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Măierean - european
Desigur, aş putea fi acuzat de restricţia termenului: cum 

adică „măierean" ? Păi în primul rând eşti român, d-le! Da, 
numai că „europenismul" îşi propune, printre multe altele, 
respectarea culorii regionale, ba chiar şi a celei specific locale. 
Despre fenomenul globalizării s-a scris deja mult, iar cel al 
europenizării este de asemenea discutat pe larg de specialişti, 
de jurnalişti redutabili, de politicieni ori politologi. Noi nu ne 
propunem decât o abordare dintr-o anumită perspectivă a 
termenului, anume cea pe care ne-o oferă drumul/parcurgere în 
câteva etape succinte, această purcedere către un 
macrounivers (Europa) ai unui ins venind dintr-un microunivers 
numit - mai mult sau mai puţin întâmplător - Maieru.

La începutul experienţei Vestului (Doamne, ce cuvânt 
magic mai era el sub vremuri comuniste!) aflam, cu mirare, că 
strădaniile lumii occidentale în privinţa creării Europei Unite 
avea deja o vechime considerabilă, că „adecătelea drumul 
acesta, în forma lui de început, luase fiinţă imediat după cel de-al 
doilea război mondial. Citeam şi îmi era cumva ruşine de 
neştiinţa mea în domeniu, pe care mai apoi am pus-o pe seama 
ignoranţei la care ne supuseră canoanele mass-mediei 
ceauşiste.

Dar pe atunci nu băteau gândurile mele atât de departe, 
mă mulţumeam cumva să aflu despre ideea de Europa, mult mai 
veche decât o aveam eu în bagajul meu destul de subţire în 
cunoştinţe...europene. Că peste mai bine de zece ani va apărea 
în această relaţie şi România nu îndrăzneam să sper, ori nu 
speram cu voce tare, ca să zicem aşa. Mai mult, aici, în acest 
Vest ducându-mi traiul, observam - cu îndestulătoare tristeţe - 
cât de incompatibili erau cei doi termeni, dihotomia 
România/Europa în concepţia celor de aici - ori cel puţin asta era 
impresia mea, aşa simţeam eu de pe margine, luând pulsul, atât 
la nivelul mass-mediei cât si la cel al cunoştinţelor directe pe 
care le făcusem în ţara ...adoptivă.

Atent la ce se întâmplă în jurul meu, atât cât putea 
surprinde un om scăldat dintr-o dată în apa rece a Apusului, 
încercam să văd cât mai multe feţe ale acestei Europe, care, 
aveam eu să descopăr, nu că nu s-ar fi uitat deloc la noi, dar o 
făcea cu destul de multă lipsă de indulgenţă. (Avea şi ea 
motivele ei, episoade precum mâncarea de către români a 
lebedelor din parcuri vieneze ori spargeri de instituţii bancare, 
de magazine de lux intrând cu maşina, prin vitrină, direct în 
mijlocul spaţiilor comerciale, ş.a.m.d. făcuseră deja şcoală aici. 
Ştampila ne era pusă şi eâ nu ne era prea favorabilă. 
Dimpotrivă!

Timpul, indiferent la ale noastre trecătoare probleme, 
văzându-şi mai departe de scurgerea-i egală şi infinită, avea să 
se facă luni, iar mai apoi ani; imaginea României, atât cât 
observam eu, nu evolua prea mult în direcţia relaţiei ei cu 
Europa. Desigur asta era ceea ce simţeam eu aici, pentru că, în 
minunatele concedii petrecute în Maieru. stând de vorbă cu 
prietenii, aflam că, precum era şi firesc, privită din ţară această 
purcedere/ascensiune către Europa îmbracă altă haină, drumul 
înspre integrare era văzut ca unul natural, firesc. Cu toată jena, 
mă văd nevoit să-mi cer scuze -  aşa la modul oarecum retoric - 
şi să recunosc: am fost în acea vreme, a anilor 1994-1995, 
destul de sceptic în această privinţă. Iar marile mele îndoieli 
izvorau din atitudinea de oarecare indiferenţă pe care o vedeam 
eu aici vis-a-vis de ţara noastră. Nu vreau să mă refer la 
contextul politic intern, pe care eu oricum îl aflam doar la un nivel 
lacunar şi artificial - cum altfel, dacă nu îl trăieşti nemijlocit?-, nici 
ia cel economic. Asta nu se poate decât trăi direct, şi nicidecum 
aflat prin corespondenţă. Şi nu ştiu nici cine ar fi de pus pe... 
podium dacă am proceda la recunoaşterea ierarhică a meritului 
în drumul spre Europa. Unei formaţiuni ori unor figuri politice... 
Ceea ce ştiu, şi afirmaţia o fac cu destul de multă convingere, 
este că jocurile erau încă de demult făcute, şi că România, ca 
atâtea alte ţări, proaspete membre în EU ori în curs de aderare, 
urma să-şi vadă de traseul ei intrat, spre marea mea bucurie, pe 
linie dreaptă. Desigur, progresele făcute la noi, mai ales cele în 
domeniul dreptului omului, dar, în ultimii ani şi cele de natură 
economică sunt importante. Nici nu vreau să mă gândesc cum, 
în urmă cu destul de puţini ani, ne făceam din nou de râs prin 
aproape destabilizarea naţională provocată de minerii din 
Petroşani. Că şi atunci a trebuit ca ...d-na Europa să dea 
dezamăgită din cap.

Şi uite-aşa, pe nesimţite, parcă a început să se mai 
scrie/audă şi lucruri mai ...normale despre România. Unele 
stop-cadruri surprinse în audiovizualul german rămâneau încă 
oarecum tendenţioase, punând în lumină lucruri şi fapte care 
urmăreau să at ragă atenţ ia c it ito ru lu i occ iden ta l. 
Proamericanismul în chestiunea irakiană-aderarea la NATO era 
cât pe ce să treacă aici nemenţionată, dar nici nu cred că era 
cazul să facem din asta prilej de jubilare la nivel naţional, cu 
demonstraţii sprijinitoare şi cu tot tacâmul, fie doar în trecere 
spus discrepanţa dintre săraci şi (noii) bogaţi luând uneori 
proporţii de hău, construirea autostrăzii care urmează să ne lege 
de Europa (E60), intrarea pe piaţa europeană de maşini (în 
Germania începând cu vara lui 2005) a Daciei Logan etc., au 
făcut subiectul unor reviste importante de aici, precum Der 
Spiegel, Focus ori revista de specialitate a, intre timp şi la noi 
binecunoscutului ADAC. Zarurile au fost aşadar demult 
aruncate. Şi dacă lucrurile stau aşa, cred că amândouă părţile 
vor avea de câştigat.

în felui nostru, e drept mai original, dar şi mai direct, noi ne
am europenizat prin plecările la lucru în Spania, Irlanda ori în 
Italia. Dar felul acesta de europenizare este unul născut la necaz
- o spun cu riscul de a fi didactic. Atâta vreme cât aceste ...ieşiri - 
şi ele sunt de ordinul milioanelor - urmăresc doar profitul 
material, oricât de capitalist ar fi el Occidentul, preţul mi se pare 
prea mare. Pentru asta tinerii îşi sacrifică anii cei mai frumoşi, 
ori cei mai puţin tineri îşi riscă sănătatea (muncile oferite fiind de 
cele mai multe ori foarte dure, istovitoare). Şi nu în ultimul rând, 
familii cel puţin temporar dezmembrate... Sau o fi vorba din nou 
de o generaţie de sacrificiu? Dar parcă aia am fost cei care 
trăiam sub talpa absurdului de comunism, a! şi mai absurdului 
de ceuşescu (nu merită să-l scriu cu literă mare ) şi nu tinerii de 
douăzeci de ani de astăzi. Ştiu, veţi întreba „alternativa? . Iar eu 
voi tăcea deocamdată, tot din motive de prudenţă, de a nu fi 
greşit înţeles.

Şi vreau să vă mai spun ceva, un lucru de o importanţă 
rară în acest context. Am avut aproape nesperata ocazie de a 
vedea un film despre România. Este ceva aparte, fiind, după 
câte ştiu eu, prima realizare cinematografică de după 1990 care 
încearcă şi reuşeşte să vadă în România din perspective noi. Un 
film care nu are nimic de a face cu copiii străzii din Bucureşti, cu 
orfelinatele de la noi, cu furturile mai mult sau mai puţin calificate 
ai căror făptaşi sunt(de origine română, cu alba-neagra...etc, 
etc.

Dimpotrivă, „Das Land in dem ich geboren bin” (trad. „Ţara 
în care m-am născut") abordează dintr-o pespectivă totalmente 
nouă subiectul, de,altfel atât de darnic, redând destul de bine 
specificul româneâc, şi mai ales reuşind să ofere o imagine 
destul de cuprinzătoare a societăţii româneşti postdecembriste. 
Regizorii, căci sunt doi, Mark Becker şi Hansi Breier, abordează 
subiectul din două perspective distincte: pe de o parte apelând 
la metafora ai cărei exponenţi sunt doi călugări, povestind 
despre o ţară care se numeşte România, despre mitul mioritic, 
etc, pe de altă parte, eroii filmului (personaje reale din viaţa 
românească de astăzi) sunt invitaţi să vorbească despre 
experienţele proprii, despre viaţa de zi cu zi, despre bine şi rău, 
despre ieri şi azi. Impresionantă mi s-au părut povestea unor 
constructori de biserici din lemn, din Maramureş. învăţând 
meseria din tată-n fiu, aceşti oameni, simpli la vorbă şi la port, 
dar durând biserici a căror faimă a ajuns departe, până în 
America, sunt de-a dreptul fascinanţi... Interiorul casei 
maramureşene, aidoma celei măierene, stă de asemenea 
sprijin păstrării tradiţiei. Ce rău îmi pare că nu am reţinut numele 
localităţii prezentate. Privită de sus, aceasta nu lasă să se vadă 
nici un acoperiş de casă din tablă, totul era din lemn, învăluind 
ochiul în natural, în cald. într-o altă secţiune a filmului se prezintă 
viaţa unui medic uman, într-o localitate rurală învecinată cu 
Bucureştiul. O alta redă cotidianul unei familii de ingineri 
agronomi, lângă staţiunea Neptun, lucrând pe cont propriu, cu 
angajaţi preluaţi de la fosta întreprindere de profil de stat. Şi, în 
sfârşit, o ultimă parte se ocupă de viaţa unui tânăr absolvent al 
unui institut de sport, trăitor în laşi, tatăl al unui băiat de şase ani, 
împărţindu-se între viaţa de cadru didactic şi cea de antrenor, a 
doua necesară pentru a mai ridica nivelul veniturilor familiei. 
Toate aceste tablouri încearcă, şi reuşesc în bună parte să

redea aspecte care vin să completeze imaginea, aş zice eu, 
incompletă dacă nu greşită, de până acum, a consumatorului de 
artă occidental. Era să uit, filmul este turnat în anul 2002.

La acelaşi cinematograf, „Kommunales Kino" hdin 
Stuttgart, unde am văzut filmul de mai sus, va rula la începutul 
lunii aprilie un film documentar având ca temă soarta satelor 
transilvane săseşti, până în urma cu 15 ani locuite de etnici 
germani, între timp ajunse într-o stare de-a dreptul precară. Titlul 
filmului este „Gherdeal. Am de gând să merg şi la acesta, deşi 
tema anunţată nu este nouă. Simplul fapt că documentarul se 
ocupă de pământ şi oameni de la noi, mă va determina să mai 
merg o dată ia cinema, cândva o obişnuinţă, între timp ...o 
sărbătoare. Cinematograful a rămas şi aici mult în spatele 
comodului tv.

Pe data viitoare. Până atunci toate cele bune
Şi pentru a termina ...europeneşte: cunoscuţilor, cu care 

mai stăm la taclale (chiar şi aici, la nemţi se mai poate „taclali), le 
spun, tot mai convins că, nu că m-aş simţi eu mai puţin român, 
dar pe vreme ce trece mă simt tot mai european. Şi ştiţi care e 
culmea? Sunt destul de convins de ceea ce afirm...

10 A M
Anul acesta, în luna mai, s-au împlinit 10 

ani de când revista noastră a intrat pentru prima 
dată în casele d-voastră. Cât de utile sau 
interesante au fost cele 65 de numere editate până 
în prezent rămâne să decidă, evident, cititorii săi. 
Este adevărat că au fost poticneli sau dezamăgiri, 
datorate, în special, „jenei" financiare cu care ne
am confruntat nu o dată, dar redacţia s-a străduit 
an de an s-o tipărească în cel puţin 500 de 
exemplare/număr. D incolo de calitatea  
materialelor publicate, avem satisfacţia că întâia 
gazetă, în mediul rural, în România de după 1989, 
a apărut în Ţara Năsăudului, în comuna Maieru.

în „Argumenutl” primului număr ne 
angajam să vă facem cunoscute evenimentele 
culturale şi sociale din această zonă (şi nu 
numai), să-i publicăm pe cei care aveau ceva de a 
vă transmite încercând să vă înnobileze spiritual, 
convinşi fiind de influenţa cuvântului tipărit, de 
data aceasta necenzurat, încercând, în acelaşi 
timp, să reînnodăm trecutul cu prezentul în 
numelele ADEVĂRULUI.

Spre bucuria noastră, am constatat că 
revista noastră a ajuns să aibă ecou şi în 
străinătate, acest lucru datorându-se şi 
corespondenţilor noştri externi, cărora le 
mulţumim şi pe această cale; astăzi, ea este 
cerută de români din Germania, Franţa, S.U.A., 
Spania şi Irlanda.

Oricum, cu ocazia acestui an "rotund" 
pentru noi, Redacţia mulţumeşte tuturor 
colaboratorilor şi celor care au contribuit la 
existenţa acestei publicaţii.

REDACŢIA
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Bunica
Vremiie trecute-mi vin în minte, 
cu ciopoarele vrăjite de-amintiri 
şi mă-ntorc la cel ce-atunci, cuminte, 
nu avea decât în vise rătăciri!
Dar apoi am înţeles se pare, 
că poporul e robit şi impilat 
şi-am pornit-o-n iureş, cu ardoare, 
să luptăm; la comunişti m-am înrolat!

Dar bunica vrea să mă desbare, 
să rămân un gospodar, în satul ei; 
îşi puse în gând să mă însoare, 
îmi dădea şi-un loc, în „Poderei"
Făr să ştiu şi fata mi-o peţise, 
îmi cumpărase, pân şi loc în strană, 
hleaburile, pentru min, le prelungise 
şi-mi ţesuse pănură de haină.
Boi îmi dase unchiul Anchidim, 
şi câte vise, biata, nu urzise; 
îmi dăduse pân şi loc în ţinţirim, 
dintr-al ei; la toate se gândise

Dar singur am voiî ca să răzbesc, 
nu mă vedeam născut pentru odihnă, 
dar nici rămas, în sat, iepuri să cresc. 
M-am dus de unde nu veneau nici veşti, 
ca să răpunem, unde-om prinde fiara 
şi s-apărăm fruntarii româneşti 
şi să scăpăm de holocausturi ţara; 
crezând că răsturnăm destinu-atâtot vieţi; 
ca pescăruşii dominam furtună 
Dar am sărit atunci din rău, într-un alt rău, 
sub tenebra stalinistului Coran, 
în izbucul strâns într-un satanic hău 
şi-ntr-un alt idiologic van, 
prinzându-mă ca mreana-n altă plasă 
înfruntând catapeteasma urilor de rasă, 
odebient ajuns-am urilor de clasă 
-nregimentat în alt convoi de crime, 
ce a mânat în turme, oamenii-n Siberii, 
trecându-i peste Styx, cât mii de Hiroşime, 
având în beregată-nfiptă ghiara gherii 
-n năpraznice şi-apocaliptice cinisme, 
-ntind altare şi iconostase sfinte 
sub călcâiul iuftului nociv de cisme 
Aşa ne-am irosit puteri şi forţe sacre, 
complăcându-ne în murdăria spumii, 
avar strângând într-alş noastre lacre, 
hoiturile descompuse-ale minciunii!

Pe pită aş tăia, cu brişcă slană, 
şi n-aş mai fi a-ntunecimilor erou...
Ce mult m-aş vrea azi cu bunica-n strană, 
să mă înveţe rugăciunile din nou !

AUREL CLEJA

Doi prietenii
Foto: IACOB HANGEA

TUUqOl__________________________________________________

/U it 't fp a  t iu  c io d ifm a
Un elev din clasele l-IV, întrebat fiind care-i este 

anotimpul preferat şi de ce, a răspuns: „Mie îmi place 
iarna, pentru că zăpada acoperă toate murdăriile .Nu 
cred că cineva din erudiţii vremii, ar putea veni cu un 
răspuns mai plin de tâlc şi înţelepciune. Cred că este 
atât de profund, pentru că se inspiră dintr-o inocentă 
faţă de care Dumnezeu nu rămâne pasiv: „A unora ca 
acestora este împărăţia Cerurilor (Le 18:16). Pentru că 
la vârsta lui nu poate face încă nimic să înlăture aceste 
mizerii - nu doar cele pe care le acoperă zăpada - se 
bucura totuşi ca sunt acoperite.

Pentru noi ceilalţi mai înaintati în vârstă - nui i
neapărat şi în înţelepciune - neaua nu este decât cauză 
a adâncirii gropilor în şosea, murdăriile rămânând 
aceleaşi atât înainte cât şi după topirea ei.

Atunci când saturaţia pentru tot ceea ce este nociv, 
material şi spiritual, ne dă târcoale, găsim refugiul, 
rezolvarea în mult aşteptata integrare europeana ce va 
veni şi - credem noi - va restabili armonia în toate 
straturile societăţii. Să dea Dumnezeu aşa să fie(?)

Aruncând o privire asupra a ceea ce avem şi 
asupra a ceea spre ce aspirăm constatăm că naţiunea 
română, dealtiminteri creştină, trăieşte - spunem noi 
din cauza lipsurile materiale - sub zodia lui „ce vom 
mânca ? sau „ce vom bea? , uitând cuvintele 
Mântuitorului Iisus Hristos că „de toate acestea se 
îngrijesc păgânii (Mt 6:31 -32).

încercând să vedem spre ce ne îndreptăm, 
constatăm că cei spre care tindem, occidentul civilizat, 
trăiesc sub zodia lui „Mănâncă, bea veseleşte-te suflete 
al meu ai multe strânse pentru mulţi ani {Le 12:19). 
Acest aspect îl vedem în nivelul de trai ridicat, declarat 
în ţările occidentale şi îl aflăm de la bieţii căpşunari şi 
salahori ce acolo îşi fac veacul, câştigându-şi o pâine 
superioară calitativ dar mult mai amară. Acestea sunt 
doar câteva aspecte ce ies în evidenţă la prima vedere.

Nici în planul vieţii spirituale lucrurile nu stau bine 
deloc. La noi grija zilei de mâine însoţită de întrebările 
„ce vom mânca? sau „ce vom bea? trădează lipsa de 
încredere în Dumnezeu. El nu ocupă loc în viaţa 
noastră şi aceasta pentru că în goana pentru 
supravieţuire nu avem timp să ascultăm că la uşa 
sufletului bate Hristos, Cel „Ce hrăneşte păsările 
Cerului (Mt6:26) -

Dar pe lângă faptul că nu-i acordam nici o atenţie 
şi că nu ne punem încrederea în El ne comportăm în 
aşa fel încât tot ceea ce este creştinesc, românesc

autentic, valorile sipritualităţii răsăritene abandonăm, 
importând obiceiuri, sărbători, mod de viaţă, golite de 
sens, de Dumnezeu, secularizate. Şi ce dacă Doar 
Europa ne-o cere... .Iar pentru blidul de linte al Europei 
suntem dispuşi să renunţăm la tot ceea ce avem mai 
scump de ce nu şi la Dumnezeu?

Multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani a adunat 
bogatul căruia i-a rodit pământul din belşug, întâlnit în 
Scriptură, şi care a ales ca alternativă la a da milostenie 
din surplusul său, să facă provizii ce-i puneau la 
adăpost de lipsuri. Greşeala lui consta tocmai într- 
aceea că asigurânduşi traiul pentru câţiva ani, cel puţin 
în această perioadă nu mai avea nevoie de Dumnezeu; 
poate după ce i se vor termina rezervele. Iar ca 
pedeapsă pentru că Dumnezeu nu mai are loc în viaţa 
lui i se anunţa sfârşitul, lată cum opulenţa folosită cu 
nechibzuiţă duce la secularizare şi implicit la moarte 
sufletească.

Spre aşa ceva ne îndreptîm. Omul poate totul, 
deţine totul, stăpâneşte totul. „Creează viaţa în 
laborator, „prelungeşte viaţa în laborator, „pune viaţa la 
adăpost prin rachetele ce înlătură grindina ..., cu alte 
cuvinte Dumnezeu este de prisos. Nu este acesta oare 
un al doilea turn Babei prin care omul ţine să-şi arate 
puterea faţă de Dumnezeu şi independenţa faţă de El.

Toate acestea pe fondul unei vieţi morale lipsite de 
asemenea de Dumnezeu. Scos din şcoală, tot mai puţin 
căutat în Biserică, este alungat din familii întemeiate 
mai nou din doi Adami sau doua Eve, familii în care copiii 
nu pot să fie decât un hobby artificial. Şi atunci 
întrebarea ce se impune: Spre ce ne îndreptăm? Dacă 
aceasta este Europa ce ni se propune, care sunt 
avantajele ce vom obţine? Ne întrebăm acestea 
auzindu-i pe cei care sunt deja „integraţi”, cum suspină 
după Dumnezeu pe care l-au pierdut şi nu îl găsesc. Ce 
li s-a promis şi ce au greşit?

Dorim integrarea europeană. Ştim că „este bine 
să locuiască fraţii împreună” ( ), dar în nici un caz cu 
preţul pierderii valorilor naţionale, spirituale şi implicit al 
iui Dumnezeu.

Din punct de vedere istoric şi geografic România 
se găseşte în bătrânul continent. Ea tinde spre 
integrarea în structurile europene. însă ar trebui să 
strigăm răspicat pentru a fi bine auziţi: Europa nu 
Sodoma. (B.V.A.)

Pr. BUIAALEXANDRU DOREL

Colindă-mă
Colindă-mă cu fulgi de gând 
Doar gândul meu tu mi-l colindă 
Cu priviri calde deschizând 
Adragostei osândă.

Colindă-mi dorul legănând 
Cu aripa iubirii 
Visul meu obosit, lăcrimând 
Pe calea fericirii

Colindă-mă cu o sărutare 
Eute-oi ura cu un sărut 
Primeşte-mă cu o îmbrăţişare 
Dar dă-mi-o numai împrumut.

Colindă-mi cu fulgerul vieţii 
Drumul între doi poli 
E polul naşterii şi al gheţii 
Tunel teluric cu fiorii.

Colindă-mă peste mormânt 
Ieşit din închisoare 
Cu rugăciuni în noapte scânteind 
Crăciunul în sărbătoare.

ALEXANDRU CĂRBUNE
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Multă cerneală s-a consumat cu povestea 
acestei„baronese"din Maieru. S-au scris şi adevăruri, 
s-au scris şi basme, lucruri inventate, că aşa-i în 
literatură. Totuşi, întrucât povestea se bazează pe 
fapte reale, vom publica în câteva numere din „Cuibul 
visurilor” povestea adevărată a acestei „baronese”. 
Cel mai mult a scris despre ea Liviu Rebreanu (4 
variante), a mai sens şi Emil Boşca-Mălin, în 
„Contribuţii la monografia comunei Maieru” (ms. Cluj, 
1936), a sens şi Demetriu Boşca jr, în „Morminte 
uitate” (ms, înreg. sub nr. 787, Muzeul din Maieru), şi 
chiar Nicolae Iorga, în „Neamul românesc în Ardeal şi 
Ţara Ungurească, la 1906". Povestea Ilenei i-a 
fascinat pe toţi, căci, aşa cum spunea Nicolae Iorga, 
„viaţa grofoaiei vine parcă dintr-un roman care e unic" 
fntr-adevăr, poate fi un subiect de roman, A scris 
despre ea chiar şi un scriitor ungur, Bird Vencel („Grdf 
Zichy Domonkos edrâlyben ”).

Aşadar să începem cu Rebreanu. Prima 
variantă a scris-o la 15 dec. 1907, în limba maghiară, 
pe când era militar la Gyula, într-un caiet intitulat 
„Journal”, filele 13 şi 14. în 1908 a demisionat din 
armată venind la prislop, unde a citit „Amintirile din 
copilărie" ale lu i Ion Creangă, Atunci i-a venit şi iui 
ideea să-şi scrie şi el amintirile copilăriei. La 22 dec. 
1908 a scris, în caietul intitulat Am intiri din Maieru’  
(Arh. L.R. II, ms. 5, filele 4-5) povestirea Ileana 
Baroneasa. Folosind multe regionalisme şi arhaisme, 
lipsindu-i şi stilul literar, Liviu n-a publicat-o niciodată. 
A prelucrat-o, în schwb, şi a publicat-o în volumele 
sale de Nuvele, sub titlul Baroneasa. Nuvela e 
arhicunoscută, aşa că vom reproduce, mai în jos, 
varianta aceasta „neliterară" dar plină de farmec, mai 
ales că e povestită la persoana întâi, apoi „Ileana 
Baroneasa. Comoara", precum şi descrierea făcută 
de Nicolae Iorga, după care vom descrie adevărul 
despre baronul, contele sau groful Dominic Zichy şi 
despre Ileana lui. Toate informaţiile se bazează pe 
documente, aşa că vă dorim o lectură plăcută.

IACOB VRANĂU-PRUNDARU

Ileana, baroneasa
Baroneasă Ştiu eu pentru ce-i ziceau 

baroneasă? Toată lumea ştia povestea cu Ileana până 
şi cel din urmă copil şi totuşi baroneasă a rămas O 
femeie, ţărancă îmbrăcată în haine nemţeşti... Dar 
crică mai bine i-ar fi stat cu poale şi cu pânzeturi decât 
aşa... Avea nişte obraji pătaţi, dar simpatici, talie lată, 
grosolană, mâini subţiri, fine şi picioare mari, 
ţărăneşti. Odată trebuie c-a fost minune de 
frumoasă... De altmintrelea frumuseţea a făcut-o 
„doamnă şi baroneasă”.

în capul satului din sus este o casă mare, curtea. 
Curtea fusese oarecând a unui baron ungur...

Noi locuiam dincolo <de părău, într-o căsuţă 
aparţinătoare curţii, (*în care o fi şezând cândva 
şpanul (administratorul) domeniilor sau aşa ceva... 
Ce palat minunat îmi părea mie pe-atunci curtea 
aceasta Ca şi când aş fi văzut casteluri din poveşti... 
adeseori.mă gândeam, admirându-i frumuseţile, că 
oare cum ar fi de ar apărea odată în cerdacul cel pavat 
cu lespezi de marmura roşcată un pâlc de zâne şi de 
feţi-frumoşi? Ograda era o grădină din poveşti pentru 
mine... Nu-mi găseam locul, neştiind ce să admir mai 
mult: straturile de iarbă retezată chibzuit cu foarfecele 
sau cărăruşele prunduite cu pietricele rotunde şi 
netede... Jucându-mă odată prin podeţul casei 
noastre, între nişte covoare de rogojină, printre 
horjituri şi paie de pachetat, în fundul unei lăzi uriaşe 
am dat peste un serviciu de cafea stil rococo 
amestecat cu motive de stil baroc... Linguriţe diforme 
de marmură, linguri noima, câteva tăieri subţiri ca 
frunza, ceşcuţe de tee... (“ toate cu margini aurite, cu 
puncte reliefate de aur şi figuri ţinute în negru... Bag 
seamă în adevăr era ceva porţelan fin... Bucuria mea 
cea mare, u f ...

