi sau debutanţi timizi, ce intră în tumult: Florin Partene, Ilie 
Hoza (debutat în revista dactilogramă), şi elevii Aurelian 
Hoza, Maria Ruxandra Berende, Floarea Negruşer, Vasilica 
Moisil, Maria Lorinţiu, Florica Berende, Daniel Petru, Petru 
Hagea, Vasilichi Gicu Vasile, Aurica llişca Hădărău. Şi fiindcă 
o rubrică sau pagină de proză nu există, se înscriu şi 
semnatarii acestui gen: Călin Ursa, Lucreţia-Victoria Sâdor, 
Claudia Prisecaru. Alţii: lacob Guşă, Dana Bouţan, Vasile 
Latiş, Florian Brădeanu-Simeria, Al. Dărăban... Urmează 
„Cartea", rubrică ce începe cu trei titluri prezentate:

Casele Rebreanu de Sever Ursa şi Mihail I. Vlad; 
Mănăstirea Moisei de Ioan Horea; Telepatie şi hipnoză în 
închisorile comuniste de Emil Boşca-Mălin. Sunt prezentate 
de Icu Crăciun şi studentul Alexandru Raţiu. Alta, la început, 
„Zilele Măierene” pe două pagini de mare vibraţie a istoriei 
satului, sub semnăturile lui lacob Naroş şi Radu Telceanu (nr. I 
/ 1996, p. 5). Formula se va relua şi în alţi ani cu asemenea 
festivităţi.

„Dascălii noştri" e rubrica inspirată şi binevenită în 
publicaţia rurală, în aceasta se inserează mulţi predecesori a 
celor care o scriu. După cei amintiţi urmează portretul 
Profesorul Dumitru Vranău de Icu Crăciun; Octavian Ruleanu
- un dascăl cu valoare de simbolde Simion Chiş.

Interesant cum încă din primul număr îşi găseşte loc 
rubrica „Veterinaria", amintit şi semnatarul şi titlul articolului 
care o inaugurează şi continuă pe parcurs, meritând 
amplitudine; doar ne găsim între păstori şi turmele lor din 
Munţii Rodnei. în principal doctorul Login T. Berende este 
animatorul şi susţinătorul acesteia.

„Demografie", cum s-ar putea numi rubrica dedicată 
celor născuţi, căsătoriţi, morţi în Maieru e deosebit de 
necesară, şi de aceea foarte bună. Ca să fie, însă, şi 
document la capăt de cititor de aiurea şi utilă peste secole 
(chiar şi pentru un singur nume ajuns celebru), trebuie trecute

exact datele calendaristice după registrele de stare civilă.
Binevenită în spaţiul tipografic economicos este rubrica 

„Vecinii noştri", vizând în primul rând oraşul Sângeorz-Băi de 
la o aruncătură de piatră, fără nici un fel de presă (cred că nici 
şcolară). Legăturile istorice între localităţile apropiate au fost 
deosebite. De secole. Şcoala trivială românească la 1764 a 
început în Maieru şi apoi s-a mutat la Sângeorzul Român 
(cum se numea atunci); ca şi sediul companiei grănicereşti, în 
revistă se reflectă acest trecut, cu informaţii de acolo, 
îndeosebi prin colaborarea lui George Uza. Dar şi rodnenii 
vechi şi noi, tot vecini, coboară cu colaborări: Emil Bălai, Liviu 
Păiuş, Sidor Dorel, Domide Lazăr, D. Ursa, Pompei Grapini... 
Prezenţi sunt şi alţi vecini, ilvenii, în genere oameni de şcoală 
cu probleme şi investigaţii locale: Leonida Bumbu, Ieronim 
Ureche, Ana Berengea ş.a. Cu deosbire se reţine şi se 
remarcă someşanul din aval, pentru colaborarea lui 
consistentă, Ovidiu Petri, cu contribuţii bine selectate de la 
primul articol şi până la cel mai recent: Coşbuc şi Odiseea (nr. 
39-40 / 2000, p. 8). Prin toate aceste colaborări se simte şi se 
identifică specificitatea culturală şi tradiţională a ţinutului. Asta 
şi prin infuzia tradiţiilor celor ce sunt din spaţiul năsăudean şi 
bistriţean.

Dar oricâte semnături şi colaborări, articole (şi modeste 
sponsorizări) au venit din afară, trebuie spus apăsat că revista 
e un fapt măierean în primul rând, inclusiv prin marea 
majoritate a colaboratorilor, spirituală şi materială. Pe lângă 
numele celor amintiţi o dovedeşte pădurea de semnături, 
începând cu o menţiune specială pentru lacob Naroş şi 
continuând cu Dorel Mâţi, Pavel Ciupe, Gavril Floşui, Macavei 
Al. Macavei, Maxim Boşca, Silviu Borş, Grigore Avram, Vasile 
Crăciun, Larion Cărbune, losif Paneş, Ofilat Varvari şi până la 
veteranul consătean Dumitru Vranău cu amintiri despre 
Revista «Vatra», organul Asociaţiei învăţătorilor MARIANA 
din Judeţul Bistriţa-Năsăud (în nr. 1 (45-46j/2001, p. 6)

A început noul an calendaristic şi a sosit numărul I / 
ianuarie 2002, care neapărat trebuie citit şi consemnat mai 
larg, fiind unut~deosetoit, sărbătoresc şi istoric totodată; e 
număr jubiliar semicentenar: 50! Acesta ne-a intrat în casă şi 
în suflet ca un colind după stilul calendarului iulian. Este 
stimulativ şi întăritor al speranţelor de aşteptare a 
următoarelor. Cuprinsul acestuia este acordat evenimentului, 
începând cu articolul directorului periodicului Sever Ursa: 
Cuvânt de recunoştinţă. Acelaşi, mai cuprinzător şi concret 
este în al doilea, Mulţumiri sprijinitorilor şi sponsorilor noştri, 
unde apar zeci de nume proprii şi instituţii. Alt redactor, 
Macavei Al. Macavei, alege un titlu încifrat, L /D, cu un 
caracter mai tehnic, ca parte a bilanţului general semi
centenar al revistei „Cuibul visurilor", în acest număr alte 
materiale de presă, propriu-zis, sunt puţine: recenzia lui I. 
Marţian la cartea lui George Uza; altul despre Veronica Miele 
a lui Ieronim Someşan; Ilie Hoza descrie (în)cântătoare păsări 
din zonă; în ultimul iar despre dascălul Ion Barna, serial 
continuat al lui Liviu Păiuş. Versuri semnează Aurel Cleja şi 
Ovidiu Vuia. Restul paginilor, şi totuşi sunt opt, inserează 18 
nume aşezate sub saluturile, felicitările şi omagiile adresate 
redacţiei, satului, colaboratorilor, realizatorilor tehnici şi 
cititorilor, exprimându-şi bucuria pentru existenţa, viaţa şi 
vigoarea revistei, precum şi solidaritatea întru continuarea ei.

Prin acest număr revista a luat o gură de aer proaspăt, 
vitalizant. Argumente sunt cele 9 numere ce l-au succedat şi 
conţinutul lor valoric selectiv (plan în care mai este destul de 
făcut). Aceeaşi echipă redacţională şi redactorul-şef Icu 
Crăciun, alături de director, continuând tot mai avântat 
evenimentul jubiliar aniversar, „visul" este faptă până în acest 
moment de oprire a cărţii noastre; şi va merge mai departe... 
Redacţia a strâns rândurile în jurul ctitorului Sever Ursa, care 
împlinind 70 de ani, septuagenarul a fost omagiat de 
colectivul, colaboratorii şi cititorii prin pana lui Icu Crăciun, noi 
asociindu-ne, ca „O înaltă răsplată a strădaniilor sale..." (nr. 
2/2002, p. 1), şi a deosebitelor reuşite în plan cultural, 
profesional, familial şi social. Ecce homo! Personalitate 
realizată şi afirmată.

Periodicul devine tot mai informativ, dar şi mai clar 
organizat tehnicorecţional, cu titluri de pagini şi rubrici 
acordate conţinutului: Cartea, Lirica, Istorie, Religie, Scrisori. 
Apicultura, Natura, Diverse etc., privind viaţa comunităţii 
locale, iar cea a calendarului demografiei săteşti este, ca 
întotdeauna, la zi. Dar atât. Nimic despre economie. Tot 
numărul confirmă aserţiunea, ca şi următorul 3 (52)12002, 
chiar dacă înscrie şi altele ca Rebreniana. având contribuţia 
lui Ovidiu Petri (p. 2), învăţământ, cu articolele semnate de 
Vaier Hodoroga, Titus Cărbune, Ioan Raţiu. Iar la cea pe teme 
ale naturii apare o semnătură nouă, a lui Dan Munteanu. Alta, 
a lui Serghei Coloşenco, cu un rebus, în a doua Rebreniana 
(p. 8), care o va susţine şi în următoarele. Mai rar, dar se 
practică şi dialogul în rubrica Interviu.

(va urma)

TEODOR TANCO
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O RIZO NTAL: I) Soţia lui Nae 
Popescu, mama Didinei, soacra lui Alexandru 
Rosmarin şi bunica lui Mircea, a Lianei şi a lui 
Bebe care în timpul războiului "a rămas 
singură să-şi păzească şi casa, şi bruma de 
avere ce se mai agonisise 'Locul unde Mircea 
cu Nina, Gavrilescu cu Angela şi alţii au plecat 
în vacanţă, la Mangalia, Liana stând acasă 
gândindu-se în linişte la Victor Dandu, dus la 
Focşani, la părinţi. 2) Cuprins de flamă! - 
Numele dat Floarei de către familia Rosmarin, 
servitoarea venită la Bucureşti de prin părţile 
Sibiului de a strânge bani pentru familia ei - 
Ape! 3) Ziaristul de la "Fulgerul" care "scrie 
mereu articole în pagina întâi şi face şi 
literatură.., E un băiat harfe simpatic " 
(Remus) - Numărul de zile rămase până la 11 
iulie când Victor Dandu urma să plece în 
concediu, la Focşani, acasă, pentru că 
"părinţii vor să-l aibă între ei", în realitate 
acesta pleacă la mare fără Liana, însă cu 
Angela, noua lui cucerire, 4) Piesă de Karel 
Capek - "Cuvântul rămas ca un stilet în rană ", 
rostit de Liana după ce Victor Dandu i-a spus 
că nu o mai iubeşte - Lipsit de transparenţă. 5) 
Pană de despicat lemne Comun la Didina! - 
Asociaţia Filateliştilor din România (siglă). 6) 
Arma din care făcea parte locotenentul Victor 
Dandu, musafirul neinvitat ia sindrofia Lianei, 
cel care-i cucereşte inima fetei şi din cauza 
căruia se sinucide (pi.) - Exclamaţie care 
exprimă durere sau regret. 7) Stau în radă! - 
Răposatul Popescu, "om harnic, încăpăţânat 
şi autoritar, cel care a clădit casa pe terenul şi 
din zestrea bunicii", soţul Frusinii. 8) Soţia 
contabilului Anghel Buta, "maestră de rufărie 
la şcoala profesională ", care-l dispreţuia pe 
soţ "şi-l ţinea sub papuc pentru că avea leafă 
mai mică decât ea", era o fire "romantică, 
iubea versurile şi visa să fie iubită de un poet" 
la cei cincizeci de ani ai săi - Rasă de câini de 
talie mare. 9) Fiica lui Alexandru şi a Didinei 
Rosmarin, "studentă eminentă, numai bile 
albe. peste un an va avea şi licenţa în 
buzunar", "vrea o profesiune, banul ei din
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munca ei, să poată fi totdeauna independentă, chiar de s-ar mărita", 
eroina romanului care, în final, se va sinucide din cauza iubirii 
neîmpărtăşite de Victor Dandu - Fiica "subdirectorului personalului 
în Ministerul Finanţelor" Gavrilescu, pe care Liana "o simpatiza mai 
puţin, considerând-o foarte ipocrită", îi va lua locul în inima 
locotenentului de aviaţie Victor Dandu. 10) Primele ocazii! - 
Directorul general din Ministerul Finanţelor care “fusese numit de 
curând directorul mişcării fondurilor", om cu diplome şi noroc, "se 
îmbrăca cochet", îi plăceau femeile şi din pricina lor "a rămas burlac 
", "păstra o elasticitate în ţinută care-i dădea o înfăţişare de cuceritor 
profesionaf, îi place de Liana şi şi-ar dori-o soţie (Constantin). 11) 
Lemnul din care a fost făcut patul dublu din dormitorul de deasupra 
pivniţei "vechi, solid", care "venea cu căpătâiul la zidul dinspre scară 
şi cu picioarele spre ferestrele ce priveau în curte" - Fetele care 
"veneau aproape săptămânal" la Liana şi care "vorbeau, dansau 
după gramofon, se mulţumeau cu un ceai, prăjituri, dulceaţă, ce se 
găsea "(sg.).

VERTICAL: 1) Buchetul de liliac alb trimis de Victor Dandu 
Lianei, după sindrofie, îi făcu fetei o aşa încântare d e se aprinse pe 
faţă un surâs de fericire"-Camera în care Liana 1-a primit pe Victor 
Dandu, unde era cald, iar "lumina cenuşie a începutului de înserare 
rotunjea şi înmuia lucrurile". 2) Văduva avocatului Gotcu, fost 
senator, care "acuma trăia într-o odăiţă cu antreu, în vecini. în mare 
mizerie", este o bună prietenă a familiei Rosmarin şi nelipsită de la

orice petrecere dată de aceasta - Gheorghe 
alintat. 3) Glumele lui Gavrilescu înviorau 
atmosfera de la nunta lui Mircea cu Nina, mai 
ales că "el râdea mai tare ca toţi" - Anotimpul 
descris de Liviu Rebreanu în capitolele "Iunie", 
"Iulie " şi "August". 4) Unica fată a familiei 
Popescu, soţia lui Alexandru Rosmarin şi mama 
lui Mircea, a Lianei şi a lui Bebe. 5) Ţară 
europeană unde au plecat, la Veneţia, în luna de 
miere, după nuntă, Mircea cu Nina - Organ al 
artropodelor. 6) Fata cea mare a lui Gavrilescu 
pe care Mircea Rosmarin "părea că o iubeşte mai 
de mult, poate de un an "şi cu care se va căsători 
până la urmă Punctul culminant al unei distracţii 
Alifie (mold.), 7) Bătăile gongului, douăsprezece 
la număr, semnalaseră venirea celui nou, iar 
"casa se umplu de urări, de ciocniri de pahare, de 
strigăte glumeţe şi de râsete " - Pronume posesiv
- Martorii speciali ai cununiei lui Mircea cu Nina 
au fost aleşi Costică Alistar şi Raluca Gotcu, 
"boieroaică adevărată, şi totuşi populară, în stare 
să sară în foc când trebuie să sen/ească pe 
cineva ". 8) Bice! -Ministerul unde era funcţionar 
Alexandru Rosmarin, tânăr "acru şi ursuz ", pe 
care Nae Popescu şi 1-a dorit ginere "părându-i- 
se mai aşezat şi fără pretenţii exagerate ca 
ceilalţi care cereau pe şleau sâ le numere atâtea 
mii de lei". 9) Gradul militar al lui Cosma 
Antonescu, soţul Leliţei, prezenţi şi ei la sindrofia 
Lianei Scară olandeză de la chei la mare. 10) 
Nae Popescu - Cartea poştală ilustrată trimisă de 
la mare de Mircea şi Nina Rosmarin însoţită, 
alături de text, de foarte multe semnături. 11) 
Directorul ziarului "Fulgerul" care "scrie şi înjură 
de ţi-i mai mare dragul. Nu i-e frică nici de rege. Şi 
pe rege l-a luat de câteva ori, mai fin, fireşte, dar 
l-a atins. Şi n-a îndrăznit nimeni să-l tragă la 
răspundere", sunt aprecierile maiorului Cosma 
Antonescu (Pantelimon) - Debutul lui Oloman1 
12) Genul literar al romanului Jar - Strada din 
Bucureşti unde locuia locotenentul de aviaţie 
Victor Dandu, într-o "casă mare, cu multe etaje, 
cu poarta grea de fier forjat ca intrarea unui 
templu".

Dicţionar: RUR, VUR, PALP, GAT.

SERGHEICOLOŞENCO

S-au născut: 
mai, iunie, iulie 2004

Pui A u ra -D a n ie la ,F lă m â n d  
V iorica-lonela , Ureche Vasile-M axim , 
Bârta Lazăr-M iha i, Boîciuc Crina- 
F ilom ena , A vram  A d re e a -V io le ta , 
A n d ro n e s i F io r in -G a b r ie l,  H o ha  
P e t r u ţa -M a r ia ,  R a u c a  A n c u ţa -  
C ris tin a , O m e tiţă  V a s ilica -M a rîa , 
Hodoroga A lexandru-C ristian, Colţa 
P e tru ţa -A u g u s t in a ,  R e b r iş o re a n  
C laud ia -A de lina , Hoza A na-M aria , 
U reche R uxandra-A nastas ia , Buta 
F lo r in a -C r is t in a ,  C im u c a  O a n a - 
Andreea.

Să crească mari, frumoşi şi 
sănătoşi!

S-au căsătorit: 
mai, iunie şi iulie 2004

Castelli M arco cu Vranău Ana 
Nechiti Teodor cu M ihăilă Danie la-M aria 

Pop Vasile cu Petran Ram ona-D iana 
N aroşAdrian cu DeacAncuţa-M aria  
Bontaş Lazăr-Sorin cu Tăm aş Dochia-M aria 

C roitor M axim  cu Om etiţă Reghina 

M otofelea Valer-loan cu Puţi Sem ida-Anca 
Om etiţă Vasile cu C ro itor Aurica-Arsin ica 
Candale Roman cu Pui S ilv ia-loana 

Casă de piatră!

Au decedat: 
mai, iunie şi iulie 2004

Cotu Sim ion 75 ani; Bazga 

Vasiie 47 ani; Candale Vasile 82 ani; 

Ureche Aurelia 72 ani; Găluşcă Ileana 

81 ani; Andronesi Solovăstru 66 ani; 

Buia Lucreţia 81 ani; Om etiţă Dumitru 

31 ani; Naroş Maria 86 ani;

Dumnezeu să-i 
odihnească!

Ofiţer de stare civilă 
ELENA CĂRBUNE
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CUM A MURIT REBREANU
"Scrisul învinge moartea...."
Cuvintele acestui moto sunt printre ultimele, inseilate de marele romancier 

în jurnalul său, cu puţin timp înainte de dispariţia lui fizică în urmă cu 60 de ani.
Prezumtive cuvinte şi pline de înţelesuri.

' Cum se mai întâmplă şi în cazurile altor mari personalităţi, şi în privinţa lui 
Rebreanu felurite legende în legătură cu sfârşitul său prematur

Se susţine, de pildă, că ar fi murit împuşcat de nişte soldaţi ruşi turmentaţi, 
prin fereastra luminată a dormitorului său din casa de la Valea Mare - Podgorie. 
Piteşti. Aşa afirmau câţva săteni din partea locului. Apoi, se mai spune că s-ar fi 
sinucis, ha chiar că ar fi fost ucis de nişte ţărani...

Nici una din aceste supoziţii, imaginate desigur în vâltoarea războiului, nu 
poate fi adevărată.

Soţia şi fiica scriitorului, Fanny şi Puia, care au fost lângă el până în ultima 
clipă, au scris şi au mărturisit verbal, de nenumărate oh, că acesta a murit în urma 
unei cumplite maladii de cancer pulmonar în metastază, dezvoltat dintr-un 
cancer, la început doar laringian.

De faţă, la moartea lui, în noaptea de 31 august spre 1 septembrie 1944, 
ora 2 fără zece minute, s-a întâmplat să fie şi un prieten al familiei, scriitorul 
Ludovic Dauş Medicul Tiţescu din Piteşti, cel care i-a tratat boala, a scris despre 
asta de mai multe ori,

Niculae Gheran, renumitul editor şi exeget al lui Rebreanu, în urma 
cercetărilor sale mai recente, a confirmat la rândul său moartea "naturală" a 
marelui romancier, limpezind în mare măsură adevărul în această direcţie.

Una dintre relatările cele mai relevante despre suferinţa şi despre 
momentul morţii ilustrului romancier aparţine literatului de înaltă probitate, Petru 
Comarnescu:

"A murit în aceste zile, când armatele noastre au pătruns în Ardealul de 
Nord, Liviu Rebreanu, creatorul romanului românesc modern. Minat de multă 
vreme de o boală necruţătoare, pe care aparenţa sa viguroasă şi mândră ca a 
unui arbore nu te lesa nici să i-o bănuieşti, Liviu Rebreanu s-a stins la ferma sa de 
la Valea Mare, din apropierea Piteştilor. Chipul său scandinav, cu păr alb şi 
mătăsos, cu ochii de un limpede albastru şi cu zâmbet prietenos a exprimat in 
lunile din urmă semnele unei cumplite suferinţe fizice, mereu în luptă cu 
optimismul său ţărănesc, care nu voia să ştie de moarte sau de înfrângere, 
precum nici de ironia destinului, care mai totdeauna îşi râd de bietele socoteli 
mărunte şi păreri trecătoare" (vezi articolul lui Petru Comarnescu "La moartea 
scriitorului Liviu Rebreanu" în Revista "Fundaţiilor Regale, anul XI ,nr. 9 . 
septembrie 1944. pp 710-712).

Aşadar, nici o aluzie la o altfel de moarte decât una firească, dacă se poate 
spune aşa. ,

După cum se cunoaşte,' trupul scriitorului a fost înmormântat în mod 
provizoriu în grădina bisericii din Valea Mare, apoi de două ori la cimitirul Bellu din 
Bucureşti, lângă Eminescu, Caragiale şi Coşbuc. Cu adevărat, Rebreanu, 
probabil singurul scriitor din lume, a fost, prin urmare, înmormântat de trei ori.

Pentru un plus de argumentare a "normahtăţii" morţii sale, e locul să 
invocăm aici, pe scurt, credicioşia creştină a marelui Rebreanu.

' Autorul lui “ion" fiind, mai degrabă, un integralist religios, nu a absolutizat 
niciodată, în spirit b>gotic, o biserică sau alta. In această privinţă ne mai dă o 
lecţie, pe cât de necesară, pe atât de limpede şi de-o actualitate frapantă, scriind: 
"Fireşte, religiozitatea românească nu are asemănări nici cu cea catolică, nici cu 
cea luterană, cu nici una pe lume. E a noastră şi numai a noastră. Pentru noi 
religia e “legea strămoşească", în realitate, religia noastră n-o pot înţelege 
străinii, ci doar noi o simţim. Specific e ortodoxismul nostru, precum e şi 
catolicismul uniţilor noştri, intre cele două biserici româneşti vor fi deosebiri 
dogmatice, dar poporul, cel ortodox şi cel unit. nu cunoaşte decât legea 
românească, una singură, aceeaşi (...) Religiozitatea românească n-are decât
-----  _  . .___  u n d u ş m a n  p r i m e j d i o s :

politicianismul".
între dangătul clopotelor 

bisericii din zorii unei atât de grele 
naşteri la Târlişua şi dangătul 
îndoliat al clopotelor unei bisericuţe 
din Valea Mare, prima, greco- 
catolică, cealaltă ortodoxă, se 
scurseseră abia 58 de ani şi câteva 
luni. Marele romancier se stingea tot 
într-o noapte, la capătul unui lung şir 
al nopţilor sale de uriaşa trudă.

S-ar fi putut, oare, să fie un 
sinucigaş, cum se mai vântură 
zvonul, acest mare credincios care, 
în clipa marii treceri, rostea rar 
ultimele cuvinte testamentare: 
„Fanny dragă, să nu se frângă 
c r u c e a ! . . "  Să ai  r ăbda i r e  
şi...încredere!"?

SEVER URSA

Prevederi constituţionale modificate şi/sau 
completate: Prevederi noi (IV)

Autorită ţii judecătoreşti i s-au adus multe şi 
sbstanţiale modificări şi completări.

Astfel, la art. 129 înfăptuirea justiţie i, i s-a 
introdus un aliniat nou, al doilea, cu următorul 
conţinut: Justiţia  este unică, im parţială şi egală 
pentru to ţi (Este greu de pus semnul egalităţii între 
judecarea unui militar vis a vis de judecarea un civil).

Dacă asupra unor sintagme precum ar fi: 
democraţie constituţională, termen rezonabil, interes 
legitim, naţional, local, etc., ştiinţa şi practica juridică 
s-au pronunţat. Despre articolul 129 alin. 2 (acela 
privind atributele justiţiei) anticipăm a spune că se vor 
scrie tomuri întregi.

Art. 129: S tatutul judecătorilo r are un alineat
nou.

(2) P ropunerile  de num ire, precum  şi 
p ro m ova rea , tra n s fe ra re a  şi sa n c ţion a rea  
judecătorilo r sunt de competenţa Consiliu lu i 
Superior al M agistraturii, în condiţiile  legii sale 
organice.

în locul Curţii Supreme de Justiţie (art. 126: 
Instanţele judecătoreşti) s-a înfiinţat (întorcându-se la 
tradiţie) înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
consacrându-i-se două noi alineate.

(3) înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  asigură 
interpretarea leg ilor (Ceauşescu avea un decret de 
interdicţie a interpretării legilor!) şi aplicarea unitară 
a legii de către instanţele judecătoreşti, po triv it 
competenţei sale.

(4) Competenţa înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie  şi regulile de funcţionare a acesteia se vor 
stab ili prin lege organică (lege care încă n-a apărut).

(5) Prin legea organică pot fi înfiinţate  
instanţe specializate în anumite materii, cu 
pos ib ilita tea  p a rtic ip ă rii, după caz, a unor 
persoane din afara m agistraturii.

(6) C o n tro lu l ju d e c ă to re s c  al a c te lo r  
adm in istra tive ale au torită ţilo r publice, pe calea 
contenciosu lu i adm inistrativ, este garantat, cu 
excepţia acelora care privesc raporturile cu 
Parlamentul, precum şi a actelor de comandament 
cu caracter m ilitar. Instanţele de Contecios 
A dm in istra tiv  sunt competente să soluţioneze  
cererile persoanelor vătămate prin ordonanţe sau, 
după caz, prin d ispoziţii din ordonanţe declarate 
neconstituţionale.

în loculart. 127: Dreptul de interpret este art. 128 
intitulat: Folosirea limbii materne şi a interpretului în 
justiţie, cu următorul conţinut:

(2) C e tă ţe n ii a p a rţin â n d  m in o r ită ţ i lo r  
naţionale au dreptul să se exprime în limba 
maternă în faţa instanţe lor de judecată, în 
condiţiile  legii organice.

Alin. 3 (alineat nou) M odalităţile de 
exercitare a dreptulu i prevăzut la alin. 2, inclusiv  
prin folosirea de interpret sau traduceri, se vor 
s ta b ili as tfe l încâ t să nu îm p ied ice  buna 
adm inistrare a jus tiţie i şi să nu im plice cheltuieli 
suplim entare pentru cei interesaţi.

Strâns legat de Ministerul Pubflt (art. 131: rolul 
Ministerului Public) este introducerea unui alineat nou 
(al treilea) cu următorul anunţ:

(3) P archete le  fun c ţione ază  pe lângă  
instanţele de judecată, conduc şi supraveghează 
activitatea de cercetare penală a po liţie i judiciare, 
în condiţiile  legii.

Atribuţiile Consiliului Superior la Magistraturii s- 
au lărgit, ia art. 134: A tribuţii, adăugându-se două noi 
alineate.

(3) H o tă râ rile  C o n s iliu lu i S u p e rio r al 
M agistraturii în materie d isciplinară pot fi atacate 
la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(4) C o n s iliu l S uperio r al M ag is tra tu rii

îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin legea sa 
organică, în realizarea ro lu lu i său de garant al 
independenţei jus tiţie i.

Tot legat de Autoritatea judecătorească. 
Consiliul Superior al Magistraturii a suportat 
transformări radicale. Dacă art. 132-.Competenţa (din 
Constituţia iniţială) avea următorul text: „Consiliul 
Superior al Magistraturii este aicâtuit din magistraţi 
aleşi, pentru o perioadă de 4 ani, de Camera 
Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună”, faţă de 
această prevedere constituţională (laconică şi etilică, 
pasibila de a crea confuzii şi abuzuri), actuala 
prevedere: art 133: Rolul şi structura, este nouă 
prin denumirea, conţinutul şi structura lui, arătând 
astfel:

(1) Consiliu l Superior al Magistraturii este 
g a ra n tu l ju s t i ţ ie i .  O astfe l de prevedere 
reformatoare coroborată cu art. 124 (alin. 2) Justiţia 
este unică, imparţială şi egală pentru toţi precum şi 
art. 142 (1) Curtea Constituţională este garantul 
supremaţiei Constituţiei, ca să nu mai spunem că ele 
constituie premisele sigure ale trenării unui stat de 
drept în România, ale realizării justiţiei, a instaurării 
dreptăţii şi demnităţii în societatea românească: ar fi 
suficiente prin ele însele ca să justifice revizuirea 
Constituţiei.