Tocmai mă pomenisem cu un rând de hăinuţe 
nouă şi mă simţeam atât de fericit ca evreii în sânul lui 
avram... Eram prieten mare cu baroneasa şi deci 
fireşte că am pornit numaidecât să-i arăt 
îmbrăcămintea de gală: un căputaş sur, vârstat cu

cafeniu, nişte pantalonaşi negri, primeniţi dintr-u laibăr 
de-a tatii, dar bumbii erau mândrenia mea: nişte 
bumbi de aramă întocmai ca ciupercile de mari... 
(‘ “ Fugeam, fugeam, s-ajung cât mai în grabă la 
baroneasa, care şedea în cerdac şi ronţăia cucoşi... 
când deodată simţesc că mă apucă cineva de fund şi 
mă trânteşte la pământ. Sângele mi-a îngheţat în vine. 
Era câinele, câinele cel rău, de altminteri un bun 
prieten de-al meu... începusem a urla de se 
cutremura lumea... Nu mai ştiu cum m-am ogoiat, dar 
baroneasa mi-a trimis un blidoi de cucoşi, la vederea 
cărora minten mi-au trecut toate durerile, măcar că 
bunul meu amic mi-a fost înhăţat binişor de partea 
nedicibilă. Perfidul de el Nu m-a cunoscut în toaleta 
asta nouă, dar i-am dat eu lui după aceea... Simţea şi 
el că s-a prostit şi-mi răbda insultele cele mai grele, 
zgulindu-se şi lingându-mi obrajii...

Lungă vreme baroneasa mi-a părut o figură 
mistică, a cărei origine se pierde în ceaţa timpurilor 
vechi... însă numai eu eram atât de bădăran... Toată 
lumea îi ştia povestea... lat-o:

Şapte sate era vestită llenuţa lui Gavrilă 
Mocodean din llva-Mică... Cică nu se putea închipui o 
fată mai frumoasă ca dânsa. Când tocă al 
şaisprezecelea an nu-i ajunseră degetele de la mâini 
ca să-şi ţie socoteală de peţitori. Dar ei nu-i trebuia 
nimeni. Ea visa la feţi-frumoşi din poveşti, de feciori de 
împăraţi care s-or lovi în capete cu balauri ca s-o poată 
lua pe ea de nevastă... Şi păscălăul din Măgură 
întocmai aşa-i spusese şi toate babele satului aidoma: 
O veni, o veni un mândru fecior de împărat cu căruţă 
de aur, cu cai de aur, cu vizitiu de aur... toate de aur. Şi 
s-a opri întreg alaiul înaintea casei lor de paie. Şi o 
droaie de slugi îmbrăcaţi în straie aurite, cu mustăţi 
rase s-or coborî din calese ş-or întinde un ţol de 
mătase roşie de la hinteul lui până în pragul ei. Şi un 
fecior mândru cu mustăcioare bălăioare a lua-o de 
mână, a sui-o-n caleasă... şi harapnicii vor pocni din 
bice şi s-or duce, s-or duce...

Şi iată că-ntr-o zi a venit feciorul bălăior în chipul 
unui boier ungur, jigărit, galbân ca turta şi stors ca o 
râză de podele. Trecea prin sat într-o caleasă cu patru 
cai... Şl Ileana torcea pe prispă nişte câlţi şi cânta 
dusă pe gânduri o doină mândră despre un fecior de 
împărat. Dar când a auzit ropotul cailor şi zurăitul 
roatelor şi-a ridicat capul şi s-a uitat lung-lung cu ochii 
ei de cicoare la caleasă... îi părea că a venit cel 
aşteptat... Şi boierul a văzut-o, a oprit trăsura, s-a 
coborât anevoie şi a luat-o de mână, a aşezat-o-n 
caleasă de-a dreapta sa pe şezutul de borangic 
portocaliu şi i-a şoptit în urechi cuvinte dulci... Şi 
caleasa alerga, alerga nebuneşte şi caii zburau de 
parc-ar fi fost năzdrăvani...

Atunci Ileana era de şaisprezece ani, iar boierul 
de şaizeci şi şase. Şi s-a ales din Ileana amanta cea 
mădărită a boierului... Tată! ei, mă-sa, au căpătat o 
mulţime de bani, işrea o curte măreaţă... curtea cea 
din capul satului şi sărutările, îmbrăţişările 
neputinciosului boier cu chip de moarte...

Dar Ileana şi-a strâns bani, bani mulţi... galbini. A 
strâns o oală mare de două cupe. Şi i-a dat-o tatâne- 
său s-o puie bine, să nu se atingă de ea de capul ce-f 
ţine...

Atunci boierul nu peste mult a pus jos lingura şi s- 
a dus la ungurii lui de pe ceea lume. Dar de Ileana nu 
şi-a uitat, l-a lăsat prin testament curtea şi pământ 
mult şi bun şi bănişori... Totul pentru numai câteva 
sărutări şi îmbrăţişări... Şi Ileana aştepta să-i vină 
dragostea cea adevărată... dragostea fără bani, cea 
mare şi pătimaşă. Era domnişoară, tânără, frumoasă, 
ca o iconiţă de pe perete... Numai una-i lipsea, numai 
una singură... cinstea. Defleandura baronului nimeni 
nu se apropia cu iubire adevărată, dar ea totuşi şi-a 
ştiut câştiga mulţi prieteni pân’ce a avut mulţi bani... 
Faute de mieux (în lipsă de ceva mai bun).

Şi Ileana tot aştepta dragostea cea pătimaşă.
Şi când a văzut că nu vine, degeaba aşteaptă, a 

făcut un târg cu viaţa şi s-a îndestulit cu dragostea 
neadevărată. începuse a-şi schimba iubiţii ca şi cum 
îşi schimbă alţi oameni cămaşa. Putea face, c-avea 
parale destule...

Şi începuse a îmbătrâni Ileana, baroneasa... 
Treizeci... şi cinci... patruzeci... Veniră pe rând flăcăii 
de ţăran să-i astâmpere dorul de dragoste

(1)
adevărată... Cel puţin aceştia o iubeau în cinste... Dar 
ea tot îmbătrânea şi tot dorea dragostea... Cincizeci... 
Ş-acum nici ţăranii n-o mai iubeau în cinste****). 
Trebuia să-i omenească cu rachiu, să bea cu ei la 
masă... Şi a băut rachiu după şampanele franceze...

în sfârşit, s-a lepădat de zdrenţele cele nemţeşti 
şi s-a îmbrăcat iar în hăiniţe ţărăneşti... Şi-a căpătat 
prietene care n-o întrebau de trecut nici de prezent, 
care îi iertau toate păcatele... Acestea cel mult o 
pizmuiau pentru bogăţia, pentru viaţa ei trecută... 
Ţărancele... A aruncat afară din casă toate mobilele 
cele dăltuite de meşteri mari prin Viena, prin Paris, s-a 
scăpătat de catifele. De mătăsării, de argintării... Şi-a 
adus în chilie lada ei de mireasă, înflorită şi nevinovată 
ca şi cum era ea atunci când o cumpărase... Numai de 
un ineluţ filigran nu s-a despărţit niciodată: acela-l 
căpătase întâiaşi dată de la baron, atunci când zburau 
atât de grozav caii cei năzdrăvani...

Dar Ileana totuşi se topea de dorul dragostei... îi 
căzură deja dinţii, i se rărise părul de mai n-avea, părul 
ei cel mândru, negru ca murea, des ca peria, părul cel 
minunat... Zbârcituri hidoase îi împrejmuiau gropile 
ochilor, obrajii, gura... Slobozise bărbii, întâi două, 
apoi trei... Buzele ei cele roşii, umede, cari stau să 
pleznească de voluptate, i se înmuiară, i se spălăciră 
de parcă avea două rânduri de buze... Ochii şi-au 
prăpădit focul cel aprig, cel ademenitor... Nici urmă de 
acestea... Strânşi, somnoroşi, caută împrejur parc-ar 
vrea să mai desluşească, să învie trecutul...

Era găzdoaie tare slabă şi începuse a bea 
necumpătat. începuse cu şampanie şi a sfârşit cu 
rachiu... Dar pe urmă nici de rachiu n-avea... Toţi o 
furau pe une-o puteau...

Şi Ileana tot aştepta dragostea cea adevărată... 
(Liviu Rebreanu: Caiete, Dacia, Cluj, 1974, pag. 

152-156)

*) Familia Rebreanu a locuit un timp într-o anexă 
a castelului iar chiria, de 8 florini renani pe lună, o 
plătea primăria.

* )  marmură = porţelan; noima = la fel; tăiere = 
cuţite; tee = ceai

***) căputaş = paltonaş; laibăr = vestă; bumbi = 
nasturi

****) în cinste-pe gratis

Ileana baroneasa, 
comoara

Cică Ileana, încă pe când era în viaţă baronul, 
gândindu-se la viitor, ar fi strâns, fără ştirea ungurului, 
o oală de galbeni, aşezaţi toţi în dungă. Odată apoi s-a 
urcat în caleasă cu oală cu tot, pe când nu se afla 
acasă stăpânu-său, şi s-a dus oblu-n Ilva Mică ia un 
frate al său. Şi cică a ras un rând de galbeni ş-a pus în 
locul lor pământ, astupând astfel bine oala şi mai 
punând şi un capac de lemn. Banii rămaşi i-a dat 
frăţâne-său, iar oala a îngropat-o acasă la ei, tocmai 
sub vatră în cobârlău*) zicându-şi că după ce s-o 
stinge baronul i-or scoate. Şi i-au astupat bine întâi c-o 
lespede de piatră, apoi cu lut. Şi frate-său a jurat că nu 
s-a atinge de bani fără ştirea ei.

Acum, când am venit noi în Maieru, i-a povestit 
tatii toată păţania aceasta, rugându-l să meargă cu 
ea, să îi ajute să dezgroape banii, că o să-i dea şi lui un 
rând de galbini. Acum nu mai trăia baronul... dar nu 
mai trăia nici frate-său, ci numai nişte copii de-ai lui, 
vreo opt a număr. S-au dus. Şi-au aflat locul banilor şi 
au început a săpa. Odată aud numai ţine ... Adică au 
dat de lespede. O ridică... iaca oala. Nici n-6 şterg de 
pământ, ci o îmbondoresc într-o maramă, se suie iar în 
trăsură şi hai ... Trecând prin sat văd o casă mândră 
de piatră... un fel de curte domnească. „Acui să fie"? 
se întrebă. Un ţăran le spuse că-i a fratelui llenii, cel 
mort. Umplându-i bănuielile cercă oala. Scobesc 
încetişor ca să rază pământul de pe bani... dar nu... 
dau mai afund... nu... Ajung la fund... Adică numai 
pământ...

(Caiete, pag. 158-159) 
(va urma)

*) cobârlău = nişă sub vatra cuptorului unde se 
păstrează lemnele.
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CE TREBUIE SĂ ŞTIM DESPRE 
U N IU N E A  E U R O P E A N Ă ? (2)

Consiliu! Uniunii Europene: vocea statelor membre
Roiul: Braţul legislativ al Uniunii Europene, 

reprezentând statele membre.
Membrii: un ministru din fiecare ţară a Uniunii 

Europene.
Preşedinţie: prin rotaţie, din şase în şase luni.
întâlniri: în Brussels (Belgia), cu excepţia lunilor: 

aprilie, iunie şi octombrie când întâlnirile au loc la 
Luxembourg.

Adresa: Rui de la Loi/Wetstraat, 175, B -  1048, 
Brussels.

Telefon: (32-2) 285 61 11
Internet: ue.eu. int
Este factorul principal de aplicare a deciziilor. 

Asemenea Parlamentului Europen, Consiliul s-a format 
pe baza tratatului din 1950. El reprezintă statele membre 
şi, la întâlnirile sale, participă un ministru din fiecare 
guvern; depinde de subiectul aflat pe agenda dem lucru.

Relaţiile Uniunii Europene sunt asigurate de -  
consiliul Relaţiilor Externe. în afară de acest Consiliu mai 
există:

- Consiliul Afacerilor Economice şi Financiare
- Consiliul Justiţiei şi Internelor
- Consiliul pentru Şomaj, Politică Socială, Sănătate 

şi Consumator
- Consiliul Concurenţei (piaţa internă, industrie şi 

cercetare)
- Consiliul pentru Transport, Telecomunicaţii şi 

Energie
- Consiliu! pentru Agricultură şi Pescuit
-Consiliul pentru Mediu
- Consiliul pentru Educaţie, Tineret şi Cultură.
Semnătura unui ministru reprezintă semnătura

întregului guvern. Fiecare ministru răspunde în faţa 
parlamentului naţional şi a cetăţenilor pe care 
parlamentul îi reprezintă. Aceasta asigură legimitate 
democrată deciziilor Consiliului.

Consiliul European are şase responsabilităţi:
- să aplice legile europene;
- să coordoneze politicile economice ale statelor 

membre;
- să încheie acorduri internaţionale între U.E. şi unu! 

sau mai multe state sau organizaţii internaţionale;
- să aprobe bugetul U.E. împreună cu Parlamentul 

European;
- să dezvolte o politică comună externă şi de 

securitate;
- să coordoneze cooperarea dintre curţile naţionale 

de justiţie şi poliţie în probleme criminale.
Cele mai multe din aceste responsabilităţi se referă 

la domeniul comunitar, de exemplu, zonele de activitate 
unde statele membre au decis să-şi unifice suveranitatea 
şi să-şi delege puterile decizionale către instituţiile 
europene.

1, Legislaţia:
Legislaţia U.E. este adoptată de către Consiliu şi 

Parlament. Ca regulă generală, Consiliul lucrează prin 
propunerile venite de la Comisie, care are 
responsabilitatea de a se asigura că legislaţia U.E., 
odată adoptată, este aplicată corect.

2. Coordonarea politicilor economice ale statelor 
membre

Ţările U.E. au hotărât că doresc o politică 
economică totală bazată pe o coordonare strânsă cu 
politicile economice naţionale. Această coordonare este 
purtată de ministerele economice şi de finanţe, care 
formează împreună Consiliul Economic al Afacerilor 
Financiare (ECOFIN).

3. Acorduri internaţionale încheiate
în fiecare an, Consiliul încheie (semnează) multe 

acorduri între U.E. şi statele care nu fac parte din U.E. 
precum şi cu organizaţiile internaţionale. Aceste acorduri 
pot acoperi domenii ca: dezvoltare şi cooperare, comerţ 
sau specifice: impozitele, legea întreprinderilor, protecţie 
consulară sau cooperare în domeniul justiţiei şi al 
afacerilor interne.

4. Aprobarea bugetului Uniunii Europene
Bugetul anual al U.E. este hotărât atât de Consiliul 

cât şi de Parlament. Dacă cele două instituţii nu cad de 
acord, regulamentele permit Consiliului să ia decizia 
finală, în principal legate de cheltuielile agricole şi 
acordurile internaţionale cu ţările care nu fac parte din 
U.E., în timp ce Parlamentul are ultimul cuvânt în ceea ce 
priveşte cheltuielile neobligatorii şi aprobă bugetul în 
întregimea sa.

5. Politica externă si de securitate comună
Evident, ţările membre acţionează pentru

dezvoltarea acestei politici. Dar, politica externă, 
securitatea şi apărarea sunt probleme peste care fiecare 
stat membru U.E. deţine control independent. Statele 
U.E. nu au în comun suveranitatea naţională, aşa că, în 
această privinţă Parlamentul şi Comisia Europeană au 
un rol limitat. Totuşi, ţările U.E. trebuie să lucreze 
împreună pentru atingerea acestor scopuri, iar Consiliul 
este forumul principal care se luptă pentru această 
cooperare interguvernamentală.

Pentru ca U.E. să răspundă mai afectiv la crizele 
internaţionale, Consiliul European (în întâlnirea de la 
Helsinki, decembrie, 1999) a hotărât înfiinţarea Foreţei 
de Reacţie Rapidă, formată din 60000 de militari care 
trebuie să intre în acţiune în 60 de zile şi să fie operabilă 
cei puţin un an. Aceasta nu va fi o armată europeană. 
Militarii vor rămâne membri ai armatei naţionale, sub 
comandă naţională, iar rolul lor va fi limitat la acte 
umanitare, de salvare, de menţinere a păcii şi a altor 
misiuni unde apar astfel de probleme. Pentru a preveni 
politica şi strategic aceste crize, Consiliul European 
(întrunit la Nice, decembrie 2000) a hotărât înfiinţarea 
unor structuri permanente, politice şi militare. Aceste noi 
structuri sunt:

- Comitetul Poiitic şi de Securitate (P.S.C.)
-Comitetui Militar al Uniunii Europene (E.U.M.C.)
- Stafful Militar al Uniunii Europene (E.U.M.S.)
E.U.M.S.-ul este sub comanda militară a E.U.M.C.-

ului,
în 2002 s-au înfiinţat două agenţii cu misiuni tehnice 

şi ştiinţifice pentru politica externă şi de securitate 
comună. Ele sunt:

- Institutul European pentru Studii de Securitate (în 
Paris, Franţa -  adresa internet: www.iss-eu.org)

- Centrul de Sateliţi al Uniunii Europene (în Torrejon 
de Ardoz, Spania -  adresa de internet:)

6. Justiţia si Afacerile interne
Drogurile, terorismul, frauda internaţională, traficul

de fiinţe umane, exploatarea sexuală a copiilor sunt 
marile probleme ale ţărilor europene. Acestea sunt 
considerate activităţi criminale şi numai printr-o 
cooperare interstatală aceste crime pot fi eradicate. 
Dacă Europa va proceda astfel şi va acorda tuturor 
cetăţenilor săi acces la justiţie civilă, atunci tribunalele, 
forţele de poliţie, vameşii, serviciile de imigrare ale ţărilor 
U.E. trebuie să lucreze împreună. De exemplu: un divorţ 
sau custodia unui copil sunt recunoscute în toate ţările 
U.E.; graniţele U.E. sunt supravegheate foarte atent; 
ofiţerii vamali şi poliţia schimbă informaţii cu privire la 
traficanţii de droguri sau contrabandişti etc.

Cum este organizată activitatea Consiliului?
1. Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi 

(COREPER)
în Brussels, fiecare stat membru al U.E. are o echipă 

care reprezintă interesul naţional la nivelul U.E. De obicei, 
conducătorul ei este ambasadorul ţării respective la U.E. 
Aceşti ambasadori se întâlnesc săptămânal prin 
C.O.R.E.P.E.R. Rolul acestui comitet este să 
pregătească activitatea Consiliului (cu excepţia 
problemelor agricole de care se ocupă Comitetul special 
pentru Agricultură). Coreper-u! este asistat de grupuri de 
lucru formate din oficiali ai adminsitraţiilor naţionale.

2. Preşedinţia Consiliului se roteşte din şase în şase 
luni.Astfel:

-în 2005 - prima jumătate a anului - Luxembourg;
- a doua jumătate a anului - Marea Britanie;

- în 2006 - prima jumătate a anului - Austria
- a doua jumătate a anului - Finlanda

3. Secretariatul General
Preşedinţia este asistată de Secretariatul Genera! 

car pregăteşte şi asigură funcţionarea activităţii 
Consiliului la toate nivelele. Secretarul General este 
asistat de către un Secretar General-Deputat,

4. Voturile în Consiliul U.E.
Hotărârile în Consiliu sunt luate prin vot. Evident că zona 
cu o populaţie mai mare are mai multe voturi. Dar numărul 
nu este strict proporţional; de obicei este ajustat în 
favoarea ţărilor cu o populaţie mai mică. Din 1 noiembrie 
2004 numărul voturilor pentru fiecare ţară este următorul: 
Germania, Frana, Italia şi Marea Britanie - 29 
Spania şi Polonia-27 
Olanda-13
Belgia, Cehia, Grecia, Ungari şi Portugalia -12 
Austria şi Suedia-10
Danemarca, Irlanda, Lituania, Slovacia şi Finlanda - 7 
Cipru, Estonia, Letonia, Luxembourg şi Slovenia -4 
Malta-3

TOTAL: 321
Procedura de vot: majoritatea câştigă. Totuşi, 

problemele sensibile ca: taxele, politica de azilant şi 
imigrare trebuie să întrunească unanimitatea, fiecare stat 
având drept de veto.

(va urma)
ICU CRĂCIUN

Bibliografie:
1. "How the European Union works" - col.

European documentation
2. It's a Better Life" - col. Europe on move

http://www.iss-eu.org
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' Icoana unei şcoli dintr-un coif de fară românesc
Cu gândul limpede şi curat, pofticios de 

investigarea trecutului zbuciumat a! înaintaşilor 
de pe meleagurile judeţului Bistriţa-Năsăud, im
am cufundat -  în ore mici ale nopţii -  în 
relecturarea Anuarului cu titlul de mai sus. Apărut 
în anul 1929, cuprinzând o perioadă de 6 ani, 
respectiv 1924-1929, cele 616 pagini, tipărite la 
Tipografia Naţională G. Mateiu din Bistriţa într-o 
grafie şi astăzi de invidiat, Anuarul Şcolii 
Normale din Năsăud este o oglindă fidelă a 
ţinutului năsăudean, elaborat de Omul de vastă 
cultură şi Dascălul de renume SANDU 
MANOLIU. Cu o modestie tipică marilor 
consumatori şi producători de cultură, SANDU 
MANOLIU aşează, în loc de prefaţă, următoarea 
dedicaţie: „Vouă, dragi elevi şi foşti elevi şi vouă, 
dragi colegi, prieteni şi colaboratori, vi se închină 
aceste pagini, în cari se vede aevea -  odată cu 
icoana trecutului -  cum s-a înfiripat şi ridicat o 
şcoală prin însăşi iubirea şi munca voastră, 
solidară şi neîncetată, zi de zi, în acest colţ 
străvechi de ţară românesc de pe malul 
Someşului.”

în preambulul lucrării intitulat „Câteva 
lămuriri”, autorul face un scurt istoric al 
anuarelor, formulează -  după o concepţie 
proprie -  menirea unui anuar: „Un anuar trebuie 
să cuprindă şi viaţa din trecut a şcolii (partea 
istorică). Trebuie să înfăţişeze şi icoana reală a 
muncii din prezent (activitatea şi viaţa şcolară). 
Dar cu osebire trebuie să trateze diferite 
chestiuni culturale şi educative, înrudite mal 
ales cu ramura profesională îndrumătoare.

Felurite probleme şi informaţii de cultură 
generală, de literatură, de ştiinţă, de şcoală, de 
pedagogie şi educaţie, ar fi spicuite, scormonite 
şi cercetate, expuse, rezumate şi limpezite pe 
înţăles, nu atât pentru publicul mare sau pentru 
părinţii copiilor, în bună parte ţărani, cu alte griji şi 
năcazuri -  cât mai ales pentru membrii corpului 
didactic şi în special pentru foştii elevi ieşiţi din 
şcolile normale -  trebuie să mărturisim -  prea 
tineri şi fără experienţa vieţii.”

După un asemenea program a fost 
elaborat acest Anuar, structurat în 3 părţi: 
„Partea I, „ISTORICA” cuprinde câteva lămuriri 
cu privire la viaţa şi activitatea Năsăudului, 
vechimea şcolii preparandiale şi începuturile 
şcolii normale; Partea a ll-a „LITTERARIA”, 
cup rinde  a rtic o le  b le  p ro fe so r ilo r  şi 
colaboratorilor şcolii cu privire la diferite 
chestiuni literare, ştiinţifice, culturale şi 
pedagogice; Partea a lll-a, „STATISTICA”, 
cuprinde oglinda vieţii şi activităţii şcolii noastre 
în scurtu! timp de la înfiinţare şi până în prezent.” 

O pleiadă de truditori patrioţi locali şi 
naţionali şi-au înscris onorant numele în paginile 
acestei lucrări-document care poate servi ca 
model pentru puţinii care s-ar mai încumeta să 
se înhămeze la un asemenea travaliu. Astfel, în 
Partea I semnează: Sandu Manoliu, Vasile 
Bichigean, Ştefan Scridon, Virgii Şotropa, Ignat 
Seni, Toma G. Bulat; în partea a ll-a: Th. D. 
Speranţia, Jacque Bereith-L iegaux, V. 
Bilciurescu, A.M. Mihăilescu, A Podolean, Al. 
lonescu-Butaş, Gh. Pteancu, I. Tomuţa, G. 
lonescu-lvanovici, Petru Şuvagău, I. Pavel, S. 
Manoliu, I. Nistor, VI. Macovei, I. Filimon, Nec. 
Matei; iar în partea a lll-a sunt prezentate date 
statistice detaliate privind situaţiile şcolare, vizite 
şi inspecţii, necroloage, producţii şi şezători, 
excursii, tabloul profesorilor, premianţii, situaţiile

pe clase etc., etc. Acest al treiiea şi ultim capitol 
este la rândul lui, structurat în trei părţi: A. Şcoala 
normală, B. Şcoala de aplicaţie şi C. Comitetul 
şcolar.

Fiecare pagină din acest anuar este o filă de 
istorie năsăudeană din care musteşte dăruirea 
de sine a semnatarilor, spiritul lor profund 
patriotic şi o conştiinţă nepătată nici de timp şi 
nici de semeni. De aceea, mi-a fost peste poate 
să aleg un text reprezentativ, iar dacă aş fi făcut- 
o, ar fi trebuit să reproduc toate cele 616 pagini 
ale Anuarului, ca citat spre a stârni interesul 
cititorului spre lecturarea lui. în această situaţie 
am apelat la a reproduce poezia „învăţătorul” de 
Th. D. Speranţia, de la pagina 291 şi despre care 
Sandu Manoliu face următoarea precizare: „între 
hârtii vechi am dat de această poezie a lui Th. 
Speranţia. O publicăm şi ca un omagiu pentru cel 
ce a fost prietenul dascălilor şi a tinerimii”.

învăţătorul

învăţător, tu ai un nume 
Ce l-a avut Mântuitorul 
Pe urma lui păşeşte astăzi 
Să luminezi întreg poporul,
Precum făcu Mântuitorul

Când suspina sub apăsarea 
Robiei vechi, întreg pământul,
Atunci trimis de sus de Tatăl 
Se întrupa ca om cuvântul 
Să mântuiască-ntreg pământul.

Pe cei rămaşi în întuneric,
Ce au nevoie de lumină, 
învăţătorule-ndreptează-i,
Pe calea vieţii cea senină 
Către dreptate şi lumină

Atunci, venind Mântuitorul,
S-a dat pe El de pildă vie,
Acum să ştii, c-al tău e rândul:
Această cinste-ţi vine ţie 
Să fii la alţii pildă vie

învăţător, tu ai un nume 
Ce l-a avut Mântuitorul 
Pe urma lui păşeşte astăzi 
Să luminezi întreg poporul,
Precum făcu Mântuitorul

Apoi, în ordinea înserării lor în Anuar, am 
mai extras „Imnul învăţătorilor" al cărui text a fost 
scris de Victor Bilciurescu, pe muzică de A. M. 
Mihăilescu şi A. Podolean, precum şi „Imnul 
Şcoalei Normale din Năsăud” al cărui text din 
poezia „Cântec” aparţinând marelui poet clasic 
năsăudean la Hordou, George Coşbuc, ai fost 
aşternut pe portativ de Al, lonescu-Butaş:

Imnul învăţătorilor

Chemaţi de sfânta datorie 
D-a lumina noi talpa ţării 
Cu dor de muncă şi frăţie 
Răspundem glasului chemării.

Semănători pe toată viaţa 
De soare-n satul viitor,
Luptăm cu greu să topim ghiaţa 
Ce amorţea bietul popor.

Dar lupta cere bărbăţie 
Şi jertfă ca să biruim,
Puterea noastră stă-n frăţie,
Cu toţii dar să ne-nfrăţim.

Ai noştri paşi călăuzeşte-i,
Acel ce totul păstoreşti,
Şi-n liga tainică uneşte-i 
Pe toţi apostolii săteşti.

Şi strâns legaţi, prin dor de muncă 
Pe-ntinsul ţării răspândeşti 
De sus s-avem sfânta poruncă:
„’Nainte, învăţători uniţi”.

Imnul Şcoalei Normale din Năsăud

Ţi-ai mânat prin veacuri turmele pe plaiu,
Din stejarul Rodnei tu mlădiţă ruptă,
Şi-ţi cântai amarul din caval şi naiu,
Dar cumplit tu fost-ai când te-a dus în luptă 
Ştefan şi Mihaiu.

Când ţi-or pune piedici duşmanii să cazi 
Spada ta să fie de-acum, Române,
Fulger care aprinde, vânt ce rupe brazi,
Şi te-ncrede-apururi că vei fi şi mâine 
Tare cum eşti azi.

Sus ridică fruntea, vrednice popor 
Câţi vorbim o limbă şi purtăm un nume,
Toţi s-avem o ţintă şi un singur d o r- 
Mândru să se-nalţe peste toate-n lume 
Steagul tricolor.

Astăzi, când noi umbre încearcă, prin toate 
mijloacele diplomatice interne străvezii, sau 
uneori obraznic de abrupt, să reîntoarcă vremile 
fostei stăpâniri străine de tristă amintire pentru 
Ardealul nostru neînfrânt, nădăjduiesc că cele 
inserate mai sus vor genera primul pas spre 
redeşteptarea sentimentului patriotic românesc. 
Apoi, semnalând existenţa acestei lucrări, 
nutresc speranţa că va suscita interesul unor 
tineri patrioţi scormonitori în preocupările 
antemergătorilor Dascăii-Patrioţi, entuziaşti 
oameni de cuitură, spre studierea acestui Anuar 
şi spre elaborarea altor lucrări-document istoric, 
ştiinţific şi cultura! pentru informarea corectă a 
generaţiilor viitoare.

TEODOR CÂMPAN 
Cluj-Napoca

Port popular măierean
Foto IACOB HANGEA
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Maierul ca miracol
(Lumea satului)

Satul este plin de poveşti. De odinioară şi de azi. Poveşti cu 
haiduci şi cu comori ascunse. Cu trăznete şi fulgere ucigaşe. Cu hoţi 
şi cu bătăi. Cu furturi şi cu furtuni. Cu dihori şi cu ulii, care răpesc din 
ogrăzi şi din turme. Cu animale care se îmbolnăvesc, cu animale care 
se vânează. Cu ani buni şi ani răi. Cu stăpânirea şi cu biruirile ei. 
Unul moare, câte unul se naşte. Căsătorii dintr-o dragoste mai 
aprinsă sau mai potolită sau fără dragoste. Nebunul satului, 
înţelepţii şi călugării. Babele. Şi câte şi mai câte... O iume în 
continuă forfotă, plină de evenimente, de bucurii de povestit la crucile 
uliţelor sau în prag de poartă sau tindă sau la gura sobei.

La sat totul are tendinţă să devină poveste, să implice forţe 
tainice, nevăzute şi necontrolabile, divine sau fantastice. Lumea 
satului este o lume deschisă mai mult pe verticală decât pe 
orizontală.

Satul locuind în ţăran. Locul pe care-l cântăm.
Datorăm ţăranului mai presus de toate limba noastră cu toate 

graiurile ei. în raport cu limba ţăranilor, a noastră are adesea 
frumuseţea exterioară şi ne-gustoasă a produselor de seră.

Nae lonescu vorbea de „Biserica ţăranilorŢăranii sunt chiar 
biserica. între biserica satului şi cea cosmică trecerea este lină. 
Contactul ţăranilor cu Dumnezeu este nemijlocit şi nemediat. 
Dumnezeu devine de-al locului, de-al casei. „Dumnezeul nost’  spun 
ţăranii.

Se spune că dacă ar rămâne un singur creştin adevărat, 
Biserica lui Christos ar supravieţui prin el. La fel este şi cu ţăranul. 
Unul dacă mai există, existenţa lui este deplină şi reprezentativă.

Mirosul specific de sat este mireasma de grajd. Ea te 
încredinţează că ai ajuns, negreşit, în sat. Ea nu este singulară, ea 
intră într-o infinită suprapunere cu alte miresme fermecate: de fum, 
de flori, de fân, dar acestea aparţin, în egală măsură, câmpului, 
pădurii, muntelui sau apelor...

Se poate vorbi despre sat fără să fi îndrăgostit de el? A fi 
îndrăgostit înseamnă răpire şi intuiţie. Uitare de sine, dezinteres 
practic. Dar cum poţi rămâne îndrăgostit şi lucid totodată?

întrebaţi-i pe Sever Ursa, pe Icu Crăciun, pe Alexandru Raţiu, 
pe toţi acei dascăli şi intelectuali din Maieru care au refuzat slujbe şi 
onoruri mai înalte pentru a rămâne alături de consătenii lor, în 
mirificul „Cuib al visurilor” al lui Rebreanu şi al măierenilor, şi sunt 
convins că veţi afla răspunsul dorit.

Intraţi în muzeul „Cuibul visurilor” şi mai priviţi o dată cu atenţie 
„recolta” de exponate adunate într-o viaţă de om şi aşezată într-un 
spaţiu care, prin strădania omului, dascălului şi cărturarului Sever 
Ursa, „grăieşte" despre istoria măiereană a legendarei dvs. localităţi, 
şi astfel veţi înţelege sensul întrebării de mai sus.

Mergeţi apoi şi răsfoiţi colecţia revistei .Cuibul visurilor”, 
zămislită de acelaşi Sever Ursa şi redactorul şef Icu Crăciun, 
susţinuţi de o remarcabilă echipă redacţională; citiţi cărţile 
măierenillor, atâtea câte sunt, căutaţi-le producţiile risipite, de-a 
lungul anilor prin presa vremii şi veţi răspunde singuri la aceeaşi 
întrebare. Opriţi-vă o clipă în faţa instituţiilor de învăţământ, cultură, 
în faţa monumentelor din sat şi plăcilor comemorative care amintesc 
de iluştrii dvs. înaintaşi şi veţi înţelege de ce Maierul -  până mai ieri- 
alaltăieri un sadovenian loc unde nu se întâmpla nimic -  a încetat să 
mai fie doar un simplu toponim pa harta ţării şi , ieşind zidit, 
miraculos, în raza inconfundabilă a culturii.

Eu vă mulţumesc pentru că sunt aici cu dumneavoastră. Sunt 
onorat. Sunt bucuros. Vă asigur că sunt un beclenar, prieten al 
măierenilor, pe care se poate conta.

AUREL PODARU 
Maieru, 3 decembrie 2003

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

“Dccinii neslrt__________________________---------------------- /-------------------------------------------------------

Şcoala Generală J 
Cormaia_____|

Aşezată pe malul drept al râului Cormaia, la 
aproape 2 km de linia ferată Ilva Mică - Rodna 
Veche, a fost dată în funcţiune la începutul anului 
1957, cu o singură şală de clasă terminată.

Şcoala a luat fiinţă în anul 1952, cu un 
singur post de învăţător pentru clasele l-IV şi a 
funcţionat în primii ani într-o casă particulară. 
Primul învăţător a fost Mihai Tomşa.

îmi amintesc ca elev al acestei şcoli că am 
inaugurat actuala clădire a şcolii când eram elev în 
clasa a li-a, la începutul trimestrului al doilea, al 
anului şcolar 1956-1957, împreună cu învăţătorul 
de atunci, Traian Istrate.

Numărul elevilor a crescut, ajungându-se 
după câţiva ani să existe două posturi de învăţători 
şi ceva mai târziu 4 posturi.

în toamna anului 1969 s-a înfiinţat clasa a 
V-a şi cu aceasta ciclul gimnazial. în acel an existau 
4 posturi de învăţători şi două posturi de profesori 
pentru clasa nou înfiinţată. Profesorul de limba 
română, Bumbu Pricopie şi directorul şcolii, Mircea 
Pop, erau cadrele didactice care predau la această 
clasă nou înfiinţată.

în 1972, când am ajuns în această şcoală, 
ca profesor de matematică şi diriginte la clasa a VIII- 
a, erau toate clasele l-VIII, ceea ce încheia procesul 
de formare ca şcoală generală. Astfel, în primăvara 
anului 1973, de la Şcoala Generală Cormaia, a ieşit 
prima promoţie de elevi absolvenţi ai clasei a VII l-a.

Lângă vechea clădire s-a construit un corp 
cu o singură sală, unde funcţiona la început 
grădiniţa din Cormaia, astăzi este o sală de clasă 
pentru ciclul primar.

După anul 1980 s-au mai construit două 
săli de clasă şi o sală pentru biroul directorului, 
ataşate vechii clădiri. Astfel, toţi elevii pot învăţa 
într-o singură serie, începând cu ora 8 dimineaţa.

Numărul elevilor oscilează puţin de la un an 
la altul, el fiind în jur de 125 pentru clasele l-VIII, iar 
numărul copiilor de grădiniţă este înjur de 40, cu 
două posturi de educatoare. Anul acesta şcolar,
2004-2005 au fost înscrişi 128 elevi şi 46 copii la 
grădiniţă. Intr-o clasă sunt în jur de 16 elevi.

Personalul didactic este destul de fluctuant, 
pe aici s-au perindat multe cadre didactice. Anul 
acesta, la şcoala din Cormaia s-au prezentat mai 
multe cadre tinere, ceea ce impulsionează 
activitatea didactică la clasă.

De-a lungul anilor de existenţă ai acestei 
şcoli de pe băncile ei s-au ridicat oameni cu 
pregătire superioară, mai ales în domeniul 
învăţământului, chiar în acest an avem o 
absolventă de facultate din Cormaia, Florina Tahâş, 
profesoară de fizică-chimie.

Nu există probleme deosebite privind 
situaţia la învăţătură şi purtare a elevilor şi nu avem 
elevi care să abandoneze şcoala, doar unii 
absolvenţi ai clasei a Vlll-a nu doresc să continue 
şcoala, dar numărul lor este mic. în anul şcolar 
trecut toţi elevii clasei a Vlll-a au promovat clasa şi 
au fost admişi la Testarea Naţională. Ei continuă să 
înveţe la şcolile din Sângeorz-Băi şi Maieru, iar un 
elev este la Bistriţa.

Toate cadrele didactice sunt bine pregătite, 
unele dintre acestea au experienţă bogată la clasă 
şi depun eforturi deosebite pentru buna pregătire a 
elevilor.

Noi sperăm ca numărul elevilor să crească 
în anii următori şi şcoala noastră să se menţină în 
continuare, iar elevii să fie tot mai bine pregătiţi.

Profesor 
VALER HODOROGA, 

directorul şcolii.

n a s a u f a n c

REVISTE PEDAGOGICE 
Şl ŞCOLARE NĂSĂUDENE

(Continuare)

După apariţia cărţii sale „Instrucţiune pentru 
invetiatorii de la şcoalele centrale ale reuniunii 
grăniţieresci din fostulu regimentu românu I, 
privitoria la tractarea cărţiloru scolastece”, Sibiu 
1872, cu un sugestiv moto: „Puterea învăţietorului 
zace în metodul său ”, îndrumările metodice 
preconizate de Vasile Petri sunt aspru criticate de 
profesorul, publicistul şi editorul blăjean Ştefan Pop 
(în organul ASTREI, „Transilvania”, Nr. 9/1872), dar 
autorul cărţii îi răspunde „punct cu punct” în articolul 
Discuţiuni pedagogice” (An I, începând cu Nr. 
1/1876 pe 8 pagini), unde-l „scarmănă cam tare pe 
recenzent” 28).

Legea şcolară a lui August Trâfort din nefastul 
an 1879, re fe r itoa re  la m agh ia rizarea  
învăţământului primar, este considerată în revista 
„Şcoala Română” „un atentat asupra naţionalităţii 
române”, numita lege urmărind „să pună securea 
de-a dreptul la rădăcina şcoalelor noastre”, cum 
Vasile Petri se exprima, pe drept cuvânt, în articolul 
Introducerea limbei maghiare în şcoalele 
poporale din Ungaria (An III, Nr. 4/1879). Faţă de 
această lege, Vasile Petri publică protestul Bisericii 
Ortodoxe prin articolul Representaţiunea 
d epu ta ţilo ru  b ise rice i g r.-o rt. în causa 
proiectului de lege privitor la introducerea limbei 
maghiare în şcoalele poporale (An III, Nr.5/1879), 
iar când legea se dezbătea în parlament sunt redate 
amînunţit luările de cuvânt ale reprezentanţilor 
români întru „apărarea fiinţei, graiului şi şcoalei 
româneşti": mitropoliţii Ioan Vancea de Buteasa şi 
Miron Romanul, episcopii Victor Mihali de Apşa şi 
Ioan Meţianu, ale vestiţilor oameni de stat: 
Alexandru Roman, Petru Mihali, Gheorghe Pop de 
Băseşti şi Partenie Cosma (An III; Nr. 8,9,10/1879).

însă, cu toate protestele reprezentanţilor celor 
două biserici şi ale deputaţilor români, parlamentul 
maghiar votează legea, prilej pentru revista lui Vasile 
Petri ca în articolul Ceva din „Nâptanitok lapja” 
(„Gazeta învăţătorilor poporali”, n.n.) despre limba 
maghiară (An III, Nr. 11-12/1879) să ameninţe 
profetic: „(...) dacă rugările mitropoliţilor şi 
protestele deputaţilor nu avură rezultatul dorit, doară 
vor avea ale altora Uită domnii de la putere că, 
atunci când va veni treaba la (o) adică, masa 
poporului încă are vot” 29). în sfârşit, Vasile Petri în 
revista „Şcoala Română” ia atitudine fermă 
împotriva persecuţiilor ungureşti la adresa 
românilor, izvorâte dintr-un şovinism exacerbat faţă 
de limba şi şcoala românească, prin articolul Cum 
ne tratează „fra ţii” maghiari (An III, Nr. 7/1879), 
calificând drept „inconştienţă” şi nu „netoleranţă” 
silogismul, raţionamentul maladiv al unui învăţător 
ungur cu destinaţia elevul român: „Tu eşti hoţ, pentru 
că eşti român, şi românii sunt hoţi” (mert az olâh 
tolvaj, n.n.) 30).

încă din ale doilea an de apariţie, în paginile 
„Şcolii Române" întâlnim, sub pseudonimul „Surdu” 
31), colaborarea lui Vasile Gr. Borgovan (1850- 
1923), eminentul elev al lui Vasile Petri la 
Preparandia din Năsăud (1866/67) şi excepţionalul 
absolvent, „maturus cum praecelenţia”, al 
Gimnaziului superior gr.-cat. Românesc de aici 
(1872), acum profesor de pedagogie, Ib. germană şi 
matematică la Preparandia din Gherla (1876-1888). 
O suită de patru articole, Şcoalele confesionale 
sunt scutul, cele comunale (de stat, n.n.) 
mormântul naţionalităţii (An II, Nr. 5/1877), 
Haladâs (progresul, n.n.) şi şcoalele române (An
II, Nr. 44/1877), Introducerea limbei maghiare în 
şcoalele noastre elementare (An III, Nr. 6/1879) şi 
Educaţiunea să fie naţională (An III, Nr. 11- 
13/1879), se constituie într-o adevărată pledoarie 
pentru păstrarea fiinţei naţionale a românilor şi 
apărarea drepturilor lor la cultură în limba proprie, iar 
printr-o argumentare riguroasă, ştiinţifică, dă în 
vileag politica guvernanţilor maghiari de oprimare şi 
deznaţionalizare îndreptată împotriva unui „popor 
de 3 milioane”.

(va urma)

IRONIM MARŢIAN
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Luncn vmw şi drumul lude rl durerii
Păsări în colivii pi'

Or, toate acestea se efectuau în calitatea de 
ambasador al ţârii în America, şi nicidecum ca şi cadru 
universitar ori de „profesor asociat” al vreunei 
Universităţi străine, aşa cum pretinde „Domnul 
profesor”, care în ţara noastră nu a desfăşurat nici un 
fel de activitate universitară.

După decembrie 1989, obscura personalitate, se 
autointitulează „dizident", cu mari servicii aduse 
democraţiei, încadrându-se în Frontul Renaşterii 
Naţionale” devenind politolog şi la toate ştiutor, un fel 
de analist politic, cu nenumărate apariţii obositoare la 
televiziune în care vorbeşte de „giobalizare -  integrare 
europeană”, „Orientare înspre Occident”, şi multe 
altele, pe care nu le înţelege nimeni, şi cu previziuni 
care deocamdată nu se împlinesc fiind denumit chiar 
„Oracolul de la Dămăroaia”, pretinzându-se un fel de 
„Omni re scibili et quibusdan aliis”, adică despre toate 
ce se pot şti şi încă despre ceva, aşa cum se considera 
Giovani Pico-conte de Mirandola.

De, altfel, această „falsă dizidenţă politică” de la 
comunism la democraţie, este deconspirată de Al. 
Bârlădeanu, fost membru al PCR, cu înalte funcţii în 
vechiul regim, care ca deputat în noua democraţie, 
consultându-l bine pe Silviu Brucan, îl caracteriza 
astfel: „singura atitudine care merită să o adoptăm faţă 
de D-l Brucan, este aceea de a nu-l lua în seamă. Aşa 
este. Dar poţi să stai liniştit şi să-i asculţi toate 
neadevărurile şi aberaţiile, toate denaturările şi 
afirmaţiile sale tendenţioase pe care le debitează la 
adresa unor oameni şi în legătură^ cu unele 
evenimente, în primul rând la adresa adevărului?. 
Este mult adevăr în toate cele destăinuite.

Deocamdată atât, despre acest pretins „stegar al 
noii revoluţii”, doborât de noi argumente imbatabile.

2) PAMFILŞEICARU, (1894-1980), cu numele de 
familie Popescu (pseudonim ziaristic-literar Şeicaru, 
şeic -  în arabă, înţelept, şef) este cel mai cunoscut 
ziarist publicist, pamfletar, istoric, şi om politic al ţării 
noastre până după cel de-al doilea război mondial.

Este fondatorul ziarelor „Ora" şi „Hiena” iar mai 
târziu din 1928 „Curentul”, cu o largă şi răspândită 
publicitate şi critici inegalabile la adresa politicienilor 
înrăiţi şi corupţi.

Pamfil Şeicaru se evidenţiază ca un neîntrecut 
ziarist combatant, rar întâlnit, bine informat şi 
consecvent în toate publicaţiile sale, necruţător în a 
face cunoscute greutăţile şi neajunsurile prin care 
trecea ţara. Ca un bun patriot, a luptat în primul război 
mondial iarîn amintirea celor căzuţi eroic pe câmpurile 
de luptă, prin contribuţie proprie a înălţat o biserică pe 
malul Dunării la Moldova Nouă, acum judeţul Caraş- 
Severin.

Din cauza articolelor sale, pline de adevăr, după 
23 August 1944, a fost nevoit să părăsească ţara, 
plecând mai întâi în Spania, şi mai apoi stabilindu-se în 
Germania, unde a şi murit, pentru că duşmanii lui 
profitând de funcţiile lor politice -  în noul regim- să-l 
implice într-un proces politic fiind condamnat în 
contumacie (lipsă) la moarte, pedeapsă scoasă din 
cazierul judiciar de Nicolae Ceauşescu, care i-a 
apreciat calităţile politice, personalitatea complexă, 
prin reabilitarea făcută.

Pamfil Şeicaru este personalitatea care pe lângă 
publicistică şi ziaristică are şi nenumărate volume de 
memorialistică, pamflete şi chiar analize istorice, 
printre care trebuie amintite: „Istoria Partidului 
Naţional Ţărănist şi Naţional Ţărănist", „Istoria 
Partidelor Politice în România”, „Pax American -  Pax 
Sovietica”, bine documentate şi apreciate. De altfel, în 
ultimii ani -  în exil -  şi-a orânduit aceste scrieri, iar în 
ţara noastră, nu de mult au apărut postum, 
următoarele lucrări: „Scrieri în exil, Figuri din lumea 
literară”, voi. I, - Editura Saeculum I.O. -  Bucureşti -  
2002; „Scrieri în exil, Portrete politice” voi. II, - Editura 
Saeculum I.O .-Bucureşti-2002.

Desprinzând din aceste lucrări doar două 
personalităţi, evidenţiem pe:

Nicolae loraa. 1871-1940, pe care îl prezintă cu 
caracterizarea făcută încă din 1934, de istoricul 
american Gorham Stevens, astfel: „Nicolae iorga e 
cea mai copleşitoare minte a umanităţii”, continuate cu 
multe alte aprecieri de felul că, prin toată opera sa: 
„Nicolae Iorga trebuie să rămână în conştiinţa noastră 
cu o adâncă veneraţie, pe care ca buni creştini, o avem 
în faţa sfintelor icoane”.

De altfel, chiar noi ne reamintim, cele spuse de 
marele istoric A.D. Xenopol: „Cum a putut un creier să 
conceapă atâtea lucrări şi o mână să le scrie, mai ales 
dacă adăugăm la această activitate şi aceea a 
ziaristicei”. Şi, totuşi acest mare istorica avut o moarte 
tragică, împuşcat de legionari, în toamna anului 1940.

Iuliu Maniu. 1873-1953, caracterizat ca: 
„Făuritorul Revoluţiei Naţionale, care a dus la făurirea 
României Mari, la 1 Decembrie1918”, fiind cel care în 
primul război mondial, ca tânăr sublocotenent, luptând 
pe fronturile din Rusia şi Italia, rănit la picior în luptele 
de la Fiume, a organizat armata celor 40.000 de mii de 
ostaşi -  tineri ardeleni, care reîntorşi în Ardeal au dus 
la destrămarea imperiului totalitar Habsburgic, cu 
toate consecinţele cunoscute.

Şi, totuşi acest mare om politic a suferit o 
condamnare nedreaptă -  murind alături de alţi oameni 
politici în închisoarea de ia Sighet, în 1950.

Aceasta este -  în sumar -  activitatea lui Pamfil 
Şeicaru, cel făcut „trădător” şi „guzgan al presei”, de 
trădătorul comunist şi acum falsul dizident politic Silviu 
Brucan (Saul Brukner), care îşi renegă toată 
activitatea din trecut.

3)EMILBOŞCA MĂLIN (1913-1976)
exemplificat cu virtuoasa aureolă - neînvinsul - de 

către profesorul leu Crăciun în prezentarea făcută în 
culgerea de eseuri, recenzii, reflexii, adunate în 
deosebita apariţie "în căutarea Graaiului" - Editura 
Clubul "Saeculum" - Beclean - 2003.

Este fiul plaiurilor năsăudene, născut în Maieru, 
un trăitor al marilor suferinţe, cunoscut ca publicist, 
memorialist şi poet, un mare patriot, suferind ani grei 
de detenţie, peregrinând prin mai multe închisori ale 
regimului comunist, alături de alţi oameni însemnaţi ai 
ţării. El, nu şi-a ascuns numele, ca Saul Brukner, 
schimbându-l pentru a^şi acoperi răutatea şi prigonirile 
şi şi-a adăugat numele poetic-literar de "Mălin", ca o 
ofrandă adusă florilor ornamentale - plăcut 
mirositoare.

După absolvirea şcolii primare la Maieru, şi a 
liceului la Năsăud, urmază la Cluj şi absolvă cursuri 
superioare de ştiinţă juridică, absolvindu-le eminent, 
fiind încadrat imediat ca şi judecător - magistrat chiar 
la Cluj, - oraşul studiilor sale, activând în această 
calitate până în august 1940, odată cu cedarea 
Ardeaului de Nord, când se refugiază în vechea ţară, 
continuându-şi activitatea şi însuşirile ziaristice- 
poetice.

încă de tânăr, ca elev la Năsăud, face parte din 
comitetul publicaţiei "încercări", o revistă lunară a 
Societăţii literare a elevilor "Virtus Romana Rediviva" 
şi a "Congregaţiei Mariana”, apărută încă în 
Octombrie 1931, la Tipografia "Flacăra" din Năsăud, 
care îşi încetează apariţia odată cu prima apariţie din 
lipsă de fonduri.

Dar încercările publicistice nu se opresc aici, 
deoarece în 1935 se iniţiază revista "Vatra", a 
învăţătorilor din Năsăud, cu numeroşi colaboratori, 
care străbate 6 ani de existenţă şi 62 de numere, care 
îşi încetează apariţia în anul 1940, odată cu cedarea 
Ardealului de Nord, printre colaboratori semnând: 
Lazăr Zavaschi, Dumitru Vranău, Mihai Beniuc, Iuliu 
Moisil, Tiberiu Moraru, Ioan Barna, Octavian Goga, 
Alexandru Husar, Aurel Şorobetea, Nicolae Ilieşiu,

Olimpiu Barna şi Emil Boşca Mălin, cu deosebite 
articole de studii monografice, pedagogice, recenzii, 
medalioane, folclor şi chiar poezii.

în 1935 apare "Naţiunea Română" - redactor fiind 
Emil Boşca Mălin, care însă îşi încetează apariţia după 
câteva numere apoi, în 1936 se tipăreşte primul număr 
al revistei "Solia - tovărăşiei Căminelor Culturale din 
Judeţul Bistriţa-Năsăud", care îşi încetează 
activitatea, respectiv apariţia, după puţin timp în 1938, 
colaborator fiind şi Milu Mălin (Emil Boşca Mălin).

în refugiu face parte din conducerea revistei 
"Plaiuri Năsăudene" la Bucureşti, ca redactor şi apoi 
director, primul număr apărând la 1 iulie 1943, printre 
redactori, colaboratori fiind şi Iustin Ilieşiu, aceasta 
fiind revista refugiaţilro ardeleni, având tipărită pe 
prima pagină stema VRR şi steagul grăniceresc, care 
îşi încetează apariţia cu nr. 34, 15-28 februarie 1945, 
un sfârşit asemănător avându-l şi ziarul "Voinţa 
Transilvaniei", probabil datorită influenţei şi 
demersurilor înverşunatului potentat politic - Silviu 
Brucan - care era coordonatorul ziarelor comuniste.

Aceste ziare-reviste, au avut un număr 
impresionant de colaboratori, printre care Iustin Ilieşiu, 
dr. Iuliu Haţeganu, Dariu Pop, Octavian Scridon, 
Onisim Filipoi, Lucian Valea, Aurel Cleja, cu scrieri 
literar-poetice şi patriotice, bine apreciate de cititori.

Ca refugiat şi bun român ardelean - pe lângă 
profesiunea exercitată de avocat, cât şi publicistică, se 
preocupă şi de nevoile refugiaţilor făcând parte din 
Comisariatul General al Refugiaţilor din Nordul 
Transilvaniei, din nou înfiinţatul Subsecretariat de Stat 
al Colonizării populaţiei evacuate.

De un ajutor preţios din partea lui Emil Boşca 
Mălin am beneficiat şi noi, mama Paraschiva, Bob şi 
eu Horaţiu Bob, ca refugiaţi, obţinând în septembrie 
1940 la Bucureşti şi legitimaţiile de refugiaţi, mie, 
H oraţiu , dându-m i-se  ch ia r îm brăcăm in te , 
consemnată pe verso-ul legitimaţiei respective, iar 
mama Paraschiva, având montată pe verso-ul 
legitimaţiei, adresa lui Boşca Emil Mălin, Bucureşti, B- 
dul Pache, nr. 31, telefon 381556. Totodată, eu, 
Horaţiu, ca elev refugiat, am fost repartizat pentru 
continuare studiilor la Liceul de băieţi "Timotei Cipariu" 
din Dumbrăveni, judeţul Târnava Mică, iar mama mea 
Paraschiva, trimisă la Brăila şi încadrată la o 
întreprindere ca şi contabilă, mai târziu şi eu fiind 
transferat la Liceul de băieţi Nicolae Bălcescu, din 
Brăila.

Totodată, mai ştim că Emil Boşca Mălin, care a 
funcţionat ca avocat în Baroul Ilfov-Bucureşti l-a 
sprijinit şi pe Mircea Eneas Ilieşiu din Maieru, luându-l 
pe lângă el ca avocat stagiar (începător), până la 
definitivarea lui în avocatură, după care şi-a 
desfăşurat singur activitatea.