(2) Consiliu l Superior al Magistraturii este 
alcătuit din 19 membri din care:

a) 14 sunt aleşi de adunările generale ale 
m agistraţilor şi validaţi de Senat; aceştia fac parte 
din două secţii, una pentru judecători (9), iar cea 
de-a doua din procurori (5);

b) 2 reprezentanţi ai soc ie tă ţii c iv ile , 
specia lişti în domeniul dreptului, care se bucură 
de înaltă reputaţie profesională şi morală, aleşi de 
Senat; aceştia participă numai la lucrările in plen;

c) Ministrul justiţiei, preşedintele înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie  şi procurorul genera! al 
Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie.

(3)Preşedinte le C o ns iliu lu i S uperior al 
M agistraturii este ales pe un mandat de un an, ce 
nu poate fi re înn o it, dintre m agistraţii prevăzuţi la 
alin. 2 (lit. a).

(4) Durata mandatului m em brilor Consiliu lui 
Superior al M agistraturii este de 6 ani.

(5) H o tă râ rile  C o n s iliu lu i S uperio r al 
M agistraturii se iau prin vot secret.

(6) P reşed in te le  R om ânie i prezidează  
lucrările Consiliu lu i Superior al Magistraturii la 
care participă.

(7) H o tă râ rile  C o n s il iu lu i S u p e rio r a 
M agistraturii sunt definitive şi irevocabile, cu 
excepţia celor prevăzute la art. 134 alin 2 (atunci 
când este instanţa de judecată privind răspunderea 
disciplinară a magistraţilor).

Articolul 138 (fost) actualul art. 139 i s-au 
adăugat o sintagmă şi un alineat nou. Articolul 
întâlnindu-se Impozite, taxe şi alte contribuţii, iar 
alineatul nou introdus are următoarea prevedere:

(3) Sumele reprezentând contribu ţiile  la 
constituirea unor fonduri se folosesc, în condiţiile  
legii, numai po triv it destinaţiei acestora.

Chiar dacă deturnarea de fonduri este 
infracţiune, chiar dacă prevederile similare cu acea 
de mai sus există în legislaţia financiară, este mult 
benefică societăţii româneşti, inclusiv sub aspectul 
prevenirii unor ipotetice tensiuni sociale (atunci când 
unor fonduri anume, alocate unui domeniu sau sector 
social li s-ar da altă destinaţie precisă).

MACAVEI AL. MACAVEI
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Dac-ai vedea distrusă lucrarea vieţii tale 

Şi fără de o vorbă să-ncepi să o refaci 

Să pierzi într-o clipită câştigul tău cel mare 

Făr' de suspini şi lacrimi şi făr'-un gest să faci 

De poţi să fii amantul cuminte în iubire,

De poţi să fii puternic şi totuşi tandru-n fire 

Să simţi tu vrăjmăşia dar să nu duşmăneşti 

Ci doar în dreaptă luptă de vrei să te fereşti, 

De-ai îndura tu gândul rostindu-l în palavre 

Cuvinte deghizate pentru mulţimi de proşti 

Şi să înghiţi minciuna din gura lor de javre 

Nicicând cu o silabă măcar să îi împroşti 

Dac-ai rămâne demn, umil chiar, tu fiind 

De poţi sta în mulţime, toţi regii sfătuind 

De poţi ţine la prieteni afabil şi fratern 

Când ştii că nu-i nici unul amicul tău etern, 

De-ai şti să meditezi, să vezi şi să cunoşti 

Făr' s-ajungi nici sceptic, nici prea distrugător 

Visând, nu lăsa visul stăpân pe-a tale oşti 

Ci-n sinea ta rămâi un simplu gânditor 

Dac-ai putea fi dur nicicând prea furios 

Nici dacă eşti viteaz să nu te faci fălos 

Dacă poţi să fii bun, dacă poţi să fii înţelept 

Fără a fi moralist chiar dacă eşti în drept, 

Dacă poţi găsi Triumful după înfrângere 

Acceptând de la aceşti mincinoşi aceeaşi 

plângere

Dacă-ţi poţi păstra curajul şi mintea întreagă 

Când toţi ceilalţi le pierd în lumea largă 

Atunci regeştile averi Norocul şi Victoria 

în veci vor fi ale tale precum un sclav supus 

Şi ceva mai minunat decât prinţii şi Gloria 

Vei fi un OM, fiule, pe treapta cea de sus !

Traducere foarte liberă din poezia "Dacă" j

de R. Kypling ; 

Ştefan Ciurescu, Ilie Hoza

âminesciana

Iubirea Ueromcdi IDicle
Despre viaţa lui Mihai Em inescu au scris toţi marii 

scriitori ai naţiei mele; de la Călinescu, Lovinescu, 
Perpesicius, Tudor V ianu, V ladim ir Streinu, V. 
Vatamaniuc, Petru Creţia, la rom anţarea vieţii 
sale prin cărţile unui Cezar Petrescu şi mai 
aproape de noi, G heorghe Tomozei. Ca personaj 
teatral, poetul este regăsit în piesa „E m inescu” de 
Mircea Ştefănescu din 1963 şi „Em in şi Veronica" 
de Eugenia Busuioceanu, din 1969.

Biografia aproape com pletă a Veronicăi 
M icle o avem în articolu l „Am intirea poetei” din 
„Tribuna” (an. VIII, nr. 31 (391), 30 iulie, 1964), 
dar şi în „Ecoul" (nr. 1/1969), sem nat de regretatul 
Octavian Ruleanu. Din acest articol aflăm că 
poeta s-a născut în 22 aprilie, 1850, la Năsăud, 
din părinţii Ilie Câm pan, cismar, şi Ana, moaşă; 
naş i-a fost Teodor Vaida, preparand. Numele de

prima dată în „Revista scriitoarei" (nr. 1/1927); una dintre 
aceste cugetări contrariază, întrucât, într-un facsim il aflat la
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Muzeul de Artă com parată din Sângeorz-Băi. care poartă 
sem nătura autoarei, are alte cuvinte: „Oamenii incapabili 
de a face ceva bun în această lume pretind de la alţii să facă 
ch ia r im pos ib ilu l” , iar O ctavian Ruleanu: „O am enii 
incapabili de a face ceva bun aşteaptă ca alţii să facă chiar 
imposibilul".

Volumul Veronicăi, intitulat „Poezii", a apărut în 1887, 
ia Bucureşti. Veronica i-a scris următoarea dedicaţie pe 
carte: „Scum pului meu Mihai Em inescu ca o m ărturisire de 
neştearsă dragoste” (vezi m edalionul închinat poetei de 
losif Ion Baiu, în arhiva M uzeului de Artă Comparată din 
Sângeorz-Băi). Despre această carte Eminescu i-a scris, în 
1883, lui Ion Livescu astfel: „Cartea ei e veşnic nouă pentru

Ana şi l-a schim bat în Veronica dintr-un capriciu în tim p ce 
era elevă la Şcoala G enerală de fete din laşi, oraş în care 
mama sa s-a străm utat din Năsăud, se pare din cauza 
sărăciei. Tatăl ei a murit înainte de naşterea sa în timpul 
revoluţiei din 1948-1949. în 1.06.1863, Veronica a 
absolvit şcoala luând la toate ob iecte le „em inentia” , 
membrii com isiei de exam inare fiind: V. ALECSANDRI, 
Titu Maiorescu, Ion Pangrate, O. Teodoru şi N. Culianu. 
Despre viitorul ei soţ, Ştefan Micle, aflăm că s-a născut în 
1820, în Feleac (lângă Cluj), că a stud iat ingineria la 
Viena, că a participat la revoluţia de la 1848 din Ardeal (ca 
Aron Pumnul), că s-a refugiat la laşi, asem enea 
m âiereanuiu i A lexandru Fortunat (Hangea) la Focşani, că 
în 1860 a fost num it profesor un iversitar la Universitatea 
din laşi, că a fost un apreciat om de ştiinţă cu opere

c u n o s c u t e  ( Mecan i ca  
a g r i c o l ă ,  C u r s  de  
astronom ie, Zoolog ie , 
Chimia analitică. Chimia 
o r g a n i c ă ,  C h i m i a  
a n o r g a n i c ă , C h i m i a  
e xpe rim en ta lă . F iz ica  
etc ). M enţionez faptul că 
la data căsătorie i (1864), 
Micle avea 44 de ani, iar 
Veronica 14 ani.

E x i s t ă ,  î n s ă ,  o 
problem ă controversată. 
Octavian Ruieanu susţine 
că din unirea celor doi au 
rezultat doi copii: un băiat, 
Radu şi o fată, Veronica. 
î n  s c h i m b ,  Z o e  
M oldovanu în articolul „O 
f i i c ă  a N ă s ă u d u l u i :  
V e r o n i c a  M i c l e ” ( în  
„P la iuri năsăudene" (nr. 

3/1942) şi Augustin Z.N .Pop, în articolul „Chipuri şi 
gânduri de la E m inescu şi V eron ica  M ic le" (în 
„Luceafărul” , an. 2, ianuarie, 1959) susţin că cei doi au 
avut două fete: Valeria şi V irginia. Date biografice există 
despre V irginia, „fiica mezină, căsătorită cu Eduard 
Gruber, cea care a păstrat scrisorile prim ite de poetă” 
(Augustin Z.N. Pop, art.cit.). Despre mamă-sa, Virginia
spunea: .... a fost plină de viaţă, plină de farmec,
frum oasă, dansa perfect şi avea o voce superbă” (Zoe 
Moldovanu, art. cit.); de asem enea, poeta, pentru acele 
vremuri, a fost şi o fem eie cultă: a tradus din: Lamartine, 
V ictor Hugo. A lfred de M usset şi Dante. A  publicat poezii 
în: „Convirb iri literare", „Colum na lui Traian” (a lui 
Haşdeu), „Fam ilia” (a lui los if Vulcan). Octavian Ruleanu 
transcrie câteva cugetări ale poetei, publicate pentru

mine .... Ce versuri frum oase întâlneşti în cărticica asta. 
C iteşte-le, citeşte-le şi-o să vezi câtă dreptate am ” ...

Conform articolului Zoei Moldovanu, cei doi s-au 
cunoscut „la seratele literare ţinute în casa e i” (Veronicăi). 
Cert este că dragostea lor a intrat în legendă. Că Titu 
Maiorescu s-a opus căsătorie i celor doi există dovada 
mărturiei Veronicăi către B.P. Haşdeu din 6.12.1880: 
„Domnul M aiorescu a trebuit până şi în privinţa căsătoriei 
mele cu Eminescu să-şi ilustreze fiinţa, căci după 
num eroase expediente, a decis pe D Eminescu a renunţa 
la alianţa proiectată" (vezi Augustin Z.N: Pop, „Em inescu, 
Veronica Micle şi Junimea", în „Tânărul scriitor, an.IV, 
1955,nr, 7, pp.73-74). în plus, noua corespondenţă 
publicată recent sub titlul „Em inul meu iubit" ilustrează 
repudierea intrig ilor dar şi intensitatea sentim entelor dintre 
cei doi.

Moartea lor, în acelaşi an (1889),'Veronica stingându- 
se la două luni după Eminescu, va continua să rămână un 
mit.

ICU CRĂCIUN
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VICARUL CĂRTURAR
STEFAH BUZILĂ (2) 

t
Părintele Ştefan a trimis pe fiul său, Alimpiu, 

ceferist şi student în drept anul II, pentru a da de urma 
lor, dar acesta a decedat într-un accident de tren, în 
Gara de Nord din Bucureşti. Clopotele sosiseră 
acasă, după un periplu prin Cehoslovacia, chiar în 
ziua înmormântării. Asemenea eroului din legendă, 
tatăl îndurerat a spus: „Puteam să aduc o mai mare 
jertfa pentru biserică?” De atunci, ecoul dangătului lor 
revarsă peste Poiana un fior de tristeţe.

în anul 1928 obţine, de la Regiunea Silvică 
Bistriţa şi Societatea Regna, 15.000 lei pentru 
reparaţii curente la biserică şi împrejmuirea cimitirelor. 
Preotul Buzilă, având o solidă pregătire teoretică, a 
căutat s-o aplice în viaţa practică a parohiei, fiind 
convins că numai munca cinstită te ridică pe noi trepte 
în ierarhia bisericii. Astfel, în anul 1913, Episcopul dr. 
Vasile Hossu îl numeşte paroh. După 13 ani de la 
acest eveniment, Episcopul Iuliu Hossu, îi acordă titlul 
de „Protopop Onorar", iar în 1930 este numit Asesor 
al Sfântului Scaun Episcopal, pentru ca, în şedinţa 
consistorială din 19 aprilie 1934, să fie numit Vicar 
foraneu al Rodnei, arhidiacon onorar şi prim paroh al 
Năsăudului.

în anumite etape a avut şi unele funcţii 
temporare în structurile bisericii, fiind pasionat în 
întocmirea bugetelor, este ales în anul 1929 
Preşedinte al Comisiei Cenzorilor, pentru controlul 
financiar al parohiilor din Vicariatul Rodnei. La 
sinoadele Diecezei Gherla, din 1919, 1921 şi 1923, 
Ştefan Buzilă a fost delegatul preoţimii Vicariatului 
Rodnei şi secretar. Din anul 1895 şi până la finele 
activităţii profesionale a fost numit moderator în 
problemele matrimoniale din Vicariatul Rodnei, dar şi 
alte structuri ale societăţii vremii ca: economia, 
administraţia şi băncile, care aveau nevoie de 
serviciile preotului Buzilă. între anii 1892-1920 îl 
găsim controlor la Banca Reuniunii de împrumut şi 
Păstrare din llva Mare. De la începutul şi până la 
sfârşitul carierei sale de preo.t a fost, neîntrerupt, 
membru în Adunarea G enerală a Fondurilor 
grănicereşti din Năsăud. Din 1925 a făcut parte din 
Comisia de administrare a Fondurilor, fiind doi ani 
preşedinte al acesteia, în două legislaturi a făcut parte 
din Comitetul judeţului Bistriţa-Năsăud, şi în cadrul 
acesteia, a fost ales preşedinte al comisiei buget şi 
verificarea listelor de alegător din Plasa Rodna. în 
administrarea pădurilor grănicereşti, a făcut parte din 
Comisia de opt, în două perioade, a câte trei ani, şi din 
Consiliul de Administraţie Regna patru ani. în calitate 
de membru al Camerei de Agricultură comună cu 
judeţul Someş, ales în 1925, a. acţionat pentru 
înfiinţarea acestui organism propriu judeţului Năsăud, 
în 1929. în 1931, alegătorii judeţului l-au trimis să-i 
reprezinte în Senatul României. Ştefan Buzilă a fost şi 
un împământenit om al cărţii. La liceul năsăudean 
trăieşte într-un mediu cultural elevat. în cadrul 
Societăţii de lectură, fiind ales secretar în cls. a VIIl-a, 
a colaborat cu tânărul poe! George Coşbuc, cu Miron 
Cristea, viitorul patriarh al României, cu George Linul, 
viitor avocat. Debutează în „Musa Someşană" cu 
articolul Critică la opera lui Ioan Rotaru. 7/

• în ultimul an de studenţie colaborează cu 
Bogdan P. Hasdeu ia elaborarea lucrării Dicţionarul 
limbii istorice şi poporane a românilor, 1887-1898, în 
patru volume, răspunzând „anchetei dialectale prin 
corespondenţă” , despre graiul „dinspre izvoarele 
Someşului Mare” . Acest dicţionar este continuat de 
Alexandru Philippide, apoi preluat, la îndemnul 
Academiei, de Sextil Puşcariu, care l-a avut 
colaborator apropiat pe marele lingvist, născut în 
Poiana llvei, Sever Pop (1901-1969), la tipărirea 
primei părţi a Atlasului lingvistic român (1923-1933), 
ia care Ştefan Buzilă participă cu definiţii despre „Cal” 
şi „Casă” . Din tinereţe a studiat folclorul local, 
publicând în revista „Tribuna” din Sibiu, în 1890, 
articolul Nunta la ţăranul român din jurul Năsăudului, 
obţinând premiul întâi. Un alt material, Datini de pe 
Someş la înmormântări, a fost socotit rătăcit până în 
anul 1938. Publică numeroase studii, cum sunt: Lipsa 
instrucţiunii femeilor („Minerva", Bistriţa, 1892), 
Monografiile comunelor noastre („Revista Bistriţei", 
1909). A mai colaborat la „Revista Ilustrată" (Şoimuş, 
Reteag, Bistriţa), „Calendarul nostru" (Bistriţa), 
„Gazeta Transilvaniei" (Braşov), „Unirea” (Blaj) 8/, 
Revista graniţei năsăudene” .

Acţionează, alături de Virgil Şotropa şi Iuliu 
Moisil la înfiinţarea revistei cultural-istorice „Arhiva 
Someşană” din Năsăud (1924), unde publică 
numeroase studii şi articole. Acestea sunt: Adause la 
giografia lui Florian Porcius şi date despre Rodna, 
Autobiografia preotului Ioan Chita din Mintiu şi

genealogia a familie sale, Documente bisericeşti; 
Familia grănicerească Anton, Glume grănicereşti; 
Protopopii şi vicarii Năsăudului; O cerere în căsătorie de 
la 1847; O predică a vicarului Marian 9/ Au rămas în 
manuscris comunicări valoroase în primul rând 
Autobiografia sa, în două volumel 0/.

După opinia noastră, lucrarea de bază rămâne 
„Monografia comunei Sâniosif sau Poiana", scrisă şi 
tipărită în anii tinereţii (1910), având 358 pagini. Toate 
capitolele sunt de mare interes, însă ce o deosebeşte 
de alte monografii este genealogia familiilor de la 
întemeierea satului (1764-1766) până aproape de anu! 
scoaterii pe piaţă. Critica vremii a primit-o cu mare 
interes şi laude, socotind-o cea mai valoroasă lucrare 
de acest gen. Perenitatea ei se simte şi acum, după 
aproape un secol, când contemporanii îşi caută originile 
familiei. Pentru activitatea sa în cadrul bisericii, regele 
Ferdinand l-a decorat cu „Răsplata Muncii" în 1923, iar 
în anul 1930, cu „Steaua României” cu grad de ofiţer. 
Preotul Buzilă s-a căsătorit, în anul 1890, cu Regina Bal, 
fiica preotului losif Bal din llva Mare. Au avut 11 copii, 
toţi s-au născut în Poiana llvei. 11/

Vicarul Buzilă a rămas pentru poienari un model 
de gospodar greu de egalat şi azi, după atâţia ani. Pe 
lângă casa mare şi frumoasă, şi-a construit acareturi 
pentru animale: vaci, cai, porci, o stupină cu peste o 
sută familii de albine, care polenizau, primăvara, florile 
unei livezi cu o mare varietate de pomi, ordonaţi în 
coloane drepte ca în desen. A folosit asolamentul în 
cultura plantelor şi a semănat trifoi, lucerna etc. Spiritul 
de bun gospodar l-a urmărit până la sfârşitul vieţii. Cu o 
săptămână înainte de a muri, ţintuit la pat a chemat pe 
badea Anchidim I. Ureche, atunci un fecior în jur de 20 
ani, rugându-l, cu voce slăbită, să urmărească zborul 
albinelor şi să noteze familiile care necesitau hrană. 
„Apoi du-te în livadă şi vezi dacă au înflorit trei peri din 
rândul al doisprezecelea, iar când te întorci, urcă în 
podul şurii, să vezi dacă ajunge fânul la vaci până creşte 
iarba. Simt că puterile mă lasă şi nu ştiu ce s-a face biata 
Reghina singură."

După ce l-a informat pe domnul vicar de cele 
văzute, acesta a reluat dialogul, mai mult pentru sine: 
„Am trudit mult în viaţa mea, ca să rămână ceva după 
mine la familie şi satului acesta... Să ştii, mă Anchidime, 
că eu nu am fost numai popă, dar şi agricultor, apicultor, 
pomicultor, să vadă credincioşii mei că omul nu trăieşte 
numai cu lapte şi brânză". La despărţire i-a zis: 
„mulţumesc pentru pachetul de ţigări. Eu nu am fost 
mare duhănaş, am cetit şi scris mult noaptea, la lampa 
de petrol, şi mai aprindeam câte o ţigară; asta-i boala 
scriitorilor". 12/

în 8 mai 1944 sufletul său s-a urcat la steaua pe 
care a căutat-o timp de 79 ani-.-înmormântarea a avut loc 
în 10 mai, atunci, Ziua Naţională a românilor, atât de 
dragă lui, pentru că vicarul Buziîă a fost un mare român. 
Au venit numeroşi preoţi, oameni politici, prieteni, 
colaboratori şi mult popor. Cei care au luat cuvântul, 
chiar şi preoţii, se adresau cu cuvintele: „badea Ştefan” , 
„adorm itul în Domnul badea Ştefan", aceasta 
însemnând probabil U(1 respect mai mare, mai complex 
decât funcţia pe care a avut-o. „Badea" reprezenta 
înţeleptul, omul cu mare experienţă de viaţă. în plin 
război, cei care l-au cunoscut au avut o zi naţională de 
10 mai cernită, tristă şi jalnică, ca sunetul clopotelor, la 
auzul cărora lacrimile te trădau fără sâ vrei.

Ştefan Buzilă a lăsat în urma sa, o biserică, o 
casă parohială, o gospodărie frumoasă, multe studii şi 
cercetări istorice, o parohie în care toţi locuitorii erau 
credincioşi de o moralitate impecabilă, un model de 
viaţă şi de muncă greu de egalat. Azi, după 60 de ani de 
la dispariţia fizică, umbra sa tainică menţine în Poiana 
puterea credinţei. în anii senectuţii mele, imaginea 
bătrânului vicar, cu fuiorul bărbii nins de vremi, 
amplificată de faptele sale, mi-a uşurat mersul 
modestelor cuvinte înşirate aci.

OFILAT VARVARI

Note:
7/ leronim Marţian, Vicarul Ştefan Buzilă (1865- 

1944), fiu al Rebrişoarei, "Răsunetul” nr. 1048, 5 febr. 
1994.

8/ Ibidem, nr. 1053, 12 febr. 1994, nr. 1059, 22 
febr. 1994.

9/ Onisim Fipoiu, Repertoriul "Arhiva 
Someşană" (1924-1940), "Arhiva Someşană", Ed 
Tipomur, p. 157.

10/ leronim Marţian, Art. cit 
11/ Vezi genealogia familiei 
12/ Anchidim I. Ureche, Amintiri dibntr-un sat de 

munte, caiete manuscris.

jDslârte._________ _______ ______ _

fU im -jţiU  k  (S5 )
Aşa cum am promis în închierea episodului anterior, vom prezenta 

în continuare, în ordine cronologică, numele tuturor învăţătorilor 
atestaţi în documente, care au deservit învăţământul din comuna 
Maieru de-a lungul timpului (până în anul 1944) 1/.

I. La şcoala m ănăstirească (începând cu secolul al XVII-lea 
până în anul 1770) Dieci, feţi, călugări şi preoţi, în incinta mănăstirii din 
Dragomana.

1738 Maftei Siârciu, „fără calificaţiune” ; 1740 Vasile dascălul; 
1750 un „ludimagistru", nenumit în documente; 1759 Roman Ureche 
şi Nechita Diacul; 1761 Gavrilă şiGherasim .fără calificare

II. La şcoala triv ia lă , în tre  an ii 1770 (1766?)-1816:
1766 • 1769 popa Cosma din Marmaţia; 1804-1816 subofiţerul 

Nicolae Istrate.
Iii. La şcoala parohială, în tre  anii 1816-1825:
1816-1825, în continuare, Nicolae Istrate.
IV. La şcoala „P opora lă ” -confesionalâ, în tre  anii 1825-1877: 
1825-1838 bătrânul Nicolae Istrate; 1839-1863 Toader Pop

1863-1864 Mihail Domide; 1848-1849 - Ştefan Utalea; 1864-1866 
Vasile Pop. fiul lui Toader Pop; 1866-1869 - Ştefan Utalea, a doua oară; 
1869-1870 „ştudentul" Bela Kemeny; 1870-1871 Vasile Pop, a doua 
oară, câteva luni; 1871-1873 Ioan Cosma; 1873-1875 Vasile Chiţan. 

a) Perioada cu 2 învă ţă to ri, între anii 1875-1888:
1895-1908 Dumitru Boşca-senior; 1877-1879 lacob Hangea; 

1879-1881 teologul Vasile Pop; 1881-1906 Vasile Tofan. 
b. Perioada cu 3 învă ţă to ri, în tre  anii 1902-1920:
1888-1902 Dumitru Boşca-senior, Vasile Tofan şi Alexandru 

Jarda.
c) Perioada cu 4-6 învă ţă to ri, în tre  anii 1902-1920:
1908 Dumitru Boşca-senior; 1908-1913: Alexandru Mureşan şi 

EmilDărăban; 1913-1914: Silvestru Ureche.
2.1908 Alexandru Jarda; 1905-1906 Dariu Pop; 1908-1913 E- 

Dărăban; 1910-1920 Constantin Partene.
3.1906: Vasile Tofan; 1905-1920: Dumitru Boşca, junior; 1906 

Maxim Buia, două luni.
V. învă ţă to rii ş co lii com unale de stat m aghiare:
a) Perioada cu un s in gu r învă ţă to r: 1877-1910 Vasile 

Rebreanu, tatăl marelui romancier Liviu Rebreanu); 1888-1898 - Iustin 
Pop; 1898-1900 Petre Rogneanu, 1900-1901 şi Silviu Coruţiu 1901- 
1920.

b) Perioada cu 2 învă ţă to ri: 1910-1919 Siiviu Coruţiu şi 
Gheorghe Tudoran 1910-1911.

VI. La şcoala de stat rom ână după 1919:2/
1919-1930: Dumitru Boşca, junior; 1919-1938: Silviu Coruţiu 

(apoi, ca pensionar, până în 1957); 1919-1946: Constantin Partene; 
1919-1925 Florea Zinveliu; 1921-1928 Carolina Boroşiu; 1925-1930: 
Ion Dumitraşcu; 1929-1930: Ion Tomuţa; 1930-1935: Leontina 
Pongraţiu; 1932-1946 (şi în continuare): Dumitru Vranău; 1934-1946: 
Silvia Vranău; 1036-1937: Aurel Cleja; 1936-1940: Maria Băştinaşiu 
(căs. Oprea); 1936-1937: Ana Părăuşan; 1936-1937: Ioan Sfrângeu;
1937-1938: Gălan D. Ion şi Gălan Georgeta; 1938-1943: Maria llieşiu;
1938-1940: Titieni Dumitru, Mureşan Dumitru, Pop Paulina (maistră de 
gospodărie) şi Oprea Traian (agronom); 1939-1940: Anastasia Rusu 
(maistră de gospodărie; 1939-1940: Ioan Telcean, care a funcţionat 
până în anul 1979)

Vil. în perioada ocupaţie i ho rtys te  (1940-1944):
1940-1944: Constantin Partene; 1940-1943: Maria llieşiu; 1940 

1941: Moszes Bâla şi Moszes Maria; 1941-1944: Vasile Molnar 
(director) şi Maria Molnar; 1941-1944: Iuliu Burjan şi Cătălina Burjan; 
1941-1944: Szentpaly N.; 1941-1944: Teodor Sima şi Maria Sima; 
1940-1944: Maria Kieszin; 1942-1944: Gheorghe Flinta; 1941-1942 
Dodo Denesz şi Ioana Bensa

NOTE BIBLIOGRAFICE:
1/ După Emil Boşca-Mălin: Contribuţii la monografia comunei Maieru, 

însemnări pe răbojul vremii, Cluj, 1936, Tipografia „Românul", pag. 25-28.
2/ Vezi arhiva Şcolii Primare Maieru, nr. 55/1927, Buletinul şcolar nr. 

18/1927 şi Arhiva Şcolii Primare Maieru, 1936-1944.

Erată:
Din neatenţie, s-a omis bibliografia episodului 34 din lucrarea Maieru, 

file de monografie, apărut în „Cuibul visurilor", nr. anterior, nr 4 (63), pag. 3. 
O publicăm mai jos:

1/ Lazăr Ureche, Fondurile grănicereşti năsăudene (1851-1918), Ed. 
Presa Universitară Clujeană, 2001, pag. 7;

2/ Vasile Bichigean, Statutul grăniceresc, în Arhiva Someşană nr. 9, 
Năsăud, 1928, pag. 118;

2/ Sever Ursa, Monografia Şcolii Generale, judeţul Bistriţa-Năsăud, 
lucrare în manuscris, în Muzeul „Cuibul visurilor”, Maieru, pag. 52-54.

(va urma)
SEVER URSA

MULŢUMIRI
Conducerile muzeului „Cuibul visurilor” şi a revistei 

omonime, precum şi a Cercului Astra Maieru aduc calde şi sincere 
mulţumiri următorilor domni, care, recent, au înţeles să ne sprijine 
financiar şi documentar:

ZAHARIA HORGA, şeful Agenţiei de dezvoltare, filiala 
Rodna, prof.univ.dr. AUREL CLEJA, Bucureşti, ing. PANTELIMON 
AVRAM, Târgu Mureş, colonel-magistrat RADU TRAIAN BOB, 
Timişoara, av. dr. HORAŢIU BOB, Timişoara, dr. IOAN N. 
URECHE, Cluj-Napoca, ALEX POP, S.U.A., LAZĂR OMETIŢĂ, 
Irlanda.