(va urma)

av. Dr. HORAŢIU BOB 
col. magistrat IRADU TRAI AN BOU

La strungă
Foto: IACOB HANGEA
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l-am îMiw+ pe L I V I U  REBREANU
La cei nouăzeci şi doi de ani ai săi / n.13 febr. 1913 /, ALEXANDRU 

NICULA este zilnic la măsuţa din mijlocul camerei capitonate cu cărţi, 
măsuţa cu lampa aprinsă în plină zi, înghesuită de cărţi şi de fişe, de pe 
care nu lipseşte şi X  osservatore Romano”, ediţie în limbile italiană şi 
franceză. Productiv şi cu vervă, are sub tipar două volume: un volum de 
Predici şi ediţia a doua a monografiei luliu Hossu, după ce prima ediţie a 
apărut sub îngrijirea Dr. Augustin Prunduş, Clemente Plăianu şi Al. Nicula. 
Acum primii doi sunt în lumea umbrelor, doar Al. Nicula asumându-şi

responsabilitatea unei ediţii modificate substanţial.
Activitatea lui publicistică se regăseşte în 

publicaţiile diecezane Cluj-Gherla şi almanahurile 
aferente, cât şi cu lucrarea premiată în 1942 .Formarea 
morală şi intelectuală pentru viaţă”, traducere liberă după 
Louis Riboulet, laureat ai Academiei Franceze. Conduce 
revista „Deşteptarea credinţei”, iar editorialele sunt 
adunate în volumul „Cristos răstignit a doua oară", editura 
Viaţa Creştină, Cluj-Napoca, 2003.

Născut la Târlişua, fiu de ţăran, elev al Năsăudului,
Clujului, la Strasbourg şi Paris, peste tot elev excepţional.
Fostul său coleg de clasă şi cărturar Clemente Plăianu 
afirma: „...elev eminent în tot cursul liceului, premiat în 
fiecare an" pentru progres distins la studii”, IM şi împărţind 
laudele şi premiile în bani cu valoroşii săi colegi de clasă, 
constant, Ştefan Cieja, sângeorzan cu părinţii originari din 
Salva, viitor medic şi diplomat, şi Ioan Costan, viitor preot şi 
publicist din Rebrişoara.

Constantin Pălăgieşiu, elev al Năsăudului, îi face, 
peste vreme, un portret sever şi adevărat: „Nicula, serios, îngândurat. Aşa 
a fost, aşa a rămas. Nu s-a bucurat de copilărie şi nici de adolescenţă. 
Corabia pe care şi-a ales-o pentru îmbarcare nu l-a dus spre ţărmul dorit." 
121, Sunt privite aici, cu uşor regret, marea înzestrare, caracterul şi 
realizarea prin scris a elevului năsăudean Nicula.

Este şi el, ca atâţia elevi excepţionali ai Năsăudului, în clasa a Vll-a, 
preşedintele societăţii de lectură a elevilor, scaun pe care au stat înainte 
prof. Dir. Ioan Ciocan, primul preşedinte, poetul George Coşbuc, prof. 
Gavril Precup, sau prof. Ioan Păcurariu. In aceste şedinţe „domina 
auditoriul şi asigura reuşita şedinţei" /3/,

Pentru a vedea temeinicia pregătirii elevilor năsăudeni, precizăm 
că în anul 1931, la admiterea în Academia teologică Gherla / când da 
examen şi Al. Nicula /, din 120 de candidaţi, reuşesc 10, din care 6 
năsăudeni.

După studiile în Franţa, în 1940, se reîntoarce în Ardealul cedat, 
fiind reţinut în centrul eparhial, la Administraţia bunurilor eparhiale, serviciu 
unde lucraseră anterior publicistul ilie Dăianu şi Ion Agârbiceanu.

în 1948 se retrage ia Qej. în acelaşi an este arestat, ca toţi greco- 
catolicii ce nu trec la ortodoxism, îşi face cota de doi ani de Canal / 
Cernavodă şi Chirnogi /, aiegându-se cu un brevet de „orezar".

Nu a mai putut profesa, fiind doar funcţionar cu dosar de Securitate. I 
se confirmă în noiembrie a.c. că dispune de două dosare, a şase volume, 
însumând 1632 pagini.

Din întâlnirile şi discuţiile purtate despre oameni şi istorie pe 
Someş, alegem câteva crâmpeie,

- Părinte, veniţi din satul natal al scriitorului Liviu Rebreanu. Evocaţi 
puţin satul din vremea t opilăriei D-voastre şi întâlnirea cu scriitorul.

- Da. M-am născut şi am copilărit în satul Târlişua, care este şi satul 
natal al marelui romancier. Tatăl său, Vasile Rebreanu, a sosit în 
septembrie 1885 aici, ca notar adjunct. Abia au trecut două 
luni şi, la 27 nov. 1885, se naşte întâiul copil al familiei, Liviu. 
Familia Rebreanu a rămas puţin în Târlişua, fiind prea izolată 
şi îndepărtată de orice cale de comunicaţie. De altfel, însuşi 
scriitorul numea Târlişua satul său natal, cum s-a exprimat în

ziua de 10 mai 1926, în faţa noastră, un grup mai mare de 
năsăudeni care ne găseam la Bucureşti. In luna mai 1926 
eram la Bucureşti următorii elevi ai liceului George Coşbuc 
penm» a participa la „Tinerimea română", care s-a 
transformat, cu timpul, în cunoscutele olimpiade: Barna Ion, 
cls. a Vlll-a, M aieru/ajuns avocat/, Ciorbă Ovidiu, cls. a Vll-a, 
M aieru/m edic/.Avram  Alexandru, cls. a Vl-a, Maieru / avocat 
/, Onofrei Pompei, cls. a V-a, Sărata Bistriţei / preot /, Timoc 
Ioan, cls. a IV-a, Feldru / inginer /, Linul Ştefan, cls. a lll-a, 
Năsăud / preot/, Nicula Alexandru, cls. a ll-a, Târlişua / preot/ 
şi Coruţiu Ioan, cls. a t-a, Maieru. Jumătate din cei opt elevi 
erau, deci, măiereni Grupul era condus de directorul liceului 
Vasile Bichigean şi de către prof. de matematică Emil 
Mărcuşiu, care cred că i-au fost profesori şi lui Liviu 
Rebreanu, şi eram cazaţi la un mic hotel, numit „Carpaţi", din 
Calea Griviţei, aproape de Gara de Nord. La acel hotel s-a 
organizat întâlnirea lui Liviu Rebreanu. Scriitorul avea 41 de 
ani. S-a întreţinut cu cei trei elevi mai mari, măiereni, ca şi cu 
nişte cunoştinţe vechi care au lucruri comune de-şi-amintit. 
Pare firesc faptul, fiindcă elevii din clasele terminale aveau 
17-20 de ani sau chiar mai mult. Când a ajuns la mine, aveam 
13 ani, s-a oprit, a zâmbit şi a spus: „Şi eu m-am născut în 

Târlişua, dar nu ştiu unde-i satul, nu I- 
am văzut niciodată. Poate voi merge să-l 
văd.”

în Târlişua s-a născut în casa 
bunicilor mei Nicula Vasile, care aveau 
două case în mijlocul satului. Una o 
închiriase Vasile Rebreanu. Acea casă a 
fost moştenită de fratele mai mare al 
tatei, Nicula liisie. Fotografia alăturată 
arată faţada dinspre stradă a casei 
unde-i fixată placa comemorativă ce 
atestă locul naşterii. Placa s-a fixat în 
1985, luna noiembrie, cu ocazia marilor 
serbări a centenarului naşterii. în 
fotografie, alături de mine este Tiberiu şi 
prof. N icula G heorghe, unul din 
descendenţii lui Nicula liisie. Scriitorul nu 
şi-a mai văzut niciodată satul natal.

Satul Târlişua este o veche 
aşezare curat românească de la 
izvoarele Ţibleşului, llişua. Izolarea sa 
între dealuri, greu de urcat şi slab 

productive, au ferit satul de orice amestec, dar l-au menţinut şi 
în sărăcie. Izolarea şi sărăcia i-au ţinut pe săteni într-o 
anumită stare de înapoiere, dar s-au desprins treptat a ridica 
privirea spre nou şi carte în primii ani după primul război 
mondial, în 1922 de exemplu, încă nu se găsise un învăţător 
care să se ocupe de noi, copiii de atunci. în timpul iernii se 
ocupa venerabilul preot Ioan Băieşiu, De aceea plecau copiii, 
ca şi mine, încă din şcoala primară spre oraş.

- Cum erau şcolile Năsăudului în jurul anilor 1920? Dar 
biurgării lui?

- Sosit în Năsăud la vârsta de nouă ani, din mediul de la 
Târlişua am simţit impactul unei „metropole" şi, de fapt, din 
punctul de vedere al învăţământului şi era, învăţământ cu 
mare experienţă, devenită rutină, tradiţie. Totul la Năsăud te 
îndemna să înveţi Înşişi burgerii erau convinşi că în Năsăud 
nu se face altceva iJecât se învaţă. Nu se lipsea de la şcoală 
Eu în nouă ani n-amJipsit nici o zi Profesorii, toţi, erau de o 
înaltă pregătire şi ţinută morală, se vedea că acolo se exercita 
de timp lung a'rta educaţiei intelectuale şi morale. Ţinuta lor 
aleasă, dar şi vârsta cam înaintată, impuneau o disciplină fără 
constrângere. Comentând această perioadă din viaţa 
noastră, cu, fostul meu coleg Dr. Ştefan Cleja, marele 
comunist în partea a doua a vieţii, spunea şi el: „acei profesori 
bătrâni au făcut oameni din noi ” Şi, de fapt, a rămas un om şi 
el în toate situaţiile prin care a trecut. Toată atmosfera de la 
Năsăud ca şi înclinările mele mi-au ajutat în anii de liceu să 
citesc / ce biblioteci erau /, să asimilez, să dovedesc...

-va urma-

ION POENARU

1. Clemente Plaianu -  Et. In Armandia nos, voi. II, 
p. 358, manuscris

2. idem, p. 250, C-tin Palagieşiu
3. idem, p. 251.

1985,

Autohtonă
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 m >E
ORIZONTAL:

1) Destoinic director de şcoală la Maieru, Ion (1881- 

1953), iniţiatorul mai multor acţiuni şi activităţi de propăşire a 

satului şi cultivarea localnicilor (ca să nu mai vorbim de 

educarea armonioasă a propriilor elevi). -  Epitet autohton 

pentru prostănacul local. 2) Carte de căpătâi. 3) Râde la 

soare şi se mlădie la vânt -  Ocazie irosită. 4) Tandem la aţă 

sau la petec. -  O duce din greu. -  încheiere pentru năuc! 5) 

Desigur -  Respectivului verb, măierenii îi zic: „Dă-ne orice, 

numai să ne vedem beţi” 6) Scop înalt urmărit în viaţă. -  

Splină (termen anat.). 7) Gărgăuni la cap! -  Folfă Ana. 8) 

Măgar orăşenesc. -  Auricul (anat.). 9) Avram Lazăr -  

Suprafaţă de teren -  Asia 10) Sprintene -  Mai mult decât 

meserie, nu glumă.

VERTICAL:

1) „Cartier” măierean. 2) Computer arhaic -  "Toată 

lumea cu două traiste numai eu cu un..." 3) Bou lapon. -  Slabi 

la minte. 4) Naroş Cosmin. -  Vas de făcut mămăliga. 5) A 

aerisi.-Lene! -Acu e în aer! 6) Conjuncţie (pop.)-Pronunţat 

la a doua înfăţişare 7) Alt epitet pentru prostul satului. 8) A 

trage brazde. -  Ureche Ion -  Deosebit de des!. 9) îmblăciţi sau 

îmblăniţi! 10) Ultimul epitet autohton pentru prostul satului.
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-----------------Oamenii ASTREI------------------

GREGORIU HANGEA 1/809 ~M6)
Se vor împlini în anul viitor 120 de ani de la moartea unui 

mare fiu al Maierului şi al Astrei Năsăudene. Este vorba de căpitanul 
de graniţă GREGORIU HANGEA, un ilustru înaintaş astrist.

Considerăm că este nedreaptă uitarea care pare a se fi 
aşternut peste numele şi faptele sale de înalt merit cultural.

în cunoscuta revistă astristă .Foaia Poporului", anul 5, nr.
11-12,1995, Sibiu, am publicat o schiţă de portret al acestui bărbat de 
seamă de pe plaiurile noastre.

Gregoriu Hangea, zis şi Gicău, prin luminoasa lui pildă de 
patriotism autentic şi altruism curat, a trecut de mult peste hotarele 
Maierului natal. Istoriografia năsăudeană nu i-a hărăzit, încă locul 
meritat. De aceea, în această prezentare mă voi folosi de însemnările 
unuia dintre strănepoţii săi, d-l Ioan Hangea, vrednic astrist 
autodidact.

Totodată, muzeul local "Cuibul visurilor" îi rezervă un colţ 
de cinstire cu documente inedite expuse în jurul unui impresionant 
portret în ulei executat în 1884 de către cunoscutul pictor năsăudean, 
Sever Mureşan, fiul Măriei, una dintre surorile căpitanului.

Aşadar, Gregoriu Hangea s-a născut în Maieru, în anul 
1809. Este fiul preotului Ioan Hangea şi al Măriei, născută Filipoi, din 
comuna Şanţ. Leon, al doilea dintre cei cinci copii ai preotului, va 
ajunge cunoscutul revoluţionar paşoptist şi unionist, Alexe Fortunat 
(1810-1875), care a trecut munţii şi graniţa vremelnică, cum o mai 
făcuseră şi alţi năsăudeni. Şi-a ales acest pseudonim ca să i se piardă 
urma. învăţatul năsăudean luliu Moisil, în biografia pe care i-o 
consacră, explică: "După legile grănicereşti toţi tinerii trebuiau, fireşte, 
să facă armata. S-a observat însă la câţiva tineri intelectuali că, pentru 
a nu face armata, îşi schimbau numele, ca astfel să nu fie urmăriţi. Aşa 
a fost un Vasile Bob-Fabian, aşa un Leon Hangea".

De numele lui Alexe Fortunat se leagă înfăptuiri 
remarcabile în cadrul celor două mari evenimente ale epocii; 
Revoluţia din 1848 şi Unirea Principatelor din 1859. Ca profesor la 
Focşani, a fost unul dintre întemeietorii cunoscutului liceu “Unirea". Se 
numără, apoi, între membrii fondatori ai Societăţii "Transilvania" din 
Bucureşti, la 1867, avându-l ca preşedinte pe Al. Papiu-llarian. 
"Societatea" asigura stipendii unor români ardeleni pentru studii 
superioare în ţările latine. Fortunat se distinge prin prestaţia 
exemplară a rolului de secretar ai acestui important for cultural.

Scriitorul Teodor Tanco, în vasta sa cronică "Virtus 
Romana Rediviva", voi. II, pp 211-213 (Bistriţa, 1974), îi consacră lui 
Al. Fortunat un remarcabil portret: "Toată viaţa, i-a fost o neîntreruptă 
trudă pe ogorul şcolii şi a instituţionaiizării ei. Transilvăneanul nu i-a 
uitat o clipă pe cei de acasă; bolnav de dor îi vizita în vacanţele de vară 
şi a visat neîntrerupt unirea tuturor provinciilor româneşti în cadrul 
unui stat unitar şi independent, pe care îl văzură înfăptuit doar copiii şi 
nepoţii"

Fireşte, pentru cei rămaşi acasă, dar mai ales pentru 
Gregoriu, pilda de luptător a! lui Leon, alias Alexe Fortunat, rămânea o 
stea călăuzitoare.

Revenim la biografia viitorului căpitan. Gregoriu a făcut 
şcoala trivială (trivium) în Maieru. Aurmat apoi Institutul Militar (Militar- 
Erzeihungshaus) din Năsăud, înfiinţat în 1870 prin ordinul imperial al 
Măriei Tereza. Institutul pregătea tineri pentru regimentul grăniceresc. 
Mai notăm că prin acelaşi decret imperial au luat fiinţă şcolile "triviale" 
din Năsăud, Maieru şi Monor.

Numărându-se printre cei mai buni absolvenţi ai 
Institutului, va fi numit ceva mai târziu profesor "adjunct”, aici avându-l 
ca elev, printre alţii, pe viitorul vicar Gr. Moisil Apoi, ceea ce nu era la 
îndemâna oricărui tânăr român în acele vremuri, ajunge cancelarist 
(pretor), cu gradul de căpitan, în conducerea vestitului regiment 
grăniceresc năsăudean. în memoria contemporanilor a rămas ca un 
înflăcărat apărător al drepturilor românilor din zonă. Aşa se explică 
faptul că vestea înfiinţării Asociaţiunii "ASTRA", acest "reazem al

naţionalităţii” - cum o numea Timotei 
Cipariu - i-a stârnit şi lui, ca şi altor 
năsăudeni luminaţi, un entuziasm de 
nedescris, care-l va călăuzi tot restul 
vieţii.

La puţină vreme după 
întemeierea Astrei de la Sibiu, îl 
găsim pe "cancelaristul" Gregoriu 
Hangea printre primii membri, cu 
multă vreme înainte de întemeierea 
Despărţământului din Năsăud (21 
august 1881), alături de: Octavian 
Bariţiu (profesor la Năsăud, fratele lui 
George Bariţiu), loachim Mureşanu 
(preşedintele tribunalului districtual),
Maxim Lica (asesor), Leon Pavelea 
(profesor la Năsăud), Florian Porcius
(vicecăpitan districtual), Simion Tanco (preot în Sângeorz-Băi), 
Grigore Moisil (vicarul Năsăudului), Moise Pop (preot în Tiha 
Bârgăului).

După pensionare, se retrage ia proprietatea sa din Maieru. 
A continuat să rămână demn, răbdător, în ciuda unor necruţătoare 
lovituri ale sorţii. Mai întâi, moartea primei soţii, Elisabeta. Apoi, cei doi 
copii gemeni, Adrian şi Aurelian, născuţi din a doua căsătorie cu 
luliana, mult mai tânără decât dânsul, răpuşi la vârsta de doi ani de o 
cumplită epidemie de holeră. Destinul nemilos nu i-a putut înfrânge 
integritatea caracterului şi nici generozitatea, rămase vii în amintirea 
bătrânilor din sat. îşi apleca mereu urechea la necazurile sătenilor, îi 
susţinea în cauzele lor drepte.

în calitate de membru fondator pe viaţă al Asociaţiunii, 
donase impresionanta sumă de 1050 de florini (valoare austriacă). Se 
pare că nimeni din ţinutul Năsăudului nu l-a depăşit în această 
privinţă.

Dar adevărata măsură a generozităţii sale o da gestul rar ai 
dăruirii unei părţi din avere în folosul ridicării culturale a satului natal, în 
pofida sorţii nemiloase care i-a întunecat ultimii ani ai vieţii, Gregoriu 
Hangea găseşte resurse sufleteşti pentru întocmirea unui testament 
unic în felul său pe aceste meleaguri.

"Posesiunea lui Gregoriu Hangea împărţită de el însuşi” ne 
înfăţişează şi astăzi, după 122 ani de la redactare, o lucrare model în 
domeniu. Scrisă cu propria-i mână în 6 exemplare a câte 20 de pagini 
şi datată "10 iunie, 1882, testamentul relevă nu numai înălţimea gestul 
dăruirii creştineşti pentru semeni, ci şi un larg orizont de cultură al 
autorului, temeinice cunoştinţe juridice şi literare. 0  limpede lecţie de 
patriotism autentic şi spirit vizionar, în consonanţă cu cele mai 
luminoase idealuri astriste ale vremii.

Elaborat îndelung, cu meticulozitate, într-o structură şi cu o 
argumentaţie solide, prevăzut cu un "Codicilium" amănunţit, scris cu o 
caligrafie impecabilă, actul a fost depus la mai multe foruri 
administrativ-juridice din acea vreme. "Când eram copil - mărturiseşte 
strănepotul Ioan Hangea - auzeam des în familie de testamentul 
strămoşului Gicău şi de bunătatea lui creştinească deosebită". Gestul 
filantropic al căpitanului grănicer fusese apreciat şi de către Ion Pop 
Reteganul, pe atunci învăţător în Rodna vecină. Spaţiul nu ne permite 
decât câteva spicuiri din acest testament.

Donaţia cea mai importantă, după prevederile pentru 
familie, o face prin primărie: "Poporului român din comuna Maieru prin 
reprezentaţia sa va primi locurile...",urmează 15 numere topografice 
toate comasate", totalizând 2 ha, apoi 4000 de florini val. austr. pentru 
diferite scopuri specificate: pentru sătenii săraci, apoi, să fie salariat 
un medic uman, altul, veterinar cu locuinţă în Maieru şi o moaşă 
comunală cu diplomă. Pe cei săraci să-i ajute gratuit şi apoi să 
beneficieze de pensii tot din fondul donat. Prevede un fond special

i notaraşului Vicenţiu lliqşiu, prietenul lu i Rebreanu 
.  „  -  Foto: lacob Hangea

pentru îndrumarea unei fetiţe în pregătirea de moaşă. Stabileşte 
fonduri speciale pentru stipendii de şcolarizare a unor tineri pentru 
profesiile: comerciant, industriaş, elevi militari şi un jurist.

Pentru şcoala confesională şi biserica greco-catolică 
donează cele mai bune pământuri ale sale, cu menţiunea expresă de 
a nu fi înstrăinate niciodată ori destinate altor scopuri, ci să rămână 
"pe veci spre cumpărare de cărţi şi rechizite pentru pruncii cei săraci şi 
spre împărţire de premii pentru prunci... în favoarea şcoalei române 
confesionale, pentru înaintarea culturii poporului din Maieru, testez şi 
donez..."

Valoroasa lui bibliotecă este lăsată nepotului de soră, 
pictorului Sever Mureşan. în capitolul "Condiţiuni", nu uită să 
amintească cu mândrie de ASTRA: "capitalul depus la Casa de 
păstrare "Aurora" din Năsăud, de 2000 de florini v.a. va trece în 
posesiunea şi administrarea Comitetului Fondurilor Grănicereşti din 
Năsăud şi a Asociaţiunii Transilvaniei din Sibiu... care sunt îndreptăţite 
a se cura de dreptul de proprietate la sumele lăsate în modul cum vor 
afla de bine şi de scop!"

Nu deţinem "date exacte, deocamdată, despre modul în 
care au fost respectate, în timp., de către forurile locala, prevederile 
donatorului, dar în tradiţia locului mai pâlpâie amintirea ajutoarelor şi 
premiilor şcolare din fondul "Gicău". Ba, mai mult, în anul 1939, alţi doi 
astrişti, figuri proeminente ale intelectualităţii din ţinut, protopopul 
greco-catolic luliu Pop şi Ioan Barna, directorul şcolii, în deplină 
cunoştinţă de cauză propun, ca instituţia Căminului cultural local să 
primească numele lui Gregoriu Hangea. Astfel, în adunarea generală 
de "duminică, 20 august, 1939", se oficializa, de fapt, transformarea 
Societăţii culturale "Liviu Rebreanu" (înfiinţată la 5 ianuarie 1927), în 
cămin cultural, primind numele generosului donator, care "a făcut 
donaţiuni pentru şcoală şi biserică", cum se menţionează lapidar în 
actul de constituire. în muzeu şi în comună se mai păstrează cărţi 
purtând ştampila “Căminul cultural Gregoriu Hangea". Dar, încă în 
primii ani de dictatură comunistă, când s-au retezat atâtea iniţiative 
nobile, a fost şters numele donatorului de pe amintita ştampilă, 
încetând şi tradiţia premierii elevilor din donaţia respectivă. Niciodată, 
însă, posteritatea nu l-a aruncat total în conul de umbră al uitării, aşa 
cum, oficial, s-arfi vrut.

Astăzi, adierea reîntineritoare a renaşterii astriste, nu 
numai că readuce în lumina recunoştinţei contemporane nobleţea 
modelului şi semnificaţiile unor astfel de gesturi, dar încearcă să 
repare o nedreptate. încheind aici o meritată evocare, s-o încununăm 
cu o floare de spirit al latinului Horaţiu: "Cinstirea înaintaşilor e flamura 
înţelepciunii". Fiindcă, întotdeauna timpul, în neîntrerupta lui cernere, 
îl aşează pe fiecare la locul meritat, prin necruţătoarea măsură a 
faptelor.

SEVER URSA
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Afego&ria unui nafnvinss RADU TRASAI SUB
Colonelul magistrat - judecător militar - jurist de excepţie, 

Radu Traian Bob, s-a născut la 19 iulie 1931, în comuna Maieru, jud. 
Bistriţa-Năsăud, pe Valea Caselor, ca şi fratele său mai mare Horaţiu 
Bob, din părinţii Anchidim Bob şi Paraschiva, născută Sângeorzan.

TatăL Anchidim, preot greco-catolic, căsătorit cu mama 
Paraschiva din comuna învecinată Rodna, au avut laolaltă o căsnicie 
plină de dragoste şi fericire de-a lungul a numai 10 ani, sfârşită prin 
decesul soţului la numai 33 de ani, la 31 ianuarie 1933 în plină tinereţe 
fără a se bucura împreună decât puţin timp de a-i avea lângă ei pe cei 2 
copii, după care mama, rămasă văduvă la numai 28 de ani a trebuit ca 
singură să înfrunte vicisitudinile unei vieţi plină de privaţiuni dar cu 
speranţe, dovedind o abnegaţie părintească neobişnuită, dăruindu-se 
cu tot sufletul şi devoţiune în creşterea şi educaţia copiilor rămaşi 
orfani atât de mici.

Amândouă familiile atât a tatălui cât şi a mamei, au avut un 
trecut plin de semnificaţii creştin-patriotice şi de devotaţi români 
ardeleni dovedite de-a lungul vremurilor de restrişte prin care a trecut 
Ardealul nostru strămoşesc, întrucât:

Tatăl Anchidim Bob, născut în 1833 în Maieru, pe Valea 
Caselor, având ca părinţi pe Avacom şi Palaghia, născută Partenie, 
ţărani cu o gospodărie bogată şi înfloritoare şi cu mulţi copii, el fiind cel 
mai mic, după terminarea şcolii primare din comună avându-l ca 
învăţător pe preotul greco-catolic leronim Groze, şi-a continuat 
pregătirea şcolară la Năsăud, la Gimnazium, cum era numit liceul în 
acea vreme, frecventând 8 clase absolvite în primăvara anului 1918, 
după care a fost încorporat şi trimis pe front în Italia, alături de alţi tineri, 
printre care şi Patriciu Groze, fiul preotului leronim, aceeaşi soartă 
având-o şi 2 fraţi ai lui Anchidim, trimişi pe fronturile din Galiţia şi Rusia, 
în primul război mondial fratele Toader murind în lupte, iar fratele Ioan, 
căzut prizonier reîntorcându-se acasă numai după 7 ani, din întreaga 
familie Bob, fraţi şi surori, rămânând astăzi peste 100 de urmaşi, copii, 
nepoţi şi strănepoţi, răspândiţi prin comunele învecinate şi prin ţară.

Trimis pe frontul din Italia, Anchidim Bob, în luptele care au 
avut loc, la un bombardament de artilerie duşman a fost îngropat cu 
pământ într-o tranşee, fiind găsit întâmplător după 3 zile de camarazii 
săi şi readus la viaţă reuşind a se întoarce acasă împreună cu alţi 
ostaşi cu care plecase printre care şi Patriciu Groze, după sfârşitul 
războiului, într-o formaţie de 40.000 de luptători scăpaţi cu viaţă sub 
comanda tânărului ofiţer român patriot, Iuliu Maniu, trecând prin Viena 
şi Budapesta zădărnicind încercările comunistului Bela Kun de a 
instaura o republică comunistă.

Cu sănătatea zdruncinată şi suferind, reîntors acasă 
tânărul Anchidim, dornic de învăţătură şi credincios religiei sale a 
reuşit sâ promoveze examenul de admitere la Academia Teologică 
greco-catolică din Gherla, pe care a absolvit-o în anul 1922, după care 
potrivit rânduielilor bisericeşti a intrat prin tundere în sânul veneratului 
cler, apoi hirotonisit întri lector, subdiacon şi diacon, după care a fost 
consacrat de către Episcopul greco-catolic al Diecezei Gherla, Iuliu 
Hossu, doctor în filozofie şi ştiinţe teologice, proprietarul marelui Ordin 
„Coroana României” înnobilat mai târziu cu înaltul titlu de Cardinal, 
fiind primul Cardinal din istoria bisericii greco-catolice, de către Papa 
Ioan Paul al ll-lea, decedat nu de multă vreme la 2 aprilie acest an.

Anchidim Bob, a fost mai întâi preot în comuna Parva, apoi 
în ultimii ani ai vieţii transferat ca preot în comuna sa natală Maieru, 
unde a avut o activitate pastorală bine apreciată, dar boala 
necruţătoare şi suferinţele îndurate încă din timpul războiului, 
denumite in acea vreme „morb” i-au curmat firul vieţii la numai 33 de 
ani, fiind înmormântat la bisericuţa din Deal, alături de părinţii săi, 
bisericuţa fiind ridicată cu zeci de ani mai înainte, prin contribuţia 
substanţială a familiilor Bob şi Partenie.

Mama Paraschiva, născută Sângiorzan, în 1905 în 
comuna Rodna, fiica ţăranilor înstăriţi şi buni gospodari, Florian şi 
Nauariea, a avut doi unchi, fraţi ai tatălui Florin, cu numele de losif 
Sângeorzan, cu studii de inginerie la Chaunitz şi Viena, devenit inginer 
silvic, a trecut în România, în timpul primului război mondial, ajungând 
la Sinaia ca administrator ai Domeniilor Coroanei Regale, şi altul cu 
numele lacob Sângiorzan, cu studii de medicină la Viena şi 
Budapesta, ajungând medic militar pe front şi alinând suferinţele 
răniţilor în timpul primului război mondial, fiind otrăvit de unguri, fără a 
se mai întoarce acasă.

Rămasă văduvă la numai 28 de ani, cu doi copii mici, mama 
Paraschiva pentru a se putea încadra într-o muncă şi a avea 
posibilităţi materiale ca să-şi întreţină copiii, a trebuit ca să-şi 
desăvârşească pregătirea profesională deşi avea Gimnaziul absolvit 
la Sighet, s-a dus ia Timişoara unde a absolvit Şcoala de Diriginţi de 
Poştă, după care având această calificare a fost încadrată la un Oficiu 
de Poştă din Cluj, iar mai târziu ca dirigintă de poştă, în centrul de 
plasă Aghireş din apropierea Clujului.

în această împrejurare cei doi copii orfani, au rămas o 
vreme în grija bunicilor materni din comuna Rodna, unde pe lângă 
frecventarea şcolii primare, aceştia participau, după puterile lor, la 
muncile câmpului, umblând cu vitele la păşunat prin diferite locuri din 
comună, proprietatea bunicilor.

Soarta celor doi copii se înrăutăţeşte odată cu cedarea 
Ardealului de Nord, în 1940, când fiul mai mare, Horaţiu, fiind în 
vacanţă şcolară la mama lui dirigintă de Poştă la Aghireş-Cluj, s-a 
refugiat împreună cu aceasta, cu ultimul tren, în România, în vreme ce 
fiul mai mic, Radu-Traian, a rămas la bunici în comuna Rodna.

Şcolarizarea copiilor este îngreunată de faptul că Horaţiu,

ca refugiat, şi-a continuat clasele liceale mai întâi la liceul „Timotei 
Cipariu” din Dumbrăveni, jud. Târnava Mică, iar apoi la liceul „Nicolae 
Bălcescu" din Brăila, în vreme ce Radu-Traian, rămas la bunici în 
Ardealul cedat cu mari eforturi şi greutăţi ale acestora este nevoit să 
fie şcolarizat la un liceu din Cluj, deoarece liceul din Năsăud a fost 
desfiinţat de ocupanţii maghiari.

Odată cu terminarea celui de-al doilea război mondial, în 
1945, cei doi copii şi mama lor se reîntâlnesc în casa bunicilor din 
Rodna împreună cu judecătorul-procuror doctor în Drept Ion Şerban 
cu care mama s-a recăsătorit şi care a funcţionat mulţi ani la Brăila şi 
care necorespunzând politic în noua orânduire de după 23 august
1944 a fost transferat ca judecător şef la Centrul de Plasă cu 
Judecătoria la Rodna, deci dintr-un oraş într-o comună şi dintr-o 
funcţie mai mare în una mai mică, desfăşurându-şi activitatea aici 
până în primăvara anului 1940, când după reforma justiţiei în care se 
cereau îndeplinite alte criterii social-politice, a fost îndepărtat definitiv 
din funcţie, familia rămânând în această situaţie fără câştiguri şi 
posibilităţi materiale trebuind să muncească şi să trudească din greu 
în gospodăria bunicilor formându-şi şi ei o gospodărie proprie cu 
pământ şi animale, iar în vacanţele şcolare copiii îmbrăcaţi ţărăneşte 
văzuţi de toată lumea din comună, participau şi ei la muncile agricole şi 
păşunatul vitelor, în vreme ce fostul judecător-procuror a întemeiat o 
stupărie cu cca. 35 de stupi sistematici, vânzând miere de albine, în 
acest fel familia câştigându-şi cu greu existenţa, mai ales că trebuiau 
predate la Stat cote cu produse agricole, având şi de întreţinut şi 
şcolarizat copiii în liceu.

Greutăţi mari au avut de întâmpinat cei 2 copii întrucât 
trebuiau să-şi continue studiile liceale, fiind însă sprijiniţi la înscriere la 
liceul „George Coşbuc' din Năsăud de fostul revizor şcolar pensionar, 
Ilie Cleja, ruda familiei care funcţionând cu mulţi ani înainte ca 
învăţător în comuna Rodna s-a căsătorit cu Ioana, fiica Irinei 
Sângiorzan soră cu bunicul după mamă Florian- care personal s-a 
preocupat de toate formalităţile cunoscând pe directorul liceului, Aurel 
Şorobetea.

Odată înscrişi la liceu în condiţiile grele din acea vreme şi 
frecventând cursurile, cei doi copii şi familia lor, cât şi bunicii au trebuit 
să facă faţă nevoilor stringente din Cantina -Internat a liceului, întrucât 
pe lângă taxele şcolare destul de mari erau nevoiţi să aducă de-acasă 
toate alimentele necesare cât şi lemnele de foc pentru încălzirea 
dormitoarelor, transportate toate cu căruţele chiar de copii de la Rodna 
la Năsăud, o cale de drum de 42 km, la ducerea la Năsăud şi alţii la 
reîntoarcerea în comună şi aceasta de câte 2-3 ori pe lună după care 
copiii reveneau la şcoală.

După absolvirea liceului, cei doi copii au avut de întâmpinat 
alte greutăţi, când în continuare trebuiau să înceapă studiile 
universitare pentru a se califica în profesiunea dorită cea juridică 
pregătiţi şi îmboldiţi de fostul judecător-procuror, cu care s-a 
recăsătorit mama lor, înscriindu-se şi promovând examenul de 
admitere la Facultatea de Ştiinţe Juridice /Drept/din Cluj, în condiţii 
deosebit de pretenţioase şi exigente, cu mult deosebite de cele de 
acum, începute încă în anul 1947.

Cu toate acestea, cei doi studenţi, în decursul studiilor 
universitare, au avut de înfruntat cerinţa principală a noii orânduiri, cea 
a originii sociale, ţăran sărac sau muncitor, ca nefiind 
corespunzătoare, deoarece aceştia erau fii de preot greco-catolic, 
având şi 2 unchi foşti preoţi greco-catolici, unul Gavril Pop, cu care era 
căsătorită sora mamei, anume Marioara şi altul Ionel Sângiorzan, 
fratele mameCcât şi o verişoară, Florica din Braşov, căsătorită cu 
inginerul Flaviu Suluţiu la religia ortodoxă în toamna anului 1948, apoi, 
ca fii ai unei mame recăsătorită cu judecător-procuror îndepărtat din 
funcţie, şi, în al treilea rând, ca nepoţi ai unor bunici chiaburi, părinţii 
mamei, toate acestea fiind de nenumărate ori verificate şi reverificate 
de activiştii de partid şi securitate periodic în dosarele personale ale 
acestora,

Dar sârguinţa şi buna lor pregătire dovedită cu promovarea 
examenelor, toate calificative bune, în fiecare an de studiu au depăşit 
originea lor social-politică, reuşind să absolve Facultatea, apreciaţi şi 
evidenţiaţi de profesori, ca licenţiaţi în aceeaşi specialitate: Ştiinţe 
juridice Drept.

Fiul Horaţiu, odată licenţiat în această specialitate, în 
decursul anilor a profesat ca jurisconsult, consilier juridic la Petroşani, 
apoi ca avocat la Petroşani, notar de stat la Năsăud, consilier juridic şi 
avocat la Timişoara, profesiune pe care o desfăşoară şi azi, cu bune 
rezultate profesionale, după 50 de ani de activitate juridică, în decursul 
timpului având şi studii de doctorat cu specializare în Drept civil şi 
Dreptul Muncii totodată, şi-a îndeplinit şi stagiul militar absolvind 
Şcoala militară divizionară de geniu din Alba-lulia, de ofiţer în rezervă, 
avansând în gradele militare până la căpitan în rezervă efectuând de 
asemenea mai multe concentrări de pregătire în specialitatea armei - 
de geniu.

Fiul Radu-Traian, ca student eminent şi cu o deosebită 
pregătire juridică şi înfruntând originile sociale negative, ca licenţiat a 
fost încadrat imediat ca judecător-magistrat militar în Justiţia militară, 
avansând după puţină vreme datorită calităţilor şi pregătirii 
profesionale ca vice-preşedinte şi apoi ca preşedinte, activând la 
Tribunalele militare din Cluj şi Timişoara, parcurgând şi toate gradele 
militare până la cel de colonel, după o activitate neîntreruptă timp de 
40 de ani, până la 1992, când a fost pensionat la cererea lui insistentă 
cu toate că i s-a mai cerut să rămână în activitate datorită prestigioasei

activităţi, fiind puţinii magistraţi militari care de la început până la 
sfârşitul activităţii a lucrat numai la Justiţia militară.

în toată această îndelungată perioadă a avut o activitate 
profesională juridică-militară deosebit de bine apreciată atât ca militar 
cât şi ca judecător magistrat, cu calificative maxime, deosebit de 
conştiincios în muncă, cu multe deplasări pentru procesele cu militarii 
la faţa locului pe o mare rază de activitate, desfăşurată în mai multe 
judeţe, existând în toată ţara doar 4 Tribunale militare: Bucureşti, laşi, 
Cluj şi Timişoara. A susţinut nenumărate conferinţe, demonstraţii 
practice de pregătire juridică cu ostaşii, cu îndrumări în satisfacerea 
corectă a serviciului militar, iar el, ca ofiţer a avut concentrări pentru 
desăvârşirea instrucţiei şi pregătirii militare, pentru avansările în grad, 
totodată fiind decorat cu medalii şi ordine de peste 10 ori, iar ca 
magistrat-judecător a avut nenumărate convocări de pregătire 
juridică profesională care i-au consolidat cunoştinţele în această 
materie de o deosebită specialitate. De asemenea, a manifestat şi un 
înalt spirit de într-ajutorare prietenească şi colegială, cu multe 
ajutoare băneşti la nevoie, fără a mai pretinde restituirea lor.

Toate acestea i-au adus deosebite aprecieri şi mulţumiri 
ale inspectorilor judecătoreşti şi organelor superioare din ministerele 
Justiţiei şi Apărării Naţionale, fiind dat întotdeauna ca exemplu la 
toate consfătuirile, dările de seamă periodice şi alte întâlniri cu 
Tribunalele militare din ţară.

Totodată, i-au amplificat prestigiul profesional cât şi 
comportamentul colegial-prietenesc în îndelungata lui activitate încât 
după anul 1990 a fost chemat oficial şi insistent la Bucureşti de către 
Direcţia Tribunalelor Militare din Ministerul Justiţiei şi chiar personal 
de către ministru, propunându-i-se imediat avansarea la gradul de 
general cât şi ocuparea unei funcţii importante de conducere de 
specialitate, avându-se în vedere că avea studii de doctorat în 
materie de: Drept penal, Penologie şi Codul Justiţiei Militare, dar cu 
toate stăruinţele n-a acceptat aceste promovări, într-adevăr bine 
justificate, preferând să-şi continue activitatea la Timişoara, ca 
Preşedinte al Tribunalului Militar.

Ca o menţiune deosebită şi de mare însemnătate pentru 
amândoi fraţii, este dragostea şi ataşamentul faţă de rudenia 
apropiată familia prof. univ. dr. Aurel Cleja despre care s-a amintit, cu 
soţia şi fiicele Sanda şi Ina, evidenţiate prin vizite şi întâlniri reciproce, 
dar mai ales prin sprijinul şi îndrumările date în aprofundarea pregătirii 
lor post-universitare, adresându-i acestuia în toate scrisorile: „Dragul 
nostru SENIOR", mai ales că pe Radu-Traian îl cunoştea încă de mic 
când avea doar 5 ani şi era la bunicii din Rodna, cât şi din 
împrejurarea că în anii de apostolat ca dascăl, 1937-1938, a locuit în 
casa părinţilor lor de pe Valea Caselor.

Totodată, Aurel Cleja şi familia acestuia le-a fost un 
exemplu de conduită în viaţă prin suferinţele îndurate ca refugiat, 
luptător pe front şi prizonier în cel de-al doilea război mondial, cât şi cu 
bucuriile de mai târziu prin desăvârşirea unor studii superioare de 
înaltă prestaţie universitară, cât şi ocuparea unor funcţii importante 
timp de mulţi ani făcând parte dintr-o familie care a dat ţării peste 10 
dascăli, un medic, fost ambasador şi alţi intelectuali,- şi cu fiicele cu 
doctorate în diferite specialităţi, - toate trei fam iliile 
ClejaSângeorzanBob menţinându-şi întotdeauna legăturile de 
rudenii apropiate, - având suferinţe şi biruinţe comune.

Radu Traian a fost căsătorit cu Ioana, profesoară de limba 
şi literatura română, având toate gradele didactice şi cu o activitate 
de peste 35 de ani în învăţământ, şcolarizând şi îndrumând peste 
100 de generaţii de tineri elevi cu toţii ajunşi în viaţă cu înalte 
calificări profesionale, profesoara desfăşurându-şi activitatea la 
Colegiile „Diaconovici Loga" şi „Henri Coandâ", - instituţii de mare 
prestigiu din Timişoara, - până la pensionare. Cei 2 soţi au convieţuit 
împreună aproape 35 de ani, fiind mereu alături unul de altul, 
manifestându-şi o dragoste şi într-ajutorare reciprocă, iar soţia în 
ultimii lui ani de viaţă i-a dovedit un ataşament nepreţuit îngrijându-l şi 
dându-i speranţe de însănătoşire în suferinţele bolii nevindecabile 
care i-au adus sfârşitul.

Ultima întâlnire şi despărţire dintre cei doi fraţi a avut ioc 
Bucureşti in zilele de 18-19 martie a.c., într-o cauză de interes comun, 
în care au avut succes profesional/deosebit despărţindu-se bucuroşi 
şi plini de voie bună şi speranţe în Gara de Nord, -urmând ca după 
câteva zile să se reîntâlnească la Timişoara, dar aceasta n-a mai 
avut loc decât într-o situaţie tragică neaşteptată, murind la 2 aprilie, 
fiind condus pe ultimul drum la locul lui de naştere -în comuna Maieru, 
-unde, la 6 aprilie, a fost înmormântat la bisericuţa din Deal -cu hramul 
"Cuvioasa Paraschiva / ca şi numele mamei/- alături de bunicii după 
tata- şi părinţi, printr-o procesiune funerară neobişnuită, care au 
participat rudeniile, cunoscuţi şi prieteni într-un număr de peste 250 
de persoane, dăruind frumoase şi multe coroane de flori, -în 
amintirea fiului îndrăgit al comunei, -trecut în veşnicie- corul bisericii 
întonând îndurerat "Veşnica lui pomenire”.

în Necrologul citit în biserică de părintele paroh Emil 
Coman au rost făcute cunoscute toate cele pomenite aici,- iar 
părintele paroh Ion Lăpuşte în predica lui a dezvăluit credincioşilor 
prezenţi tainele unei vieţi creştineşti- cu citate convingătoare,- şi 
învăţăminte din Cărţile bisericeşti,- ascultate cu multă evlavie de 
întristata adunare.

-continuare în pag. 3- 
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Cea mai grea cerinţă din rugăciunea rugăciunilor "Tatăl Nostru" rămâne - orice s-ar spune - cea cuprinsă 
în celebrele cuvinte: "şi ne iartă nouă greşelile noastre precum si noi iertăm greşiţilor noştri". Aceasta ar fi piatra de 
pentru orice creştin.

Pe scurt: să iertăm, ca să fim iertaţi.
Marii nedreptăţiţi ai lumii au ştiut să ierte. Cu nelegiuiţii e mai greu.Ca şi cu cei care îşi întemeiază filosofia 

de viaţă pe perceptul "ochi pentru ochi şl dinte pentru dinte’’. Aceştia se iartă doar pe ei înşişi...
A greşi este omeneşte, dar a ierta este dumnezeieşte - spunea filosoful Leibnitz. Să nu uităm nici acest 

adagin foarte vechi rămas de la grecul Sofocle, care va fi sintetizat mai târziu de latinul Seneca în cuvintele: Errare 
humanum est, perseverare diabolicum” - a greşi este omeneşte dar a persevera în greşeală este diabolic.

într-o philippică împotriva lui Antoniu, marele orator roman Cicero formula puţin altfel acest adevăr: cuius 
vis homines est errare nulius nisi insipientus in errare perseverare - orice om poate greşi, numai prostul 
perseverează în greşeală.

Fireşte, trebuie mai întâi Iertat ceea ce ţi se face fără voie.
Se întâmplă des să ceară izbăvire şi iertare tocmai cel care o refuză altora. Cu atât mai mult trebuie sâ 

iertăm pe cel care îşi mărturiseşte greşeala. Spovedania, ca act de înaltă conştiinţă - şi nu preotul mijlocitor - acordă 
iertarea păcatelor, afirmă Cscar Wilde, iar marele Shakespeare susţine că iertarea este o faptă, mai nobilă şi mai 
rară decât răzbunarea. Vai de acela care ţine minte pedeapsa şi uită greşeala, adăuga lorga. Si tot el: ai dreptul să 
ierţi numai ce s-a făcut în paguba ta. In tine trebuie să fie un judecător care să-i ierte numai pe alţii.

Iertăm dar nu uităm, zic unii, în cazul acesta iertarea nu poate fi completă. Alţii sunt de părere că cel 
iertător iartă pe acela care îl ofensează o singură dată. Cine l-ar putea ierta pe acela care-l ofensează neîncetat? 
Iertăm câteodată ofensa în aparenţă, decât s-o uităm în adevăr. Atâta timp cât rămâne amintirea ofensei, nu ne 
putem bizui pe o iertare adevărată, deşi a ierta uneori te face complicele, celui pe care l-ai iertat. Totuşi, iertarea 
trebuie să fie definitivă, fără jumătăţi de măsură. Nu pot să-l iert, conchidem câteodată. Sau iertăm numai ce 
înţelegem. Orgoliul şi stratul prea gros de ingratitudine din sufletul nostru nu ne îngăduie o iertare profundă, adică 
din toată inima,

în limba noastră s-au fixat numeroase ziceri despre iertare (iertăciune): să avem iertare, să ne ierte 
Dumnezeu, Doamne iartă-mă, să fie cu iertare, să nu fie cu supărare, sănu luaţi în nume de rău, scuzaţi etc.

Iubeşte adevărul dar iartă greşeala - se mai zice. Fă-o din tot sufletul, fără ipocrizie şi prefăcătorie.
ISUS a spus fără ocolişuri şi nuanţări: „iubiţi-vă unii pe alţii”. Ierţi atât cât iubeşti. Când n-am iertat eu 

însumi, mai potfi iertat.
Iertând mereu, lumea arfi infinit mai bună şi Pacea a rfi regină.

ION DELAMARGINA

to pit  în esTePTaite
scara pe m arg ine de lum ină
statuie destrăm ata în in fin ite chipuri:
crista le  de secundă
întârzia te  pe m uchia privirii de m ătase
subţirim i de  p leoape sub som n zvârco lit

îm prăştie re pe ţeava de puşcă 
gestul tău 
cău tă tor de mal
a runcat din văzduh în ape adânci

iar mai la dreapta
ap lecat
în rugăciune
petec de tărâm
cu arm a îndreptată spre tine

(pe patul lui doar som nul de mai doarm e)

te-aduni din mii de chipuri 
sub tine
orele-au început să trosnească 
te opreşti
cu arătătorul înc leştat pe trăgaci 
între unu şi doi 
la am iaza am iezii

te trezeşti apoi
într-o scuturare nervoasă
secundele cad
de pe geam ul sub care
râsul tău se priveşte-n oglinzi

DAM ASC HIN  POP BUIA 
iunie 2004
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(Continuare)

Ultimele două articole sunt de o gravitate extremă, autorul lor, ascuns sub acel pseudonim din motive lesne de înţeles, 
punându-şi întrebarea deloc retorică: „în faţa acestui pericol suprem este de datoria noastră a ne întreba: ce ar trebui să facem 
pentru a ne salva şcoalele, progresul în cultură, limba şi existenţa naţională?” (An III, Nr. 6/1879, pag, 258). Şi tot discipolul lui Vasile 
Petri va da răspuns categoric întrebării în articolul cu acelaşi titlu: „educaţiunea să fie naţională” (An III, Nr. 11-12, pag. 481-496), 
analizând sub toate aspectele această problemă de o importanţă covârşitoare 32). Mai întâi, Vasile Gr, Borgovan defineşte 
„naţionalitatea”, ca fiind „suma însuşirilor ce caracterizează pre un popor” şi-i conferă individualitatea; apoi, educaţia naţională, care 
înseamnă „a cresce tânăra generaţiune în vederile, simţământul şi deprinderile străbunilor, cultivând cu tot de-adinsul (dinadinsul, 
n.n.) virtuţile, stârpind însă în acelaşi timp viţiurile lor”. Este adeptul înfăptuirii educaţiei naţionale prin intermediul obiectelor de 
învăţământ, precum limba şi literatura română: „studiind productele clasice ale literaturei, junimea învaţă a cunoasce dulceaţa şi 
frumuseţea limbei materne, începe a o iubi şi a-şi iubi şi naţiunea, care a produs o limbă atât de frumoasă, se deprinde a cugeta, a 
simţi şi a lucra românesce”; şi în privinţa istoriei naţionale, observă că în timp ce adversarii, „trecând cu vederea virtuţile poporului 
nostru, se opresc cu pasiune la neajunsurile sale (...), noi (...) ne vom ocupa şi de păcatele noastre cu scop de a le combate; dar vom 
căuta mai ales paginile ilustre din istoria naţională pentru ca să vadă copiii noştri, că au tot cuvântul a fi mândri de trecutul străbunilor 
lor”. în continuare, se pronunţă răspicat: „Iar când s-ar întâmpla, una neîntâmplată, ca adică sâ ni se interzică formal de a propune în 
şcoalele noastre istoria noastră, vom răspunde opresorilor: (...) opriţi-ne de a învăţa istoria naţională; ne rămâne istoria biblică şi 
vom învăţa din cartea Macabeilor 33) a lupta şi a muri pentru naţiune”.

Tot în acest din urmă articol, Vasile Gr. Borgovan identifică şi mijloacele de realizare a educaţiei naţionale, întrebându-se cu 
subînţeles: „Cum poate cineva să-şi iubească patria dacă nu o cunoaşte de ajuns?”. Parafrazându-I pe al său profesor, Vasile Petri, 
ajunge la aceeaşi concluzie, anume că educaţia este un proces care trebuie să rămână deschis permanent receptivităţii umane: „Nu 
când ieşim din şcoală se termină educaţia, atunci abea începe şi ţine cât trăim". Şi adaugă definiţia: „Educaţiunea tinde a transmite 
viitoare generaţiuni moştenirea străbunilor punând-o în stare de a o conserva şi spori”, desprinzându-se de aici scopul educaţiei, 
acela de a asigura continuitatea unei naţiuni „nu numai în ce priveşte existenţa sa fizică, ci mai vârtos cu privire la dezvoltarea sa 
preste tot” 34), morală, intelectuală, profesională şi socială.

-va urma-

D n HtameHaM_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Alegoria unui neînvins: RADU TRAIAN BOB

(continuare din pag. 2)
Este grea şi de neînlocuit despărţirea de rudeniile apropiate, prieteni 

şi cunoscuţi- în amintirea cărora îşi va mângâia veşnicia fără întoarcere, cel 
plecat din această lume plină de greutăţi şi necazuri Radu Traian, - socotindu-se 
mereu alături de:

- soţia Ioana şi rudeniile ei: Lina-soţla fratelui decedat mai demult - 
Simion,- şi copiii lor- nepoţii Adrian, Gabriel, Mircea, Onuţ şi Minai, -cu soţiile 
lor,- şi copiii lor, -toţi cu înalte calificări, aflători în ţară şi străinătate, cu care s-a 
întâlnit de multe ori la Rodna, Brăila şi Bucureşti,- şi acum la Maieru;

- familia Anişoara şi Dorel Hâncu- din Bucureşti- în locuinţa cărora s- 
a adăpostit de multe ori, chiar şi în ultimele lui ciipe înainte de a trece la cele 
veşnice;

- familia prof .univ. dr. în Drept Penal, -Matei Basarab,- la Facultatea 
de Ştiinţe Juridice -Drept-din Cluj,- coleg în toţi anii universitari atât de Cămin cât 
şi de studii de specialitate juridice;

- familia prof, univ. Traian Bunescu,- din Timişoara,- cu îndelungate 
afinităţi prieteneşti,

- familia ingineri Pop Gavril şi Valeria,- din Timişoara,- prieteni 
apropiaţi şi de mare ajutor,- care l-au condus şi pe ultimul drum, -în comuna 
Maieru;

- întregul personal de la Tribunalul Militar şi Parchetul Militar 
Timişoara ca care a lucrat mulţi ani,- conduse după plecarea lui de dr. în Drept 
Ivan- fost Preşedinte, -şi de actualul Preşedinte Mâţiu,- colonel-magistraţi şi de 
col. procuror militar, Petronescu;

- Fratele Horatiu-căruia în timpul copilăriei i se spunea Puiu, -alintare 
rămasă şi azi în familie, cu aparţinătoarea lui dragă Silvia-Cristina,- nepoata 
Mirela şi strănepoata Sonia, din Cluj,-împreună cu:

-numeroasa familie Bob, - cu Ionel, Dănilă, Anchidim, Ana, Măriuca, 
Cornelia Andronesi, Scridonesi, Hangea şi Hogea- cu toţi urmaşii lor din Maieru, 
Anieş, Rodna şi Şanţ,- iar alţii răspândiţi prin ţară,

- familiile Domide, Sângiorzan, Pioraş, Groze, învăţător în comuna 
Rodna,- omorât de unguri în retragerea lor din Ardealul revenit României, - 
Mureşan, Păiuş, Pop, Bălai, Rus, Bureacă, Bodriheic- toţi cu pregătiri superioare 
şi apreciate cadre didactice, - şi urmaşii lor,- şi alţi neamintiţi- rudenii apropiate şi 
vecini- din Rodna şi alte părţi.

- familiile Cosma Radului -Bindiu, -Matei, Porţiuş şi Ilie Guşă -renumit 
sculptor în lemn făuritor de: altare, iconostase şi porţi împărăteşti la multe 
biserici din ţară şi urmaşii lor din Rodna şi din alte părţi,

-întregii familii Boca- din Maieru-Balasâna,- fraţi şi soră şi urmaşii lor, 
-de mulţi ani de nepreţuit ajutor în gospodăria ce o avem în „Rodna",

- familia Rodica Grapini -Silaş,- profesoara născută în comuna Şartţ,- 
mutată de mulţi ani la Bistriţa,- cu o fiică, iar alta la Bucureşti, -cât şi familiile 
Grapini Monuţ, Cosma şi Moisil- din Şant, -cu urmaşii lor,- rămaşi acolo ori 
răspândiţi,

Se socoate, mereu alături şi cu nepreţuită prezenţă în viitor faţă de:
- familia prof. univ. dr. Aurel Cleja,- rudenie apreciată şi mult stimată - 

de ani îndelungaţi;
- familiilor prof. Sever Ursa, director şi prof. Icu Crăciun -redactor şef, 

-al minunatului periodic "Cuibul Visurilor” din Maieru, oameni de o înaltă cultura 
şi formaţie literar-reportericească, - care au aapreciat întotdeauna colaborările 
făcute împreuna cu fratele Horaţiu,- evidenţiindu-se în mod deosebit 
prezentarea făcută familiei preotului greco-catolic Anchidim Bob - din Maieru, - 
tatăl celor doi, - prezente şi la funeralii cât şi la înmormântarea din bisericuţa din 
Deal,- aducând şi un ultim omagiu - printr-o coroana de cetină şi flori - cu 
însemnele "Cuibul Visurilor”, pentru a-l însoţi pe lumea mult visată.