Fără a rămâne la această simplă nominalizare, în scurt timp 
vom reveni cu informaţii detaliate, aşa cum am făcut-o şi altădată.

SEVER URSA
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cleric şi cărturar sau între Năsăud şi Gherla (2)
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în vara anului 1864 îşi termină studiile la Viena, la „S. 
Barbara” unde,, spune un biograf al său, „îşi desăvârşeşte 
însuşirea limbilor clasice: elina şi latina, apoi cele modeme: 
germana, franceza şi italiana” ! /  fapt ce va favoriza suficient 
de multe traduceri şi compilaţii în sfera literaturii religioase.

Solicita un post la Teologia din Gherla, dar nefiind 
posturi libere, este angajat ca protocolist şi arhivar la 
cancelaria episcopiei, unde rămâne până în 1865, angajare 
favorizată de vicarul Macedon Pop. in august, acelaşi an, 
ziua 21, este numit profesor provizoriu la Gimnaziul din 
Năsăud, în urma unui concurs. Aici începe o muncă deosebit 
de rodnică, la clasă predând limbile română, elină şi latină, 
iar în afară preocupându-se de scris, de societatea de 
lectură a elevilor, cât şi de viaţa culturală şi socială a târgului. 
La trei ani de la sosirea în liceul al cărui elev a fost, este 
promovat ca director „interima!” în conferinţa „corpului 
profesoral din 31 august 1868, fiind recomandat cu 
majoritate de voturi” 21. îndeplineşte această funcţie până în 
februarie 1869, fiind al doilea director al vestitului liceu din 
Ardealul de Nord, după vicarul Grigore Moisil. De fapt, liceul 
năsăudean a funcţionat atât de bine şi cu rezultate 
remarcabile deşi a fost condus vreme de şaptesprezece ani 
doar de directori „interimali” sau „provizori” . Ioan Ciocan a 
fost primul director „ordinar definitiv” prin numirea de către 
guvern la 31 august 1880.

în această perioadă, numele lui Ioan Papiu se leagă de 
o i n s t i t u ţ i e  de c u l t u r ă  s p e c i f i c ă  A r d e a l u l u i ,  
Casina/româneascăl.

în anul 1868, decembrie 19, este în rândul celor care 
pun bazele Casinei năsăudene 31, club de „însoţire, cultură, 
petrecere". îmediat, în ianuarie a anului următor. 1869, 
redactează, în colaborare cu dr. Ştefan Pop, statutul 
Casinei. în regulament se află o frumoasă dispoziţie, ce sună 
în termenii următori: „în sala Casinei, în afară de membri, pot 
intra numai pasageri de o conduită convenabilă".

în articolul „Biblioteci şi bibliofili" 4/, nesemnat, dar 
'.ontinuat în numărul următor sub titlul „Addenda” şi semnat 
ou iniţialele I.E.N. (sigur losif E. Naghiu), cataloghează 
biblioteca Casinei ca „a doua bibliotecă năsăudeană” ; şi nu e 
de mirare că bibliotecarul ei a fost vreme îndelungată 
bibliofilul, membru de onoare al Academiei Române, Iuliu 
(Iulian) Marţian. Să privim abonamentele (numai) ale 
Caisnei 51 pe anul 1869, când cei doi, amintiţi mai sus, 
alcătuiau statutele ei Pare de natura unui fapt puţin credibil 
ca ea să aibă un număr de douăzeci şi unu de abonamente, 
cuprinzând im portante le publicaţii rom âneşti de la 
Budapesta, Viena, Roma, Bucureşti, Cernăuţi, Braşov, Blaj 
etc. precum şi cele în limbi străine: ungureşti şi nemţeşti. Nu 
ne putem abţine să nu amintim o parte din ele: Gazeta 
Transilvaniei. Transilvania, Arhivul, Federaţiunea, Telegraful 
român, Ateneul român, Familia, Concordia, Amicul 
poporului, Foaia Societăţii din Cernăuţi, Convorbiri literare, 
Zukunft, Osten, Reforrn, Neue Freie Presse, Kolozsvari 
Kozlony.

Nu se poate spune că intelectualii năsăudeni nu erau 
informaţi, dar ele satisfăceau şi nevoile multor publicişti a; 
zonei. Atât publicaţia, cât şi cartea erau puse şi ia dispoziţia 
elevilor. Mai mult, şi Casina care era un club al adulţilor, îşi 
punea uneori localul la dispoziţia elevilor, sau erau invitaţi 
elevii excepţionali. Aceiaşi I.E.N. (losif E. Naghiu) 
precizează că viitorul Patriarh al României, Miron Ilie 
Cristea, elev în clasa a VIl-a, şi-a susţinut prima expunere la 
Casinâ cu tema „Portul popular".

în perioada r ^săudeană, Ioan Papiu se căsătoreşte cu 
fiica preotului d n  Bâbeni, jud. Someş, Ioan Cheseli- 
Dragomir, Maria, care mai trăieşte doar trei ani (până în 
1869). De aici înainte, întreaga lui energie şi iubire de 
semeni se va răsfrânge asupra elevilor săi, asupra formării 
lor depline, memorialistica evidenţiind ajutorul dat elevilor 
săraci prin hrană şi adăpost în chilioarele sale. Şi în Năsăud 
organizează patru baluri cu strângere de fonduri, după moda 
timpului, cu precizarea că unul a fost pentru .remunerarea 
ştudenţilor buni” , „şi unul pentru ajutorarea ştudenţilor 
bolnavi”.

La 4 februarie 1869 este numit de către Ministerul 
,'ustiţiei ungar în calitate de „spiritual la Institutul Corector din 
Gherla", unde a slujit timp de douăzeci şi doi de ani (până în 
1891), „fără cârtire şi cu multă apropiere de sufletele celor 
mai nenorocite fiinţe umane” 6/, lucrând pe tărâm literar, 
didactic, religios, publicând numeroasa scrieri, Abecedar şi 
un Legendar (4 ediţii), Gramatica limbii române pentru 
maghiari (manuscris), Gramatica limbii române pentru 
şcolile inferioare, 1883, după T. Cipariu, Rezultatele 
filosofiei, traducere după losif Frapporeti, 1885, Cuvântări 
bisericeşti (tom. I-IV, 1874,1885,1888), Predici funebre (voi 
I, II), Dreptul canonic (200 coli ms,), Oriens catholicus, cel 
mai vestit op, spune Foaia bis. din Blaj, alte traduceri şi 
compilaţii. De evidenţiat este faptul că în anul 1879 câştigă 
concursul pentru cea mai bună carte de sfaturi pentru 
„nefericiţii prinsonieri din penitenciare” , organizat la 
Vasz/Ungaria, cu lucrarea „Doctorul sufletesc şi sfaturile lui",

publicată în 1882 şi ediţia a Vl-a în 1899. Lucrarea are un 
caracter moral-religios, cu adresare „celor ce sunt aproape 
de a scăpa din închisoare".

în Gazeta Transilvaniei, numerele 224, 225/1898 şi 
101, 102/1902, prezintă cărţi vechi bisericeşti, foarte rare şi 
preţioase, din biblioteca personală. Descrie pe larg Praxisul 
tipărit la Braşov de către Coresi între 1570-1580, pe care T. 
Cipariu îl aminteşte în „Anaiecte Literare” . Dă fragmente 
alăturate din Praxis, Noul Testament de la Bălgrad-1648 şi 
din Biblia de la Blaj, 1795. Se zice că impresionanta lui 
bibliotecă a moştenit-o protopopul Ioan Coste, a cărui soţie, 
Veronica, era nepoata lui Papiu. Se vorbeşte de 600 de 
volume în diferite limbi, pe care Coste le-a dăruit Vaticanului 
şi Institutului Oriental din Roma. Interesant este faptul că 
profesorul blăjean. printr-un concurs de împrejurări, 
recuperează Praxisul şi-l predă Bibliotecii Academiei,

Am relatat despre omenia şi generozitatea lui Papiu N- 
ar fi întreg dacă n-am pomeni şi fundaţia ce funcţiona la 
Gherla cu numele lui, din care „3-5inşi au avut stipendii, mai 
ales negrăniceri şi fiii de preot 71. Deşi avea o valoare 
confirmată în timp, atât pe linie preoţească cât şi 
cărturărească, Ioan Papiu ajunge spre finalul vieţii la funcţiile 
înaite în cea mai întinsă episcopie, cea a Gherlei. Este 
director al preparandiei diecezane, prefect al tipografiei, 
inspectorul şcolilor, vicar, mare prepozit, preşdinte al 
Reuniunii învăţătorilor gr. cat. din jurul Gherlei, membru al 
Reuniunii înv. din Sătmar, Bistriţa-Năsăud, Blaj. Moare în 
sept. 1902, „în al 67-lea an al vieţii şi al 37 al preoţiei” 8/.

G. Bariţiu a simţit cum puţini au făcut şi a proclamat 
tranşant imperativul perioadei, la care ne-am referit, 
perioadă frumoasă, completă şi vetustă, care trebuie 
statuată altfel: „Destul am fost crescuţi atât amar de vreme 
curat călugăreşte, popeşte şi bizantineşte, să mai cercăm în 
câtva şi milităreşte şi europeneşte" 9/.

ION POENARU

1/ E. Elefterescu-ioan Papiu, în Vatra, nr. 9-10,1937.
2/V. Şotropa-N-Drăganu Istoria şcoalelor năsăudene, 

Năsăud 1913, p. 321.
31 V. Şotropa Năsăudul de altă dată, în Arhiva 

Someşană, nr. 9,1936, p.36.
4/ Paiuri năsăudene, an II, nr. 13,10 martie 1944, p.5.
5 /V. Şotropa, op.cit. la nr. 3.
6/ T. Tanco Cărturarul Ioan Papiu, în Virtus Romana 

Rediviva, voi. IV, p. 177
7/V. Şotropa-N.Drăganu, op.cit., p.366.
8/ Sematismul de Gherla pe anul 1914. Fixează ziua 

morţii în 7 sept. E Elefterescu în 6 sapt., iarT. Tanco în 8 sept. 
Firesc că numai una este valabilă, iar noi optăm pentru data 
Şemantismului.

9/G . Bariţiu, Transilvania, nr. 1,1874.

în anul morţii dramaturgului, George Coşbuc 
publica în 1.12.1912, în revista „Flacăra” (an II, nr. 7) 
articolul „Amintiri despre Caragiale” în care 
povesteşte despre ultima sa întâlnire cu autorul 
„Scrisorii pierdute’’. Acest lucru se întâmpla în 
staţiunea Carlsbad, la hotelul Kroh, în mai 1911, deşi 
cei doi plănuiseră să se întâlnească şi în vara 
următoare la Dresda. Se pare că I.L. Caragiale îl 
căutase pe poet special pentru a-i arăta un 
manuscris şi pentru a-l întreba dacă mai există vreun 
poet latin, în afară de Virgiliu, care scria „despre 
relaţiunile lui Eneas cu Dido şi despre moartea 
tragică a acestei regine semite”.

Caragiale i-a arătat un manuscris, în versuri, 
care avea 18 pagini, Coşbuc a frunzărit manuscrisul 
cu pricina şi şi-a dat seama că acţiunea se referea 
mai mult la arderea pe rug a reginei; la urmă, 
dramaturgul s-a adresat poetului: „Vreau s-o fac 
patriotică, Ghiţă, vreau s-o fac patriotică!”, dar, 
văzându-i uimirea „cum ar putea face patriotism 
român împrejurul morţii unei regine din Cartago”, a 
mai adăugat: „dar Virgil cum a îngrămădit atâta 
patriotism pe lângă moartea Didonei?" şi a scos „trei 
exemplare pe trei foi, rupte din cărţi, pe una textul 
original al lui Virgil, pe alta tradus franţuzeşte şi pe a 
treia foaie versurile aşa cum le tradusese Coşbuc, 
„acele cumplite versuri (584-630) ■ pline de o 
nepotolită furie şi de-o clocotitoare ură, şi din început 
până la sfârşit numai durere şi blestem”.

Din relatările „bardului de la Hordou” reiese că 
I.L. Caragiale intenţiona să-şi publice drama în 
„Românul” din Arad, deoarece se adresa mai mult 
românilor din Ardeal. Din păcate, Caragiale a trecut 
Styxul, iar despre soarta acelui manuscris nu am 
auzit dacă s-a descoperit, lată că, deşi Caragiale se 
autoexilase la Berlin, se interesa de treburile politice 
ale românilor, mai cu seamă a celor din Transilvania, 
dată fiind şi prietena acestuia cu dr. Vaida Voevod, 
deputatul ardelenilor în parlamentul de la 
Budapesta, şi scrisese ce! puţin jumătate dintr-o 
piesă adresată sufletului acestora. Nici unul dintre 
cei doi scriitori nu a trăit să vadă visul de aur, împlinit 
prin marele act de la 1 Decembrie, 1918: Unirea 
TUTUROR Românilor.

ICU CRĂCIUN

Soliloc In ziceri Înţelepte

fm m m m □ o u
Deseori auzim sau citim despre frumuseţea simplităţii. Uneori, sintagme ca „om simplu", „problemă 

simplă” etc, s-ar părea că minimalizează calitatea indiscutabilă a simplităţii.
Simplitatea nu e acelaşi lucru cu naivitatea, cu puţinătatea minţii, dare soră bună cu modestia, cu măsura 

şi cumpătarea.
De cele mai multe ori oamenii mari la suflet, bine cultivaţi, se disting prin simplitate. Simplitatea adevărată 

uneşte bunătatea cu frumuseţea, spune Platon. Şi cu credinţa, am adăuga noi,
Rochefoucauld, cu dreptate, observa că simplitatea, care ar trebui să fie o calitate naturală, are adesea 

nevoie de studiu spre a fi dobândită. Printre cugetările lui J. Joubert întâlnim aserţiunea aceasta, puţin, ironică: 
spiritele simple şi sincere nu se înşeală niciodată decât pe jumătate.

Se mai spune că simplitatea n-a stricat niciodată gustul. Moralistul La Bruyâre găsea că cele mai mari 
lucruri n-au nevoie de altceva decât să fie spuse cu simplitate, căci emfaza le dăunează, Sadoveanu al nostru 
scria despre folclorul românesc: „Simplu ca natura şi măreţ ca şi dânsa". Ibrăileanu adăuga: „Cea mai subtilă 
dintre plăceri este aceea de a fi simplu, modest, supus, prevenitor”.

Lucian Blaga era de părere că pe omul simplu îl recunoşti din aceea că se miră de toate, dar simplicitatea i- 
o recunoşti şi din aceea că de unele lucruri nu se miră destui.

Dar despre simplitate s-ar putea scrie la nesfârşit. Găsesc de cuviinţă să închei cu o celebră parabolă.
Se spune că ultimele cuvinte ale reformatorului religios ceh Jan Hus, condamnat la moarte pentru erezie şi 

ars pe rug în anul 1415, ar fi fost: „O, sancta simplicitas!" (O sfântă simplitate!). A rostit aceste cuvinte când a 
zărit o Diată bătrânică, simplă şi neştiutoare, care aducea vreascuri şi le arunca pe rugul lui, socotind că 
săvârşeşte astfel ofaptă bună care va fi răsplătită de mai marii zilei cu promisiunea fericirii viitoare,

ION DELAMARGINĂ
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I n /  p L e t c u -  -  A N C H I D I M  B O B  ( 3 )
2 martie 1899 - 29 ianuarie 1933

f D s i e v U

Considerăm demn de amintit faptul că îndrumarea spre 
caiea preoţească a familiei noastre s-a datorat în mare măsură 
şi înrudirii cu episcopul dr. luliu Hossu, -episcop greco-catolic, a 
cărui mamă era soră cu mama inginerului Flaviu Suluţiu din 
Milaş, judeţul Bistriţa-Năsăud, inginer căsătorit cu Florica 
Sângiorzan care era fiica inginerului silvic losif Sângiorzan cu 
studii la Viena şi Chaunitz, care era frate cu Florin Sângiorzan, 
tatăl văduvei Paraschiva Bob, Măriei Pop şi Ion Sângiorzan.

Este pilduitoare viaţa episcopului greco-catolic luliu 
Hossu, fiu de preot născut ia 1885, în Milaş, Judeţul Bistriţa- 
Năsăud, doctor în filosofie şi teologie, profesor de teologie şi 
preot militar, care după 1948 în urma Decretului nr. 358/1948, 
care scotea în afara legii biserica greco-catolică la 63 de ani din 
octombrie 1948, a fost supus unui calvar continuu printr-o 
recluziune de 22 de ani fiind internat la Dragoslavele Muscei, 
mănăstirea Căldăruşani, închisoarea Sighet, apoi la Curtea de 
Argeş, şi din nou la Căldăruşani, unde moare în anul 1970/28 
mai/ la vârsta de 85 de ani, fiind înmormântat la Cimitirul Belu

catolic Bucureşti, având totuşi bucuria că înainte de a muri în 28 
octombrie 1969 papa Paul al IV-lea (papă între 1963-1978) l-a 
numit in pectore (adică în secret) CARDINAL, aceeaşi bucurie 
având-o şi preotul episcop-mitropolit greco-catolic Alexandru 
Todeg care a fost făcut cardinal, decedat nu de mulţi ani, 1991.

Reînvierea bisericii greco-catolice din comuna Maieru a 
fost posibilă odată cu promulgarea Decretului nr. 126/24 aprilie
1990, care abrogă Decretul anterior nr. 358/1948, aceasta fiind 
recunoscută oficial, î,isă nici acum nu şi-a mai recăpătat toate 
drepturile, chiar după vizita Papei Ioan al ll-lea, fără a i se 
retroceda încă lăcaşele de cult şi averile acestuia, credincioşii 
greco-catolici contribuind şi ei, după putinţele lor, la edificarea 
lăcaşelor de cult, cea mai mare contribuţie având-o însă 
ajutoarele din străinătate şi papalitatea.

După anul 1990, slujitorii acestei biserici au fost preoţii 
Ioan Vranău, Emil Bagza şi Augustin Partene, iar în 1997 a fost 
sfinţită noua biserică greco-catolică din comună, ridicată prin 
grija şi strădania preoţilor greco-catolici Ioan Vranău şi Augustin 
Partene, neoboşiţi propovăduitori ai acestei credinţe.

în anui 2001 strădania slujitorilor bisericii greco-catolice 
din comuna Maieru a fost apreciată şi cu ocazia vizitei nunţiului 
apostolic (în latină: vestitor, trimis) Jean Claude Perisset, 
reprezentant al Sfântului Scaun în România, şi a sanctităţii sale 
Papa Ioan Paul al ll-lea, ambasadorul Vaticanului în România, 
care sprijină formarea de preoţi, teologi şi surori în credinţa 
catolică.

Este demnă de remarcat activitatea neobositului preot 
greco-catolic Ioan Vranău, născut în Maieru, cu care eu, Horaţiu 
Bob, am fost coleg de clasă şi de liceu la Năsăud, în clasele 7-a 
şi 8-a, după revenirea mea din Refugiu ia Cedarea Ardealului 
de Nord, în 1940.

în 1947, amândoi ne-am început studiile universitare la 
Cluj eu cele juridice iar Ioan Vranău cele teologice care au fost 
întrerupte odată cu desfiinţarea Academiei Teologice greco- 
catolice în 1948, reluate după 45 de ani, numai după atâţia ani

având posibilitatea ca să-şi profeseze mărturisirea de 
credinţă, în anii trecuţi profesând diferite activităţi în comună.

Dacă la început preotul Ioan Vranău a activat ca preot 
greco-catolic în comuna Maieru, împreună cu preotul Augustin 
Partene, de câţiva ani, după ce a slujit la Sângeorz-Băi, s-a 
dedicat cu trup şi suflet bisericilor din Rodna, Şanţ, şi liva Mare
- Receiea, aici reuşind ca să ridice şi să sfinţească nu de mult 
noua biserică greco-catolică, făcând slujbe la toate trei 
bisericile în fiecare duminică, la cea de la Ilva Mare Receiea, 
trecând dus şi întors, peste dealurile din Rodna, pe orice 
vreme, fie iarnă, fie vară, primăvară ori toamnă, în câteva 
rânduri însoţindu-l şi eu, Horaţiu Bob, ca fiu de preot şi bun 
prieten al acestuia.

Este de lăudat această devoţiune creştinească rar de 
întâlnit, şi poate neegalată până acum, la care se adaugă şi 
ataşamentul celor doi fii de a sluji această credinţă dedicându- 
se preoţiei, numele preotului greco-catolic Vranău Ioan fiind 
încrustat cu litere de aur la intrările din bisericile noi greco- 
catolice din Maieru, Sângiorz Băi şi Ilva Mare Receiea, 

celelalte slujbe având loc deocamdată în casa 
cumpărată şi amenajată ca biserică în comuna Rodna şi 
într-o casă a unui credincios în comuna Şanţ.

Ca buni credincioşi greco-catolici, noi, fraţii 
Horaţiu şi Radu Traian Bob, am donat încă la 24 
decembrie 1997 pentru biserica din Maieru suma de 1 
milion de lei, regăsindu-ne în ea şi rugându-ne ori de câte 
ori treceam prin comună.

în ce ne priveşte pe noi, cei rămaşi după moartea 
preotului greco-catolic Anchidim Bob, la 29 ianuarie 
1933, văduva Paraschiva Bob şi copiii Horaţiu atunci de 
4 ani şi Radu Traian de numai 1 an şi jumătate, am avut 
de înfruntat multe privaţiuni răzbătute din greu, mama 
fiind absolventă a Liceului de fete din Sighet- unde l-a 
avut ca director pe Cornel Sînjoan, cel care i-a fost 
profesor mai înainte şi elevului Anchidim Bob. la Năsăud 
a trebuit să se încadreze în muncă, ca oficiantă de poştă 
la Cluj, şi apoi ca dirigintă autorizată de poştă la Aghireşu 
din judeţul Cluj, iar noi copii Să ne formăm pregătirea 
şcolară urmând clasele primare în comuna Rodna unde 
erau bunicii noştri, iar eu Horaţiu afiându-mă în vacanţa 
de vară la mama mea în comuna Aghireşu, judeţul Cluj, 
unde era dirigintă de poştă, odată cu cedarea Ardealului 
de Nord, în 1940. împreună cu ea ne-am refugiat în 
România, peregrinând pe la Braşov, Bucureşti şi Brăila, 
unde mama mea a ocupat diferite funcţii, iar eu am fost 
repartizat pentru continuarea studiilor la Liceul din 
Dumbrăveni Târnava Mică, apoi la Brăila, fratele Radu 
Traian rămânând la bunici, continuându-şi cu greu 
studiile în timpul ocupaţiei maghiare la un liceu din 
Năsăud, şi apoi acesta desfinţându-se la un altul din Cluj, 
reîntâlnmdu-ne cu toţii doar în 1945, după revenirea 
Ardealului la România, continuându-ne studiile liceale la 
Năsăud şi apoi de cele juridice la Universitatea din Cluj, 
întâmpinând mari greutăţi materiale şi îndeosebi datorită 
originii sociale, fiind fii de preot amplificate cu o altă 
origine socială întrucât mama noastră s-a recăsătorit cu 
magistratul dr. Ion Şerban, fost procuror şi judecător şef 
în comuna Rodna', judeţul Bistriţa-Năsăud, îndepărtat 
din magistratură în anul 1948, trebuind a suporta şi 
această consecinţă politică avută în vedere în perioada 
şcolarizării noastre. Dar, datorită comportamentului 

nostru şi rezultatelor meritorii la învăţătură, am reuşit să 
învingem aces,te piedici, formându-ne ca jurişti, eu, Horaţiu 
profesând ca şi consilier juridic, notar de stat şi avocat, iar 
Radu Traian ca magistrat militar, cu gradul de colonel.

De mai mulţi ani, noi copiii suntem rămaşi singuri 
întrucât mama Paraschiva a decedat în anul 1995, iar cel de-al 
doilea soţ Ion Şerban a decedat în 1997, amândoi fiind 
înmormântaţi în curtea Bisericuţei din Deal, lângă tatăl nostru, 
Anchidim Bob.

Aici , la Bisericuţa din Deal, în amintirea tatălui nostru 
Anchidim Bob, încă cu mulţi ani în urmă, a fost ridicat un 
monument de marmură neagră, cu fotografia preotului 
Anchidim Bob, preot greco-catolic 1899-1933, fiind înscrisă 
de soţia Paraschiva născută Sângiorzan, cu un verset 
înălţător: „Credinţa-n zilele de-apoi, E singura tărie-n noi", luat 
din Moartea lui Fulger de*George Coşbuc, care sfârşeşte cu un 
mare adevăr: „Din codru rupi o ramură, Ce-i pasă codrului de 
ea! Ce-i pasă unei lumi întregi De moartea mea!"

Noi, cei râmaşi, ne mai mângâiem cu amintirea mamei 
noastre şi cu hramul bisericuţei care poartă numele de 
cuvioasa Paraschiva, ridicată încă din 1838, cu mult înaintea 
celei din sat, cu hramul Sfântului losif, ridicată numai în 1871.

Reprezintă un adevăr cuvintele lui Cicero în De fato 
Homini necesse est mori adică „Toţi oamenii trebuie să 
moară", dar, morţilor noştri ie închinăm o lumină aprinsă şi o 
aducere aminte aici pe pământ, şi aceasta:

Ad maiorem Dei gloriam Spre mai marea mărire a lui 
Dumnezeu.

Prezentare făcută de fiii:
Avocat dr. Horaţiu Bob
Magistrat colonel Radu Traian Bob

Timişoara aprilie 2003

C&tmnd Cultural dm 
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Scurt istoric al căminului 
cultural „M ăgureanul” din 

Măgura 
Ilvei
in publicaţia 

„Solia" (Năsăud, an.
II, nr. 7,8,9,1937, pp. 
39-40) în articolul 
„ I n a u g u r a r e a  
căminului cultural 
M ăg ur e an u l  din 
comuna  Măgura 
Ilvei” Al. A. Chirgan 
povesteşte despre 
evenimentul ce a 

• w ,  * • avut loc în data de 20JVaqum -Jlpei iulie 1937 La data
v  respectivă, în centrul

satului Măgura Ilvei 
se afla ca şi astăzi, de altfel, biserica construită între anii 1903- 
1905 prin obolul protopopului Zaharia Bulbuc; lângă ea era 
Monumentul Eroilor Măgureni, o cruce uriaşă pentru a aduce 
aminte trecătorului de tinerii măgureni care „s-au jertfit pentru 
înfăptuirea unirii" (art. cit.); lângă monument era un stejar 
tânăr, pe vremurile acelea, pe care locuitorii l-au numit 
„stejarul unirii”; urma, apoi, Primăria cu postul de jandarmi, iar 
peste drum şcoala şi noul cămin cultural, construit prin 
eforturile directorului şcolii de atunci, învăţătorul Ion 
Moldovan. Deviza noului locaş de cultură a fost stabilită de 
acest inimos dascăl: „sănătate, muncă, minte, suflet". Din 
documentele aflate la Muzeul de Artă Comparată din 
Sângoorz-Bâi am aflat că acest cămin s-a înfiinţat, de fapt, în 
1929 şi avea doar 10 membri înscrişi. Menţionez că, la 
construirea clădirii, directorul a fost ajutat de fostul primar, 
llarie Moldovan, dar şi de primarul care exista pe vremea 
aceea, Irimie Dărăban; piatra de temelie a fost pusă in data de 
4.11.1935 Iniţial, mâqurenii au avut doar 45 de bârne, dar 
printr-o dăruire exemplară au reuşit sa termine lucrarea în 2 
ani şi 4 luni. Serviciu! divin pentru sfinţirea căminului a fost 
oficiat de; protopopul Zaharia Bulbuc, protopopul Simion Pop 
din Rodna şi preotul Ovidiu Bulbuc. Au luat cuvântul: preotul 
Ovidiu Buibuc, preşedintele căminului, protopopul Zahan, 
Bulbuc, protopopul Simion Pop şi directorul Ion Moldovan 
Acesta dm urmă a arătat câ noul locaş de cultură avea la data 
respectivă: un dispensar cu medicamentele necesare, o 
bibliotecă cu 400 de volume (bibliotecar fiind Anton Ruşti), un 
muzeu ai satului o pepinieră de altoi (condusă de Dionisie 
Mici). Din partea Fundaţiei Culturale „Principele Carol" a vorbit 
Aurel Boia, şeful echipei regale din Şanţ. Alăturat publicăm şi o 
veche fotografie de la inaugurare, fotografie care se află în 
arhiva muzeului de Artă Comparată din Sângeorz-Băi.

ICU CRĂCIUN

j O n s e M t u i y i

Motto: 
Despre viaţa poetului 
De nouă vămi scriu

Aruncat-am bila spre fosforescentele bile şi victorios o 
urmăream în mersu-i implacabil când brusc se opri şi cu viteză 
sporită porni către mine...

Plecasem pe strada goală, spre tine. Aproape de înalta 
clădire ajunsesem. Aproape de ceas. Când brusc şuvoiul de 
oameni vorbind mă luară şi mă lăsară în câmp...