De asemenea, recunoştinţa nepieritoare preotului greco-catolic 
Ionică Vranău, care a particicipat printre mulţimea de credincioşi la tot 
ceremonialul de înmormântare atât din bisericuţă cât şi de îngropare şi căruia 
totuşi i s-a observat prezenţa, fost coleg la Liceul din Năsăud cu fratele Horaţiu, - 
rămaşi prieteni şi acum, -cât şi preotului greco-catolic Partenie; - din familia 
căruia intrat în familia Bob, Palaghia Partenie,- căsătorita cu Avacom BOB - 
bunicii după tată.

Ultima recunoştinţă se îndreaptă înspre preoţii parohi Emil Coman şi 
Ion Lăpuşte, -ca şi tânărului preot care au săvârşit tot prohodul şi procesiunea 
înmormântării până la acoperirea sicriului în groapă- şi aşezarea pe mormânt a 
numeroaselor coroane de cetină şi flori, pentru a fi văzute de-acum încolo de cei 
care vor veni la bisericuţă şi vor citi pe placa de marmură "Colonel magistrat 
Radu-Traian Bob” -amintindu-şi de el şi familia lui.

Un semn providenţial poate fi şi acela că în viaţa de apoi fiul de preot 
/greco-catolic Radu Traian Bob va fi în preajma Papei Ioan Paul al ll-lea, -stins 
din viaţă în aceeaşi zi -2 aprilie 2005,-amândoi neânvinşi în credinţa catolică,- 
cea mai bine răspândită credinţă în întreaga lume.

De-acum înainte cei care i-au fost rude, prieteni ori cunoscuţi prezenţi 
ori lipsă la despărţirea de fiul comunei Maieru, trebuie să cunoască că toată viaţa 
lui - s-a călăuzit după dictonul latin, -şi anume:

„Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere” adică în
traducere:

„Am trăit onest-cinstit- n-am supărat vătămat - pe nimenea, şi am dat 
fiecăruia cei se cuvine."

Totodată,- ca urmare a acestei vieţi pline de adevăr şi demnitate,- se 
poate afirma: „at pulchrum est monstari et diceo, dicton latin, care în traducere 
înseamnă:

"Ce frumos este când cineva arată înspre Tine şi exclamă:
Acesta este, a fost- adică eu, Radu Traian Bob

IRONIM MARŢIAN HORATIU BOB
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în cadrul cercetării noastre vom înfăţişa pe scurt câteva date esenţiale din istoricul satului Anieş, aparţinător Maierului.
Dintre cercetătorii mai importanţi ai trecutului şi prezentului acestei aşezări amintim pe marele lingvist Nicolae Drăganu, istoricul luliu Marţian, publicistul Emil Boşca Mălin şi, mai recent, profesorul Pavel Ciupe precum şi 

subsemnatul. Tangenţial, „cătunul Anieş” este menţionat şi de marele cărturar Nicolae Iorga.
Adesea Anieşul apare în unele documente cercetate de noi, fie alături de Maieru, fie alături de Rodna. Situat la nord-est de vatra Maierului, la confluenţa râului cu acelaşi nume cu Someşul Mare, se întinde pe luncile apei, la 

jumătate distanţa dintre localităţile amintite, pe o distanţă aproape 14 kilometri şi la o altitudine de 450-480 m. Peisajul este dominat de silueta impresionată a piramidei Măgurii Mari, în parte de vest. De menţionat că aşezarea s-a extins 
aproape de zidurile castelului ale căror urme se cunosc şi azi.

Potrivit documentelor şi tradiţiei orale, în jurul anului 1200 existau aici un grup de case care ţineau de vechea cetate a Rodnei. Aceste case au fost arse în pustiitoarea năvălire mongolo-tătară din 12421 /.
Unii arheologi, în principal Iulian Marţian, susţin că aici se află dovezi de vieţuire încă din epoca daco-romană, mai ales în preajma cunoscutului izvor de apă minerală 21.
în muzeul „Cuibul visurilor" se păstrează mai multe probe arheologice, între care şi o monedă romană din vremea lui Aurelian, precum şi o cărămidă romană inscripţionată „Legiunea Xlll-a Gemina". Reputatul arheolog 

Gheorghe Marinescu apreciază că unul dintre cele două topoare neolitice din amintitul muzeu, şlefuit din andezit cenuşiu-roşcat şi un celt de bronz găsit printre ruinele castelului sunt autentice 3/. Prin urmare, dispunem de probe că văile 
noastre a existat viaţă omenească încă din vremi imemoriale.

O scurtă explicaţie a numelui satului o dă şi savantul Nicolae Iorga în cunoscuta lucrare „Neamul românesc în Ardeal şi Ţara Ungurească”. El face menţiunea că „Arieşul moţilor ar fi putut fi un Anieş (prin rotacismul obişnuit („n" 
a devenit „r"). Aici, continuă savantul, este „o moară în cupe care macină cu o singură roată vara şi iarna”. Numele satului arveni de la ungurescul „Aranyos”, adică „Valea aurarilor", ca şi în cazul Arieşului din Ţara Moţilor.

Până în 1918 localitatea mai este numită în ungureşte Dombhat, de la „Domb hatfurdo” adică băile din dosul dâmbului; e vorba de dâmbul izvorului de apă minerală.
Pe Valea Anieşului este un loc numit „La Boscadauă" care ne aminteşte de vechea spălătorie a minereului aurifer. Există la noi o frumoasă legendă „Boii şi plugul de aur” cu referire directă la minele aurifere de aici, pe care vom 

publica-o într-un episod următor.
Emil Boşca-Mălin îl citează aproape în întregime pe Nicolae Drăganu din lucrarea acestuia „Toponimie şi istorie" 1524, consemnând că „Anieşul nu este decât o formă asimilată de ia Araniaş, Areniaş, Arăniaş, Arinieş, Aninieş, 

Anieş. Mai departe, cu privire la vechimea satului, reproduce prezentarea lui luliu Marţian: „Cătunul Anieş are, fără îndoială, o mare însemnătate istorică prin însuşi faptul aşezării ia închizătura clădirii naturale în care e aşezată Rodna 
Dovadă sunt resturile a două cetăţi, probabil din vremea dacilor, îndepărtate spre vest. Cetăţile acestea două nu sunt decât verigi ale unui întreg lanţ de fortăreţe ridicate de-a lungul Văii Someşului pentru a putea opune o cât mai îndârjită 
rezistenţă armatelor române. Prima fortăreaţă e pe partea dreapta a Someşului şi în stânga Anieşului, în vârful dealului denumit de localnici „pe Cetate*. Până mai ieri, din ruine s-a păstrat o parte a incintei, zid legat cu var. Cetatea a fost 
întreţinută până în 1242 când a fost distrusă definitiv de tătari. Adoua fortăreaţă a fost tot la Anieş, pe malul.stâng al Someşului, vis-â-vis de prima, la poalele culmei Măgurii, unde se găsesc de asemeni resturi de zid şi moloz. Tradiţia spune 
că aceste două cetăţi au comunicat printr-un şanţ subteran (tunel, n.n.) care trecea pe sub Someş, comunicând chiar cu cetatea Rodnei. Urmează aici, în paranteză, un îndemn direct al cărturarului E.B. Mălin: "Arfi bine ca cei tineri din 
comună, vara, să mergem cu tâmacoape şi să dezgropăm resturile de zid în loc să umblăm pierde-vreme prin sat discutând politică". De peste treizeci de ani, urmându-i sfatul, am întreprins săpături la nivel de amatori, descoperind cu 
elevii şcolii mai multe fragmente ceramice, cuie vechi, pipe, oase, un lacăt masiv, bulgări de ciment hidraulic etc. pe căreia le-am expus intr-o vitrină anume în muzeul amintit /4. Cu privire la bogăţiile subsolului din Valea Anieşului, istoricul 
Vasile Meruţiu precizează: "Valea Anieşului este regiunea în care se întâlnesc toate formaţiunile de roci caracteristice pentru Munţii Rodnei. Aici, mica albă s-a menţinut neschimbată. O parte din şisturi cristaline o formează şisturile de 
colorit care sunt în continuare şi şisturile micaeee. Au aspect brun, verde închis, adeseori arămiu",5/. Construcţiile în lemn ale băilor, începute încă la sfârşitul secolului al XVIII-iea, după Dâmbul Borcutului (Dombhat) au avut darul să 
întemeieze aici o mică staţiune balneo - climaterică în folosul unor magnaţi ai imperiului austro - ungar. Bazinele construite se mai pot localiza şi astăzi. Mica staţiune a fost, cu timpul, în 1820,asimilată băilor „Hebe" de la Sângeorz ,datâ 
fiind valoarea curativă a apelor de la Anieş. După multe petractări, întreprinzătorii sângeorzeni cedează proprietatea şi patronajul băilor, ocolului silvic Rodna, începând cu anul 1890.

încă din 1848, un prim incendiu devastator a mistuit construcţiile din lemn. Odată refăcute, acestea vor avea parte de un alt incendiu în anul 1906.
în episodul următor vom continua cu prezentarea altor aspecte din istoricul Anieşului.

( va urma)
SEVER URSA
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Rămas bun,
doamna învătătoare!f

Au căzut patru steluţe 
Din universul şcolar,
Patru ani în care-aţi fost 
Ca o mamă, pentru toţi.

Stimată doamnă învăţătoare 
Cu glasul blând, cu chip iubit,
Vă mai rugăm încă o dată 
Sâ ne iertaţi de v-am greşit.

Fiinţă blândă şi frumoasă,
Ne-aţi îndrumat paşii de mici,
Spre o cunoaştere mai largă 
Şi spre a fi cât mai cuminţi.

Sosit-a clipa despărţirii.

Ce v-am putea dori acum?
Rămas bun, doamna învăţătoare,
Plecăm cu toţii pe alt drum.

în viaţă de-ţi învăţa pe alţii,
Să-i învăţaţi ca şi pe noi,
Să-i învăţaţi ce-i rău, ce-i bine 
Cum ne-aţi învăţat pe noi.

Noi vă dorim în viitor 
S-aveţi numai bucurii,
S-aveţi putere să-nvăţaţi 
Noi generaţii de copii.

Elevii clasei a IV-a D 
Grup Şcolar „Liviu Rebreanu”Maieru 

Pentru Doamna învăţătoare, 
Maria Rebrişorean

Primăvara
într-o frumoasă primăvară 
Când plugurile ară,
Când pomii înfloresc 
Şi păsări ciripesc,

Când câmpu-i plin de flori,
De flori ce strălucesc 
Şi viaţa-ţi pare mai frumoasă 
Şi-ai vrea să tot priveşti

Acele locuri mândre 
în care mă găsesc 
în care am crescut...
Ce mult eu le iubesc!

Ce munţi frumoşi şi-nalţi 
Cu râuri curgătoare 
în apă cristalină 
Cestauşim-oglindesc.

Frumoasă pentru mine eşti 
Frumoasă, dragă primăvară,
Aş sta mereu şi aş privi 
Aş sta mereu afară.

Cum stau şi mieluşeii 
Pe lângă a lor mamă 
Ce zburdă pe câmpie 
Dinzorşipână-n seară!

CHARIUC PARASCHIVA 
cls. a IV-a C

Ţara mea

Primăvara
Când pomii înfloresc 
când ghioceii apar,
Când păsărelele 
Se întorc din 
Ţările calde
Atunci oamenii ştiu că a venit 
Primăvara!

Atunci plugurile ară,
Pe dealuri iarba înverzeşte,
Păsărelele încep să ciripească 
Să zboare peste casele oamenilor din sat, 
Copiii merg la joacă şi 
Oamenii muncesc pământul.

BOLFA 
PETRICĂ 

cls. a IV-a C

La Paşti
A sosit Paştele 
Şine bucurăm nespus 
Că este învierea Domnului 
Nostru Isus

Bisericile sunt pline 
De oameni credincioşi,
Ei merg la Biserică 
Şi se roagâ lui Hristos.

El a murit pe cruce 
Pentru ale noastre păcate 
Să ne izbăvească 
Şi să ne mântuiască.

Isus ne iubeşte 
Şi este iubit
Pentru că ne-a dat viaţă 
Şi ne-a mântuit.

lată Paştele a venit 
Copacii au înverzit 
Ouăle s-au înroşit.

Patria este locul unde m-am născut şi unde am crescut.
Meleagurile ţării mele se întind departe până la Dunăre, acolo unde sunt câmpii roditoare cu grâu şi porumb, 

Frumuseţea şi bogăţia ei este cunoscută în lumea întreagă. Ţara mea este ca o frumoasă vază cu fiori unde vaza este 
Marea Neagră iar florile frumos aranjate, oraşele şi toate acestea la tulpină sunt legate de frumoasa Dunăre. Din munţi 
pornesc în susurblând izvoarele cristaline care îşi adună apele până la Dunărea albastră.

Carpaţii, ca nişte străjeri, îşi înalţă vârfurile în văzduh povestindu-ne istoria acelui neam de viteji care cu preţul 
vieţii şi-au apărat ţara. Pe tot cuprinsul ţării noastre se pot vedea urme din războaiele purtate de poporul nostru.

Frumoase şi neasemuite sunt pădurile cu brazi falnici la umbra cărora ciobanii îşi cântă adesea doinele. Mai 
jos, la poalele munţilor, se întind dealuri cu podgorii roditoare şi imense livezi cu pomi fructiferi,

Oriunde mă voi duce patria îmi va rămâne mereu în suflet ca o mamă.

BAZGA MIHAI 
cls. a IV-a C

CROITOR AURELIA 
csl. a IV-a D

La Paşti

Zâmbet iarăşi a venit 
Copiii s-au înveselit 
Pentru că Paştele-a venit!

j Veseli mergem după ouă 
VvJBfef Mândri şi voioşi

Şi vestim întregii lumi 
Că a înviat Hristos!

ANDRONESI CRISTINA 
cls. a IV-a D

--t.v j-yn  t<x T - t»  v/s-.
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în călătoria sa de documentare prin Transilvania, 

Nicolae lorga trece prin Maieru în seara zilei de 14 
octombrie 1906.

Din Dej a călătorit cu trenul până la Beclean iar de 
aici cu trăsura, prin Cociu, Floreşti, Nimigea şi Mocod, până 
la Năsăud. Tot cu trăsura merge apoi la Bistriţa, prin 
Jidoviţa, Prislop, Cepan (nu Cepari, cum în mod eronat i se 
spune azi), şi Dumitra.

După ce vizitează Bistriţa, în compania avocatului 
Gavrilă Tripon, pleacă amândoi, cu căruţa, într-o scurtă 
vizită la Jelna şi la Ragla.

Planul savantului era ca să viziteze pe someşeni 
şi, trecând prin Rodna şi peste păsurile Rotunda şi Prislop 
să ajungă în Maramureş. Aşa că din Bistriţa angajează pe 
„sfătosul Arsentie", care-i duse şi la Jelna, ca să-l ducă cu 
trăsura până în Maramureş, la Borşa, Vişeu şi Sighet. în 
această lungă şi grea călătorie este însoţit de avocatul 
Victor Onişor,

După ce trec prin A ldrof (Unirea), lorga zice: „Mai 
departe e Iadul dar acest iad nu seamănă de loc cu iadul 
fioros care aşteaptă pe vinovaţii lumii acesteia. Iadul saşilor 
şi românilor din părţile Bistriţei are case de piatră, clădite ca 
acele din Dumitra, el are lumină electrică, în legătură cu o 
fabrică şi două biserici," Din Iad urcă, pe vechiul drum, pasul 
Strâmb coborând în llva-Mică, apoi se îndreaptă spre 
Rodna. Era o vreme de lapoviţă şi ninsoare timpurie, în 
septembrie. „Pe o asemenea vreme drumul nu e însă 
singuratec. Trec cară încărcate cu scânduri lungi, care se 
lucrează la fierăstraiele muntelui. Apoi săteni călări, bărbaţi 
şi neveste, înaintează încetinel, tăcuţi. Turme de oi, cârduri 
de vite se îmbulzesc, mânate din urmă de păstori, care au 
alergat să le scape de urgia viscolului. Altele vin de la târgul 
de ţară a! Rodnei, care s-a ţinut astăzi, în ziua de „Vinerea 
mare” sau „Sfânta Paraschiva".

Prin Maieru, după lăsarea întunericului: „Satul 
următor se cheamă Maieru (Maieri, zice Nicolae lorga). Aici

erau odată maierii Rodnei celei vechi, care se întindea mult 
mai departe. Acuma /Maieru/ e o grămăgioară de căsuţe 
având în frunte cârciuma, unde se petrece mult, bine şi 
foarte zgomotos, /Parcă aşa zicea şi Rebreanu/, pentrucă, 
lămureşte Arsentie, crâşmarul e şi el român şi lumea vine 
bucuroasă la dânsul.”

Trecând prin Anieş, lorga constată că; „Din acest 
loc pleacă acele cară cu scânduri care, trecând necontenit 
strică drumurile. Aici e fierăstrăul cel mare de la Anieş, numit 
după valea ce trece pe lângă dânsul. Aş crede că şi Arieşul 
Moţilor nu e şi el altceva decât un Anieş, căruia i s-a aplicat 
rotacizarea obişnuită în tot cuprinsul Munţilor Apuseni."

lorga şi însoţitorul său, Victor Onişor, înnoptează 
ia cârciuma lui „Todor-baci” din Rodna, unde mai sunt 
găzduiţi şi saşii care vând fructe.

A două zi, pe când să plece mai departe, surpriză: 
Arsentie zice că nu poate merge mai departe, aşa că lorga 
şi Onişor sunt nevoiţi să mai stea o zi la Rodna, Să vedem 
ce zice lorga mai departe: „Badea Arsintie nu se poate duce 
în Maramurăş; nu ştie drumul şi are cai slabi; doi „feşteri" 
(pădurari) îi dau, pe lângă aceasta, şase zloţi ca să-i ducă la 
Bistriţa pe drumurile ninse. Dacă nu vom găsi însă pe altul 
care să primească a merge peste munte, vom fi siliţi a strica 
socoteala „feşterilor” şi a merge tot noi cu acelaşi Arsintie 
până la Bistriţa, înapoi."

Domnul lorga şi însoţitorul său se duc să vadă ce 
mai e prin piaţă: „Cumpărătorii - spune lorga - care se 
îmbulzesc în tina galbenă şi în tina neagră până deasupra 
opincilor, sunt bistriţeni cu sumanele albe, bucovinenii care 
se acopăr cu postavuri întunecate, din care se desfac 
ciucuri roşii şi albaştri. Bucovinencele se înfăşură într-o 
singură fotă, pe când femeile din aceste părţi poartă la 
spate frumoase catrinţe roşii, şi înainte le atârnă un şorţ 
verde, mărginit jos cu o dungă înflorită."

Seara îi găseşte tot la Rodna. „Seara nu adusese 
nici o hotărâre, - zice lorga - căci puţinii birjari rodneni erau 
duşi prin deosebite locuri. Mă gândeam să intru în 
Maramureş cu trenul, pe cealaltă cale, care încunjură prin 
tot nordul Ardealului şi scoate tocmai prin Sătmar în valea' 
Tisei. Desigur, un drum nefiresc, lipsit de interes şi de 
legătură cu călătoria de până acum.

Dar dimineaţa aduce o veste bună. Arsintie,

cuprins de mustrări de cuget şi de dorinţa de a duce cu şase 
zloţi pe cei doi „feşteri”, îmi aduce un vizitiu pentru 
Maramurăş. E un om înalt şi tare, cu tipul rutenesc, care 
poartă numele străin de laniuc, Ştefan laniuc. Stă în Maieru 
nu de mulţi ani de zile, a venit din Vatra Moldoviţei, din 
Bucovina, E căsătorit cu o rusca din Colomeia, cu care 
vorbeşte ruseşte, cumpără, vinde şi mână caii, n-are copii, şi 
cutreieră zi şi noapte drumurile. Zice că ştie foarte bine pe 
cele din Maramurăş, pe care le străbate adesea... In sfârşit, 
ne va duce în două zile, cu siguranţă şi pe răspundere, dacă
i se vor da o sută de coroane „o sută în capăt, nici măcar 
nouăzecişinouă».

Deci vom călători cu badea laniuc. E un fel de 
hotărâre eroică fiindcă din toate părţile ne vin înştiinţări 
prieteneşti că drumul e lung, că zăpada e înaltă până ia 
genunchi, că gerul stăpâneşte pe culmea Rotundei şi că e o 
adevărată nebunie să alegem această cale, pe care nu vom 
ajunge la capăt.

Deşi fusese vorba să plecăm la amiazi, trăsura 
soseşte din Maieru abia la unu. laniuc a închiriat cu zece 
zloţi, zice el, caleaşca „grăfoaii” . Dar să spunem întâi cine e 
acea „grăfoaie” , a carii viaţă vine dintr-un roman care e unic.

Un conte Zichy a fost episcop în Ungaria. Fratele 
lui a perit de pe urma revoluţionarilor unguri de la 1848, 
pentru legături cu imperialii. El însuşi a prins scârbă de ţara 
care i-a făcut atâta durere. A plecat şi s-a ascuns în acest 
colţ de Ardeal, în Maieru. Aici bătrânul a cunoscut o 
frumoasă fată de ţăran care se chema Ileana. A  dat-o la 
şcoală, a adus-o înapoi împodobită cu frumoase învăţături, 
şi a făcut-o contesă Zichy, „grăfoaie”, „măria-sa”. Contele a 
murit lăsându-i casa, locul din jurul ei sau „grădina, o 
moşioară şi o rentă în sarcina rudelor din Ungaria. Ileana e şi 
ea acum bătrână, umblă cu rochii vechi, de altă modă, 
călătoreşte în trăsuri hodorogite şi se luptă pentru rentă cu 
acele rude din Ungaria. Se simte totuşi româncă şi are 
legături cu sătenii din satul ei, care-i zic şi după moartea 
contelui, binefăcătorul lor, tot „măria-sa”. Aceasta este 
„grăfoaia”, în trăsura căreia călătorim, în după amiaza 
călduţă care presară fire de ninsoare rară.” (N.lorga: 
„Neamul românesc înAdeal şi Ţara Ungurească, la 1906)".

Aşadar drumeţii noştri merg mai departe şi după ce 
trec de Şanţ şi valea Mare se afundă în peisajul de basm al 
muntelui. Pentru frumuseţea descrierii merită să mai 
reproduc câteva rânduri din descrierea lui Nicolae lorga. 
„Tot mai departe urmează valea strânsă între înalţi pereţi de 
pădure. Lângă dânsa aleargă Someşul, ale cărui ape se 
zbat între pietre, se încurcă spumegând, luptă în alergări 
pripite. Podoaba galbenă şi roşie a fagilor a încetat acum, şi 
suntem în ţara molidului şi bradului. Pe marginea drumului 
nins, crengile negre, cu frunze care nu se veştejesc de iarnă, 
întind prinosul alb al zăpezii proaspete. Ţurţuri mulţi, lungi, 
albi, galbeni, atârnă de pe trunchiuri şi de pe vârfurile stâncii. 
Din cerul sur care se coboară prin neguri asupra zărilor, pe 
când ici-colo se năzare câte o geană de lumină, ştearsă, cad 
liniştit fulgi rari, mărunţi.

Au încetat acuma drumeţii, „drumarii” care se duc 
de la un sat la altul, „târgarii” ce se întorc de la Rodna. Altă 
viaţă nu e în pustiul palid decât prăvălirea răsunătoare a 
izvoarelor care se aruncă în Someş.../.../ De la „hai tul” unde 
apa se strânge pentru a fi aruncată la vale în curente largi 
care să ducă până departe lemnele, nu mai este în sus 
îngusta şuviţă a Someşului, ci ele, apele de munte, cu 
alergările nebune, îl pregătesc numai, în sălbaticele lor 
îmbrăţişări...

laniuc şi-a cioplit în codru o cracă, în vârful căreia a 
prins lampaşul cu păcură, şi acum o torţă roşie răspândeşte 
lumina ei crudă asupra drumului alb şi păretelui din dreapta 
unde se perindează brazi uriaşi. Singurătatea de aici e 
desăvârşită...

Cu astfel de impresii a plecat Nicolae lorga din 
frumoasa vale a Someşului Mare, dintre foştii grăniceri 
năsăudeni.

(va urma)

IACOB VRANĂU-PRUNDARU

ERATĂ: Referitor la prima parte a articolului 

„Baroneasa”, din numărul anterior, menţionez că alături 

de Liviu Rebreanu, Nicolae lorga şi alţii, care au scris 

despre această „baroneasă", trebuie neapărat trecut şi 

numele d-lui prof. Sever Ursa, care în numerele 17 ş i 20 

din anul 1999 ale acestei reviste a publicat două relatări 

importante despre ea. Dintr-o regretabilă eroare acest 

lucru nu s-a menţionat. Cu scuzele de rigoare încerc să 
îndrept această greşeală, aici şi acum.

IACOB VRANĂU

Lunga viaţă şi drumul lung al durerii (4)

-PAsĂri în eolivii-
După această destul de sumară prezentare, dorim să 

evidenţiem câteva relatări îngăduitoare, consemnate din 
declaraţiile lui Emil Boşca Mălin, în lucrarea: „Administraţia 
Miliatro Hortistă în Nord Vestul României sept. noiembrie 
1940”, deosebit de documentată, pe baza unor acte şi mărturii 
de neînlăturat ale istoricilor Gheorghe I. Bodea, Vasile T. Suciu, 
Ilie I. Puşcaş, Editura Dacia Cluj Napoca, 1988, în care Emil 
Boşca Mălin, este pomenit ca pătimaş personal la începutul 
căderii Ardealului de Nord, cât şi ca martor ocular al căderii 
suferinţelor românilor ardeleni, din care cităm: fără a mai 
intercala ghilimelele:

-magistratul Emil Boşca, relatează că în ziua de 12 
septembrie 1940, trecând prin cartierul Mănăştur Cluj, unde 
auzisem focuri de armă în tot cursul nopţii, aici văzând distruse 
şi casele românilor, femeile plângând şi sânge. Femeia Ana 
Murăşan mi-a povestit că în cursul nopţii s-au făcut arestări şi 
bătăi, au fost împuşcaţi mai mulţi români, printre care şi 
avocatul Alexandru Hoţiu.

Tot în aceeaşi zi, în faţa Palatului Tribualuiui, au fost 
bătuţi doi români, fiind arestaţi şi împuşcaţi în cartierul Iris doi 
muncitori, români, spargerile şi bătăile continuând şi în 
noaptea de 12 -13 septembrie.

Apoi, în dimineaţa zilei a fost arestat şi Onofrei 
Pompei, părintele catedralei greco-catolice, bătut şi spânzurat 
dar scăpat ca prin minune, cu viaţă, după care a fost expulzat 
fiind arestaţi şi toţi teologii de la Academia de Teologie.