Singur acasă. Televizorul l-am închis şi mă culcasem. 
Brusc ceva se schimbă în jururi. Spre veioza întinsei mâna şi-n 
gura uneifiare nimerii. De unde? Dar...

Se îrnprimâvărase, Zăpada se topise demult. Hotărâsem 
să-ţi culeg un mănunchi de crengi înflorite, de zarzăr. Geamul I- 
am deschis şi focul zăpezii mă arse...

Cu mâna-mi mângâiam faţa şi mereu mă priveam în 
oglindă Ocean de flăcări, chip filiform, peşte, pasăre, menhir. 
Lup, zimbru. Şi-al optulea chip ce nu-l pot descrie...

Mereu ceva vine şi-mi opreşte mâna să scrie, ochiul să 
vadă, mâna să mângâie, ochiul să plângă, mâna să cuprindă, 
ochiul să mulţumească, mâna să dezvelească, ochiul...

Băiat trebuia să fiu îmi zise-şi totuşi sunt fată nu e nimic i- 
am zis şi totuşi ea vorbi nu e nimic, dar mă doare lumina 
bărbătească din tine şi-ntotdeauna ceva mă opri...

Nu sunt singur, am ţipat către marile stele şi-atunci văzui o 
stea coborând şi-aşezată pe umărul meu mă obligă să-mi 
privesc umărul drept. O stea asemenea era pe acesta...

Am scris scrisoarea spre tine. Poemul. Dar sigur nu va 
ajunge. Cine-o va citi mă va lovi cu bulgări' de aur topit şi-ncet, 
încet îi voi mulţumi. «Floare să fii ca mine ş i..."

•Brusc zăpadă

FLORIN GRIGORIU
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La vârsta rodniciei literare-poetice 
ilarei Cleja la 87 de ani

A c u m  c â n d  
om u l de c u ltu ră  
AUREL CLEJA se 
a flă  la o vâ rs tă  
m atusa lem ică , ca 
u n  s i m b o l  al  
longev ită ţii b iblice 
avem îndatorirea să 
ne a p ro p ie m  de 
prezenţa acestu ia  
p r i n t r e  n o i ,  
r e c u n o s c â n d u - i  
v a l o a r e a  
p r o f e s i o n a l  
d i d a c t i c ă  câ t  şi 
l i t e r a r - p o e t i c ă  
s t r ă b ă t u t ă  d e - a  
lungul anilor.

Aurel C leja are 
o viaţă încărcată, 
devenind pentru noi 
o legendă vie, dar 

d incolo de asta, răzbate persistent im aginea vie a 
OM ULUI, a fiin ţe i înţelepte, care, în lunga sa viaţă 
deosebit de frăm ântată, şi chiar chinuită, a adunat multă 
experienţă, pe care ne-o îm părtăşeşte şi nouă.

Consem nările din periodicul de Cultură „Cuibul 
visurilo r” , anul V II/4-53-august 2002, prezentate de 
profesoru l-d irector Sever Ursa un neobosit căutător în a 
face cunoscut oam enii de vază, privind întrebările şi 
ră s p u n s u r ile  p ro z a to ru lu i-p o e t A u re i C le ja , ne 
evidenţiază câteva crâm peie din viaţa acestuia petrecută 
prin locurile şi printre oam enii din alte vrem uri de care nu 
se poate despărţi n iciodată cât şi peregrinările nedorite

pe alte meleaguri, 
p ă s t r â n d u - l e  pe  
toate nepieritoare în 
gândurile de o rară 
profunzime.

Spre deosebire 
de alţi oam eni, mai 
puţin ori mai mult 
cunoscuţi, care după
o viaţă uşoară, fără 
greutăţi şi lipsită de 
griji, ascunzându-şi 
c h ia r o r ig in e a , şi 
ajunşi în funcţii mari 
şi nem eritate caută 
a-şi oco li anum ite 
perioade din viaţă, 
atribuindu-şi fel de 
f e l  d e  r o l u r i  
im portan te  Aure l 
C le ja  es te  de o 
s inceritate profundă, 
un fel de oprelişti, 

originea, studiile primare, norm ale şi liceale ca elev 
e lim inat din şcoală din cauza ideilor îna intate avute de 
tânăr contrare sistem ului politic şi social de atunci, 
regalitatea an ik • 1930-1940, care se îndrepta înspre 
hitlerism, fascism , tota litarism  ceea ce a culm inat cu 
cedarea Ardealu lu i de Nord, a Basarabiei, a Bucovinei şi 
a Cadrilateru lui şi apoi a îngrozitoru lu i celui de-al doilea 
război m ondial dovedindu-se un m artir al acestor 
suferinţe.

Totodată, nu-şi uită activitatea de apostolat ca 
dascăl în locurile natale, întreruptă brusc când, purtat pe 
fronturile  întinsei Rusii a junge la Cercul Polar Nord, 
reîntorcându-se în ţară cu mult după sfârşitul războiului 
sfârşitul anului 1946 cu un fel de a gândi, mult schim bat 
faţă de cel dinainte, ocupând im portante funcţii politice 
până la V icepreşedinte al Com itetului de Radio şi 
Televiziune concom itent afirm ându-se şi pe plan 
profesional înnobilându-şi apostolatul de dascăl (pe care 
l-au avut mulţi din fam ilie) cu pregătirea universitară 
superioară, ca profesor şi doctor în filosofie, preocupat 
de studiul ştiin ţe lor sociale, care cuprindea esenţa 
acestora: socialism ul ştiinţific, etica, filosofia şi Istoria 
Rom âniei specia lităţi deosebit de com plexe şi care 
cereau eforturi deosebite de cercetare, docum entare şi 
prezentare în noul sistem politic, instaurat după 23 
august 1944 mai ales că acestea se im puneau pentru 
prima dată ca studiu de învăţăm ânt.

Dar toate aceste realizări nu sunt deloc înlăturate ori 
socotite privilegii în noul sistem  politic şi nici ca o

recunoaştere a suferinţe lor îndurate pe front ci vieţii şi 
com portam entulu i dem n şi cinstit fără oscilaţii pe care I- 
a m anifestat întotdeauna.

O situaţie asem ănătoare a avut-o şi frate le Ştefan 
Cleja care în tim pul studenţiei, la Cluj ca m edicinist 
datorită convingerilor sale politice în aceeaşi perioadă a 
anilor 1930-1940 a fost exm atricula t din facultate, 
reuşind apoi să-şi defin itiveze studiile ca doctor, iar după
23 august 1944 a fost num it prefect de Sibiu, iar mai apoi 
am basador al ţării noastre în Bulgaria, Kuweit şi R.D 
Germania.

Ca origine - străbunii lui Aure Cleja sunt din Cleja 
Bacăului, cu descendeţi oieri, care prin transhum anţă au 
a juns  în A rd e a l, o p rin d u -s e  în Ţara  
Năsăudului la Salva unde s-a născut şi tatăl *
Ilie Cleja (1879-1954) care mai târziu a 
activat ca învăţător între anii 1914-1917, în r>
Rodna, unde în anul 1916 s-a căsătorit cu 
Ioana Tăpălagă, răm asă văduvă de război la 
numai 23 de ani (primul război mondial), 
îm preună ducând o viaţă destul de grea, 
având de crescut şi şcolarizat mulţi copii, iar 
Ilie Cleja, pentru m erite le lui şi iscusinţa de 
dascăl a fost avansat revizor şco lar şi mutat 
la Năsăud.

Mama lui Aurel Cleja Ioana Tăpălagă 
este fiica Irinei Sângeorzan, al cărui tată, 
G abrie l/G avrilă /S ângeorzan, cu o stare 
m aterială deosebită şi bine şcolarozat, 
cunoscând şi lim bile germ ană şi maghiară, a 
fost tim p de 20 de ani v iceprim ar în com una 
Rodna, în timpul Im periulu i Habsburgic din 
care cauză i se spunea şi Herr S, adică 
Domnul Sângeorzan, num e rămas şi astăzi ca poreclă la 
toată generaţia acestuia.

Pe lâ n g ă  Ir in a  S â n g e o rz a n  v ic e p r im a ru l 
G avrilă /G abrie l/Sângerozan a avut şi a lţi c o p ii printre 
care s-a rem arcat io s if  S ângeorzan , ajuns inginer silvic 
cu studii la Chaunitz şi V iena, care a trecut în România, 
ajungând adm in istra torul Dom eniilor Regale la Sinaia, 
apoi la c o b  S ângeorzan . cu studii de medicină la 
Budapesta şi V iena, ajuns doctor uman şi trim is pe front în 
Italia, Ucraina şi Rusia în prim ul război mondial, fiind 
otrăvit de unguri la sfârşitul războiului, fără a se mai 
întoarce acasă, şi pe F lo ria n  S ângeorzan , care şi el şi 
tatăl lui Gavrilă a fost foarte mulţi ani vice-prim ar în 
com una Rodna şi care a avut trei copii: Paraschiva, 
căsătorită cu Anchid im  Bob în Maieru, care din ultima 
clasă de liceu a fost luat şi dus pe fronturile  din Rusia şi 
Italia, reîntorcându-se acasă cu sănătatea zdruncinată, 
desăvârşindu-şl pregătirea intelectuală ca preot, însă' 
murind tânăr, la nu#nai 33 de ani, acesta mai având doi 
fraţi, unul Teodor care a m urit pe front şi altul Ioan care a 
revenit în ţara după 7 ani de prizonierat în Rusia, apoi o 
fiică Maria, căsătorită cu preotul licenţiat Gavril Pop care 
a activat în com unele 
Rodna şi Şanţ şi mort 
în condiţii inumane, 
fiind  îndepă rta t din 
p re o ţie  d in  ca u za  
n e t r e c e r i i  l a  
ortodoxism  în 1948 şi 
u n  f i u  I o a n  
S ân ge o rza n , preot, 
c a re  ş i e l a fo s t 
îndepărtat din preoţie 
din Rodna tot din 
cauza ne trece rii la 
ortodoxism , ocupând 
d i f e r i t e  f u n c ţ i i  
econom ice şi murind 
la Ploieşti, cât şi M aria 
c ă s ă to r ită  P io ra ş , 
care a avut o fiică 
M arioara, căsătorită  
cu învă ţă to ru l ioan 
Groze din Rodna, luat 
de m ilitarii unguri în retragere, pus să tragă căruţele 
încărcate cu materiale, îm preună cu alţii din com ună şi 
ajungând în aceste condiţii în Maramureş, la 16 
octom brie 1944, a fost îm puşcat îm preună cu Vasile 
Cheresteş din Sărăţel, în com una Mocira.

Mai trebuie am intită o soră a lui Aurel Cleja, anume 
M elania, profesoară, căsătorită cu judecătorul Petre 
O lteanu, care între anii 1945-1948 au activat în comuna 
Rodna, plecaţi din Năsăud în anul 1948, deoarece odată

cu Reforma Justiţie i din anul 1948, atât judecătorul Petre 
O lteanu cât şi judecătorul şef Ion Şerban, cel de-al doilea 
soţ al Paraschivei văduvă au fost îndepărtaţi din funcţii 
căutându-şi locuri de muncă prin diferite localităţi din ţară 
ajungând şi pe ia Petroşani fostul judecător Ion Şerban, 
dr. în Drept.

lată, aşadar câ fam iliile CLEJA şi SÂNGEORZAN. 
au afinităţi comune, atât cu privire la strânsa lor înrudire 
cât şi la numeroşi intelectuali proveniţi încă în timpul 
Im periului Habsburgic şi de asem enea cu suferinţe 
com une în cele două războaie mondiale, noi, cei de azi, 
rămânând doar cu am intirea acestor fam ilii eroice.

Cât ne priveşte pe noi fraţii Horaţiu şi Radu-Traian

Bob am cunoscut pe Ilie şi Ioana Cleja, la Năsăud, când 
după revenirea Ardealu lu i la Patria Mamă a trebuit să ne 
înscriem  la Liceul G răniceresc din Năsăud, cu Horaţiu ca 
reîntors din refugiu iar Radu ca revenit de la o şcoală din 
timpul ocupaţiei m aghiare, unde director era Aurel 
Sosobetea, dându-ne un nepreţu it ajutor şi locuind o 
bună bucată de vrem e la aceştia pe strara Principală, pe 
partea dreaptă cum  se merge înspre Salva.

Totodată, cu Horaţiu Bob, în perioada anilor 1970- 
1976 când am funcţionat ca notar şef la Notariatul de Stat 
din Năsăud, o vizitam  de multe ori pe mama Ioana şi de 
foarte multe ori am dus-o cu maşina de la Năsăud la 
Salva, de unde lua trenul accelerat înspre Bucureşti unde 
îşi petrecea lunile de iarnă la copii, îndeosebi la Aurel.

M ulte întâlniri le-am avut cu fam ilia Cleja la 
Bucureşti, iar altele în staţiunea Sângeorz-Băi unde Aurel 
Cleja venea pentru tratam ente însoţit de soţie şi fiicele Ina 
şi Sanda, pe atunci eleve, iar mai târziu cu pregătiri 
superioare şi doctorate în diferite specialităţi: Ina, în 
Comerţul exterior econom ic şi Sanda, în matemaîică- 
m ecanica fluidelor, cu specializări la Moscova.

între noi s-a purtat şi o îndelungată corespondenţă 
întrucât ne cunoşteam  bine fam iliile şi originea fără a ne 
uita.

Aurel Celja ne-a fost de un real ajutor şi în 
desăvârşirea studiilor noastre juridice, iar pe mine 
Horaţiu Bob, în acest scop m-a prezentat em inentului 
ju ris t G eorge Elian am basador al ţârii noastre în Olanda, 
care într-o carte, „Din ţara apelor învinse”, Editura 
Ş tiin ţifică  şi E nc ic loped ică , Bucureşti, 1987, are 
dezvă lu iri deoseb it de im portan te  şi prea puţin 
cunoscute, arătând că Academ ia de Drept Internaţional 
de la Haga, a cărei înfiin ţare a fost hotărâtă încă din 1914. 
n-a putut funcţiona din cauza primului război mondial 
decât din anul 1923 la iniţiativa Guvernului Român, al 
cărui prim -m inistru era atunci D im itrie Sturza, care are şi 
portretul pe unul din pereţii sălii de Conferinţe.

în această carte se face am intire, pe lângă multe 
altele, că între anii 1922-1940, la Curtea Permanentă de 
Justiţie Internaţională de la Haga unul dintre judecători a 
fost şi profesoru l de Drept Internaţional D im itrie 
Negulescu, care de altfel a fost şi unui dintre cei care în 
lucrările de pregătire a Statutului Curţii a reuşit ca să 
stabilească sediul acesteia la Haga, iar marele nostru 
ju ris t Profesorul Vespasian Pella a lucrat în deceniul al 
patrulea la Haga, iar marele nostru diplom at Nicolae 
T itulescu în cele două Preşedinţii la O rganizaţia 
Naţiunilor Unite 1921-1922, caz unic în istoria acesteia a 
vizitat de mai multe ori această Curte Internaţională de 
Justiţie de la Haga, cu menţiunea că la înfiinţarea din 
1919 O.N.U. de acum se numea Liga Naţiunilor Unite.

(va urma)

Av, dr. HORATUI BOB



Pag. 7 A nul IX, nr. 5 (6 1 ) , iu l ie  2 0 0 4 CUIBUL VLSUBILOB
' p r e s a ________________________ _________________________________________________________________________________

„CUIBUL VISURILOR" (2 )
Intervievatul este Aurel Cleja şi intervievantul Sever 

Ursa, cu care se deschide nr. 4/2002, din august. Primul 
este un colaborator dintre cei mai constanţi. Poetul şi 
prozatorul de sorginte năsăudeană, dezvăluind de data 
aceasta o stare de spirit şi crez literar pe care îl 
mărturiseşte: „Am rămas tributar oralului folcloric rural, axat 
în exclusivitate pe coordonatele majore ale umanului" (p.
1). Şi tot lui A. Cleja îi acordă aproape o pagină despre 
Caragiale, fiind chiar un preferat al revistei. Din Cluj se 
expediază de Teodor Câmpan un text dens şi este inserat la 
rubrica Amintiri. Tot în acesta e regretată şi pierderea unui 
colaborator valoros, dr. George Uza, care se stinse de 
curând şi i se publică ultimul articol: Din trecutul băilor Anieş 
(p. 3). Se încheie în acesta ciclul de scrisori din Germania, 
expediate de Ovidiu Vuia, în toate împărtăşind din 
atmosfera diasporei româneşti.

Liviu Păiuş îşi continuă cu obstinaţie rubrica Oameni 
de seamă ai Maierului, scriind despre Ion Bama, relevându-
i competenţele de etnograf şi folclorist în cele 13 episoade 
publicate pânfă acum. Iar alt măierean, nonagenarul 
Dumitru Vranău, e prezent cu texte memorialistice.

Dar există în acest număr 5 (54), p. 2, pe octombrie
2002, un material deosebit, semnat de Sever Ursa, în dubla 
calitate directorială: Muzeul „Cuibul visurilor" după 45 de 
ani de existenţă, când pentru omagierea numelui Liviu 
Rebreanu s-a înfiripat „în holul şcolii o expoziţie prilejuită de 
cea de-a 72-a aniversare a zilei sale de naştere: 27 
noiembrie. (...) Mica înfiripare de acum 45 de ani avea să se 
îmbogăţească mereu. . .", an de an, deceniu după deceniu, 
până a fi azi prestigiosul muzeu memorial al scriitorului 
european. Clădirea actuală, impunătoare, şi bogăţia 
exponatelor, a inventarului divers, cu piese de patrimoniu 
naţional, având numele de „Cuibul visurilor", se bucură de 
prestigiu şi faimă în şirul instituţiilor de gen, care se 
răsfrânge binefăcător şi asupra presei măierene, ce îl 
poartă de la apariţie şi până în prezent. S-au susţinut 
reciproc pe parcursul a 6 ani Încheiaţi, muzeul local şi 
periodicul de informare şi cultură al Consiliului local Maieru. 
Au apărut 53 de numere în acest interval, de care au luat 
cunoştinţă şi l-au cumpărat mulţi din miile de vizitatori ai 
muzeului. S-ar putea ca aceasta sâ însemne în istorie 
perioada de vârf a amândurora. Timpul va da răspunsul 
drept.

De la nr. 5 (54), octombrie 2002, periodicul în subtitlu 
nu mai este acelaşi, ci a devenit „Publicaţie editată de 
Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud". Schimbarea aceasta 
de patron va aduce, oare, şi schimbare în concepţia şi 
cuprinsul ei, de asemenea, şi în a Muzeului, întrucât nu mai 
sunt ale comunei Maierului, ci ale judeţului? Deocamdată 
nu e sesizabil nimic în apariţia presei care tot nu are un 
calendar precis stabilit. Sub noua ctitorie au apărut 
numerele: 53 - octombrie 2002,55 - decembrie 2002; dar se 
alătură şi Consiliul local Maieru pentru următoarele: 56 - 
februarie 2003, 57 - mai 2003, 58 - august 2003, 59 - 
noiembrie 2003. în ultimul an calendaristic au apărut numai 
4 numere; ceea ce îi conferă caracterul de publicaţie 
trimestrială (şi nu a rfi rău să se menţioneze în subtitlu, dacă 
va fi măcar aşa peste ani £i decenii.) Trebuie reţinut că de la 
trecerea şi sub tutela muzeală în principal (nr. 54/2002), 
intră în redacţie Mircea Prahase, iar de la ultimul pe 2003 şi 
Lazăr Ureche. Aceste schimbări nu rup structura şi nici 
continuitatea, chiar dacă se răresc numerele faţă de anii 
precedenţi. Publicaţia îşi păstrează aproximativ rolul ştiut, 
incluSiv de cronicar demografic, reţinând evenimentele ce 
fac tot comun cu problematica ei locală, rebreniană şi 
cultural-generală. L. prima se exemplifică cu Maieru - file 
de monografie (30), ajunsă până în nr. 4 (59)/2003, p. 3, sub 
semnătura lui Sever Ursa; la a doua, de exemplu, Petru 
Rebreanu, un apropiat al familiei scriitorului Liviu 
Rebreanu, în nr. 56/2003 (p. 3), de Ion Poienaru; la a treia e 
despre Eminescu in tematica emisiunilor poştale, în nr. 
56/2003 (p. 4), de Aurel S. Feştilă, ce succede unui articol 
Maiorescu şi Eminescu de leu Crăciun (p. 1), după ce 
acesta a mai semnat, în precedentul număr (55/2003) 
interesantul comentariu: Epistemologia domnului Horia 
Roman Patapievici (p. 5). D are  consemnat şi surprinzătorul 
Debut la 84 de ani, cu poezie, a lui badea Anchidim Ureche 
din Poiana Ilvei, pe care îl prezintă Ofilat Varvari (nr. 56, p.
2)- .

In continuare anul VIII şi pânâ la încheierea 
calendarului 2003, publicaţia traversează timpul cu pas 
aproape ritmat, la 2-3 luni ivindu-se. Caracterul literar e tot 
mai pronunţat în dauna celui cultural, cum programatic 
pornise şi uşor se îndepărtează. Numai în p. 2 din nr. 
57/2003 sunt prezentate 3 cărţi de poezie, recenzate de 
Virgil A. Ureche, Teodor Tanco şi Aurel Cleja. Primul mai 
semnează articolul O frumoasă şezătoare astristă (p. 5). 
Acesta avea să fie cântecul de lebădă a nou avântatului 
publicist local şi virtual coautor al monografiei satului 
Poiana Ilvei (fiul lui Anchidim Ureche şi tatăl poetului Dinu 
Virgil). Fiindcă numărul viitor, 3(58) august 2003, avea să 
aducă vestea dispariţiei premature a lui Virgil A. Ureche, la 
20 iulie. In memoriam, p. 4 o semnează, evocându-l şi

regretându-l, Sever Ursa, Ioan Seni şi Ofilat Varvari.
Dacă Liviu Rebreanu e spiritul tutelar al instituţiilor 

culturale iniţial măierene, nici semnatarii nu îl omit la nici un 
prilej, în topul numelor publicaţiei de la înfiinţare şi până azi 
conduce, mult detaşat de celelalte. Dovadă că în aceste 
numere 2,3 ,4 /2003 e amplu relevat de dr. Vaier Scridonesi - 
Călin (deşi în ziare şi reviste oamenii nu trebuie sâ vină cu 
titluri ştiinţifice şi funcţii din afară, ci cu materiale bune), îl 
prezintă pe prozator la intrarea în Academia Română; un 
spaţiu iconografic îi consacră Sever Ursa în contextul 
monografiei săteşti (nr 3, p. 3). Localismul şi regionalismul 
cultural sunt prezente în nota lor obişnuită, bunăoară cum e 
serialul Reviste pedagogice şcolare năsăudene, semnat de 
Ironim Marţian, ajuns la episodul nr. 6 în ultimul număr din
2003. Şi e cifră mică faţă de altele, că se confundă publicaţia 
ca presă cu o culegere de studii în suită, care vor fi cândva 
cărţi sau nu vor fi. Mai ales că unele sunt străine acestui 
specific revuistic; încât nu mai e o presă a unei văi, istorii şi 
originalităţi a locului. Şi mai mult surprinde că, pe tot 
parcursul, „Cuibul visurilor", prea puţini tineri şcolari a 
format şi debutat, ca să-i emancipeze literar şi cultural, 
ucenicind, în locul atâtor refulaţi deveniţi colaboratori, dar 
nu publicişti.

Celelalte materiale susţin profilul evoluat al publicaţiei 
pe parcursul celor VIII ani de la îngemănarea secolelor (20 
şi 21) şi a mileniilor (II şi III), nelipsind semnăturile celor care 
duc greul: Sever Ursa, leu Crăciun, Ilie Hoza, Macavei Al. 
Macavei, având alături corpul tehnic, oamenii nevăzuţi şi 
adesea uitaţi. Dar cititorul acestui ultim număr al anului 
reţine şi numele mai rar întâlnite pentru bunele articole de 
Ion Buzaşi, Ion Delamargină, Horaţiu Bob, Iacob Vranău, 
Nelu Vranău.

Ce bine şi colegial ar fi să se susţină reciproc cu 
.Tribuna ideilor" ş a. din judeţ, prin recenzări şi chiar 
colaborări pertinente.

La capătul lecturii colecţiei, acum complete până la zi 
în B.C.U. (Cluj-Napoca), se desprind câteva constatări.

A c e s t  f r a g m e n t  de  i s t o r i e  c u l t u r a l ă ,  de 
instituţionalizare şi clasicizare a altora înmănuncheate în 
etapa actua lă , inc lus iv  cele soc ia l-adm in is tra tive - 
economice şi gospodăreşti publice, de care s-a îndepărtat 
revista, deschid perspectiva urbanizării cândva a localităţii, 
altfel şi direct spus, a dobândirii de către comuna Maieru a 
statutului de oraş; redescoperirea acelui „opid" grăniceresc 
de odinioară pe meleagurile năsăudene şi bistriţene. Şi 
exemple sunt destule.

Efectiv calendaristic publicaţia a intrat, în 2004, în al 9- 
lea an, a navigat sub aceeaşi conducere unitară, doar că s-a 
mai suit un matelot la proră în calitate de redactor 
(neformal), MacaveiAI. Macavei

(Sperăm câ alte numere şi atribuţii adăugate nu sunt 
cenzură). A sporit în acest timp numărul semnatarilor şi mai 
puţin al publiciştilor de profesie. Sunt începători şi vizibil unii 
au crescut în statutul ce şi-l doresc. Credit mai mare trebuie 
acordat intelectualilor de-acasâ. Alţii au fost şi rămân 
amatori în ale gazetăriei, deşi au numele precedate de 
înzorzonări profesionale. Aşa câ treaba facerii revistei este 
tot problema de realizare şi răspundere a redacţiei. Dacă s- 
ar spune că o şesime e scrisă de Sever Ursa şi trei şesimi de 
toţi cei din comitet şi alţi câţiva, poate s-ar greşi că e prea 
mic procentajul acordat.

Astăzi e cu atât mai presantă continuarea apariţiei 
acestui titlu de presă în judeţ, fiindcă e sporit interesul 
cititorilor pentru „Cuibul visurilor", şi concomitent al 
colaboratorilor din ţinut şi din ţară, încât se poate trece la o 
selectare calitativă a materialelor-seriale şi a articolelor rău 
scrise. Problema se poate rezolva onorabil şi practic, ferm, 
prin răspuns la „Poşta Redacţiei". Această rubrică nici nu e! 
Dar mai era nevoie de această publicaţie şi din alt motiv, 
fiindcă după dispariţia revistei „MINERVA" din Bistriţa, cu . 
ultimul număr din ianuarie-februarie 1999, a rămas timp de 
4 ani, cu surata ei, „Tribuna ideilor", să acopere această 
jumătate de viaţă socială, cultura. De aici chiar obligaţia 
periodicului măierean de a fi existat. Astăzi situaţia e 
schimbată. La Bistriţa apar 3 reviste cultural-literare.

Mai trebuie subliniat că înfăţişarea publicaţiei, deşi 
într-o unică culoare, nu dă rău afară. Are o paginaţie 1 
economicoasă şi cu mici excepţii, reuşită ca imagine. Asta şi 
pentru că aduce destule şi bune reproduceri foto. Sunt 
cazuri când acestea se constituie în documente pentru 
viitor, în cap cu cele despre Liviu Rebreanu, despre oameni 
şi locuri. Vor fi o reluare peste veacuri şi trecerea lor în altă 
presă scrisă şi pe internet.

în fiinţa (litera şi spiritul) publicaţiei e tutelar geniul şi 
numele lui Liviu Rebreanu care au dezlănţuit forţele 
intelectuale ale locului, s-au sensibilizat însuşiri şi virtuale 
talente tinere ce îşi vor lua cândva zborul din „Cuibul 
visurilor" din Maieru către literatura şi cultura naţională, şi 
poate mai departe.

TEODOR TANCO 
Din volumul în curs de apariţie Istoria presei 

româneşti din Judeţul Bistriţa-Năsăud, 1867-2004.
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Lunga viaţă şi drumul 
lung al durerii 

Păsări în colivii
Reflexii asupra unui articol pernicios „Guzganii presei 

publicat de Silviu Brucan (Saul Brukner) în ziarul „Scânteia" 
nr. 65 din 25 noiembrie 1944, necunoscut de noi până acum. 
reprodus în „Cuibul visurilor), nr. 4 (63/2004).

Răsfoind cu câtva timp în urmă un Almanah, am găsit 
reprodus articolul citat, în care pretinsul atotştiutor Silviu 
Brucan (Odinioară Saul Brukner) redactor prin 1944 al 
ziarului comunist „Scînteia” aduce grave insulte şi invective 
„delicate' cât şi epitete „ornamentale” spunem noi celor doi 
oameni de seamă EMIL BOŞCA MÂLIN şi PAMFIL 
ŞEICARU, care prin viaţa şi activitatea lor au rămas şi acum 
în conştiinţa noastră.

Or, a încerca să te faci cunoscut pe tine şi să-ţi creezi 
merite, ponegrind cu uşurinţă pe alţii, bine apreciaţi la 
vremea lor, este o josnicie, atâta vreme cât le sunt batjocorite 
adevăratele calităţi şi suferinţele acestora.