La orele 4 şi !4 (adică patru şi jumătate dimineaţa) 
relatează Emil Boşca Mălin, am fost arestaţi la locuinţa din str. 
Păstorului, nr. 2-a, subsemnatul şi soţia mea de o patrulă 
compusă din 4 jandarmi, 2 poliţişti şi 2 membrii ai organizaţiei 
„Tuzheraos” , mai înainte predând judecătoria reprezentanţilor 
guvernului Ungariei, apoi mi s-a percheziţionat locuinţa, 
ridicându-mi un drapel românesc şi o cască de gaz, apoi 
transportaţi sub escortă la Cazarma Jandarmilor din Calea 
Moţilor, unde eu am fost lovit în faţă, iar nevastă-mea a fost 
pălmuită, iar la protestele mele adresate unor ofiţeri unguri, 
care erau de faţă în franţuzeşte mi s-a răspuns: „ Ceea ce 
păţeşti tu acum, ai noştri au suferit din partea voastră timp de 
22 de ani”, apoi, de acolo, am fost transportaţi cu un camion de 
Chestura poliţiei, iar de acolo cu un camion „Rapid”, la 
închisoarea militară fără a avea loc, fiind tixită de români, iar de 
aici la închisoarea Tribunalului, unde subsemnatul am fost 
încarcerat în celuia nr. 61, iar soţia mea în celula nr. 82, acolo 
fiind internaţi foarte mulţi intelectuali români printre care: prof. 
univ. dr. Stoicovici, avocatul Gheorghiu din Bucureşti, insp. 
gen. dr. Alex Pedorca de 80 de ani, dr. Virgil Mircea, fostul şef 
al Siguranţei, dr. Leontin Pop, foştii comisari Topan, llea, 
părintele Ralea, funcţionarii Miclea cu doi fraţi, 24 foşti gardieni 
însărcinaţi cu predarea poliţiei şi 18 foşti agenţi, toţii fiind bătuţi 
măr. Apoi tot în închisoare în noaptea de 12 -13 septembrie au 
fost aduşi alţi intelectuali români, preoţi şi învăţători din jurul 
Clujului, fiind arestaţi vreo 420 de români, printre care şi 20 de 
elevi de liceu, apoi 4 ingineri de la telefoane şi o funcţionară, 
veniţi special de la Bucureşti pentru predarea telefoanelor, din 
Cluj Eugen Donea- cu toţii fiind bătuţi, iar pe coridoarele 
închisorii mai erau cam 100-150 de soldai români 
desconcentraţi care ziua erau duşi sub escortă să care 
gunoaiele de pe străzi, fiind bătuţi în continuu, cu pietre, de 
către populaţia maghiară.

De asemenea, constata magistratul Emil Boşca, că 
starea de spirit în Cluj este deprimantă-, iar cei care nu sunt 
arestaţi stau închişi în casă, iar pe seară ies numai cei care 
stăpânesc la perfecţiune limba maghiară, şi au cocarde 
ungureşti, iar opinia publică ungurească este alimentată şi 
îndrumată pe drumul deznădejdilor că, în curând va fi cucerit 
întreg Ardealul.

Totodată, magistratul Emil Boşca, din Cluj, arestat cu 
soţia încă din 12 septembrie, după cum am amintit, şi apoi 
refugiat în Turda în ziua de 19 septembrie 1940, declară că: în 
dimineaţa zilei de 12 septembrie 1940, deci înaintea arestării 
lui şi a soţiei mele la Cluj, am asistat la retragerea gărzilor 
armatei române din Cluj, care au defilat prin faţa unor ofiţeri 
români, italieni şi germani ... iar după terminarea defilării, 
mulţimea s-a năpustit asupra maşinii ofiţerilor români, 
încercând să-i linşeze, mulţime care nu a putut fi liniştită decât 
cu revolverele ofiţerilor şi de un tanc care era înaintea maşinii. 
Apoi mulţimea ungurească a manifestat pentru ofiţerii germani 
şi italieni.

Totodată, până la intrarea trupelor ungureşti, tot în 
aceea zi, pe o vreme ploioasă, Clujul a fost martorul unor 
manifestări mari organizate de conducerea fabricii „Dermata”, 
când un număr de muncitori şi muncitoare cu placarde, 
îmbrăcaţi în costume naţionale de către direcţiunea fabricii au 
manifestat zgomotos, cerând război şi cucerirea întregului 
Ardeal, iar în cursul manifestărilor au fost arse mai multe 
drapele româneşti şi bătuţi patru muncitori români în piaţa 
Mihai Viteazu.

Este cunoscută de toţi românii teroarea ocupaţilor 
maghiari odată cu cedarea Ardealului de Nord, diversificată 
sub diferite forţe şi metode, masacrele şi atrocitatea bestială 
împotriva românilor- exemplificându-le şi cu mărturisiri aie 
patriotului Emil Boşca Mălin, îndurând şi el calvarul ilegalităţilor 
ocupanţilor unguri.

-va urma-

Material documentar, adunat, selectat şi prezentat de:

av. dr. Horaţiu Bob, şi col. magistrat! Radu Traian Bobi



CUIBUL VISURILOR A n u l X , n r . 2  (6 7 ) ,  iu l ie  2 0 0 5 P a g . H

C a M & a ____________________________________

BEINO 70 BECOMING
de AU G U STIN  OSTACE 

Rebelul medic, Augustin Ostache, originar din Nimigea de 

Sus al judeţului Bistriţa-Năsăud, vorbitor ai limbilor engleză şi 

germană, a publicat până în prezent trei cărţi; prima este un roman 

autobiografic în care descrie calvarul îndurat în urma părăsirii 

României comuniste (în anul 1988)a! cărei sistem aproape îl 

sufocase, până în S.U.A., tărâmul visat al libertăţii, unde, spre 

deosebire de alţii, nu s-a putut adapta, drept pentru care, după 1990, 

s-a întors în Europa, în Germania, unde vieţuieşte şi astăzi; cea de-a 

doua este un volum de versuri în engleză intitulat „Being to becoming" 
(„Fiinţa întru devenire”) de care mă voi ocupa puţin mai la vale; cea de- 

a treia carte, „Rătăcitorul timpurilor” (545 pp!) ni-l relevă pe autor ca un

bun cunoscător şi interpret al operelor marilor gânditori ai lumii, de la 

Platon şi Aristotel, până la Heidegger sau Yung, folosind maieutica 

socratiană practicată şi de alţi autori români (vezi Eu&Tu&EI&Ea... 

sau Dialogul generalist” de Mihai Şora, ed. Cartea românescă, 

Bucureşti, 1990).

Revenind la „Being to becoming”, publicată în 2001, la 

editura Ars Longa din laşi, am constatat cu surprindere că ea nu este 

altceva decât o prefaţă în versuri a masivei sale cărţi filozofice, 

„Rătăcitorul timpurilor", publicată în 2003 la editura Herald din 

Bucureşti.

Structurate pe patru secţiuni: „A Metaphsical Newyorker” 

(1993-1994 metropola văzută prin ochii unui european metafizic), 

„Cyberspace” (1995 1998 - spaţiile electronice în altă dimensiune a 
timpului într-o nouă ortologie prin care condiţia umană ar putea fi 

schimbată), „Metaself” (1995 -1997 -poezia ca simbol al cunoaşterii) 

şi „Time of Non-A” (1997-1998 -scurgerea ireversibilă a timpului, 

spaţiului sau devenirii) poemele demonstrează o sensibilitate elevată, 

lipsită însă de imaginar, abstractul misterios sălăşluind mai tot timpul 

în memoria poetului, însetată de eternitate, pentru că „the poet 

uniquely pays an incoe tax in tears" („doar poetul plăteşte un tribut prin 

lacrimi”).
Asemenea lui Blaga, dl. Augustin Ostace este un ardelean 

sobru care îşi refulează sentimentul în reflecţii extravertite de genul: 

un oraş fără statui n-ar istorie („City's Memory''), iar cine are eroi încă 

nu este pierdut şi niciodată nu este singur "Memorial", aluzie la nevoia 

permanentă de modele.
Pentru o mai bună înţelegere a sensibilităţii ezoterice a 

operei d-lui Augustin Ostace, această carte merită a fi tradusă în 

româneşte.

---------------------------------------------C . T V U ----------------------------------------------

m  (MLMf m  (MD E i M l
Clubul ornitologic "Scatiii" sucursala Societăţii 

Ornitologice Române din Anieş vă prezintă pe scurt o recapitulare 
a proiectelor şi activităţilor desfăşurate în 2004.

Ianuarie - Inventarul Hivernal al Pasărilor - o acţiune 
ornitologică la nivel naţional şi european, desfăşurată intens pe 
parcursul a 10 zile. Rezultat: 32 de specii cu 1574 exemplare.

Februarie - Atelier Ornitologic ...practic - 10 colivii 
pentru pasări din deşeuri de lemn.

Martie - Seminar de ecologie ■ ornitologie: 26 - 28 
martie Gilău (Cluj).

Aprilie - Lecţie demonstrativă de ornitologie la clasa I, 
în cadrul Cercului Pedagogic desfăşurat la Scoală Generală 
Anieş (30.04.2004).

Mai - iunie - Programul Naţional de Monitorizare a 
Speciilor Cuibăritoare a avut ornitologi de teren şi în nordul 
judeţului nostru (Clubul Ornito -Scatiii). Inventarierea s-a făcut pe 
baza hărţilor ( puncte fixe şi trasee), contabilizându-se 70 de 
specii cu 3133 de exemplare.

Iulie - între 10 şi 24 iulie s-a derulat Recensământul 
Berzei Albe în judeţul nostru (program ornitologic de anvergură 
naţională şi europeană) cu 2 evadări în zonele Dorinei şi 
Lăpuşului. Rezultate avifaunistice: 193 de berze (48 adulţi, 56

juvenili), total 5865 de exemplare cuprinse în 86 de specii.
Inventarierea lepidopterelor (fluturi) din Munţii

Rodnei.
August - excursii montane - cazare gratuită la cabana 

Forfecuţă. S-au înregistrat 70 de specii cu 2264 de indivizi.
Septembrie - finalizarea proiectului "Şcoala Scatiilor- 

Academia Naturii".
Octombrie - 2,3,10 - European Birdwatch - Festivalul 

European al Pasărilor: o acţiune desfăşurată şi la Anieş cu 26 de 
participanţi, 36 de specii şi 725 de păsări.

Interviu radio şi un reportaj TV (B1 TV) pe aceasta
temă.

Lecţie de ornitologie pentru pitici la Grădiniţa nr. 4 
Bistriţa în cadrul proiectului "Eco Grădiniţa".

Noiembrie - 24,11 Gala Premiilor Ford: Menţiune 
pentru proiectul "Şcoala Scatiilor - Academia Naturii" (baza de 
date privind speciile de pasări existente în Parcul Naţional Munţii 
Rodnei, editarea Catalogului Natura Nord şi cursul opţional 
"Micul Ornitolog").
Decembrie - Finalizarea Cronicilor Ornitologice 2004 pentru 
Programul Date sintetice pentru Programul Sincron

Luna Nr. specii Efective (ind iv iz i)
01 44 3685
02 34 2668
03 53 4156
04 67 1374
05 59 788
06 3 992
07 86 5863
08 70 2264
09 53 2100
10 48 3330
11 36 3093
12 31 1294

Total: 115 specii şi 31.607 -indivizi.
N.B.: Mulţumiri colaboratorilor entuziaşti: Aurelian Hoza, Daniel Szekely, familiei Corduneanu din Botoşani, familiei Leşe din Târgul 
Lapuş, familiei Negrea din Sebiş, patronului Liviu Croitor, organizatorilor Premiilor Ford, Societăţii Ornitologice Române, doamnei Doina 
Monda din Bistriţa, Federaţiei Franceze a Cluburilor CPN.

CAIET DE OFERTE

A. Catalog Natura ■ Nord - liste cu specii: ornitologie, mamologie, 
herpetologie, entomologie, botanică (plante medicinale).
- Cărţi-ghid şi determinatoare pentru diverse domenii naturaliste
- Reviste, colecţii, articole, album filatelic, albume foto, planşe, afişe, 
ziare, pliante, etc.
- Proiecte pentru activităţi didactice naturaliste şi /sau educativ- 
ecologice
- Proiectul Şcoala Scatiilor -Academia Naturii
- Proiectul Grădini înmiresmate
B. Consultanţă şi consiliere în:
■ Ornitologie, fitoterapie, micologie, entomologie, bucătărie verde, 
aromoterapie.
-întâlniri, lecţii, conferinţe, simpozioane, proiecte naturaliste, etc.
C. Activităţi de teren:
-Ghid montan şi lecţii CPN
- Excursii şi tabere naturaliste
-Activităţi CPN diverse pe domenii sau grupe de vârsta
- Birdwatch
D. Plante medicinale
- Plante şi amestecuri de plante pentru ceaiuri 
-Spuma de flori, tincturi
- Siropuri şi dulceţuri medicinale
- Săpun de plante (săpunariţa, lavanda)
- Plante aromate, spontane şi cultivate
Alte produse din farmacia naturii (propolis, fructe, rădăcini, coaja)
£  Proiecte şi idei în lucru sau studiu
- Orhideele din Munţii Coditei
- Lepidoptere din zona Montana
- Reţete pentru prepararea ciupercilor 
-Reţete pentru prepararea uleiurilor aromate
- Plante tinctoriale şi folosirea lor
- Proiect de reciclare a deşeurilor de lemn
- Caietul verde - manual de ecologie pentru elevii mici
- Revista Carduelis nr. 6-7
- Cronici ornitologice - lucrare pe suport electronic pentru 
Simpozionul internaţional de ornitologie - Rădăuţi 10-11 
septembrie 2005

CAIET DE PROIECTE 2005____________

- O Federaţie Română a Cluburilor CPN -
- O revista CPN- a Federaţiei Române
- Participarea sucursalei S.O.S, - Scatiii din Anieş la programele 
naţionale de ornitologie în teren
- Eco-Şcoala - proiect de reciclare a deşeurilor
- Schiţa avifaunistică a judeţului Bistriţa - Năsăud
- Cronicile ornitologice 2003 - 2004;lucrare pentru Simpozionul 
Naţional de Ornitologie ?!!!
- întâlniri cu păsări - carte de lecturi despre pasări pentru copii mai 
mari şi mai mici
- Carduelis nr. 6,7 - revista clubului 
-Agenda ornito - electronica!I!
-Ateliere pentru cuiburi artificiale şi cantine
- Arinii pentru scatiii - plantare de arbori în zone cu alunecări de 
teren
-Aprilie-luna păsărilor.
- Ziua Mediului - Ziua păsărilor: concurs ornitologic la Şcoală 
Generală Anieş.
- întâlnirea internaţională a CPN- urilor- vacanţa naturalistă 
europeană!!!
- Festivalul Păsărilor (Birdwatch) ediţia nr. 26
Agenda ornitologică 2005(date de teren, diagrame, schiţe, 
tabele, hărţi, fotografii, carnete de teren, note electronice). 
Calendar naturalist 2006: proiecte, gânduri, sentimente

IUEH0ZA

ICU CRĂCIUN
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Polenul este recoltat de albine şi se prezintă sub 
forma de pulbere în general de culoare galben-portocalie 
alcătuită din grăuncioare cu diametrul de 20-40 microni, 
în forme diferite, produse ale organelor mascule ale 
florilor (anterele staminelor). Datorită conţinutului său 
excepţional de bogat în proteine, aminoacizi, zahăr 
invertit, substanţe hormonale, grăsimi vegetale, diferite 
arome şi aproape întregul complex de vitamine, polenul 
floral are o însemnătate vitală şi de neînlocuit în 
alimentaţia, dezvoltarea albinelor melifere (pentru 
dezvoltarea şi activizarea glandelor producătoare de 
lăptişori de matcă, hrana larvelor, dezvoltarea glandelor 
ceriere etc. Acest produs al naturii, strâns cu migală de 
albine de pe florile pe care le vizitează, are în acelaşi timp 
un rol determinant în alimentaţia şi apărarea sănătăţii 
oamenilor.

Polenul este un aliment deosebit de bogat fără 
asemănare în natura şi în plus un aliment complet. 
Această bogăţie este dată de numeroase feluri de 
elemente care au, toate, o mare importanţă pentru 
metabolismul nostru, adică pentru întreţinerea 
organismului şi a sănătăţii.

Fără a intra în detalii, amintesc că polenul 
conţine; cca.20% proteine (materii albuminoase 
azotoase); cca.40-45% aminoacizi (azotat total asimilabil 
şi indispensabil vieţii), cca.30% glucide sau substanţe 
dulci; vitamine puţin abundente, ce-i drept, iar a căror 
prezenţă în raţia zilnică a unui om sănătos este absolut 
necesară. Polenul conţine aminoacizi care sunt materii 
azotoase indispensabile procesului vieţii şi pe care 
organismul nostru este incapabil să le producă sau să le 
sintetizeze.

Polenul conţine de 5 până la 7 ori mai mulţi 
aminoacizi decât carnea de vită, oul şi brânza 
considerate la greutate egală. Polenul mai conţine 9 
vitamine diferite, fiecare având un rol însemnat în 
funcţionarea tuturor organelor noastre. Prof. IOIRIS a 
pus în evidenţă un nou element;
RUTINA1 Rutina a fost descoperită de mai bine de 100 
de ani, în florile de RUTA GRAVEOLENS. Principala sa 
proprietate este de a spori rezistenţa întregului sistem 
capilar şi are consecinţe importante în domeniile cele mai 
diferite. Rutina se mai află şi-n următoarele plante;

Ardei-4%, fructe de scoruş 3,5% coji de ceapa 
-7% , fructe de măceş -1,5%, morcov - 3,5%, coji de 
mandarine - 5%, flori de tei -1 %, salcâm japonez - 25%. 
în pastua se afla 13% în polenul de alun 3,5%, polen de 
nuc 3%, polen de hrişcă 17%.

Rutina după cum am mai spus, are proprietăţile 
vitaminei P mărind rezistenţa vaselor capilare şi 
diminuând permeabilitatea lor, având prin aceasta un rol 
important în metabolismul hidric şi ionic.

Indicat în edeme cardiace, insuficienţă 
hepatică, în hemoragiile datorate fragilităţii capilarilor 
(difterie, scarlatina, tumori singerinde) în oftamologie etc. 
Are şi un efect vascular, uşorhipotensiv.

Polenul mai conţine şi o cantitate neobişnuită de 
elemente nobile, toate cu acţiune mai mult sau mai puţin 
însemnată asupra uneia din sectoarele organismului 
nostru.

Putem afirma că acţiunea lui asupra fiecăruia 
dintre noi în urma unui consum regulat nu poate fi decât 
folositoare.

Cine nu se plânge oare în zilele noastre de 
cutare sau cutare carenţe, tulburări sau insuficienţă pe 
care consumul de polen într-o doză zilnică le-ar ameliora 
sau le-am face chiar să dispară? 0 cură de polen vindecă 
enteritele cele mai rebele.

Unele persoane fac alergie la polenurile 
gramiceelor, din cauza împrăştierii polenului lor în 
atmosfera înconjurătoare pe care o respirăm, între 
aceste plante se poate menţiona; salcia, alunul, arinul, 
mesteacănul, salcâmul, teiul, pinii, molizii etc. Dar la 
polenul cules de albine nu se întâmplă aceste accidente 
niciodată, deoarece acestea adaugă în polen, în timpul 
formării grăuncioarelor puţin nectar şi saliva care distrug 
principiile alergice ale polenului acestor flori.

Există numeroase varietăţi de polen, de diferite 
culori şi diferite gusturi. Unele au un gust zaharat, altele 
sunt mai mult sau mai puţin amare. în general se 
consumă în amestecuri putând proveni de la specii 
dominante, gustul predominant este mai degrabă amar 
decât zaharat, amăreala care de cele mai muite ori, nu 
place tuturor. Dar se poate îndrepta acest lucru, pentru ca 
degustarea polenului să fie plăcut pe cât posibil.

Polenul se poate consuma în stare naturală, în 
ghemotoace sau măcinat, se mai poate consuma, într-un

amestec potrivit; cu unt, dulceaţă, miere etc.
Unele persoane ronţăie polenul natur şi se simt 

foarte bine. Se poate lua şi cu o înghiţitură de apă. Dacă 
polenul este prea amar, se suge concomitent o bucăţică 
de zahăr, sau se ia într-o linguriţă de miere.

Polenul măcinat cu râşniţa de cafea se poate 
amesteca mai bine cu unt, miere, dulceaţă, jeleu de 
coacăze, de gutui, de zmeură etc.

Pentru un om adult, pentru păstrarea sănătăţii 
sunt suficiente 20g./zi iar pentru o persoana suferindă, 
obosită, astenică, consumul de polen va fi de 30 g/zi. 
Pentru consumul polenului, la copii este necesar avizul 
medicului. Pentru ca nu avem cântar de farmacie, să ştim 
doar ca 1 lingură de supă rasă cu polen uscat cântăreşte 
15 g iar aceeaşi lingură foarte plină cu polen uscat 
cântăreşte 24 g.

Momentul cel mai favorabil pentru raţia de polen 
este dimineaţa, cu un sfert de oră înaintea micului dejun, 
sau se poate împărţi de două ori, dimineaţa cum am spus 
şi seara înaintea mesei de seară.

Trebuie mărturisit sincer că polenul ÎNGRAŞĂ.
Aşa cum se face cura de struguri, cura de fructe, 

de ce să nu se facă şi o cură de polen, adăugând 
alimentaţiei zilnice câteva zeci de grame din această 
minunată substanţă naturală, plină de vitamine şi de 
nenumărate elemente indispensabile sănătăţii, pe care 
florile ajutate de soare a pus-o la dispoziţia noastră prin 
intermediul neobositelor culegătoare din stup? O cură 
bună trebuie sa dureze o lună, mai ales la începutul 
anotimpurilor anului. După câteva zile de consum 
normal, se constată, cu rare excepţii, o revenire a poftei 
de mâncare. Polenul acţionează asupra metabolismului 
în general, adică stimulează toate funcţiile, în special 
funcţia gastrică, de unde rezulta o apetenţă sporită care 
facilitează foarte mult reînnoirea întregului organism. 
Polenul îngraşă acolo unde alte tratamente au dat greş.

Vindecă constipaţiiie cele mai rebele fără nici un 
rău şi fără nici o durere. Ameliorează anumite cazuri de 
diaree persistentă, enterite, enterocolite, colibaciloze şi 
alte infecţii atât de neplăcute cauzate de dezvoltarea în 
intestin a florei, sau a unor microbi periculoşi 
.necontrolaţi.

în polen a fost evidenţiat un antibiotic, având ca 
prototip penicilina, adică o substanţă specifică, în stare 
să oprească dezvoltarea anumitor microbi în special a 
salmanelelor atât de greu de distrus, ce provoacă febra 
tifoidă. întru-n cuvânt, datorită acestui antibiotic polenul 
joacă în intestin rolul de regulator. Distrugând sau 
înhibând microbii dăunători el permite microbilor folositori 
să iasă repede învingători. De unde rezultatele adesea 
spectaculoase obţinute chiar din primele zile prin 
întrebuinţarea polenului în alimentaţia normala. Moralul 
unei persoane este în strânsă legătură cu psihicul său. 
Orice om sănătos are, în general, un moral excelent şi 
înclină să trateze micile şi marile necazuri ale vieţii cu un 
anumit optimism.^ Cura de polen, care restabileşte 
echilibrul şi armonia funcţiilor are şi ea un rezultat 
asemănător. După 8 zile moralul se restabileşte, 
caracterul se resimte. Eşti mai puţin nervos, mai puţin 
iritabil. Te enervezi mult mai greu, ai mai multă înţelegere 
faţă de semeni. De asemenea, devii mai amabil. Deci, 
aviz arţăgoşilor şi tuturor pesimiştilor care populează 
omenirea. Polenul ajută foarte mult şi pe neuroastenici, a 
căror stare generală este rea şi vede totul în negru, 
înclină să exagereze cel mai mic rău, cea mai mică 
dificultate. Are mereu impresia că este un persecutat.

Sistemul său nervos este dezechilibrat 
deoarece a suferit un şoc, o emoţie prea puternică, a fost 
contrariat şi i-a lipsit influxul nervos pentru a învinge 
această depresiune care din trecătoare s-a instalat 
definitiv.

Vitaminele şi aminoacizii conţinuţi în polen vor 
restabili armonia în acest organism dezechilibrat şi 
dezaxat, care îşi va regăsi dorinţa de a trăi.

Toţi experimentatarii de bună credinţă sunt de 
acord cu acest lucru; consumul de polen are o 
repercusiune dintre cele mai fericite asupra stării 
generale. Polenul acţionează ca întăritor, provocând o 
creştere rapidă în greutate şi recuperarea rapidă a 
forţelor la convalescenţi.

Regularizează funcţiile intestinale; provoacă la 
copiii anemici o creştere rapidă şi evidentă a 
concentraţiei de hemoglobină din sânge, de asemenea 
este şi un calmant, deci este recomandabil pentru toţi 
copiii întârziaţi mintali, rahitici, sau cu întârzieri de 
creştere. S-a constatat o creste de globule roşii mergând

până la 25-30% ; şi o creştere a hemoglobinei; în medie 
cu 15%. Ceea ce ne dovedeşte că polenul este un aliment 
excelent, în stare să vindece anemia, cauza a atâtor 
tulburări grave la copii şi adulţi.

Principala calitate a polenului este aceea de a fi 
un regulator perfect al funcţiilor digestive şi intestinale, se 
ştie, de asemenea, că redă şi pofta de mâncare, combate 
stările de slăbiciune cele mai rebele şi cele mai refractare 
oricăror tratamente, combate nevrozele şi depresiile 
nervoase, neuroastenia, afecţiunile prostatei, diabetul, şi 
în sfârşit, că redă virilitatea celor care au pierdut-o. 
Rezultatele, adesea spectaculoase obţinute de numeroşi 
consumatori cărora viaţa modernă le-a dezechilibrat 
sănătatea, stau mărturie. Secretele polenului sunt în 
acelaşi timp secretele plantelor pe care natura ni le-a pus 
la îndemână, la dispoziţie pentru a vindeca multe din 
bolile de care e atinsă omenirea. în aceste condiţii, 
polenul este deci nu numai un aliment viu care şi-a păstrat 
toate calităţile şi toate virtuţile, ci şi un aliment 
superconcentrat s-ar putea spune, de felul căruia nu mai 
avem nici un alt exemplu în natură. Polenul, datorită că 
provine de la nenumărate specii florale, reuneşte 
proprietăţile lor. în realitate este un cocktail de plante 
medicinale pure pe care albinele ni-l oferă fără 
transformări, fără manipulări de nici un fel. Aceasta 
explică eficacitatea sa şi virtuţile sale ca aliment dietetic; 
bun la toate, în sensul eficient în cazurile cele mai diferite, 
în încheiere, vom arăta acţiunea specifică a câtorva 
specii de polen, antibiotic, aparat pulmonar, pofta de 
mâncare, calculi biliari, prostata, calmante, capilare, 
circulaţie articulară şi venoasă, inima, diuretic, stomac, 
stare generala, facultăţi intelectuale, ficat, infarct, 
insomnie, prostata, stimulent, tonic, tuse, ulcere 
varicoase, varice etc. Prin administrarea de polen, cu un 
conţinut bogat în acizi nucleici în stare naturală, fără a 
interveni în nici un fel prin metode fizice sau chimice 
pentru extragerea lor.

Cercetătorii presupun că au imprimat un impuls 
favorabil în regenerarea normală a celulelor, împiedicând 
sau cel puţin întârziind cât mai mult posibil continuarea 
distrugerii cifrului genetic cuprins în moleculele de ADN.

Se crede, pe bună dreptate, că substanţele 
biologice asupra cărora oamenii îşi vor îndrept atenţia 
într-un viitor apropiat, vor începe cu acele substanţe 
conţinute în polen şi aceste substanţe vor avea o aplicare 
atât de vastă, cum nu ne putem imagina la ora actuală. Să 
ne însuşim acest punct de vedere şi credem că suntem 
foarte aproape de acest viitor şi că trebuie utilizate din plin 
aceste resurse terapeutice ale polenului.

Cred că am expus sincera convingere, pe care 
sper să o împărtăşească mulţi din cei ce vor citi aceste 
rânduri.