Un astfel de om este Silviu Brucan, un fost înfocat 
comunist mulţi zeci de ani, iar mai apoi, după Decembrie 
1989, un fals disident, pretins revoluţionar şi propovăduitor al 
vremurilor noi.

Celor doi, Emil Boşca Mălin şi Pamfil Şeicaru, li se 
impută activităţi incompatibile cu noua orânduire social- 
politică instaurată după 23 August 1944, concretizate în 6 
puncte şi anume:

- Boşca Mălin, şi-a făcut debutul în presă ca agent al lui 
Moruzov la Cluj, la redacţia ziarului „Tribuna” , a intrat la 
„Curentul" ca protejat al Doamnei Goga, fiind omul lui Pamfil 
Şeicaru, răm ânând m andatar al acestuia pentru 
conservarea averii acestui ziar, este director la 3 ziare 
„Voinţa Transilvaniei" pe care a pus-o în slujba Partidului 
Naţional Ţărănist, „Plaiuri Năsăudene” cu care pompează 
bani de la „Fondul Grăniceresc” al celor 44 de comune din 
Judeţul Năsăud, „Caleidoscop” care este în curs de 
reorganizare, este şeful presei din Ministerul Justiţiei unde a 
fost plasat direct de D-na Goga, este şeful presei 
Comisiariatului Refugiaţilor, unde nu face nimic, decât 
încasează un salariu copios, este administrator al unei mari 
întreprinderi germane şi cu şi cu un salariu de 130.000 lei 
pentru ca în final să se lamentreze: „iată cine este omul care 
practică şovinismul şi îşi permite să dea lecţii tovaraşei An;< 
Pauker şi să o acuze că este în slujba iredentismului 
maghiar” .

Totodată, în cuprinsul articolului este pomenită pretinsa 
activitate prohitleristă, pe care o mai continuă încă fostul 
redactor al lui Killinger Boşca Mălin caracteristica 
legionarilor şi naziştilor camuflaţi în rândurile naţional- 
tărăniste care, împreună cu celălalt director-delicatul poet D. 
Constantin Hagea „poet al cântecelor de pe frontul rusesc" 
au mai scos un număr din: „Voinţa Transilvaniei” şi, care nu 
trebuie lăsat, până la capăt, să execute dispoziţiile lăsate de 
trădătorul ŞSeicaru, plecat din ţară.

Dar, toate aceste pretinse „nelegiuiri” cum le-am numi 
noi, sunt puse pe seama unui pretins şi statornic cititor llarie 
Gheşa din Braşov, pentru a ne da impresia că sunt 
„născocirile” altora şi nu a le lui.

Se mai pomenesc un anume Morozov, un tehnician în 
materie poliţistă, despre care nu cunoaştem prea multe cât şi 
D. Constantin Hagea, acesta fiind un colaborator al revistei 
„Plaiuri Năsăudene” unde era director Emil Boşca Mălin, şi 
unde, în grupul de redactori, era şi Iustin llieşiu, şi mulţi alţi 
co labora tori, am in tit de către  Teodor Tanco în 
documentatele lucrări „Virtus Romana Rediviva" şi anume 
voi. II, în paginile „Plaiuri Năsăudene", pag. 162-168.

Este de presupus că, acest fel de articole l-au propulsat 
pe Silviu Brucan, în funcţia de redactor al ziarului „Scînteia" 
iar mai târziu ca ambasador al ţării noastre în America, 
demnităţi politice de mare importanţă în noua orânduire de 
după 23 august 1944.

După această prezentare, vom scoate în evidenţă viaţa 
şi activitatea celor trei, autorul articolului şi ceilalţi doi socotiţi 
duşmanii noii orânduiri, făcându-le scurte portretizări pentru 
a fi cunoscuţi de noi, în adevărata lor realitate, şi anume:

1. SILVIU BRUCAN, care la naştere a avut numele de 
Saul Brukner, şi-a schimbat numele pentru a-şi ascunde 
originea, profitând de această împrejurare, având un trecut 
sinistru şi considerându-se acum un disident al vremurilor 
noi.

După cum este cunoscut, evreul Saul, la vârsta de 30 
de ani a devenit primul împărat al lerusalismului din vechea 
Palestină, domnind doar 2 ani-, fiind aşezat pe tron de 
procurorul profet Samuel.

Acest Saul a fost una din cele mai tragice personalităţi 
biblice ale Vechiului Testament căruia chiar Samuel, cel care
l-a înălţat pe tron i-a zis: „Ai lucrat ca un nebun” ceea ce 
aceasta a şi recunoscând spunând: „Am lucrat ca un nebun 
şi am făcut o mare greşeală", Cartea l-a, Cap. 26, pericopele 
13 şi 21, din Vechiul Testament.

-va urma-
Material documentar, adunat, selectat şi prezentat

de:
av. dr. HORAŢIU BOB, şi 

col. magistrat RADU TRAIAN BOB
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Interviul redacţiei „ Cuibul visurilor " 
cu noul primar al comunei Maieru, DL Vasile Borş

1. R e p o r te ru l:
Timpul care s-a scurs 
de la alegerile locale 
până astăzi a fost 
su fic ien t, credem, 
p e n t r u  c a  
D u m n e a  v o a s t r ă , 
s t imate  domnu le  
primar al Maierului, 
Vasile Borş, să fi putut 
reflecta mai detaşat, 
m ai larg, asupra  
aspectelor şi cerinţelor 
complexe privitoare la 
buna gospodărire a 
c o m u n e i . La ce 
concluzie aţi ajuns?

Primarui: Cu toate că este foarte puţin timp de 
când am fost instalat în noua funcţie, prin voinţa 
majorităţii măierenilor, am reuşit să cunosc în mare 
parte necesităţile cu care se confruntă populaţia celor 
două sate, Maieru şi Anieş, şi mi-am făcut un plan 
pentru rezolvarea în următorii patru ani a cel puţin 
70% dintre acestea.

în primul rând este necesară refacerea legăturii 
dintre Primărie şi cetăţeni pentru a realiza curăţenia, 
ordinea, înfrumuseţarea localităţii. în acest sens este 
necesară implicarea autorităţilor locale, a cadrelor 
didactice, a tuturor oamenilor doritori de bine, pentru 
educare, luare de atitudine pozitivă în interesul 
tuturor.

Lucrările ce se impun a fi făcute sunt destul de 
multe, dar cele mai importante ar fi: un dispensar 
uman nou, canalizarea, aceasta necesitând foarte 
mulţi bani, de aceea vom face demersuri pentru a 
obţine şi o finanţare externă. Restul lucrărilor vom 
încerca să ie facem pe cont propriu, cu bani mai puţini, 
printr-o mai bună gospodărire.

2. R e p o rte ru l: Se ştie că sunteţi un om de voinţă 
şi de dârzenie tipic măiereană. Cum v-aţi adaptat

S-au născut; 
iulie - august 2004

Bol fă l a c o b - A u r e l i a n ,  Luchi  
Alexandru-Tinuţ, ''Motofelea Dorel, Mureşan 
Dragoş-Cristian, Moldovan loana-Diana, 
Partene Adrian, Flămând -Violeta-Andreea, 
Vârtic lo'nela-Laura, Ometiţă Cristian-Daniel, 
r’op Lazăr-f lviu, Cioncan Delia, Motofelea 
lacob-lonuţ, • uchi Maria-Crîstina, Folfă loana- 
Maria, Ureche Nicolae-lonel. Deac David

Să crească marii, frumoşi şi 
sănătoşi!

cerinţelor noi şi înaltei funcţii cetăţeneşti? Cum aveţi 
de gând să vă folosiţi de resursele umane şi 
economice ale localităţii noastre ?

Primarul: „Sunt suflet în sufletul neamului meu 
şi-i cânt bucuria ş-amarul", vorba poetului dacă văd că 
nu putem să ne bucurăm împreună pentru unele 
lucruri nerealizate şi care sunt necesare, mă doare şi 
aş dori ca, în cât mai scurt timp, să fie realizate.

în ceea ce priveşte adaptarea în noua funcţie, 
nici nu am avut timp să mă gândesc deoarece, din 
primele zile, m-am apucat de lucru şi o ţinem întins, 
împreună cu viceprimarul Dumitru Vasile.

Aşa cum am mai spus la început, aş dori să am 
înţelegere din partea concetăţenilor şi acolo unde 
trebuie ca ei să pună mâna pentru binele tuturor, să o 
facă atunci când voi apela la ajutorul lor, pentru a 
putea reduce cheltuielile şi, aşa cum omul gospodar 
în familie poate să realizeze multe cu bani putini, şi 
noi, în localitate, să realizăm lucruri frumoase, 
gospodărindu-ne, bine.

3. R e p o rte ru l: Deja am constatat câteva 
rezultate certe în urma măsurilor luate de primărie. 
Prezentaţi, pe scurt, aceste aspecte cu care aţi 
debutat în noua activitate, fără a ocoli dificultăţile ivite.

Primarul: Rezultatele nu pot să spun că sunt 
extraordinare, deoarece timpul a fost scurt; datoriile 
pe care le are primăria sunt mari, dar totuşi prin voinţa 
noastră de a schimba imaginea comunei, prin 
înţelegerea şi ajutorul unor oameni de bine, am pornit 
pe un drum anevoios, dar care până la urmă cred că 
va avea rezultate.

Dificultăţi pot să spun că întâmpinăm din partea 
conducerii judeţene, de unde nu primim nici măcar 
sprijin moral, decum financiar, iar unii concetăţeni rău 
voitori continuă să vorbească tot de rău la adresa noii 
conduceri şi unde văd că sădim o floare, ei ar fi în stare 
să o smulgă şi să-i dea foc. Dar nu-i nimic, arunce ei 
cu piatra, noi vom arunca cu pâine.

4. R e p o rte ru l: Enumeraţi şi comentaţi succint 
câteva din proiectele economice şi culturale de viitor.

S-au căsătorit: 
iulie - august 2004

Bumar Petru-Olimpiu cu Rebrlşorean Maria-Valerica

Pop lonel-Ştefan cu Moldovan Cristina-Simida

Bazga ionel cu Strugar Ana

Creţiu loart-Toader cu Rauca Aristina

Nuţ Emil cu Pop Lina

Cârcu Viorel cu Creţa Maria

Drumea Marius cu Brotnei Gina-Ancuţa

Avram Dorel cu Petri Floarea

Partene Vasile-Cifor cu Aluaş Ilişea-Ancuţa

Naroş Petrică cu Grădinara Mihaeia-Daniela

Casă de piatră!

în ce măsura v-ar putea ajuta mai eficient publicaţia > 
noastră locală?

Primarul: Despre anumite lucrări am spus, dar 
ce m-ar putea interesa mai mult este să atrag nişte 
investitori care să creeze în zonă locuri de muncă de 
viitor, pentru ca măierenii să-şi câştige pâinea aici, în 
cuibul lor, în „Cuibul visurilor".

Pe plan cultural doresc să încurajez orice 
activitate, de la ansambluri folclorice, întâlniri cu 
scriitori, cenacluri literare etc., pentru a ne face din 
nou imagine în ţară şi peste hotare, deoarece flacăra 
nu s-a stins încă, există prin Muzeul satului, există prin 
vechiul renume al Măieriştei.

Publicaţia d-voastră ne-ar fi de ajutor pe viitor, ca 
atunci când vom avea hotărâri importante în Consiliul 
local, acestea să fie publicate spre a fi cunoscute de 
toţi cititorii ei.

5. R e p o rte ru l: La care altă întrebare aţi fi dorit 
să răspundeţi?

Primarul: O întrebare care ar mai fi fost este 
aceasta: Cum vă simţiţi sufleteşte în noua funcţie, 
ţinând cont că v-aţi pregătit pentru o aleasă slujire 
către Dumnezeu, având terminată Teologia 
Pastorală? Şi vă răspund că am o oarecare apăsare 
sufletească, o anumită durere, deoarece în noua 
funcţie întâlneşti tot felul de oameni, greu de înţeles, 
care nu vor să respecte legea sau ei înşişi se cred 
lege, alţii vin cu probleme care nu se pot rezolva 
numai dacă eu însumi încalc legea, iar in aceste 
cazuri trebuie să iau măsuri care dumnealor li se par 
neplăcute. Eu, însă sufăr în adâncul sufletului meu 
pentru că Domnul m-a hărăzit spre a face bine 
semenului, dar aşa cum spune Sf. Ap. Pavel: „nu 
binele pe care voiesc să-l fac, ci răul care nu voiesc îl 
săvârşesc" -aceasta pentru a îndrepta lucrurile. îi rog 
aşadar pe cei ce au probleme de acest fel sâ fie mai 
înţelegători.

6. R e p o rte ru l: Vă mulţumesc.

A consemnat, SEVER URSA

Au decedat: 
mai, iunie şi iulie 2004

Motofelea Maria - 81 ani, Andronesi 

Alexandru - 40 ani, Bârta Matroana - 55 ani,

Isip Viorica - 83 ani, Dascăl Lucreţia - 55 ani, 

Plug Alexandru - 82 ani, Mihăilă Margareta - 

90ani.

Dumnezeu să-i odihnească!

Ofiţer de stare civiiă 
ELENA CĂRBUNE
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Prevederi constituţionale modificate şi/sau completate: Prevederi noi (V)
După articolul privind Curtea de Conturi (art. 140) este 

introdus un articol nou, art.141: C ons iliu l Econom ic şi 
Social, având următorul text:

C o ns iliu l E conom ic  şi Socia l este un organ  
c o n s titu t iv  al P a rlam e n tu lu i ş i al G uve rn u lu i în 
dom en iile  de spec ia lita te  s ta b ilite  p rin  legea sa 
organ ică  de în fin ţa re , o rgan izare ş i funcţionare .

Titlul IV din Constituţie: Econom ia şi finanţe le  
pub lice  i s-au adus următoarele modificări:

(1) Econom ia Rom âniei este econom ia de piaţă, 
bazată pe libera in iţia tivă  ş i concurenţă . în Constituţia 
iniţială exista doar prima calificare.

Apoi, la alin.2 al aceluiaşi articol (135), în care se arată 
obligaţiile ce-i revin statului pentru a garanta caracterele 
economice de mai sus, s-a introdus o litera în plus (g) cu 
următorul conţinut:

(g) ap licarea p o lit ic ilo r  de de dezvolta re reg ională  
in  concordan ţă  cu ob iec tive le  U n iun ii Europene.

Din câteva puncte esenţiale (articole cu putere 
diriguitoare) ale Constituţiei oricărui stat se pot descifra 
caracterul naţional sau federal, forma de guvernământ, 
separaţia puterilor în stat, statul totalitar sau democratic, 
importanţa sau ocultarea proprietăţii, imparţialitatea şi 
independenţa justiţiei şi judecătorilor etc.

Constituţia lui Ceausescu a şters distincţia dintre 
public şi privat, între proprietatea publică şi proprietatea 
privată (atunci s-a crezut că pentru todeaunal). Până acolo 
s-a ajuns încât, profesorii de la facultăţile de drept din ţară 
au anulat divizarea primară a ştiinţei dreptului în ramura de 
drept public, apoi ramura de drept privat. Atunci nu existau 
autorităţi statale, ci organe (organele supreme ale statului, 
organele centrale ale administraţiei, organele judecătoreşti, 
organele procuraturii). Nu întâmplător s-au creat atâtea 
bancuri ale românilor având ca subiect central cuvântul 
„organ".Una din cuceririle revoluţiei din decembrie a fost şi 
dreptul de proprietate. Unele constituţii prevăd câ 
proprietatea este sfântă şi inviolabilă ( despre sacralitatea 
proprietăţii se poate discuta mult şi ineficient!). .

Constituţia din 1991 prevede că Proprie ta tea este 
pub lică  sau priva tă  ( fostul ait.135, actualul art. 136). 
Constituţia lui Ceauşescu vorbea de proprietatea de stat, 
cooperatistă şi proprietate personală. Proprietatea privată 
era ca şi desfiinţată, deşi C?odul civil a lui Cuza era în 
vigoare.

Constituţia revizuită a României aduce câteva 
modificări esenţiale instituţiei juridice a proprietăţii, art. 136.

Proprie ta tea pub lică  este garantată şi o c ro tită  prin  
lege. B ogăţiile  ţă rii su n t d iv iza te  în boga ţii de in teres  
pub lic  şi boga ţii de in te res naţiona l. Se vor adopta legi 
organice atât pentru pioprietatea publică, cât şi pentru 
proprietatea privată (ceie existente se vor plia cerinţelor 
Constituţiei revizuite ), P roprie ta tea pub lică  poate fi dată 
în fo lo s in ţa  gra tu ită  a in s titu ţ iilo r  de u tilita te  publică.

Proprie ta tea priva tă  este in v io lab ilă , garanta tă şi 
ocro tită , (concluzia de mai sus se desprinde şi din 
coroborarea prevederilor art. 136 alin.5 cu art.44 alin. 2 din 
Constituţia revizuita), înainte, proprietatea era doar 
ocro tită , (aşa cum prevedea fostul art. 135 alin. I din 
Constituţie. Garantarea şi inviolabilitatea, acoperind şi 
înţelesul noţiunii de ocrotire, pe care Constituţia revizuita îl 
păstrează şi il foloseşte expres, însă la art.44).

Art. 137 S is tem u l fina nc ia rse  introduce o teza nouă la 
alin.2 (aşa cum era şi firesc) cu următorul conţinut.

Tn c o n d iţ i i le  a d e ră r ii R o m ân ie i la U n iunea  
Europeană, p rin  lege organ ică  se poate recunoaşte  
c ircu la ţia  ş i în locu irea  m onedei na ţiona le  cu aceea a 
U n iun ii Europene, (unde sunt vremurile în care deţinerea 
şi folosirea de valută era infracţiune?!).

Titlul 5: Curtea C onstitu ţiona lă , art.142: S tructura . 
Se defineşte limpede menirea acestei Curţi, articolul fiind 
restructurat.

Art.147 D eciz iile  C u rţii C ons titu ţiona le

(1) D eciz iile  d in  leg ile  ş i o rdonanţe le  în vigoare, 
precum  ş i cele d in  regulam ente , consta ta te  ca f iin d  
neconstitu ţiona le , îş i încetează efecte le  ju r id ic e  la 45 de 
zile  de la pub licarea deciz ie i C u rţii C o ns titu ţio na le  
dacă, în acest in te rva l, Parlam entu l sau G uvernu l, după  
caz, nu pun de acord p revederile  ne con s titu tion a le  
cu d ispo z iţiile  C onstitu ţie i. Pe durata acestu i term en, 
d ispo z iţiile  consta ta te  ca fiin d  necon s titu tion a le  sun t 
suspendate de drept.

(2) în cazurile  de ne co n s titu tio n a lita te  care privesc  
leg ile  îna in te  de p rom ulgarea acestora, Parlam entu l 
este ob lig a t să reexam ineze d isp o z iţiile  respective  
pentru punerea lo r de acorde cu Decizia C urţii 
C onstitu ţiona le . (3) în cazul în care co n s titu ţion a lita tea  
tra ta tu lu i sau aco rdu lu i in te rna ţiona l a fo s t consta ta tă  
p o triv it art.146 lit.b , acesta nu poate face ob ie c tu l unei 
excepţii de necons titu ţion a lita te . T ratatu l sau aco rdu l 
in te rna ţiona l cons ta ta t ca f iin d  ne co n s titu ţio n a l nu 
poate fi ra tifica t.

Prin legea nr.94/1992 priv ind organ izarea şi 
funcţionarea Curţii de Conturi s-a creat un organ suprem de 
control şi justiţie privind banul public.

Constituţia revizuită a României i-a anulat Curţii de 
Conturi competenţa de judecată. Astfel că acuma trebuie să 
se adopte o altă lege organică privind Curtea de Conturi sau 
aceea din 1992 să se modifice corespunzător noilor 
prevederi constituţionale iar apoi să se republice.

La acelaşi sediu de materie, art. 140: C u rţii de C onturi
i s-au adus următoarele modificări:

(4) C ons ilie rii de c o n tu ri sun t num iţi de Parlam ent 
pentru  un m andat de 9 an i care nu poate f i p re lu ng it sau  
in n o it (înainte m andatu l era de 6 ani ş i putea f i p reung it 
s fu  înnoit).

(5) Curtea de C ontu ri se înno ieşte  cu o tre im e din  
co n s ilie r ii de co n tu ri num iţi de Parlam ent, d in  3 în  3 ani, 
în c o n d iţiile  p revăzute de legea organ ică  a C urţii.

(6) Revocarea m em b rilo r C u rţii de C ontu ri se face  
de către Parlam ent, în cazurile  ş i co n d iţiile  p revăzute de 
lege.

Curtea C o nstitu ţio na lă  - garan t al suprem aţie i 
C ons titu ţie i - cum preoizează art.146 din Constituţia 
revizuita - are noj atribuţii, indiscutabil justificate: se 
pronunţă asupra constituţionalităţii tratatelor sau altor 
acorduri internaţionale, la sesizarea unuia dintre preşedinţii 
celor două Camere, a unui număr de 50 deputaţi sau cel 
puţin 25 senatori; hotărăşte nu numai asupra excepţiilor de 
neconstituţionalitate ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti 
dar şi asupra excepţiilor ridicate în fata instanţelor de arbitraj 
comercial, ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate poate 
fi făcută direct şi de Avocatul Poporului; soluţionarea 
conflictelor ju rid ice de natură constituţională dintre 
autorităţile publice, la cererea preşedintelui, a unuia dintre 
preşedinţii celor două Camere, a primului ministru sau a 
preşedintelui Consiliului Superior a Magistraturii.

Titlul VIII (ultimul): D ispoz iţii fina le  şi tra n z ito rii are| 
două noi articole.

Art. 155: Dispoziţii tranzitorii (1) Proiectele de legi şi 
propuneri legislative în curs de legiferare se dezbat şi 
adoptă potrivit dispoziţiilor constituţionale anterioare intrării 
în vigoare a legii de revizuire,

(2)lnstituţiile prevăzute în Constituţie, existente la data 
intrării în vigoare a legii de revizuire, rămân în funcţiune 
până la constituirea celor noi.

(3) Prevederile alin.) al art 83 se aplică începând cu 
următorul mandat prezidenţial.

(4) Dispoziţiile cu privire la înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie vor fi aduse la îndeplinire în cel mult doi ani de la data 
intrării în vigoare a legii de revizuire.

(5) Judecătorii în funcţiune ai Curţii Supreme de 
Justiţie şi consilierii de conturi îşi continuă activitatea până 
la data expirării mandatului pentru care au fost numiţi. 
Pentru asigurarea înnoirii Curţii de Conturi din 3 în 3 ani, ia

expirarea mandatului actualilor consilieri de conturi aceştia 
vor putea fi numiţi pentru încă un mandat de 3 sau de 6 ani.

(6) Până la constituirea instanţelor judecătoreşti 
specializate, litigiile rezultate din activitatea Curţii de Conturi 
vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti ordinare.

Art. 156 Republicarea Constituţiei
Legea de revizuire a Constituţiei se publică în 

Monitorul Oficial al României în termen de 5 zile de la data 
adoptării. Constituţia modificata şi completată, după 
aprobarea prin referendum, se republică de către Consiliul 
Legislativ, cu reactualizarea denumirilor, dându-se textelor 
o nouă numerotare. (v.M.Of, nr.767 din 31 oct,2003;

Aşadar, după un hiatus de peste patru decenii de 
dictatură comunistă, România se întoarce la o normala viaţă 
parlamentară (de aproape 100 de ani), ba mai mult la o 
democraţie constituţională, aşa cum prevede actuala 
Constituţie.

O operă atât de complexă cum este revizuirea legii 
fundamentale a statului şi a societăţii, inevitabil a fost 
anevoioasă, politic şi juridic, implicând profunda şi 
cumpătata gândire şi regândire, retrospectivă şi proiectivă, 
în ambianţa naţională şi cea internaţională.

Câştigurile revizuirii n-or fi multe (ca număr), dar sunt 
imense ca esenţialitate, permiteti-ne să le reamintim pe cele 
mai importante: eliminarea păguboasei instituţii juridice a 
medierii, separaţia expresă a puterilor în stat, garantarea 
proprietăţii (nu numai ocrotirea sa), decalarea alegerilor 
prezidenţiale de cele generale, legalitatea interpretării 
legilor, garantarea independenţei justiţiei, (Justiţia  este 
unică, im parţia lă  şi egală pentru to ţi), descătuşarea 
l i be re i  i n i ţ i a t i ve  a ce t ă ţe n i l o r ,  a c on c u r e n ţ e i ,  
inandmisibilitatea atingerii anumitor fonduri cu destinaţie 
precisă, supremaţia Constituţiei (Curtea C onstitu ţiona lă  
este garan tu l suprem aţie i C o ns titu ţie i), întoarcerea la 
tradiţia interbelică a justiţiei române (înfiinţarea înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie), crearea premiselor de integrare a 
României în lumea democrată, civilizată a Occidentului ( 
NATO, UE şi alte structuri), preîntâmpinarea unor tensiuni 
sociale prin statuarea unor prevederi constituţionale largi, 
permisive, concesive, obligativitatea statului de a asigura un 
anumit nivel de trai cetăţeanului român s a.

Suntem siguri că este Constituţia revizuită a României 
de astăzi, doar o etapă sau o treaptă (necesară şi 
superioară) a viitoarei adoptări a Constituţiei europene de 
mâine.

M acavei A l. Macavei

Urăm măierenilor şi tuturor 
cititorilor revistei 

"CUIBUL VISURILOR" 
un călduros

"La mulţi ani!"

rimar: Vasile Borş 

Viceprimar: Vasile Dumitru
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AUREL PODARU "Proasta de Claudia”
Noul volum de proză al lui Aurel Podaru întitulat 

"Proasta de Claudia - un romanţ neisprăvit”, a apărut la 
Editura Limes, Cluj-Napoca, 2004, cu o interesantă 
postfaţă de Radu Mareş.

Nu mai ştiu exact la a câta carte se află acest 
viguros prozator de la Beclean, dar mereu îl aştept să 
vină cu noi scrieri şi îl citesc cu plăcere crescândă. 
Admir personalitatea lui Podaru şi prin calitatea de 
iniţiator şi animator de cultură pe Valea Someşului şi nu 
numai. De-ar fi să amintim doar Saeculum din 
localitatea lui tot mai prosperă sub raport spiritual; o 
originală mişcare culturală în spaţiul nord-transilvan...

De aceea, are mare dreptate Radu Mareş, 
prietenul său de tinereţe, când găseşte că Aurel Podaru 
impresionează printr-o strălucită şi recunoscută 
calitate: eficienţa discretă. Noi am adăuga, luându-ni-l 
ca martor pe Sadoveanu, că are "ceva din credinţa şi din 
curăţenia unui apostol”, izbutind să lase în drumul său 
înfăptuiri care pentru alţii ar putea rămâne doar nişte 
încercări eşuate.

Cu o impetuozitate nezgomotoasă, împletită cu 
altruismul, cu ştiinţa de a se dărui, fac din el un model, 
un biruitor autentic. El duce lucrurile până la capăt, cu 
devoţiune şi spirit jertfelnic. De neuitat rămâne 
bunăvoinţa sa pilduitoare pentru măiereni şi îndrumările 
primilor paşi ai revistei "Cuibul visurilor".

Scrie cu o simplitate şi cu o economie de mijloace 
impresionante, amintind de Pavel Dan, cum s-a mai 
spus^şi chiarde proza scurtă a lui Rebreanu.

în cele paisprezece povestiri, avându-l ca "liant” pe 
tânărul Râul, cu adevărat ca într-un "romanţ neisprăvit" 
.defilează caleidoscopic în faţa cititorului un şir de cam 
tot pe atâtea reprezentante ale sexului frumos, pe 
diferite paliere ale experienţei erotice mereu mai dense.

De la adolescentele Anicuţa şi Luminiţa, până la "Ioana 
cea pentru totdeauna" se perindă, fiecare cu 
particularităţile ei: proasta de Caludia (sintagma din titlul 
cărţii), apoi Maria Magdalena- studentă, Codruţa- 
filatoarea, Mirela, Gabriela învăţătoarea din Deag, 
Mioara, altă studentă, Daniela- bibliotecara şi Oana din 
Ripiceni, Uţa de pe plajă, Gety- profesoara de engleză, 
Virginica, Gloria-colega de serviciu, Paula, Mariana din 
Tg., Lăpuş. Nici nu ştiu dacă le-am numărat bine. 
Fiecare se dăruie lui Râul, irezistibilul căutător al fericirii 
într-o epoca totalitară de tristă amintire.

Mai presus de aventura erotică- spune Radu 
Mareş căutam bezmetici fericirea". Spectrul iubirii, de 
la cea "semiplatonică până la cea tumultuoasă, 
sălbatică, este înfăţişat în linii simple, fără dulcegării si 
alintări ocolitoare.

Autorul creionează cu îndemânare portretele,( a se 
vedea chipul Danielei (pag.60). în faţa Ioanei - femeia 
vieţii sale - lunga poveste erotică după 33 de ani pare să 
ia sfârşit; Râul se confesează cu sinceritate, ca într-o 
autobiografie sentimentală ( vezi pagina 115). Mai 
presus de toate tronează până la urmă năzuinţa şi 
reuşita întemeierii unei familii. în faţa acestei dorinţe 
trebuie să ne oprim întocmai ca în faţa unei porunci 
divine.

Remarcabil rămâne simţul umorului care se ridică 
uneori până la sarcasm) până la râsul homeric, mai ales 
când se fac referiri !a limbajul de lemn specific unei: 
epoci totalitare sufocante, Oralitatea stilului dovedită 
prin expresii de tipul: "dacă vreţi să ştiţi", "să vedeţi cum 
a fost" etc., sporeşte valoarea textelor. Uneori autorul 
creează intenţionat imagini puţin difuze, de clar-obscur, 
dar transcrierea epică are suportul durabil al realităţii.

SEVER URSA

„Is toricu l învăţământului 
românesc din Rodna Veche” 

de Liviu Păiuş şi Solomia 
Păiuş

Apărută la editura „George Coşbuc” (Bistriţa, 2004), 
această carte rotunjeşte istoria socio-culturală a cititorului 
interesat de comuna Rodna Veche; după cărţile de folclor 
rodnean (şi nu numai) şi „Monografia" acestei aşezări de 

pe Valea Someşului Mare, cei doi autori aduc la zi istoricul 
învăţământului românesc din această localitate. Precizez 
faptul că despre învăţământul maghiar rodnean nu s-au 
ocupat datorită documentelor în maghiară sau germană 

ceea ce necesita cunoaşterea acestor limbi.
După ce aflăm lucruri interesante despre formele vechi 

de învăţământ precum şi despre: şcoala comunală 
naţională, şcoala confesională românească, şcoala primară 
de stat românească, şcoala elementară de stat sub ocupaţia 
hortistă, învăţământul românesc după 1944, date statistice 
ale elevilor în perioada 1864-2001, precum şi lista cu cei 322 
de dascăli care au participat la această şcoală între 1714-
2004, cei doi profesori ne prezintă şi şcolile aparţinătoare 
centrului, mă refer aici ia şcoala de la Valea Vinului, Valea 
Poenii, dar şi la grădiniţe, inclusiv cea din Valea Poenii, 
Rodna- Gară, Căminul de copii şi Clubul elevilor.

Partea ce‘a mai stufoasă a cărţii o reprezintă portretele 
de dascăli aie tuturor celor care au luminat minţiie tinerilor 
rodneni începând cu preotul George , descoperit în 
conscripţia făcută k 1733 şi până la Dora Moldovan (2004).

Un merit al ac ;stei cărţi îi constituie şi faptul că Liviu şi 
Solomia Păiuş r u fac aprecieri despre activitatea 
educatoarelor, învăţătorilor sau profesorilor, ci prezintă 
obiectiv viaţa şi faptele acestora refuzând deliberat 
superlativele lăsând urmaşilor judecata, preţuirea sau 
nepreţuirea celor implicaţi în învăţământul şi cultura acestei 
vechi localităţi.

Cititorul va observa, ca de altfel în toate cărţile omului 
de cultură Liviu Păiuş, acribia apelarea permanentă la 
documente, o muncă ce necesită sacrificii şi eforturi fizice şi 
financiare bănuite la prima vedere, ele existând de fapt, în 
realitate.

Adaug faptul că această monografie a şcolii rodnene se 
deschide cu un poem emoţionant dedicat dascălului român 
de un alt distins om de cultură, profesorul Emil Bălăi, şi o 
prefaţă semnată de ilustrul profesor universitar doctor Aurel 
Cleja, originardin Rodna; indexul alfabetic este instrumentul 
necesar cititoruiui, pe care cei doi profesori autori i-l pun la 
dispoziţie în finalul cărţii,

ICU CRĂCIUN

ÎS

Cornel Cotutiu
„Spate în spate 
de Cornel Cotutiu

Puţin dintre scriitorii noştri au ajuns la 
performanţa d-lui Corne! Cotuţiu: aceea de a 
transforma faptul cotidian, gestul nesemnificativ 
în literatura post modernistă printr-o decriptare 
detaliată a acestui banal, pasager la prima 
vedere, nedemn de a trezi conotaţii spirituale; 
excepţie ultima povestire intitulată „Neprimit” 
căruia îi găsesc filiaţii în stilul şi temele specifice 
prozei lui Vasile Voiculescu. Acest lucru mă 
îndreptăţeşte să consider această nouă carte a 
autorului, „Spate în spate” (ed. Limes, Cluj- 
Napoca, 2004), o demonstraţie reuşită de 
transformare a oralităţii în artă.

Preludiul timid al unui act erotic, (in) decizia 
unui ins de a tăia un măr, refuzul de a discuta 
tranşant un anumit lucru, introspecţia gândului 
femeii „coapte” care tânjeşte după necunoscut, 
suspiciunile (evident nelăm urite) soţului 
egocentrist, bolnav de certitudini, dezumanizarea 
unei mici comunităţi insensibile în întâlnirea unui 
individ cu handicap sunt pentru Cornel Cotuţiu 
teme tratate cu gravitate din care ţâşneşte ici şi 
acolo ironia de care nu se poate lepăda în toate 
cărţile sale. în descrierea personajelor, de data 
aceasta foloseşte crochiul, doar Micailă din 
„Pentru ce uitarea” este un Moş Nichifor Coţcariul, 
dar în variantă ardelenească.

„Nuvelele frivole” sunt satire ale mentalităţii 
stupide pe care o au gospodinele şi becherii din 
blocurile muncitoreşti, ale navetiştilor de toate 
felurile aşteptând în făgădăie sordide trenurile 
sau autobuzele, menite să-ţi distorsioneze stările 
de spirit sau să-ţi amintească , totuşi, că moartea 
ne curtează cu cinism în orice clipă chiar dacă i- 
am fi infideli prin trăirile noastre.

Două din scrierile acestui volum nu-şi au 
locul: „Pe linie dreaptă! Şi „Armistiţiu”; nu numai 
că sunt insipide, dar mi se par prea şcolăreşti, iar 
altele două: „Câştig uitat” şi „Cu pastă albastră" 
sunt simple exerciţii din atelierul de creaţie al 
autorului.

ICU CRĂCIUN
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/HaUm-AUe. de Mcncgiwfeic (36)
în ultimele trei episoade ale acestei cercetări am 

prezentat atât periodizarea învăţământului în comuna 
Maieru, începând cu prima jumătate a secolului al XVIII- 
lea, cât şi lista dascălilor care s-au perindat în această 
şcoală până în anul 1944.

Facem încă o dată precizarea că în revista noastră 
putem publica doar extrase rezumative (file de 
monografie) dintr-o lucrare mult mai cuprinzătoare, 
aflată în lucru.

Continuăm, prin urmare, cu prezentarea pe scurt a 
învăţământului măierean de după anul 1944, an de 
cotitură istorică, urmând ca într-un episod următor să 
reiatăm date despre unii fruntaşi de altă dată în acest 
domeniu şi în alte planuri ale culturii locale.

Astfel, în anul şcolar 1944-1945, funcţionează în 
Maieru învăţătorii: Partene Constantin, director, fost 
coleg şi prieten din copilărie a lui Lliviu Rebreanu, 
menţionat, de fapt, în povestirea "Cuibul visurilor”. în
1918,Constantin Partene a fost şef al Gărzii Naţionale 
locale. Apoi, îi mai găsim în activitate pe Partene Aurora 
(necalificată), Pop Elena (necalificată), Vranău Vasile şi 
Coruţiu Viorel. în 1945-1946 - Vranău Dumitru (director), 
Vranău Silvia, Telcean Ioan şi Hangea Ioan, maestru de 
tâmplârie.

într-un episod viitor vom prezenta câteva profiluri de 
fruntaşi de altădată ai scolii şi ai vieţii culturale din 
Maieru.

Ne vom referi mai jos şi la numărul posturilor de 
învăţători dintre anii 1938-1948. Nu înainte de a 
consemna că aproape întreaga arhivă a şcolii din 
perioada ocupaţiei hortyste a Ardealului de Nord (1940- 
1944)a fost ridicată odată cu retragerea ocupanţilor,ori 
devastată de localnici în semn de protest faţă de veneticii 
vremelnici. De adaus că, pe lângă alte samavolnicii,

regimul hortyst a ordonat percheziţionarea şi distrugerea 
unor biblioteci şi arhive de familie, între care si cea a 
scolii, una dintre cele mai bogate din judeţ. Aşa au fost 
arse nenumărate scrisori şi documente, colecţii de 
reviste româneşti şi fotografii aparţinând unor cărturari 
ca: Ioan Barna, Silviu Coruţiu, Constantin Partene, Iulian 
Cioarba, Dumitru Boşca, Vichente Ilieşiu, Laurenţiu 
Ilieşiu, tatăl renumitului poet ai "sângerărilor ardelene", 
Iustin Ilieşiu, Iuliu Pop şi ale altora. Abia o mică parte din 
documente au putut fi recuperate şi păstrate în arhiva 
bibliotecii actuale a Muzeului "Cuibul Visurilor".

Totuşi, din puţinele scripte păstrate, coroborate încă 
din ani '50 cu informaţiile culese de la învăţătorii vârstnici 
şi de la urmaşii acestora (Ioan Bârna, Vichente Ilieşiu, 
Constantin Partene, Vichente Ilieşiu, Iustin Ilieşiu, 
Nicolae V. Ilieşiu şi alţii, am putut reconstitui aspecte ale 
învăţământului şi culturii locale,precum şi situaţia 
posturilor didactice din perioada amintită, ba şi cu 2 ani 
înainte de ocupaţie, după cum urmează:

în anul şcolar 1938-1939 figurau 7 posturi de 
învăţători; în 1939-1940-10 posturi. Numele acestora se 
poate cunoaşte în parte din episodul precedent al 
prezentei cercetări. Mai adăugăm că în 1938-39 
funcţionau la Maieru 11 învăţători. Numele lor va fi 
consemnat într-un episod următor.

Vă propunem să ne întoarcem în timp, intercalând 
aici, pe scurt, câteva spicuiri fugare din diferite 
documente locale cu privire ia unele aspecte materiale 
ale învăţământului în perioada 1868-1918.

Astfel, în anul şcolar 1868-1869, leafa anuală a unui 
învăţător era de 50 de florini austrieci. Sătenii plăteau un 
"Schugeld", denumit popular "şucelt" pentru plata 
salariului învăţătorului şi pentru alte cheltuieli ale şcolii, 
în anul şcolar 1892-1893, un învăţător primea 200 de

florini. Din 1893 până în 1914 -800 de coroane, în 1914- 
1918 216 coroane. în 1913-1914 venitul şcolii era de 
569 coroane anual, din care s-au cheltuit 547 de 
coroane, iar din venitul de 487 de coroane în anul şcolar 
1914-1915 s-au cheltuit 474 de coroane. Majoritatea 
cheltuielilor se făceau pentru întreţinere şi material 
didactic 2/,

*

Nu numai pentru motivul că tablourile statistice 
sunt mai puţin atractive pentru lectură, ci şi pentru că 
suntem constrânşi de puţinătatea spaţiului din 
periodicului nostru, ne vom mărgini să rezumăm şi să 
facem precizarea că deţinem informaţii statistice exacte. 
Spre exemplificare, a se vedea tabloul sintetic cumulativ 
(Maieru şi Anieş) dintre anii 1919-1920 şi 1947-1948. Aici 
sunt cuprinşi numărul de învăţători, după fiecare din cele 
două războaie mondiale, apoi elevi înscrişi şi promovaţi, 
frecvenţi, repetenţi (în număr şi procente).

Se poate deduce din acest tablou sinoptic că 
situaţia şcolii în perioada interbelică era totuşi alarmantă 
mai ales sub raportul frecvenţei şi promovabilităţii, chiar 
într-o şcoală fruntaşă a judeţului, cum era cotată cea din 
Maieru. 3/

SEVER URSA

Note bibliografice:
1/ Vezi revista „Cuibul visurilor”, anul IX, nr. 5 (64) iulie,

2004, pag. 3 Maieru:
2/ A se vedea „arhiva şcolii primare Maieru, 55/1927; 

Buletinul nr. 18/1927;
3/ Ursa Sever Monografia şcolii de 10 ani din 

Comuna Maieru, judeţul Bistriţa-Năsăud, lucrare în 
manuscris la Muzeul „Cuibul visurilor", începând cu pag.
77.
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JZcoisie. pchaqcqiu si sccUtu nasĂuime, (continuare)

2. Scoală Română (1876-1881; 1891) si Şcoala Practică (1886)
"Şcoala Română” este periodicul care, peste ani, înnoadă firul rupt datorită încetării 

apariţiei revistei "Magazinul Pedagogicu" la 1869. Astfel, era necesar ca o nouă publicaţie 
sâ continue aprofundarea problemelor de psiho-pedagogice didactice şi metodice, 
legislaţie şi informaţii şcolare să le extindă la nivelul întregii Transilvanii. Căci, exceptând 
ultimul an al apariţiei sale, revista a grupat toate forţele pedagogie ale acestei părţi 
româneşti de ţară. In acelaşi timp, în condiţiile înăspririi asupririi social-politice ultimele 
decenii ale secolului al XIX, a devenit o tribună, de luptă împotriva măsurilor represive 
luate de monarhia aliată, cum au fost legile lui August Trefort din anii 1879 şi 1883, vizând 
maghiarizarea forţată a învăţământului elementar şi secundar românesc. Marele 
pedagog Vasile Petri "sufletul preparandiei năsăudene" ca profesor (1859-1869) şi 
director (1864/65) al ei, profesor la Preparandia de stat din Deva (1870/71), apoi director 
şi inspector al şcolilor româneşti din fostul Regiment I de graniţă de la Orlat-Sibiu £1871- 
1875), cu recunoscuta-i experienţă didactică şi editorială, îşi asumă sarcina publicării 
unei asemenea reviste, apărută săptămânal mai întâi, la Sibiu, în Edit. şi Tip. W. Krafft, 
astfel: An 1/1876 An 11/1877 şi An 111/1878-1879. Seria sibiană poartă subtitlul "Foaia 
pedagogică şi didactică pentru interesele instituteloru de cultură şi ale organeloru 
acestora" şi a fost redactată până la Nr, 18/1877 inclusiv de loanu Candrea (1844-1877), 
profesor la Preparandia de stat din Deva (1871-1874) şi la Seminarul teologic ortodox 
din Sibiu, şi de Vasile Petri, iar numai de acesta după decesul pretimpuriu al primului 21).

De la un număr la altul, revista "Scoală Română'" este străbătută de ideile 
pedagogice înaintate ale lui Vasile Petri privind pregătirea dascălilor, insistând asupra 
calităţilor cerute unui bun învăţător, anume să aibă o cultură generală corespunzătoare, 
o înaltă pregătire metodico-pedagogică devotament pentru profesia aleasă, să dea 
dovadă de iubire faţă de şcoală şi elevii pe care-i îndrumă, încât prin întreaga, sa 
comportare să fie un exemplu de urmat pentru elevii săi, fără însă să fie rupt de viaţa 
poporului, de frământările acestuia, să contribuie la ridicarea lui culturală şi social- 
politică. învăţătorul trebuie să fie permanent preocupat de autoperfecţionarea sa printr- 
un continuu studiu individual, prin cunoaşterea disciplinelor auxiliare ale pedagogiei 
(istoria pedagogiei şi psihologia sau antropologia pedagogică), prin examene şi cursuri 
suplimentare periodice, referate şi disertaţii în cadrul conferinţelor asociaţiilor 
învăţătoreşti, în schimburi de experienţă,prin cunoaşterea tuturor noutăţilor editoriale în 
materie. Este în acest sens semnificativ articolul învăţătorul trebuie să studieze neîncetat 
(An II, nr. 32/1877), actual în mare măsură şi în zilele noastre, realitate surprinsă şi de 
Nicolae Iorga prin al său celebru aforism; "învăţat e omul care se învaţă necontenit pe 
dânsul şi învaţă necontenit pe alţii". 23)

Dar Vasile Petri nu va uita ţinutul lăsat în urmă, în solul căruia rădăcinile îi erau adânc 
înfipte, publicând în articolul Pentru istoria pedagogiei la noi (An I, nr.42/1876 continuat 
în An II, nr. 41/1877, în acest număr şi publicându-se, la pag. 322) "Petiţia pentru 
înfiinţarea Preparândiei -de stat la Năsăud", 24) cu limba de învăţământ română, 
înaintată Ministerului Instrucţiunii Publice şi Cultelor de către Comitetul reprezentativ al 
Districtului Năsăud, în numele căruia este semnată de căpitanul suprem Alexandru

Bohăţel şi protonotarul Nicolae Bejan, la 15 martie 1869. în petiţie se invocă 
paragraful 81 al Legii învăţământului XXXVIII/1868 care, privind "învăţământul 
poporal", dispunea înfiinţarea a 20 preparandii de stat, motivându-se justificat, 
printre multe altele, cât "Astfel anevoie se va fi aflând în nordul Transilvaniei un alt 
loc, unde pentru numeroasa populaţiune română din aceste ţinuturi să se poată 
aşeza o preparandie de stat mai nimerită decât în opidul Năsăud„. "Şi preparandia 
trebuia să fiinţeze la Năsăud, pentru că Năsaudul este un puternic centru şcolar, 
pentru că viaţa aici este mai uşoară şi, în sfârşit, pentru că Năsăudul prezintă şi o 
frumoasă garanţie morală care să asigure buna purtare a elevilor. Dar Ministerul 
unguresc, în bunăvoinţa deosebită ce o avea pentru Năsăud, nu a aprobat 
cererea..." 25). Tot guvernul, în mod "abuziv şi ilegal" impusese ca Preparandia de
2 ani existentă să fie susţinută din "Fondul de stipendii", ori Fondurile Grănicereşti 
năsăudene erau împotriva deturnării destinaţiei acelui fond. Şi aşa Preparandia s-a 
strămutat la Gherla, sub oblăduirea forului şcolar superior, Episcopia Greco- 
Catolică 26). în acelaşi prim an de apariţie, pe 7 numere succesive (An I, nr. 43- 
49/1876), "Şcoala Română" publică Instrumentul fundaţional din 18 august 1865 
(titlul exact: "Instrumentu fundatiunale pentru institutele de invetiamentu şi 
educatiune de în Districtulu Naseudului în Transilvania"), care circumscria "învoirea" 
emanată de întrunirile din toamna anilor 1861 şi 1862 ale reprezentanţilor celor 44 
localităţi foste grănicereşti privind soarta "Fondului de provente" (1764, devenit 
"Fondul scolastic central"), a "Fondului de mondire„ (1830, devenit „Fondul de 
stipendii” de burse), ca şi cea „Fondurilor scolastice comunale” (1838, transformate 
în „Fonduri scolastice confesionale gr.-cat. şi gr.-ort."), transformări produse în urma 
hotărârilor decisive luate în adunările din 13 martie şi 1 august 1851 de la Năsăud ale 
reprezentanţilor aceloraşi comunităţi grănicereşti. 27)

- va urma -
Prof. univ. dr. IRONIM MARŢIAN

Notă: 21) Vezi şi lucrările Teodor tanco, Virtus Romana Rediviva. Voi. II, Bistriţa 1974, 
pag. 29-30; Vasile Vranău, Periodice pedagogice năsăudene si rolul lor în promovarea unui 
învăţământ progresist. „Arhiva Someşană", Seria a ll-a, voi. IV, Năsăud 1977, pag. 145-152.

22) Câteva consideraţii despre tematica articolelor lui Vasile Petri din „Şcoala Română” la 
Isidor Cremen, Rolul lui Vasile Petri în pregătirea si perfecţionarea învăţătorilor transilvăneni în 
secolul trecut. .Arhiva Someşană". Seria all-a, Voi. IV, Năsăud 1977, pag. 137-144.

23) Apud Nicolae Iorga, Cugetări (Ed. îngrijită de Barbu Theodorescu), Edit. Albatros, 
Bucureşti 1972, pag. 100.

24) Este preluată în Anexa Nr. 2 a lucrării lui Sandu Manoliu, Din zilele grele ale 
Preparandiei. Ibid. pag. 149-154.

25) Idem. Ibid.. pag. 141.
26) Idem. Ibid.. pag. 131-134.
27) Vezi, de exemplu. Lucrările Virgil Şotropa, Dr. Nicolae Drăganu, Istoria şcoalelor 

năsăudene. Năsăud 1913, pag. 6-10; Lazăr Ureche, Fondurile grănicereşti năsăudene (1851- 
1918). Presa Universitară Clujeană, (Cluj-Napoca) 2001, pag. 15-52.
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Uniunea c.ttveţi&ana____________________________________

CE TREBUIE SĂ ŞTIM DESPRE UNIUNEA EUROPEANĂ?
După aproape o jum ăta te  de secol de existenţă, 

Uniunea Europeană a rea lizat lucruri rem arcabile; a 
s tab ilit pacea între state le m em bre şi prosperitate pentru 
cetăţenii săi; a creat o m onedă unică (euro) şi o piaţă 
liberă unde bunurile, oam enii, serviciile şi capitalul se 
m işcă liber. Uniunea Europeană a crescut de la 6 la 23 de 
ţări şi este pregătită pentru a prim i şi altele. A devenit o 
m are putere com ercială şi un conducător m ondial în 
dom en ii p recum  p ro tec ţia  m ed iu lu i şi a ju to r în 
dezvoltarea ţă rilo r membre.

Uniunea Europeană nu este o federaţie asem enea
S.U.A.; nu este o sim plă organizaţie de cooperare între 
guverne ca O.N .U . Ţările care fac parte din Uniunea 
Europeană rămân naţiuni suverane şi 
independente, dar suveranitatea lor 
este m ult mai puternică decât dacă ar 
fi fost solitare.

în  p r a c t i c ă ,  s u v e r a n i t a t e a  
înseam nă, de fapt, că fiecare din 
statele m em bre îşi deleagă unele din 
puterile de deciz ie către instituţiile 
europene pe care le-au creat, astfel că 
p ro b le m e le  s p e c if ic e  de in te res  
com un pot fi luate în mod dem ocra tic 
la nivel european.

Cele trei instituţii principale de 
decizie sunt:

- Parlam entul European, care 
reprezintă cetăţenii Uniunii Europene 
şi este ales d irect de către aceştia;

- Consiliu l Uniunii Europene, 
care reprezintă fiecare stat membru;

- Com isia Europeană, care caută 
să unească in teresele Uniunii într-un 
întreg.

A ce s te  tre i in s titu ţii p ro du c  
p o lit ic i le  ş i le g ile  ( d i r e c t i v e l e ,  
regulam ente le şi deciziile ) care se 
a p lic ă  în  U n iu n e a  E u ro p e a n ă .
Regulam entele şi procedurile pe care 
instituţiile trebuie să le urm eze sunt 
s tab ilite  prin tratate care prim esc 
asentim entul preşedinţilor şi prim- 
m in iştrilor s ta te lor m em bre şi sunt 
ratificate de parlam entele lor.

în principal, Com isia Europeană este cea care 
propune legi noi Uniunii Europene, dar cei care le aprobă 
sunt Parlam entul şi Consiliu l European.

C urtea de Justiţie  aprobă regulam entu l legii 
europene, iar Curtea de Revizie Contabilă verifică din 
punct de vedere financiar activităţile Uniunii.

A lte cinci instituţii com pletează acest sistem:
- Com itetul European Econom ic şi Social reprezintă 

societatea civilă şi două părţi ale industriei;-
- Com itetul Regiun ilor reprezintă autorităţile locale 

şi regionale;
- Banca Europeană Centrală este responsabilă de 

politica europeană m onetară;
- Funcţionarii însărcinaţi cu Sondarea Opiniei 

Publice Europene apără cetăţenii şi organizaţiile  Uniunii 
Europene îm potriva unei adm in istra ţii proaste;

în cele ce urm ează vom  prezenta atât cele trei 
instituţii principale, cât şi cele cinci corpuri.

P A R L A M E N T U L  E U R O P E A N :  V O C E A  
POPORULUI

Rolul: Forum ul legislativ ales d irect al Uniunii 
Europene

Ultima alegere: iunie 2004 
întâlniri: Sesiuni lunare plenare în S trasbourg 

(Franţa); întâ ln iri ale com itetu lu i şi sesiuni ocazionale în 
Brusseles (Belgia).

Adresa: Plateau du K irchberg, B.P. 1601.
L-2929 Luxem bourg 
Telefon: (532)4300-1 
Internet: www.europarl.eu.int 
M em brii Parlam entulu i European sunt grupaţi pe 

partide nu în blocuri naţionale.
Vă prezentăm  num ărul locurilor pe grupări politice, 

din păcate la data de 1 aprilie  2003.
Grupul politic_________________Abrevierea/Nr. de locuri
Partidul Popular European EPP-ED 232
(Dem ocraţii Creştini) 
şi Dem ocraţii Europeni
Partidul Socia liştilo r Europeni PES 175 
Partidul European Liberal,
Dem ocrat şi Reform ist ELDR 52
Stânga Europeană Unită/

S tânga Nordică Verde EUL/NGL 49
Verzii/A lianţa Europeană
Liberă Greens/EFA 44
Uniunea pentru Europa Naţiun ilor UEN 23
Europa D em ocraţilor şi D iversităţilor EDD 18
Fără partid NA 31
Total 624

O riginile Parlam entulu i European încep în 1950. Din 
1979 Parlam entul European a fost ales d irect de cetăţenii 
pe care îi reprezintă.

A legerile parlam entare au loc din 5 în 5 ani şi fiecare 
cetăţean al U.E. care este înreg istra t ca votant are drept

de a vo ta . A s tfe l, P a rla m e n tu l exp rim ă  vo in ţa  
dem ocratică a aproape 400 de m ilioane de cetăţeni ai 
U.E. şi reprezintă interesele acestora în dialogul cu alte 
instituţii! ale U.E.

Num ărul locurilor în Parlam entul European (am 
păstrat num ele ţării în lim ba engleză):

2004 2007
Belgium 24 24
Bulgaria 18
Cyprus 6 6
Czech Republic 24 24
Denm ark 14 14
Germ any 99 99
G reece 24 24
Spain 54 54
Estonia 6 6
France 78 78
Hungary* 24 24
Ireland 13 13
Itaiy 78 78
Latvia 9 9
Lithuania 13 13
Luxem bourg 6 6
Malta 5 5
Netherlands (O landa) 27 27
Austria 18 18
Poland 54 54
România - 36
Slavakia 14 14
Slovenia 7 7
Finland 14 14
Sweden 19 19
United K ingdom 78 78
(Regatul U n ita l M. Britanii şi Irlănzii de Nord)
Total 732 786
A şadar Parlam entul European lucrează în Franţa, 

B e lg ia  şi Lu xe m b o u rg ; în Lu xe m b o u rg  îş i are 
secretariatu l general.

Parlam entul European are trei roluri principale:
1.Puterea legislativă. Procedură com ună pentru 

adoptarea legislaţie i Uniunii Europene este codeciz ia . 
A cest lucru plasează Parlam entul European şi Consiliu l 
pe p icior de egalitate, iar legile se adoptă folosind această

procedură, astfel că ele devin acte legislative atât ale 
Consiliu lui, cât şi ale Parlam entulu i în d iferite dom enii de 
activitate. Pentru orice alte propuneri legislative, decizii 
politice şi instituţionale trebuie consulta t Parlam entul; de 
asemenea, propunerile Com isie i Europene trec prin 
Parlam entul European.

2.Conducerea dem ocra tică. Parlam entul exercită o 
conducere dem ocratică asupra altor instituţii europene. 
Acest lucru se realizează în d iferite m oduri.

în tâ i, când es te  în fiin ţa tă  o nouă com isie , 
parlam entul audiază m em brii şi preşedintele com isiei 
(acesta este nom inalizat de statele m em bre). Com isia nu 

poate funcţiona  fără aprobarea 
Parlam entului.

în al doilea rând, Comisia 
răspunde din punct de vedere politic 
în faţa Parlam entulu i ch ia r în cazul 
unei m oţiuni de cenzură.

în  g e n e r a l ,  P a r l a m e n t u l  
e x e rc ită  c o n tro l p rin  ra p o a rte  
regulate trim ise acestuia de către 
Com isie (raport general, raportate 
pe  i m p l e m e n t a r e a  b u g e tu lu i ,  
ap licarea legii com unită ţii etc.) în 
plus, Parlam entul European cere 
regulat Com isiei să răspundă scris 
sau oral de ceea ce s-a ocupat.

M em brii com isiei participă la 
sesiun ile plenare ale Parlam entului 
ş i la  î n t â l n i r i l e  c o m i t e t e l o r  
parlam entare m enţinând un dialog 
continuu între cele două instituţii.

De asem enea, Parlam entul 
m onitorizează Consiliu l: îi cere să 
răspundă în scris sau oral, iar 
preşedinte le participă la sesiunile 
p lenare şi ia parte la dezbateri 
im portante. Parlam entul lucrează 
îm preună cu Consiliu l în diferite 
problem e ca: politica com ună legată 
de stră inătate şi de securitate, 
c o o p e ra re  ju r id ic ă , a z ila n ţi şi 
i m i g r ă r i ,  f r a u d e  ş i  c r i m e  

in terna ţiona le . P reşedinte le  C ons iliu lu i in form ează 
Parlam entul despre toate aceste subiecte.

Parlam entul poate exercita un contro l dem ocratic 
prin exam inarea petiţiilo r de la cetăţeni anchetând 
problem ele rid icate de aceştia prin com ite te înfiinţate 
temporar.

La d e s c h id e re a  f ie c ă ru i s u m m it ( în tâ ln ir ile  
Consiliu lui European), preşedintele este invitat să 
expună punctele de vedere ale Parlam entulu i legate de 
problem ele curente şi de cele de pe agenda Consiliu lui 
.European.

3 .Puterea financiară . Bugetul anual al Uniunii 
Europene este hotărât de către Parlam ent şi Consiliu l 
Uniunii Europene. Bugetul este c itit de două ori şi nu este 
aprobat numai după ce este sem nat de Preşedintele 
Parlam entului.

C o m ite tu l P a rla m e n ta r de  C o n tro l B u g e ta r 
(CO CO BU) m onitorizează felul cum este che ltu it bugetul 
şi în fiecare an, Parlam entul aprobă banii pentru Com isie 
pentru anul financiar viitor.

Munca Parlam entulu i este îm părţită în două:
- pregătirea sesiunii p lenare: aceasta este făcută 

prin d iferite com itete parlam entare care sunt specia lizate 
pe zone reprezentând activităţile Uniunii Europene. 
Problem ele sunt discutate pe grupuri politice;

- sesiunea Plenară propriu -z isă . Sesiunile plenare 
au loc la Strasbourg (o săptăm ână din lună) şi câteodată, 
la Brussels (2 zile). La aceste sesiuni, Parlam entul 
e x a m in e a z ă  le g is la ţ ia  p ro p u s ă  şi v o te a z ă  pe 
am endam ente înainte de a vota întreg textul. Uneori, 
poate include com unicări ale Consiliu lui sau Com isiei 
sau întrebări despre ce se întâm plă în Uniunea 
Europeană sau în altă parte a lumii.

(va urma)
ICU CRĂCIUN

Bibliografie:
„Howthe European Union Works"
- col. European documentation
„It's a Better Life”
- col. Europe on the move
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1-ibactica

Standardizarea evaluării cunoştinţelor de matematică 
din gimnaziu prin criterii de notare la clasa a Vlll-a
Stabilirea sistem ulu i de acordare a notelor la clasă pe întreaga 

şcoală 5-10 com pletează încercările  făcute în anul şcolar 1994- 
1995 cu barem ele pe scală 5-7 la care s-a renunţat în urm ătorii ani 
şcolari.

Noi lucrăm  la clasa a V lll-a  după program a şcolară revizuită 
aprobată prin O .M. Ed. C. Nr. 4740/25.08.2003. A nterior acest ordin 
a apărut O.M. nr. 3980/19.05.2003 cară de g ir S.N.E.E. (Serviciul 
Naţional de Evaluare şi Exam inare) cel care supervizează şi face 
propuneri de variante la Teste Naţionale şi Bacalaureat, să treacă la 
pilotarea unui sistem  de criterii (decem brie 2003), experim entarea 
propriu-zisă (februarie-m artie 2004), iar în urma concluziilor 
reieşite din m ateriale le îna in ta te de şcolile pilot la ISJ şi de ISJ din 
ţară la M .Ed.C. în iunie 2004, M inisterul decide să se treacă la 
ap licarea lor începând cu acest an şcolar la cl. a V lll-a , şi a V-a 
(Criteriile la clasa a V-a au apărut pe INTERNET în octom brie 2004 
îm preună cu M odele de Teste pentru Criteriile de notare).

Din zona Sângeorz-Băi au partic ipat la experim entarea 
propriu-zisă trei şcoli: Şc. Gen. Nr. 1 Sâng. Băi, Şc. Gen. „Iustin 
llieşiu" Anieş şi Şc. Gen. „Eneea G rapin i” . Sunt cu un nr. de 5 clase 
(2+1+2). La nivelul judeţu lu i au partic ipat un nr. de 20 de şcoli la 
experim entarea propriu zisă (februarie-m artie 2004).

Şcolile din jude ţ au fost alese după urm ătoarele c rite rii:
a) reprezentarea şco lilo r din to t judeţul;
b) cuprinderea elevilor atât din mediul rural cât şi din cel 

urban.
c) Cuprinderea e lev ilo r cu perform anţe diferite.
Pentru a evita tendinţe le (trei la num ăr) constatate de S.N.E.E. 

la pilotare şi anume.
1) pe tronsonul de notare de la 1 la 6,5 profesorii care au 

corecta t lucrările au supraevaluat pe acestea;
2) pe tronsonul 6,5-9 s-a greşit la evaluare dar mai puţin 

(notele nu au fost aproape de cele din catalog).
3) pe tronsonul 9-10 lucrările au fost din nou supraevaluate de 

profesori;
Noi profesorii de m atem atică, suntem  chem aţi să punem 

corect în practică aceste criterii standard de notare. Aceasta 
presupune cunoaşterea din partea profesorilor a standardelor, 
criteriilo r şi m etodologia de evaluare.

M atricea elaborată de S.N.E.E cuprinde la M ATEMATICĂ 9 
obiective de referinţă. Catedrele de m atem atică din fiecare şcoală 
plecând de la m odelul cărţii „M odele de teste pentru criteriile de 
notare clasa a V lll-a " e laborat de un colectiv de profesori de 
m atem atică coordonat de F lorica Banu cu responsabilita te în
S.N.E.E. şi vechile S tandarde pe care le punem la dispoziţia fiecărei 
şcoli in teresate să treacă de urgenţă la elaborarea de itemi specifici 
fiecărui ob iectiv de referinţă de dificultăţi diferite, (pet. notă 5,7,9, şi 
10 )

Norm al ar fi să dăm  câte o notă fiecărui e lev în funcţie de 
parcurgerea program ei, notă care să fie o medie a notelor pe 
subobiective clin ob iectivul general.

Soliloc în ziceri înţelepte

Exem plu: Sem estru l I
Or1 (notă), O r2 (notă), O r3 (notă), O r6 (notă), O r7 (notă) 

+ T E Z A : 6 note
Sem estru l II
O r4 (notă), O r5 (notă), O r8 (notă), O r9 (notă) sim ulare 

ISJ nota + TEZA: 6 note
Urm ărind sa tis facerea acestu i s is tem  de cerinţe, 

profesorul îşi poate d istribui atenţia către toate categoriile  de 
elevi d intr-o clasă neom oenă, îşi d iversifică şi m ijlocele de 
lucru, e lim ină arb itraju l în eva luarea ach iz iţiilo r elevilor, 
d im inuează sau elim ină num ărul celor care rămân fără 
cunoştin ţe le de bază ale  obiectu lui de învăţăm ânt în cazul 
nostru m atem atica de gim naziu reuşind să-i facă să atingă 
nivelul m inim  de cunoştin ţe şi să creeze condiţiile prin care 
fiecare elev sâ avanseze cât mai m ulte în pregătire, în funcţie 
de posib ilită ţile şi de d isponib ilită ţile  individuale.

în artico lu l „E laborarea şi punerea în practică a criteriilo r 
de notare” autori M. Zaharia şi D. Zaharia apărut în Tribuna înv. 
nr. 728-729 din 12-18 ianuarie 2004 propun şi argum entează 
că pentru ca un test să fie  valid (bun) este necesar ca: 50 % din 
itemi să fie de 5; 20%  din itemi să fie de 7; 20%  din itemi să fie 
de 9; 10% din itemi să fie  de 10.

Un item va fi notat corespunzător num ai dacă este 
rezolvat corect, pentru rezultate greşite nu se notează itemul 
(nici dacă este rezolvat incom plet).

Pentru o lucrare se pot acorda 3 sau 4 note.
Exem plu: nota 5 dacă a rezolvat 50%  sau mai mult din 

itemi notaţi cu 5 (respectiv 7 ,9 ,10 ). Dacă nu s-a acordat nici o 
notă lucrarea este sub 5 (şi trebuie precizat e levilor 
m odalitatea de a acorda notele fina le 4,3,2 sau 1): 1- pentru 
copiat; 2-3 pentru că a scris pe lucrare dar nu a rezolvat corect;
4 - a rezolvat sub 50%  item ii pentru nota 5.

D intre punctele tari ale aplicării criteriilo r de notare ia 
clasa a V lll-a  am intim :

- perm it o evaluare la nivel naţional şi în consecinţă pot să 
în locuiască testele naţionale de la s fârşitu l cls. a V lll-a  după ce 
se vor aplica la toate clasele;

- perm ite e lim inarea tratării superfic ia le a d iscip line lor de 
studiu care nu erau cuprinse la testarea naţională (fizică, 
chim ie, biologie, limbi m oderne etc)

D intre punctele slabe am intim :
- insuficienţa m ijloacelor de învăţăm ânt necesare pentru 

ap licarea notelor form e de evaluare; copiatoare, culegeri de 
teste în raport cu noua structură;

-unele dificultă ţi de adaptare a cadrelor d idactice la 
strateg iile  d idactice adecvate noului sistem  de evaluare;

-m anualele existente nu sunt adecvate noului sistem  de 
notare;

-se m enţine pericolul lipsei de ob iectiv itate a cadrelor 
d idactice, în special în eva luarea orală.

T ITUS CĂRBUNE

A lH c a _________ _________

Nătânga viaţă
Nătânga viaţă m a-n-vrăjb it din fire 
Sângeorzu le cu plaiuri de baladă 
Mă ceartă-n şoaptă vârfuri carpatine 
Când cu-am intirea fac câte-o şaradă

Mă ceartă culm i ce stăpânesc stinghere 
Multe cărări care-m i aşteaptă pasul 
Şi munţi făcuţi ce-n ceas de priveghere 
Jelesc prin M ăguri triste, parastasul

Izvoare tăm ăduitoare, m inerale 
M -întind com prese pentru suferinţe 
Sexagenari cu paşi dom oli, agale
S-opresc sfătoşi îm părtăşind căinţe

Iubiri trecute zburdă-ntre mătănii 
Când popii iartă rătăcirea lor 
Piugarii-şi varsă printre orătănii 
Dureri m ocnite-n brazdă pe ogor.

M ândrii fă loase-n portul de paradă 
Se cos în „pene" viaţă trecătoare-,
Iar pentru cei ce vor şi ştiu să vadă 
Sunt „vetre „ rom âneşti, nem uritoare

Codrul je leşte fiii-nstrăinaţi 
G olaşe culm i se pustiesc pe stâncă,
Iar grănicerii au fost dem ult uitaţi 
D intr-o m eteahnă ne-nţeleasă încă,

Pe Som eş curg dureri tânguitoare 
„Sum ane negre" M ăguri stră jn iesc 
O doină veche, tăm ăduitoare 
Se-aude-arar din suflet rom ânesc.

Te-am părăsit Sângeorzu le în pripă 
Mânat de nedorite le destine 
Dar te-am  s im ţit în fiecare clipă 
în som n şi în tră irile  din mine.

Voi reveni, când clopotul va strânge 
în vatra ta doar fiii-adevăraţi:
Cei adoptivi, cu ce l născuţi „pur sânge” 
Se vor dori ca oam eni şi ca fraţi.

TEO D O R CÂMPAN

M A N D R I A
într-o anum ită parte a ei, m ândria este definită ca un sentim ent de m ulţum ire, de 

satisfacţie, de plăcere, de dem nitate, de încredere în forţe le proprii. De la un m om ent dat, 
însă, când sentim entu l de încredere m ulţum ire etc. devine exagerat, începe nocivitatea 
m ândriei şi .eşuarea ei în m ocirla fuduliei, îngâm fării, înfum urării şi orgoliu lui fără lim ite. 
M ândria poate deveni fală deşartă, aroganţă, infatuare respingătoare.

Dintre cele trei făclii care ne aprind m alefic inima: m ândria, invidia şi zgârcenia, 
prima pare să fie cea mai acaparantă.

Dem ocrit spunea că atunci când uiţi de propriile tale defecte, ajungi m ândru. Atenţie, 
însă: în accepţiune populară "m ândru” şi "m ândră" mai însem nează şi frum os, frum oasă. 
E nevoie, prin urmare, de o strunire, de o m ăsură în m anifestarea acestui sentim ent. Nu e 
oprită m ândria cum pătată, ci doar mândria oarbă, vorba lui Horaţiu, latinul: Sume 
superb iam  quae-sitam  m eritis - să ai doar m ândria cuvenită meritelor. Deci există o 
m ândrie nobilă care perm ite m eritului să strălucească mai m uit decât ar face-o o 
m odestie silită.

Mai poate fi vorba şi de m ândrie de neam, o m ândrie patriotică etc. Cato cel Bătrân 
recom anda şi el echilibru l: nu fi trufaş, dar nici nu te înjosi şi nu dispreţu l pe cei ce sunt mai 
jos  decât tine. G oethe îndem na şi el la sim ţul măsurii. Este o m are greşeală -afirm a el 
dacă se crede cineva mai m ult decât este, ori dacă, din contră, se preţu ieşte mai puţin 
dect este. Iorga, în mod tranşant, susţinea că sunt două fe lu ri de m ândrii: m ândria de tine 
fără fapte şi m ândria oarbă. La fel şi Duclos: mândria inim ii este însuşirea oam enilor 
cinstiţi, iar m ândria în purtare este cea a proştilor.

M ândria goală, exagerată, este biciuită cu necruţătoare ironie, atât în literatura 
populară, cât şi în z icerile  m ulto r înţelepţi. Celor înfum uraţi li se spune în popor că um blă 
cu nasul pe sus: nu-i ajungi nici cu prăjina la nas, sau: m ăreţ ca păunul când îşi umflă 
coada, iar când la picioare se uită, de ruşine se topeşte ca ceara de foc. Celor pe care nu-i 
mai încape locul de fuduli ce sunt, geniul popular le-a tic lu it o superbă strigătură: "Nu te- 
ntinde broască-n tău, /Că nu-i tăul to t al tău" sau: prostul dacă nu-i şi fudul/ parcă nu-i

prost destul...sau: s-a în fo iat ca varza şi s-a îngâm fat ca barza. Fală goală, traistă 
uşoară. Cocoşul e mai frum os ca vulturul, num ai câ nu poate zbura. A  uitat bou! că a fost 
viţel ş.a.

Pentru îngâm faţi, toţi ceilalţi oam eni nu sunt decât adm iratori de-ai lor; înfum uraţii 
nu aud niciodată nim ic decât laude. (Antoine de Saint Exup6ry). Cu cât cineva se face 
mai mare, cu atât pare mai m ic - preciza Destouches. Ideea aceasta pare a-i fi servit 
ep igram istului nostru C incinat Pavelescu pentru un catren răm as celebru. „Te-ai înă lţat 
atât de sus, / Iubitul meu amic, / încât, când te privesc de jo s  / Abia te văd de m ic./

M ândriile rănite sunt mai periculoase decât interesele lovite sesiza - Louis de 
Bonald. Schiller îi prevenea şi el pe marii învingători: Pe un prea m ândru învingător îl 
poate doborî propria lui fericire. De luat în seam ă şi plasticitatea cugetării lui Jefferson: 
m ândria dejunează cu belşugul, prânzeşte cu sărăcia şi cinează cu dispreţu l. La 
Bruyâre ne sfătuieşte să vedem  în mândria exagerată o patimă care ne face ca din to t ce 
e pe lume să nu preţuim  decât pe noi înşine. D im itrie C antem ir al nostru constatase la 
rându-i că "m ândria tot oarbă fiind, precum peste cei mari, aşa şi peste cei m ici d ă ", iar 
Titu M aiorescu ne previne m ag is tra l: "Păzeşte-te a doua zi după succes?"

M arele nostru poet George Coşbuc prefera m odestia curată, despresurată de 
veşm intele mândriei:

"M ulte bunuri are omul,
Dar virtutea cea mai mare 
E să nu se ţină m ândru 
Cu virtuţile ce are".
Să privim  în ju ru l nostru. Ne vom  convinge uşor unde pot duce m ândriile 

desfrânate şi nesăbuite, scăpate de sub cenzura O m eniei şi a bunului simţ.
Vom încheia cu previziunea Bibliei care sintetizează providenţia l: "M ândria vine 

îna intea căderii.
ION DELAM ARGINE
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O c h u  Z W a r C e i
Anul 2004 îmbogăţeşte lista atât de generoasă a 

personalităţilor Maierului cu numele Măriei Cioncan.
Acum un an de zile, probabil, o mare parte dintre români şi 

chiar dintre măiereni, nu ştiau cine este Maria, O alăturare logică 
a numelui o putea, eventual plasa în spaţiul Văii Someşului 
Mare, ca fiind una dintre fiicele acestor meleaguri.

Numele ei este acum pe buzele tuturor. Maria este 
campioana noastră olimpică. Chiar dacă a fost medaliată cu 
bronz la Olimpiada de la Atena din acest an, noi am învăţat s-o

Maria Cioncan
M edalie de b ro n z  -  1500 m - 3:58:39 

Jocurile Olimpice Atena 2004

iubim şi să o considerăm campioana noastră. Prin reuşita ei, 
până şi cei mai bătrâni şi conservatori dintre săteni au realizat că 
poţi să devii o personalitate naţională sau mondială şi prin sport.

Acum nu ne mai poate lua nimeni mândria de a fi 
concetăţeni şi contemporani cu una dintre cele mai bune atlete 
de nivel mondial ai generaţiei sale. Maria ne-a obligat s-o facem, 
prin naşterea ei discretă într-o familie simplă, dar atât de mândră 
de simplitatea ei, prin plecarea ei la fel de discretă şi plină de bun 
simţ prin şcoala generală şi liceu spre performanţă şi înaltă

în Noul Testament, ni se face cunoscut acest 
comportament în cuvântarea apostolului Petru, în care se 
spune: că acesta căzând la pământ a auzit un glas care-i 
zicea: „Saule, Saule de ce mă prigoneşti?” şi întrebând: 
„Cine eşti Doamne?” El i-a zis: „Eu sunt lisus din Nazaret pe 
care-l prigoneşti]", faptele Apostolilor Cap, 22, pericopele 7-8 
şi Cap. 26, pericopele 14-15,

Probabil că fiind cunoscute toate aceste întâmplări 
biblice, copilului i-a fost schimbat numele din Saul (ebraic) în 
Silviu (latin), pentru a i se da o altă înfăţişare faţă de semenii 
fui, fără consecinţele dorite, deoarece tânărul de mai târziu a 
manifestat acel ;aşi înclinări ca ale lui Saul, ca .prigonitor” şi 
„duşman'al acestora.

Nu cunoaştem date despre starea civilă ale acestuia, şi 
nici activitatea din prima tinereţe, deşi am cercetat multe 
surse de informare cum sunt: „Revista Realitatea evreiască”, 
care mai înainte s-a numit „Cultul Mozaic", publicaţii ale 
Comunităţilor evreieşti din România, „Luah-uri” , adică 
calendare anuale , şi cartea „Primejdii, încercări, Miracole", 
povestea vieţii şef rabinului dr. Moses Rosen, Editura Hasffer 
Bucureşti 1991, (aceasta decedând acum câţiva ani) fiind 
pomeniţi mulţi alţii, toate informaţiile avându-le doar din 
lucrările în care este prezentată activitatea comuniştilor.

Astfel, avem informaţii ca fiind unul din „descălecătorii 
comunismului în România" când, încă din anii 1933-1934 
este component al delegaţiei PCR la cel de-al Vll-lea 
Congres ai Internaţionalei Komintemiste alături de „Vaier 
Roman (tatăl lui Petre Roman) botezat ca ortodox de Petru 
Groza, care i-a dat şi numele de Petru, (loşka I losif / 
Chişinevschi, Lazlo /  luca), Alexandru şi Stela Moghioroş, 
Ana Pauker o antisemită şi renegată, profesoară de ebraică 
la şcoala primară a Comunităţii Evreilor din Bucureşti, care în 
urma unei idile neîmplinite cu evreul Hasfer a plecat la Paris, 
unde s-a căsătorit cu Marcel Pauker, executat mai târziu la 
insistenţele ei, şi alţi mulţi activişti, din acea vreme.

performanţă sportivă.
Nu ne-am propus acum să enumerăm sec toate împlinirile 

sale sportive pe parcursul enorm de dificil spre bronzul olimpic 
şi a consacrării sale mondiale. O s-o facem probabil, cu altă 
ocazie. Vrem să fim aproape de ochii şi inima Măriei, sunt ochii 
şi inima care au impresionat o lume întreagă.

Am cunoscut-o pe Maria când era elevă în clasa a IV-a la 
şcoala noastră şi când ea făcea parte dintr-o grupă de schi fond. 
Erau începuturile practicării acestui sport la Maieru. Au trecut 
ani de atunci, dar ceea ce m-a impresionat mai mult decât 
calităţile fizice ale fetiţei fragile de atunci, au fost ochii ei. Erau 
nişte ochi mari albaştri, luminoşi şi adânci, uneori întrebători sau 
nemulţumiţi, dar poate de prea multe ori trişti sau chiar 
înlăcrimaţi. Nu aveam cum să-i ghicesc atunci destinul acestei 
fetiţe „numai ochii”, vorba bătrânilor. Am făcut, însă, o legătură 
imediată peste timp, ochii Măriei în lacrimi de fericire, ochi ce 
lăcrimau o faţă aproape dumnezeiască străjuită de cununa de 
lauri olimpici au impresionat pe toată lumea.

Erau ochii tuturor Măriilor lumii în colţuri cu lacrimile 
biruinţei, erau ochii care ne duc cu gândul la icoanele 
înlăcrimate ale Maicii Domnului, cele făcătoare de minuni, 
Maria noastră supremă. Poate este o alăturare puţin patetică, 
dar ştiu cu certitudine că Maria Cioncan a cucerit laurii olimpici 
nu numai prin talent şi inteligenţă, ci şi prin multe, multe 
sacrificii, deziluzii, piedici sau lipsuri şi, de ce nu, jertfe pe altarul 
sportului de performanţă.

Muit timp a durut-o neîncrederea unor oameni, dar au 
îmbărbătat-o şi i-a oţeiit voinţa de a învinge, chiar încrederea 
multora dintre cei ce i-au înflorit destinul. Şi aici, la loc 
binecuvântat în inima ei, stau familia şi antrenorul Beregszaszi 
Ştefan, o simbioză fericită a familiei biologice cu cea sportivă.

Maria nu a uitat nici o clipă de unde aplecat. Mulţi dintre 
marii sportivi au făcut-o.

Am avut privilegiul să ne întâlnim cu ochii ei minunaţi şi 
umezi de fericirea întoarcerii pe meleagurile natale, când 
primăria Maierului i-a conferit titlul de „Cetăţean de Onoare” şi 
când ne-a impresionat cu discursul ei simplu şi direct spre inima 
oamenilor simpli. Cu acest prilej s-a propus ca noua sală de 
sport din Maieru să poarte numele ei.

Ne-am întâlnit cu zâmbetul ei bun, atunci când a ajutat prin 
îmbrăcăminte şi încălţăminte pe cei 22 de copii orfani şi cu 
probleme sociale din şcoala măiereană.

Nu a uitat, de asemenea, de unde a plecat în performanţa 
sportivă, şi cât de mult i-a lipsit o ţinută sportivă adevărată şi a 
premiat cu echipament sportiv echipa de volei masculin şcolar 
(juniori III), campioană judeţeană.

Sunt gesturi care înnobilează un adevărat caracter uman 
atât de complex ca cel al Măriei.

îţi mulţumim, Maria. Fără îndoială, cariera ta sportivă va 
avea suişuri şi coborâşuri inerente. Fii sigură, însă, că în inimile 
familiei tale, în cea a antrenorului tău iubit de la Hunedoara, în 
cele ale noastre, ale măierenilor care ştim să preţuim 
întotdeauna valoarea şi sacrificiul, în inimile tuturor românilor 
drepţi, tu ai cucerit definitiv aurul olimpic.

Prof. LIVIU URSA

După 1944, .respectiv după 23 August 1944, este făcut 
rector la principalul ziar comunist din ţară „Scînteia" iar mai apoi 
este trimis ca ambasador al României în America, desfăşurând 
activităţi conţj-arii intereselor ţării, ca: .Agent C.I.A.' Agenţia 
Americană Centrală de Informaţii cu operaţiuni de acoperire, 
agent eclaireur prevestitor, cât şi agent „MOSSAD" Agenţia 
evreiască de informaţii şi spionaj, şi „KGB”, Agenţia sovietică de 
spionaj. |

Reîntors în ţară, ocupă diferite funcţii politice, fiind socotit 
ca „Domnul profesor" deşi nu avea pregătirea respectivă 
mândrindu-se că are publicate 4 cărţi în America, în limba 
engleză, fără a ni le face cunoscute, prezentând doar una, cu o 
dedicaţie în septembrie 1971 către Nicolae Ceauşescu, 
intitulată: „The Dissolution of Power - a Sociollogy of International 
relation and politics”, în traducere făcută de noi, cu aproximaţie: 
„Dispariţia Puterii Statului şi sociologia reiaţilor politice 
internaţionale" în care pretinde că această „operă" însumează 
rodul străduinţelor lui de mulţi ani, pe baza analizei marxist- 
leniniste a relaţiilor dintre comunităţile umane.

Despre celelalte trei cărţi, pretins publicate, nu pomeneşte 
nimic,

Se mai laudă că i se cereau şi comandau articole pentru 
ziare şi reviste, pentru care încasa sume mari de bani, din care îşi 
plătea: vara camere la munte şi mare în dolari, putând să-şi 
cumpere la schop-uri: alimente şi băuturi în cantităţi 
arhisuficiente, şi mai mult, că din anul 1968 preda în fiecare an 
cursuri la mari universităţi americane, britanice, japoneze, 
olandeze în Franţa, la Sorbona, şi altele care erau foarte bine 
plătite, iar dintr-un salariu pe o singură lună la trimestru, la 
Universitatea din California, a achitat la Viena costul unui 
autoturism „Opel”.

-va urma-
Material doci mentar, adunat, selectat şi prezentat de: 

av. dr, HORAŢIU BOB, şi 
col. magistrat RADU TRAIAN BOB

/ \ s 6m  _____________________________________________

LA BLAJ
după 6 0  de ani

între 8 şi 10 octom brie 2004, prin sesiuni ştiinţifice, 
cerem onii religioase, acţiuni literare, s-a adus un înalt 
om ag iu  de că tre  m ari p e rs o n a lită ţi, a u to rită ţi 
guvernam enta le , ins titu ţii cu ltu ra le  în frun te  cu 
preşedintele Academ iei Rom âne, şcolilo r Blajului 
greco-cato lic la îm plin irea a 250 de ani de activitate 
n e în tre ru p tă . J e rtfa  v iz io n a ru lu i v lă d ic ă , Ioan 
Inochentie Micu C lain, atunci în exil la Roma, n-a fost 
zadarnică. Din program ul lui politic şi ilum in ist s-a 
redeşteptat un neam şi s-a em ancipat naţiunea 
română. Episcopul Petru Pavel Aron, a fos t întâ iu l care 
a început lupta, deschizând la 11 octom brie 1754 
şcolile ce vor fi vestite până în Europa, prin cele trei 
ord inaţiun i ale sale. Mai m ult . A  creat prim ul sistem 
şcolar rom ânesc, ierarhizat pe trei trepte: şcoala de 
obşte, şcoala latină şi sem inaru l teo log ic aronian.

Din m ijlocul T ransilvan ie i şi a zonelor greco- 
cato lice grănicere, Blajul a iradiat credinţă, nădejde şi 
lum ină. Iar m ulţim ea valahă m ilitară a răspuns 
exem plulu i, înfiin ţând şcoli rom âneşti. La un deceniu 
după Blaj, pe teritoriul Regim entul II rom ân s-au 
deschis în 1764 primele triv ia le din Năsăud, Maieru şi 
Monor. Apoi vor lua fiin ţă încă două, în Zagra şi Prundu 
Bârgăului. în ju ru l lo r au apărut şcolile săteşti naţionale 
în localităţile grănicere, iar mai sus Institutul militar. 
Acesta este al doilea sistem , specific, din istoria 
învăţăm ântu lui rom ânesc transilvan. Legăturile de 
frăţieta te şi confesie ale blă jenilor şi năsăudenii se 
intensifică, inclusiv pe linia învăţăm ântu lu i. Strălucitor 
le ilustrează Paul Tanco, absolventu l gim nazist blăjean 
devenind prim ul român doctor în m atem atică (1872).

Arhiep iscopia şi apoi M itropolia G reco-Catolică a 
fost forul b isericesc de legătură cu Vaticanul catolic, de 
la Blaj la Roma, de unde îi venea sprijinul, aici cultivând 
spiritu l regăsirii confesionale. Iar localităţii ardelene 
pentru identificare bisericească i s-a SPUS MICA 
RQMă. De ce nu s-ar numi şi oficial aşa, dacă toţi 
credem  că ne tragem  de la Râm?

Am m ers la evenim entul an iversar din sim ţire şi 
am regăsit Blajul în m are sărbătoare. O stare de spirit 
redivivus. "Fâtânile darurilor", precum  au fost num ite 
şcolile în actul întem eietor se însuşi P.P Aron, sunt iar 
limpezi şi pline pentru însetaţii de învăţătură. Şi asta mi- 
a dat bucuria elevului de odin ioară, deşi şcolăria mea 
se petrecuse în ani dram atici de refugiu, după care m- 
am întors în toam na anului 1944. Şcolile în vizibilă 
înflorire, după m utilarea şi batjocorirea din era 
com unistă, sunt reînviate şi viguroase. în frunte cu 
Institutui Teologic Universitar, sunt puse sub patronaj 
spiritual şi cărturăresc: "S fântu Vasile", "Inchentie 
Micu", "G heorhe Şincai", "T im otei C ipariu” , biblioteca - 
"Scoală Arde leană” .

Blajul, urbea în sine, de la ofic ia lizare cultului 
greco-cato lic şi reluarea Catedralei, are acum altă 
înfăţişare, în tr-adevăr de m unicip iu şi totodată de 
Capitală a Bisericii Rom âne Unite cu Roma, greco- 
catolice. Iar cele câteva zile blăjene au fost ca toamna 
din versurile  lui Arghezi. De neuitat. Ele au com pensat 
neîntâln irea mea cu profesori şi cu foşti colegi risipiţi în 
veşnicie şi în lume. Doar clădirea unde am învăţat şi 
clasele aceleaşi, cu alte bănci şi alţi elevi... Şi nu am 
văzut nici un conjudeţean BN. însă avem acolo un 
reprezentant ce face istorie, cu origin i din Salva, un 
mare însufle ţitor a aniversării, pe prof. univ. Ion Buziaşi 
cadru d idactic şi conducător al Institutului "Gh. Şincai", 
autor de cărţi, evocându-l pe Andrei M ureşanu cu orice 
prilej cultural şi naţional. E un num e de acum  în galeria 
m arilor dascăli blăjeni.

Revederea festivă a B lajului tinereţii şcolare, a 
fost o restitu ire pentru anii de pribegie. Iar participarea 
şi la dezvelirea m onum entulu i-statu ie a lui Ioan 
Inochentie Micu Clain, în faţa Catedralei, operă de 
m are artă, îm i îm plin ise nădejdile şi aşteptările,.

TEODOR TANCO

^ ^ n _ u n g a  viaţă şi drumul lung al durerii
Păsări în colivii (2)
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Rădăcini carpatice ale VEDAS/VEDELOR
Cultul solar şi lunar în Munţii Şureanu (MS)

Studiu de caz hidro-oro-toponimic comparativ cu 
scrierile vedice

Doamnei arhitect Silvia Păun,autoarea unor studii 
fundamenîa)e,sa)vând civilizaţia carpatică şi rădăcinile 
ei m u ltim ile n a re . M otto :(G )<R A D A C IN A  > 
R A; R AD; R AD A; R A D AC; R A D AC I; RA D AC IH N A>

(1)"Lăsaţi-mă să mor cu faţa la munte, în faţa 
Soarelui" (păstorul aromân, pe patul de moarte; după 
Şanga Vrană, n. 1907 în Veria, Macedonia - Grecia)

(2) “România are fiecare părticică de ţarină 
codificată şi nu mai sunt bătrâni ca să îşi amintească 
truda câtă s-a uitat... Suntem aici, pentru că aici am fost 
şi aici a rodit cuvântul lui Zalmoxis în Dumnezeu"/ 
(Grigore Albii Grai, "Ertfragtii Kogayon Dyatra”, 
Bucureşti, 1999, p. 25-26).

(3)"La Sarmisegetuza-Regia, direcţia răsăritului de 
Soare la solstiţiul de iarnă(de 123°SE din ziua de 22 
decembrie) se înscrie exact pe axa mare a absidei" (din 
Sanctuarul mare circular) / (Silvia Păun, "Absida 
altarului", Bucureşti, 2000, p.68)

Lucrarea realizează o cercetare comparativă 
interdisciplinară asupra materialului lingvistic hidro-oro- 
toponimic. conservat pe hărţile dedicate masivului 
ŞUREANU(MS)-în înţelesul unei unităţi compacte 
cuprinzând şi împrejurimile imediate, marcate prin 
graniţele reprezentate de râuri: Sebeş la E, Strei la V, 
Strei la SV-pasul Baniţa/râu Băniţa-S. Centru, Jiul de 
Est la SE [cu izvoarele sub Poiana Muierii (I756 m) şi 
sub vestul Vf. Tărtărău (I 777 m)], respectiv Mureş ia N 
(cuprinzând vecinătăţile reprezentate de dealurile din 
culoarul Orăştiei şi lunca depresiunii Haţeg- 
Orăştie),aşa implicând toată populaţia apartenenţă şi 
istoria ei (v. Turdaş, Tărtăria, Petreşti etc.). Ţinând cont 
de faptul că SUREAN / ŞUREANU este cunoscut şi 
consacrat ca un determinativ provenind din vedicul 
SURYA - zeul Soarelui, ca şi de cercetările istorice, 
arheologice, fizico-m etalurgice, arhitectonice, 
inginereşti constructive, topografice, matematic- 
calendaristic-astronomice, militar-strategice, cultual- 
arhitectonice, botanice, zoologice, pastoral-folclorice, 
geologic-geografice, speologice etc., munţii SOARELUI 
(MS) vor fi cercetaţi interdisciplinar, prin criteriul tematic 
si integrator <Cultul solar si tunarîn MS>.

Cercetarea comparativă interdisciplinară, esenţial 
lingvistic-mitologică, va apela la lucrări consacrate 
mitologiei vedice [(l)G.Dumâ zii "Mithe et epopee" Paris 
(1981-1986) - tr.rom. în 1993; (2) J.Vertemont 
"Dictionnaire des mytologies indo-europeenes” (1987) 
tr. rom. în 2000; G)A.Morretta "I miti indiani" Milanof 
1982) tr.rom. 1998; (4) V.Kernbach "Dicţionar de 
mitologie generală" Bucureşti 1989], pentru furnizarea 
informaţiei vedice cât mai complete asupra zeilor vedici 
arhaici desemnând: SOARELE/TSurya), respectiv 
LUNA (Sorna.Candra/Chanclra)Jnclusiv urmărindu-le 
ascendenţa (părinţii) şi descendenţa (fii, fiicele), 
dinastiile, nu mai puţin, calităţile /defectele, ori 
întâmplări narate, respectiv caracteristici culturale 
ţinând, vedic esenţial, de sacrificiile oferite lor, ori de 
dispute cu ceilalţi zei din panteonul vedic, informaţii 
conţinute în limba vedică în cele cinci VEDAS/VEDE 
[(l)"Rigveda" (a Imnurilor), (2) "Sama= veda" (a 
Melodiilor), (3) "Yajurveda" (a Invocaţiilor de Sacrificiu);
(4) "Atharvaveda" (a Descântecelor), (5) "Mahabharata" 
(Epopeea Bharatailor) inclusă între VEDASJ.Lucrarea 
apelează şi la dicţionare (s-francez, s-german, s-latin, s- 
român) şi gramatici sanscrite.

Fixarera unui număr de nuclee topolingvistice pe 
harta disponibilă, cea mai detaliată a MS [C-ţa şi
V.Trufaş "Munţii Şureanu" Bu-cureşti, 1986, hartă 51 cm 
x 49 cm, acoperind circa 2500 km2], centrate pe: 
(a)Vf.Sureanu(2059m ). (b )V f.S o m a (l319 m).
(c)Sarmiseoetu-sa Regia (sanctuarul cu absida
ootcoavă=s.a.D.VS-R s.a.D., (d)Deal Surilaf 438 m).
(e)sat Tămăsasa. (f)Vf.Tărtărâuf 1777 mUoM.Au-
şel(2009/201 Q m), (h )V f.G odea nu (l656 m), 
(i)V f.Lupşea  (1487 m), ( j)P o iana  O m ului, 
(k)Vf.Gotu(1471 m), (l)Vf,Negru(1862 m), (m) Vf. lui 
Pătru(2130 m) etc, ne-a permis: (A)efectuarea unor 
corelaţii între nucleele conţinând informaţii hidro-oro- 
toponimice: (B) sistematizarea vedic tematică a 
informaţiilor A): (C)trasarea unor axe topografice cu

semnificaţie tematică (astronomică, mitologică, cui 
tueală, semantică, istorică, legendară etc.); 
(D)determinarea unor distanţe între diferitele puncte 
desemnate hidro-oro-toponimic şi simitefizate tematic 
esenţial mitologic, lingvistic), cu găsirea unei ordonări 
negeometrice şi chiar geometrice generatoare de 
matrice topo-linovistică. sumând semnificaţii vedice 
surprin2ătoare: (E)măsurători de unghiuri faţă de 
direcţia N-S a Sarmisegetusei-Regia, ori axei principale 
absidale din sanctuarul cu absidă potcoavă (s.a.p.), 
pentru direcţii/axe dovedind importanţă tematică ori 
semnificaţii speciale (esenţial vedice): (F)determinări 
de direcţii/axe hidro-oro-toponimice cu informaţie 
vedică seminificativă si confirrnatoare: (G)utilizarea 
rezulatatelor topometrice existente, pentru orientarea 
de 123°SE a axei principale absidale a s.a.p..la corelaţii 
cu even im ente  as tronom ice  si pas to ra le : 
(H)identificarea hidro-oro-toponimică a altor matrici 
tematice nevedic semnificative dar seminificative 
pelasgic, precreştin, creştin românesc popular ete.).

Enumerăm dintre rezultatele cele mai importante 
ale lucrării. (Reconfirmarea hidro-oro-topolingvistică a 
existenţei în Şureanu a anui cult solar şi lunar, cel puţin, 
iniţial, prin desemnarea şi conservarea oronimică a 
numelor zeilor vedici fundamentali pentru cult (Soarele- 
Şurianu/Surya + Luna-Soma/Candra), în plus, dubla 
confirmare oronimică a zeului Soarelui, prin Dealul 
SURILA (438 m) lat la V de Cetăţuia-Costeşti, respectiv 
tripla confirmare a zeului Lunii ( prin Vf.Soma, oronim şi 
hidronim Cândreş; fostă localitate L& nea/Luna). // (R,) 
Surpriza fundamentală a descoperirii faptului topografic 
că orientarea solstiţial-hibernală a axei principale a 
s.a.p. de la Sarmiseoetusa-Reaia. de 123°SE. coincide 
astronomic cu răsăritul Soarelui la 22 decembrie de 
după Vf.Târtârâu (1777 m),aflat la circa 30 km (linie 
dreaptă)de S-R. caz în care Tărtărău-I oronimic trebuie 
să desemneze SOARELE si încă CEVA mult mai 
im portant, în pofida  ex is ten ţe i o ron im ice- 
Vf.Surianu/Surya la 110°SE faţă de S >N-ui S-R s.a.p. 
(nerespectând direcţia axei principale a s. a,p.) // (R3) 
Cum. după "Dacia Preistorică"(1913, p.210-211) a lui 
Nicolae Densuşianu, pelasgicul Tartaros (conservat în 
românescul Târtârău). în Dacia, era Saturn 
("personificarea divinităţii supreme a cerului şi 

^ pământului"). venerat ca ZALMOXIS/Zeul MOS . avem 
cei mai important rezultat al cercetării noastre: în munţii 
ŞUREANU/munţii SOARELUI - adăpostitorii cetăţilor 
dacice şi ai sanctuarelor calendar de la Sarmisegetusa- 
Regia pelasgo-dacică.singurul sanctuar cu absidă are 
axa absidală orientată solstiţial-hibernal (22 dec.) la 
123°SE. marcată oronimic prin numele cel mai vechi al 
zeităţii supreme, nume provenit la daci de la strămoşii 
lor pelasoi. cu sosirea spre noi în succesiunea 
lingvistică: Saturn >TARTAROS >ZALMOXIS > 
ZALMOŞ > Zeul MOŞ > Nume d'ZEU >DUMNEZEU>. 
Aşa, mottourile (2) şi (3)din fruntea rezumatului de faţă 
se justifică, pe depljn, ca adevăruri decriptate şi 
verificate pe multiple căi, în timp ce octo-9 milenara 
Târtăria, făuritoarea de oameni, zei şi scriere, 
luminează , cu tăbliţele ei, originile scrisului omenesc, 
plecat în LUME de la poalele NE-ice alemuntilor 
SOARELUI/ŞUREANU, din <DACIA-TARA ZEILOR>, 
semnalând, totodată că o axă oro-toponimică SE-NE 
aduce raza solar-tărtăriană dinspre Tărtărău-I incifrator 
de Zeitate Supremă, dacă privim din fereastra 
zalmoxiană a Sarmisegetusei-Regia. //(R4) Regăsirea 
localităţii LONEA (absorbită de extinderea oraşului 
Petrila) ca localitatea LUNA, după ce direcţia 150° SE 
SarmisegetusaRegia > Vf.Soma a fost prelungită în S-ul 
masivului Şureanu, dincolo de graniţa marcată de Jiul 
de Est./ /(Rj) întărirea confirmării oronimice-Vf.SOMA a 
cultului lunar, prin sinonimul vedic CANDRA.având 
corespondent oronimic Culmea CÂNDRES. respectiv 
hidronimic pârâul omonim. //(RAASuroriza oronimică 
(vârf.munte SCÂRNA, respectiv hidronimică (pâraiele) 
SCÂRNA (Mare şi Mică) rămăşiţe lingvistice şi 
psiholingvistice, aparent jalnice, ale vedicului arhaic 
KARNA/ CARNA - fiul cel mare al lui SURYA. dar frate 
vitreg al solarilor fraţi preferaţi Pandava [cum 
demonstrează cu eleganţă ştiinţifică Dumezil (p.87)], 
CARNA fiind documentat ptolemaic, drept pelasgic, în

"Dacia Preistorică" (v. pag. Cili, 681 şi 685). //(R7) 
Şurpriza oronimicâ (vârf.munte) CÂRPA (2012 
m).c.uimea Caro» şi stâna din CÂRPA (din nou o 
aparenţă psiholingvistică "neplăcută"), a-vând 
corespondent vediclmahabharatic KRPA citeşte 
<cărpa». după Dumezil (p. 135 preceptorul/învăţătorul 
divin, cel dintâi, ce i-a educat pe fraţii solari Pandava, 
aşa pelasgo-vedo-dacicul CARPAT este, metaforic, 
ÎNVĂŢĂTOR-ul DIVIN, iar semantic MILOS-ul DIVIN. // 
(R8) Originea carpatic-vestică a toponimelor PRAŞTIE 
şi QRAŞTIOARA, prin informaţiile lui Moretta (p.348), 
conform cărora băutura divină <soma> se extrăgea din 
iarba miraculoasă QSADHIORASTHA, caz în care zeul 
SOMA era apelat cu Osadhipa-ti/Domnul lerburilorjar 
Orăştie devine MIRACULOASA. //(R„) SOMEŞ-ul -râul 
sfânt pe care curge <soma>, reconfirmându-l (cu 
argumente suplimentare şi originale) pe Nicolae 
Miulescu din "Dacia-Ţara Zeilor" (Ed. <Zalmoxis>, Cluj- 
Napoca , 1993; reeditare după Nagard, 1986). II(R]:) 
Elemente de calendar vedic solar-lunar geologic, 
prezente terestru, prin oronimele Vf.Şureanu (2Q59 
mVSurva/ SOARELE. Vf.Soman 319) LUNA, respectiv 
Vf.STEAUA MARE(1730 m) şi Vf.STEAUA MICA (1675 
mlacestea dig urmă repere fandamentale. adică 
NAKSHATRAS (vedic <puteri ale nopţii>). după 
Vertemontfp.23 I), "grup de stele alese pentru 
apropierea lor de ecliptică, care permiteau numărarea 
diferitelor limite pe care SOARELE si LUNA le treceau în 
cursul unui an si al unei luni, a propierea lor (Soare. 
Lună) de una din <nakshatras>. asociată cu faza sa. 
permiţând determ inarea/cunoaşterea poziţiei 
SOARELUI în acel moment."//(R„) Dovezi şi explicaţii 
pentru mitul prigonirii vacii sacre.fprezentat în 
<Mahabharata > existente oro-şi hidronimic prin 
Culmea Balelor(1516 m), Valea Balelor (afl, al Sebeş
ului), Vârf Canciu (1766 m), Valea Canciului, Valea 
Untului, Chicera şi Culmea Groşcior, Culmea Prigoana, 
Luncile Prigoanei, Pârâul Prigoana (izv. sub muntele 
Puru şi sub Vârful lui Pătru(2130 m))-afluent al Sebeş
ului. //(R12) Dovezi hidro-oro-toponimice pentru 
AUSONIA pelasgică. prin: Vf.AUŞEL, pârâu! AUŞEL 
(afl.al Taia-vedic taya>, curgând pe sub vf.Soma), 
vf.Oaşa Mică (1507 m), Oaşa Mare (1781m; de dincolo 
de Sebeş, de pe versantul vestic al munţilor 
C indrel/Cibin) . conform cu argumentele lui 
N.Densuşianu (ib.p.342-343). plus foarte tinerele nou 
apărute artificial, lacul Oaşa şi cabana Oaşa. //(R,3) 
Elemente hidro-oro-toponimice ale degendei 
întemeierii Romei>, prin parcurgerea unei axe SE- 
NV,plecând din vf. Auşel şi trecând succesiv prin vf. 
Şureanu, vf.Bătrâna(1792 m),{pârâu Lupşa, dosul 
Lupşe i(1512 m), vf.Lupşea(1487 m), pârâu Lupul, 
d.Lupului}, vf.Faţa Bătrână,{râu Romosu, sat Romoşel, 
com.ROMOS}, cu o trecere prin <legenda dacică> 
(mulţimea de nume cu radă cina LUP) şi după o aplicare 
a regulii bustrofedon pentru taina ROMOS(RQMULUS). 
De asemenea, o axă SV-NE părând să incifreze secrete 
carpatice manoileşti/cristice, nu mai puţin, elemente de 
mitologie si credinţă populară românească. în jurul 
oronimului Vf. Pătru(2l30m). De corelat cu <Cultul solar 
şi lunar în MS>, şi de reţinut că la Sarmisegetusa-Regia, 
astronomic, sanctuarele circulare sunt direct implicate 
în calendarul solar şi lunar(ambele), celui mic 
descifrându-i-se şi legătura cu calendarul lunar de tip 
vedic.

Concluzie: Cum pelasgii au ajuns în India din 
Carpaţi (v."Dacia Preistorică", pag 814-818), şi cum 
spaţiul carpatic şi vecinătăţile lui mustesc de vedisme, 
lucrarea argumentează murtiplu, prin probe hidro-oro- 
topolingvistice prelucrate multidisciplinar. că 
arhaicitatea VEDE-lor îsi are, cu mare probabilitate, 
rădăcinile în Carpati. masivul ŞUREANU/SOARELUI şi 
împrejurimile imediate, incifrând informaţii pelasgo- 
vedice, precum o carte nedescifrată, ce aşteaptă să fie 
citită multidimensional, prin interdisciplinaritate, 
multicore-laţii şi sinteze, toate decriptatoare de 
informaţie conservată multimilenar (cu putere 
incifratoare şi protectoare sacerdotal zalmoxiană).

Dr. VALER SCRIDONESI-CĂLIN
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IO f l f l  $ € f l l
un distins om de cultură al tării năsăudului

Profesorul SENI IOAN s-a născut în 5 
ianuarie, 1946, în REBRIŞOARA Este fiul lui 
MIHĂILĂ şi ai VARVAREI profesor gradul I, 
absolvent al Universităţii „Babeş-Bolyai" Cluj- 
Napoca, Facultatea de Istorie. A lucrat ca profesor la 
Şcoala Generală Gersa I (1964- 1968), la Şcoala

Generală nr. 2 Rebrişoara (1968- 1981), Liceul 
Industrial Năsăud (1981-1986), Colegiul Naţional 
„George Coşbuc" Năsăud (1986- azi).

Pasionat de acordeon a instruit formaţii de 
dansuri populare (Căluşari, Suită someşană etc), 
ansambluri folclorice în toate unităţile şcolare în 
care a funcţionat. A lucrat şi ca director de Cămin 
Cultural la Rebrişoara (1976- 1981), susţinând 
formaţiile de cor, teatru, brigadă artistică, recitatori, 
ansambluri folclorice etc. pe care le-a mobilizat la 
Festivalul local Primăvara rebrişoreană şi la alte 
manifestări de interes local sau naţional.

Din 1990 este preşedintele Asociaţiunii 
Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura 
Poporului Român - ASTRA, Despărţământul 
Năsăud, având contribuţii însemnate la înfiinţarea şi 
activitatea Cercurilor ASTRAdin Valea Someşului. A 
organizat o adunare anuală a ASTREI la Năsăud 
(1991) cu delegaţi din toată ţara şi-din Chişinău, iar 
în Despărţământul năsăudean a organizat adunări 
anuale la Năsăud (1990, 1999, 2001), Maieru 
(1991), Sângeorz-Băi (1992, 1996), Salva (1993), 
Zagra (1994), llvsf Mare şi Măgura Ilvei (1995), 
Rebrişoara (1997), Coşbuc (1998), Feldru (2000), 
Beclean (2002), Cristeştii Ciceului (2003) - 
adevărate serbări astriste la nivelul comunelor 
respective.

A contribuit direct la dezvelirea plăcilor 
comemorative sau aniversare dedicate lui Liviu 
Rebreanu la Ilva Mare şi Măgura, Sever Pop la 
Poiana, "Nicolae Drăganu la Zagra, luliu Moisil, Iulian 
Marţian, Virgil Şotropa, Despărţământului Năsăud al 
Astrei, Grănicerilor la Năsăud şi a busturilor lui 
Solomon Halită la Sângeorz- Băi, Veronica Micle şi

Mihai Eminescu la Năsăud şi Beclean. A participat 
cu donaţie de carte la Chişinău, Hotin, Soroca din 
R.Moldova, conferenţiind în Sala Jurnaliştilor din 
Chişinău despre Transilvania şi Basarabia ca 
provincii româneşti ale suferinţei. A participat la 
adunările anuale ale Astrei în ţară, la: Sibiu, Blaj, 
Arad, Sf. Gheorghe, Dej, Orăştie, Constanţa, 
Braşov, laşi, Sângeorgiu de Pădure etc, susţinând 
expuneri despre Ţara Năsăudului şi personalităţile 
sale.

Colaborează la Revista română (laşi), 
Foaia Poporului (Sibiu), Astra blăjeană (Blaj), 
Buletinul Virtus Romana Rediviva (Cluj- Napoca), 
R ăsunetul, M esagerul (B is tr iţa ), C urie ru l 
năsăudean (Năsăud). Conduce revista şcolară 
Amalgam din Colegiu! Naţional „G.Coşbuc". A 
realizat anuarul Colegiului Naţional „G. Coşbuc" 
Năsăud pe anul şcolar 2001/2002 şi este în lucru 
anuarul pe anii următori.

Este un pasionat culegător de folclor, 
reuşind împreună cu familia prof. Ana şi Radu Băeş 
şi Macedon Tofeni publicarea volumului La fântâna 
cu doi fagi. A publicat studii ştiinţifice în volumele 
„Studii şi cercetări etnoculturale", voi. II, 1996, p. 19- 
23 (Academicienii năsăudeni şi Astra), voi. iV-V, 
2000, p.25-26 (Serbările Astrei la Rebrişoara), 
vol.VI, 2001, p. 63-68 (Astra năsăudeană - împliniri 
şi perspective) p. 98-100 (Tradiţia Astrei la Feldru); 
în voi. „1848 Blajul şi amintirea revoluţiei", Blaj, 
1998, p. 81-90 (Grănicerii năsăudeni şi revoluţia de 
la 1848); în voi. „In aeternum. Nicolae Bălan 
arhiepiscop şi mitropolit", Bistriţa, 2001, p. 107-111 
(Mitropolitul Nicolae Bălan şi „ASTRA "); în voi. 
Traian Paveiea, „Năsăudul Repere Istorice şi, 
C u ltu ra le " ,  B is t r iţa ,  2 0 0 1 , p. 1 4 8 -1 5 9  
(Despărţământul Năsăud al Astrei). în prezent 
lucrează la „Monografia Poştei năsăudene", „Valea 
Gersei - ţinut de legendă", „Monografia Astrei 
năsăudene" şi „Monografia Năsăudului" (în 
colaborare).

Cu ansamblul Căluşarul al Colegiului 
Naţional „G.Coşbuc", pe care-l instruieşte din 1986 
a participat la Serbările Blajului în 1998 şi 2003, la 
adunările  D espărţăm ântu lu i de la Feldru, 
Rebrişoara, Ilva Mare şi Măgura, la Leşu (Rapsodia 
trişcaşilor), Coşbuc, Zagra, Salva; la Maialulelevilor 
năsăudeni (în.-fiecare an din 1986 încoace), la 
Festivalul „Horă la Prislop" (2003), Festivalul 
„Samus" de la Dej (2003); Festivalul de folclor de ia 
Beclean (2003), unde a ocupat locul I; la Concursul 
inter licee Bistriţa (2003) în colaborare cu firma 
„Metropolis" Bistriţa etc. în vara lui 2004-2005 a 
întâmpinat cu spectacol de Căluşari delegaţia 
inspectorilor şcolari de matematică pe ţară aflaţi în 
trecere prin Năsăud; a întâmpinat generaţia 
absolvenţilor „60 de ani de la terminarea liceului" cu 
acelaşi gen de spectacol, iar de Ziua Liceului (4 oct.) 
şi mai cu seamă, cu ocazia şedinţei cu părinţii (7 X) a 
prezentat spectacolul cu formaţia Căluşarilor din 
cls. I-IV şi cls. V-VIII. în compania aceluiaşi 
ansamblu a organizat Deniile Eminescu la Năsăud

şi Beclean (2001-2002), prilej cu care s-au dezvelit 
busturile: Veronica Micle şi Mihai Eminescu şi s-a 
recitat din creaţia ior. A prezentat public importanţa 
evenimentului.

în anii 1997 şi 2003 a organizat în Valea 
Someşului Tabăra internaţională Acasă la noi cu 
elevi şi instructori din R.Moldova şi Ucraina. Primii 
76 de copii au fost găzduiţi la Maieru (prof. Sever 
Ursa) şi Ilva Mare (prof.Berengea Pavel), Măgura 
Ilvei (prof. Maria Ruşti şi Cătălina Ureche), iar a 
doua serie cu 86 de copii au fost găzduiţi la Năsăud 
(viceprimar O v. Maghiar), Rebrişoara (patronii 
Daniel şi Nicolae Ani), Nepos (pr. senator Ioan Aurel 
Rus), Feldru (prof. Simion Paiagi, primar Şt. 
Sângeorzan, pr. Toader şi lliş), Ilva Mică (dir. Ilie 
Mare), Leşu (dir. Măria Suciu, înv. Elena Lupşan şi 
primarul N. Lupşan). în vara anului 2004 pe alţi 
peste 70 de copii şi instructori de peste Prut (Soroca 
şi Edineţ) i-a cazat în familii din Năsăud, Salva, 
Coşbuc şi Telciu, în cadrul aceleiaşi Tabere 
internaţionale „Acasă la noi".

A fost cooptat anual în comisiile de 
bacalaureat şi capacitate, iar la olimpiada şcolară de 
istorie, anual aduce premii sau menţiuni prin elevii 
săi, participând şi la faza naţională în doi ani (Piatra 
Neamţ şi Râmnicu Vâlcea). în cadrul olimpiadei de 
istorie 2003-2004 elevul de cls. a Vlll-a, promovat 
de prof. Seni la faza naţională a obţinut cea mai 
bună notă a echipajului judeţean şi singura notă de 
10 din judeţul nostru la examenul de capacitate pe 
pian naţional. în anii 2002-2004 a îndeplinit şi funcţia 
de profesor metodist la obiectul istorie. Participă 
activ la acţiunile în care îl solicită IŞJ şi CCD. Din 
anul 2002 este responsabilul Comisiei metodice a 
profesorilor de istorie şi socio-umane din Colegiu, 
organizând lunar acţiuni de mare interes şi eficienţă 
profesională, iar la brigada de control a IŞJ din 
2003/2004 toţi membrii catedrei au prim it 
calificativul „FB". O activitate reuşită a catedrei s-a 
realizat în 12 oct.2004, în care a prezentat 
expunerea „Holocaustul în lume şi în România", 
urmată de vii dezbateri.

Conduce anual şi o clasă de excelenţă la 
obiectul Istorie.

A obţinut anual salarul de merit, iar în ultimii 
ani (din '\997), gradaţia de merit. în anii 1992-1996 şi
2003-2004 a făcut parte din Consiliul Local al 
oraşului Năsăud, iar în prezent face parte din 
consiliul de administraţie ai Colegiului Naţional 
„G.Coşbuc".

Este căsătorit cu Buzilă Ana, educatoare- 
Rebrişoara Grui; au două fete, ambele cu studii 
superioare: loanela-Alis - prof. de Ib.română la 
Liceul Economic Năsăud, căsătorită cu un medic 
veterinar, Markiş Romulus (Gherla); au un copil 
(Romulus Dragoş); Ana Maria - economist; 
căsătorită cu un informatician, Moldovan Titus 
(B is tr iţa ); lucrează am ândoi în M unchen 
(Germania).
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