NELU I. VRANĂU
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7 Z e , b u sSPOBSDmS-au născut: 
ianuarie - iunie 2005

Hoza Diana- Florica, Avram Maria- 
loana, Zavaschi Victoria- Tatiana, 
Hoza Emanuel-Avram, Găluşcă 
Aurelia- Ana, Creţiu Daniela- Maria, 
Isip lonuc, Dumitru lonuţ-Daniel, 
Cobzalău Andrei- Cristian, Motofelea 
Violeta- Maria, Bontaş Dorel-Andrei, 
Paşca Violeta-Alexandra, Ruşti 
loan-Daniel, Ureche Delia Florica, 
Oprea Tiţa Gabriela, Pop Raul- 
Cristian, Rauca Vasile- Florin , 
Ureche Ghiţă-Florin, Bolfă- Isip- 
Ometită Ionela, Ureche Abel- 
Alexandru, Candale Silviu, Buia 
Alexandru- Dorel- lonuţ, Cîrceie 
Vlăduţ- Finias, Rebrişorean Nicoleta- 
Emanuela, Pui Condrate- Daniel, 
Deac Fiorin- Cristian, Mihali Lazăr- 
lonuţ, Pîrlea Tonica- Daniela, 
Candale Anamaria, Balotă Claudiu- 
Marin, Borş Aiexandru-Marius, 
Berende Denisa- Ionela, Bălos 
Silivan, Simionca Teodora- Veronica, 
Chisăliţă losif- Daniel, Ureche lonuţ- 
Aurelian, lluţă Denis- Daniel, Ureche 
Îonel-Cristian, Nuţiu Ciprian- Neluţu, 
Rebrişorean Robert- Cristian, Kîrdan 
Roxana- Viorica, Cărbune loan- 
Lucian, Bontaş Camelia- Maria, 
Mihăilă Mihaela- Georgiana, Cordoş 
Miriam-Rebeca, Ometiţă Bianca- 
Maria, Bolfă Lucreţia- Diana, 
Mureşan Nicoleta- Minodora, 
Vărărean Miruna, Vărărean Răzvan, 
Ometită Cristina- Alexandra- *

Margareta, Cîrdan Manuel- Viluţ, 
Algeorge Cristina

Să crească mari, frumoşi şi 
sănătoşi!

S-au căsătorit: 
ianuarie - iunie 2005

Tahâş Constantin cu Avram Cristina 
Ometiţă Lazăr cu Candale Maria 
Sidor Căiin-Valer cu Hădărău Saveta 
Safta Gabriel-Paul cu Amitroae Mihaela- 
Georgeta
Avram Octavian -Dan cu Deac Adina 
Dumitru Silvestru cu Boşi Marina-Georgeta 
Sidor lochim-Petru cu Pop Maria 
Timiş Alexandru-Toader cu Găluşcă Lenuţa 
Hodoroga Viluş-Vasilică cu Pop-Buia Floarea 
Pop Cristian-Andrei cu Rebrişorean llişca 
Hădărău Titus-Tiberiu cu Pârlea Dorina 
Croitor Alexandru cu Croitor Silvia-Maricica 
Bureacă Onisim-Ovidiu cu Dâmban Florica 
Praiea Aurel cu Cârceie Leontina 
Andronesi Dumitru cu Scundea Ileana-Maria 
Pop Daniel-Vaientin cu Deac Augustina
Chisăliţă Gavrilă cu Bolfă Aureliai

Cărbune Gabriel cu Bîrta Victoria
Pui Titu cu Croitor Adina-Maria
Mureşan Florea cu Cârdan Ileana-Augustina

Le dorim casă de piatră!

Au decedat: 
ianuarie - iunie 2005

Croitor Filon - 75 ani, Vranău Grigore - 65 ani, 
Ometiţă Mihail - 56 ani, Isip Vasile - 49 ani, 
Praiea Docea - 73 ani, Rauca-Hădărău llişca -
81 ani, Lorinţiu Olimpiu - 77 ani, Leonte Paîagia - 
75 ani, Croitor Vasile - 75 ani, Cortojan Laura -
82 ani, Sângeorzan Vasile - 72 ani, Motofelea 
Iftinia - 81 ani, Morozan Iftinia - 68 ani, Hangea 
Rodica-Adina - 53 ani, Lorinţ Mihai - 97 ani, 
Hodorogea Victoria - 61 ani, Cărbune Mărioara -
80 ani, Găluşcă ioan - 79 ani, Ureche Grigore - 
70 ani, Mureşan Filon - 74 ani, Creţiu Grigore -
81 ani, Andronesi Aurelia - 85 ani, Urs Liviu - 55 
ani, Cristurean Ioan - 39 ani, Lorinţiu Mărioara - 
66 ani, Lorinţiu Sabin - 72 ani, Buia Vasile - 70 
ani.

Să le fie ţărâna uşoară!

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

ORIZONTAL:

1) Sport, în care România a fost campioană mondială de 

mai multe ori. 2) în oraşele mari, cu suporteri disciplinaţi, 

participarea la meciuri- mai ales de fotbal este dinainte 

asigurată prin ... plăţi anticipate. 3)Team românesc Este 

supranumit şi „oraşul academicienilor". 4) Apariţii 

surprinzătoare Duză fără legătură! 5) Telceanu Duţu 

Păsări de pradă Interjecţie. 6) a aerisi Sportul naţional al 

românilor. 7) Localitate în Ucraina Hotărâre (înv.). 8) 

Acesta (pop) Fluviu în Rusia. 9) Vasâlca Maria Instituţie 

de bază a învăţământului mediu. 10) Prima femeie 

Serviciu de patru ore de la anumite locuri de muncă.

VERTICAL:

1) Ţinută vestimentară obligatorie pentru anumite locuri 

de muncă Are ca efect mărirea nedumeririi. 2) Elemente 

din strategia sau tactica de desfăşurare a unei întreceri 

sportive. 3) Rezultatul muncii unui elev (sau a unui sportiv, 

în tematica noastră) Autoarea recompensei (notei) de 

mai sus. 4) Drum naţional (pres.) Sport, care poate fi de 

agrement, de amatori, dar şi de profesionişti. 5) Mult prea 

uzată. 6) Gustul înfrângerii (pl.) Incintă pentru 

antrenament. 7) Denumirea cronicară pentru polonezi 

Debut sonor pe scena vieţii! Unsoare de gătit! 8) Bucăţică 

de sare! Atac oblu pe poartă. 9) Perioada cea mai 

frumoasă a tineretului studios. 10) Acţiune de creştere şi 

formare a vlăstarelor unei naţii Metalul cel mai de preţ, 

laurii învingătorilor.
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0  SCRISOARE DIN MAIERU CĂTRE LIVIU REBREANU
a *

7 * A -dx s n 4 . Âi

fe b .

Ajuns la capătul ediţiei critice Rebreanu - al cărui ultim 
volum 23 a fost cules de trei studenţi din Beclean, vegheaţi în 
munca lor de tânărul confrate Andrei Moldovan , era firesc să ne 
aplecăm şi asupra uriaşului fond epistolar de la Academia 
Română, cu mii de scrisori adresate romancierului, pe p a r c u r s u l “L."* w '"4** “  *  
unei jumătăţi de secol. Cele mai vechi misive datează din 1908,-- *'•* a -  w  ^  - *
când fostul ofiţer de honvezi se reîntoarce pe meleagurile natale, ^ t’ T “.
reînnodând prieteniile din anii copilăriei, lărgind cercul vechilor 1 ' 
amici cu noi cunoştinţe: prin satele în care a lucrat ca umil ~
amploaiat pe lângă notari someşeni.Afirmându-seîn capitala ţării, v  ~.w,-. £ - . . . . j .. . ■ r, T j ^
el va dobândi cum se ştie - înalte demnităţi, care l-au pus în 
contact cu majoritatea confraţilor săi, precum şi cu alţi oameni de 
cultură ai epocii sale.

Nici nu s-ar fi putut altfel, câtă vreme, pe parcursul vieţii, 
lui a condus mai multe reviste şi ziare, fiind de două ori director 
general al teatrelor, preşedinte longeviv al Societăţii Scriitorilor 
Români, conducătorul Direcţiunii Educaţiei Poporului etc.

De reţinut că pe întregul itinerar profesional, a menţinut 
legăturile cu cei lăsaţi în urmă la propriu şi la figurat, dovadă 
relaţiile cu vechile sale cunoştinţe, la care nu o dată ne-am referit 
în scris. La rândul lor, someşenii nu l-au uitat, cultivând bune 
raporturi, exemplul cel mai edificator oferindu-ni-se de către 
membrii familiei Cioarba.

Tot din Maieru, "cel mai bun prietin din copilărie" cum se 
autocaracterizează Dumitru Boşca-, îi scrie la 10 mai epistola 
ce-o reproducem mai jos, lăsând spaţiu deschis unor viitoare 
comentarii celor care, cu siguranţă, cunosc azi mai bine decât 
noi vechile amiciţii. Sperăm totodată să apară noi documente, 
existând dovezi certe că, pe parcursul anilor, Rebreanu a răspuns 
în scris diverselor solicitări.

NICULAE GHERAN
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Dragă Liviu,
Maieru, 10 mai 1926

Cred că mă vei ierta că te necăjesc şi eu - cel mai bun prietin al tău din 
copilărie, dar soarta mă duce să mă adresez la tine. Dacă îţi mai aduci aminte 
de adunarea dăscălească din Feldru, 1908, nov[embre], căci erai demis din 
armată, ne-am întâlnit In acel sat, unde m-ai întrebat de subiecte "ce scriu". E 
mult de atunci! Tu ai trecut în lumea crailor de litere, eu am rămas tot acel 
simplu scriitor de teatre ţărăneşti, pe care şi azi le scriu, şi le scot la iveală cu 
bătrânul Baciu de la Lugoj. Am scoasă vreo 12 şi lucrez mereu. Una. Un Bărbat 
pentru o haină ruotă s-a jucat şi la Teatrul Naţional din Cluj din stagiunea de 
iarnă, 1923. De prezent lucru la un fragment din I.A. Basarabescu, Ovidiu 
şicamă. improvizat pentru elevii de şcoală şi adulţi dându-i titlul Advocatul 
păcălit. Mai lucrez la Grofoaia Ileana Gaftone, fosta noastră protectoară pe 
vremuri, op impus mie de un inspector şcolar şi pe care îl dau gata până la 30 
l[una]c[urentă].

Din toate acestea, şi din cunoştinţele tale, vezi că nu sum un trântor 
pe lângă că sum şi învăţător la o şcoală neîmpărţită, în Anieş.

Acum să-ţi spun alta. In august anul trecut m-am îmbolnzvit de 
osteită la falca dreapta inferioară, aşa că a trebuit să fiu operat chiar de 2 ori. 
Operaţiile însă nu au succes îndeajuns, aşa că va trebui să mă supun la o a 3-a 
dacă voi fini cu cursurile. în urma operaţiilor am primit defect în vorbire aşa că 
nu pot pronunţa corect şi la înţăles mai multe cuvinte şi aşa nu pot propune în 
clasă. Din sept[embriej- martie, am fost în concediu, acum sum iarăşi la 
catedră dar mă chinuiesc grozav. Având 21 de ani de serviciu nu m-aş duce 
prea repede în penziune, aşi mai servi în învăţământ, bineînţeles, 
extraşcolar.

Te rog, deci să intervii pe lână Goga, cu care cred că eşti prieten - 
deşi nu în politică - să-mim faci rost să mă numească subrevizor de control în 
plasa Sângeorz, ca să Fiu aproape de moşnegii mei, cari sunt slabi, eventul 
revizor pt. activitatea extraşcoiară în judjeţul] Năsăud, în Rodna sau acasă, 
până când voi fi deplin restabilit când iarăşi mă voi întoarce la catedră.

Cred că în amintirea prieteniei noastre • de-ţi va sta în putinţă vei 
face atâta pentru mine.

Sărutând mâinile D-nei şi mulţumindu-ţi înainte rămân până la
revedere
Al tău vechi prieten Dumitru Boşca
[Plic galben folosit şi în administraţie, adresa] [Dsale D-lui Liviu Rebreanu 
scriitor, Bucureşti, Teatrul Naţional, trimisă recomandat din Maieru, judeţul 
Bistrita-Năsăud, D. Boşca.
B .AÂ nr. 1112.312]

SĂRBĂTORI FERICITE!
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cA aw>a . cAjw m .
Pentru cei mai mulţi dintre oameni, averea e 

principalul scop al vieţii. Avea dreptate Horaţiu: unde 

se grămădesc banii, vin şi grijile. Iar Shopenhauer: 

avuţia e ca apa sărată: cu cât se bea, cu atât aţâţă 

setea. Parafrazându-I pe Vlahuţă, aş zice şi eu că am 

observat la mai toţi oamenii bogaţi un fel de 

seriozitate întunecată, un aer grav, o căutătură 

încărcată de grijă. Parcă mereu ar face socoteli în 

gând. Bieţii oameni! Săracii bogaţi!

Adeseori plictiseala este nenorocirea celor 

bogaţi. Cine doreşte mult, are nevoie de mai mult şi 

ajunge tocmai prin aceasta foarte sărac şi de 

compătimit. Goana după avuţie e ca râia: cu cât o 

scarpini mai mult, cu atât se întinde mai tare.

Tolstoi era un om bogat dar afirma că dacă 

există câte un om pe lume care se răsfaţă din belşug 

se află undeva altul care moare de foame.

„Nici sărăcia nu poate înjosi sufletele mari, 

nici bogăţia nu poate înălţa pe cele josnice”, zicea, cu 

dreptate, Vauvenargues. Şi tot el: cine doreşte mult 

are nevoie de mai mult şi ajunge tocmai prin aceasta 

foarte sărac şi de compătimit. Dar omul care nu 

doreşte decât ceea ce poate dobândi cu chibzuinţă, e 

de o bogăţie rară. Atât Biblia cât şi majoritatea 

înţelepţilor lumii ne îndeamnă la echilibru şi 
cumpătare. A avea comori bogate nu înseamnă 

nimic. Ceea ce este important e a nu avea dorinţe 

care să întreacă puterile noastre. „Aura sacra fames!" 
Blestemata sete de aur. Prin aceste cuvinte Vergiliu 

înfierează pe cei lacomi de avere, pe cei care în 

goana lor aprigă pentru bogăţie se abat de la normele 

morale, calcă în picioare virtuţi, sentimente, principii, 
făgăduieli, drepturi sfinte. Bogăţia materială se 

asociază de cele mai multe ori cu avariţia. Zgârcenia 

pierde totul, vrând să câştige totul. Fabulistul francez 

La Fontaine, inspirat de o învăţătură a lui Esop în care 

se spune că un om nesăţios avea o găină care îi făcea 

ouă de aur, a scris fabula „Găina şi ouăle de aur”. 

Sperând că în pântecul ei avea şi măruntaie de aur, 

omul a spintecat cu lăcomie pasărea, dar n-a 

descoperit nimic din ce căuta. Tâlcul acestei 

întâmplări: goana oarbă după cât mai multă avuţie te 

face să pierzi şi puţinul ce-l aveai.

Românii spun: „lăcomia pierde omenia”, 

sau: „găina vecinului întotdeauna îi curcă”, sau: „toţi 

se plâng de bani, da de minte nimeni", sau: „Lacomul 
nu zice-ajunge/ Oltu-n gură de i-ar curge!"

S o p h o c le s  spune  tra n ş a n t: a ve rea  

dobândită prin vicleşug şi-n chip nedrept, nu e 

durabilă.

O învăţătură indiană din Pancatantra spune: 

Dăruirea, folosinţa şi pierderea sunt cele trei stări ale 

averii. Cine nici nu dă nici nu foloseşte, aceluia îi 
rămâne doar starea a treia... Ori Riegner în a sa 

Oxiensurna: „Eu consider o nenorocire tot ce se 

dobândeşte cu trudă, se posedă tremurând şi se 
pierde cu durere”.

Să încheiem cum am început, adică tot cu 

Horaţiu: „Vivitur parvo bene” Se poate trăi bine şi cu 

puţin.

ION DELAMARGINĂ

Ţăranul Ion Ursa l-a găzduit pe învăţătorul
Vasile Rebreanu

Se ştie cât de strânse au fost legăturile de 
prietenie pe care marele romancier Liviu Rebreanu şi 
familia acestuia le-au avut cu oamenii de pe frumoasa 
valea llvelor.

Despre o astfel de legătură din toamna anului 
1908 ne propunem să relatăm în rândurile ce 
urmează.

" în  m u z e u l u i  
"C u ib u l v is u r ilo r "  d in  
Maieru păstrăm printre 
a l t e l e  ş i  o f o a r t e  
interesantă scrisoare a 
î n v ă ţ ă t o r u l u i  V a s i l e  
Rebreanu, tatăl scriitorului, 
pe care o publicăm mai jos.
A m ai fo s t p u b lic a tă  
fragmentar, dar n-a fost 
niciodată comentată.

După pensionare, 
învăţătorul continua să se 
izbească de priva ţiun i 
materiale şi găsea greu 
alte surse de câştig pentru 
a - ş i  p u t e a  î n t r e ţ i n e  
n u m e r o a s a  f a m i l i e .
Câteodată era silit să-şi ia 
lumea în cap şi să accepte, 
temporar, diferite posturi 
modeste de funcţionar 
român într-o îm părăţie 
străină.

Astfel, în toamna 
anului 1908, s-a angajat ca pontator pe şantierul de 
construcţie a căii ferate llva Mică-Vatra Dornei, în satul 
Poiana Ilvei. Agăsit găzduire în casa ţăranilor Ion Ursa 
şi Maria, născută David, la care a stat cu chirie mai 
bine de o lună de zile.

Familia Rebreanu se mutase din Maieru la 
Prislop încă din octombrie 1898.

Gazdele din (Sâniosif) Poiana Ilvei, pentru un 
scurt răstimp din toamna anului 1908, erau chiar 
bunicii dinspre tată ai semnatarului acestei relatări. 
Era considerată o familie fruntaşă. Bunicii mai aveau 
în "cvatir" încă un funcţionar cu numele Comşa, din 
llva Mare, aşa cum reiese din amintita scrisoare. 
Referindu-se la meniu, învăţătorul observă cu umor: 
"Costul (meniul, n.n.) e românesc: dimineaţa lapte din 
greu cu pită de mălai, la amiază mămăligă cu ratotă 
(omletă, n.h'.), brânză, lapte, kapusztă, seara iarăşi 
aşa". Bunicul meu, Ion Ursa, spunea în repetate 
rânduri o glumă bună despre cele trei mese ţărăneşti: 
dimineaţa, pită cu lapte acru, la amiază-lapte acru cu

pită şi sară cotoz (adică aceeaşi mâncare în amestec, 
n.n.).

Scrisoarea dascălului, adresată familiei sale 
din Prislop, ne dezvăluie şi alte aspecte semnificative. 
Ion Ursa era un om isteţ şi hâtru, înzestrat cu darul 
povestirii şi al glumei, un fel de Ion Creangă al Poienii.

în sat mai era cunoscut sub numele 
de Ion a Corţoiului, iar copiii îi 
ziceau "omul cel frumos". Avea 
dragoste de carte, luase "primu- 
ntâi" în şcoală. împreună cu bunica 
Maria au avut zece copii. La data 
când "dascălul "Răbrean" le era 
chiriaş, erau născuţi doar primii trei: 
Ana, Zaharie şi Augustin, ultimul 
fiind tatăl meu. E limpede, deci, că 
familia mea, prin acest episod 
biografic, se poate mândri cu un 
secol de admiraţie faţa de familia 
Rebreanu... Când eram elev de 
liceu şi apoi student, în familia 
noastră se vorbea mereu cu 
respect înalt, despre fiul dascălului 
care ajunsese un celebru scriitor 
român. Bunicii ne arătau locul din 
"casa dinainte" unde lucra dascălul 
şi cărarea pe care acesta mergea 
dimineaţa "la ştrec" (linia ferată, 
n.n.).

Din scrisoarea amintită se 
poate deduce că încă o dată familia 
dascălului o ducea greu la Prislop, 

străduindu-se cu toţii să lupte pentru supravieţuire. 
Pensia tatălui era departe de a fi destulă pentru 
acoperirea nevoilor.

în scrisoare nu se face nici o referire la Liviu, 
viitorul romancier, ci numai la fraţii lui mai mici, după 
cum se ştie, acesta era "pe acasă", abia dezertase din 
armată, urmând să fie slujbaş pe la primăriile din 
Măgura Ilvei, Nepos sau Nimigea...

în acelaşi timp este impresionantă grija 
exemplară a tatălui pentru cei de la Prislop şi pentru 
toate rosturile gospodăreşti de acasă, până la 
amănunt. în scrisoare sunt amintite demersurile făcute 
la mai marii zilei pentru sporirea pensiei, drumurile pe 
care le va face în acest scop, după ce se va întoarce 
acasă, la Bistriţa, la Cluj etc.

Publicăm mai jos această edificatoare 
epistolă. Păstrăm, ortografia de la începutul secolului 
trecut.

-continuare în pag.5-
SEVER URSA
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Maieru -  file de monografie (38)
Revenim asupra unei afirmaţii mai vechi din acest serial 

monografic potrivit căreia, acoio unde lipseşte documentul scris, pot vorbi 
legendele, basmele, baladele, într-un cuvânt, folclorul local.

De fapt, în paralel cu această lucrare, năzuim să alcătuim şi o 
astfel de monografie folclorică a localităţii acesteia atât de dragi lui 
Rebreanu. Piese folclorice ca: „Dafina şi tătarii", „Mărioara şi tătarii”, 
„Haiducul Niculiţă", epistole versificate din primul război mondial şi altele, 
pot întregi ia un moment dat sursele cercetate.

Printre piesele folclorice culese în perioada 1960-1970 de 
către subsemnatul, se găseşte şi legenda .Plugul cu boii de aur”, auzită 
de la Docea Jădoaia (Jarda Dochia), în vârstă de 81 de ani, în 1968.

Transcriem mai jos această legendă în varianta ei cea mai 
cunoscută în localitatea Maieru:

într-o pădure vecină cu satul nostru locuia un pădurar cu 
nevasta lui şi cu cei patru copii ai lor. Erau foarte săraci. Adesea, 
pădurarul le spunea copiilor săi: - Hei, dragii mei, dacă aş avea eu boii şi 
plugul de aur, am scăpa şi noi de sărăcie. Copiii cereau tatălui lor să le 
spună unde se află o asemenea minune? Le-a spus că era pe vremuri pe 
aici un fecior voinic şi frumos, pe nume Troian. Toate fetele l-ar fi vrut de 
bărbat, dar el iubea pe ascuns pe Arsinica, o fată săracă şi foarte 
frumoasă. Apăru Zâna Florilor care, atingând cu mâna pe cei doi tineri, îi 
prefăcu în doi trandafiri: unul alb şi altul roşu. Atingând boii şi plugul, aceşti 
începură să strălucească precum soarele, căci se făcură de aur. Zâna i-a 
strigat mamei feciorului: - Acum satură-te de aur! Căci aceasta ar fi vrut o 
noră bogată, nu pe Arsinica. Mama îşi smulgea părul de durere. Vru să 
sărute trandafirii, dar aceştia o înţepară crunt cu spinii lor.

în supărarea ei, mama îngropa plugul cu boii de aur într-o 
peşteră adâncă, săpată de strămoşii noştri daci la poalele Măgurii din 
Sus. Acoperi intrarea cu o uşă de aramă şi cu patru lacăte cât cuşmele de 
mari. Crescură iarba şi rădăcinile copacilor încât n-au mai găsit intrarea în 
peşteră. Copiii pădurarului au fost trimişi la culcare, dar nici unul n-a putut 
adormi. Noaptea, cel mai mare, Lisandru, dispăru fără urmă. Apoi, în 
nopţile următoare, ceilalţi, pe rând: Aurel, Comei, apoi Dan, cel mai mic.

Lisandru se îndreptă spre Dragomana, către Soare-Răsare, 
Sluji un an întreg unui vultur uriaş care-i ieşi în cale. îi păzea puii. Vulturul, 
mulţumit de slujba flăcăului îi dăruieşte acestuia o pană de aur cu care va 
putea deschide unul dintre obiectele peşterii.

Aurel, al doilea fiu al pădurarului, plecă spre Soare-Apune. 
Seara, se culcă într-o peşteră din Măgura Porcului. îl găzdui un iepure 
mare, căruia îi scoase un spin din picior. Iepurele îl duse la palatul său. 
După multe şi grele peripeţii trecu Someşul către peştera din Măgura de 
Sus. Avea la el o gheară de iepure pentru al doilea lacăt.

Al treilea flăcău, Cornel, plecă şi ei să-şi încerce norocul. El a 
pornit spre Poiana, trecând prin Hănţoaia. Un vârtej uriaş de vânt îl luă pe 
sus ducându-l în Ţara Vânturilor. Vârtejul era Zefir, care-l găzdui bine pe 
Cornel, în palatul său. Rămase un an argat al lui Zefir, care-i dădu o cheiţă 
de aur pentru al treilea lacăt al uşii peşterii.

în ziua a patra, Dan, flăcăul cel mai mic al pădurarului plecă şi 
el să-şi caute norocul. O apucă pe Valea Caselor, spre Muncel. Merse 
până ajunse la un lan de secară uriaş. Poposea însetat la o fântână cu 
cumpănă. Aici dădu de o broască mare, verzuie care avea pe cap o 
cununiţă de perle. Broasca avea gura cusută cu un fir roşu de mătase. 
Dan îi deschise gura. îl primi în palatul ei. Broasca îi spuse că a patra 
cheie se găseşte pe fundul lacului Lala. După multe greutăţi găseşte 
cheia. Se întâlneşte apoi cu fraţii săi în preajma peşterii cu comoara cea 
mare...

La început n-au dat de uşa peşterii. Le ieşi înainte un 
moşneag pe care îl chema Duhul Codrilor. Moşneagul îi conduse la o 
stâncă înaltă şi, înlăturând ierburile, au dat de o uşă mare de aramă. 
Fiecare dintre fraţi deschise câte un lacăt. Peştera era luminată ca ziua de 
lumina plugului şi a boilor de aur.

într-o bună zi, când pădurarul şi soţia sa priveau prin geamul 
căsuţei, numai ce văd pe cărare un foc strălucitor apropiindu-se. De ce se 
apropia, de aceea înţelegeau că focul aceia nu-i foc ca focul, ci-i chiar 
plugul cu boii de aur, adus cu opintele de cei patru feciori. Cu toţii simţiră o 
mare bucurie.

Şi coliba lor s-a prefăcut pe dată într-un palat strălucitor.
Această legendă, în variante mai scurte, se poate auzi şi 

astăzi despre Măgura de Sus din epoci îndepărtate, sau cu vremurile 
când năvăleau tătarii şi se ascundeau comorilor tot în Măgura de Sus, cât 
şi prin toponimia atât de familiară măierenilor constituie un preţios 
document istoric şi folcloric.

Poetul Iustin llieşiu a publicat-o in extenso în voi. „Folclor din 
Transilvania" texte alese din Colecţii inedite, III, 1967, Editura pentru 
literatură, Bucureşti, pp. 376-391.

SEVER URSA
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5LJMIYA HARUYA. 
TR A D U C Ă TO R U L, l u i  r e b r e a n u ,  l a  m a ie r u

încă din luna iunie 1982, scriitorul japonez Sumiya 

Haruya şi traducătorul romanelor ton şi Pădurea spânzuraţilor în 

limba niponă a vizitat pentru prima oară Maierul, răspunzând la 

invitaţia semnatarului acestor rânduri. Adoua vizită a sa are loc în mai 

,2000,
Corespondenţa dintre noi durează din anul 1982, Am fost 

şi sunt impresionat de modul corect în care şi-a însuşit limba română. 

Aînvăţat-o, zicea el, de dragul lui Eminescu, Rebreanu, Eliade... în 

anul centenarului marelui romancier, 1985, Sumiya Haruya a tradus 

romanul jon într-o splendidă versiune niponă. De atunci a mai tradus 

Pădurea spânzuraţilor. în prezent lucrează la traducerea romanului 

„Âdam şi Eva". „Răscoala" era tradusă încă din anii ’70 de scriitoarea 

japoneză MicicoYoda.

Aşa cum am arătat (vezi revista Cuibul visurilor, anul I, 

numerele 3/aug. 1966 şi 5-6, maiiunie 1998), traducătorul lui 

Rebreanu îşi aminteşte: „Pentru prima oară am fost în comuna 

Maieru în anul 1982. Afost o călătorie de documentare. Pe atunci mă 

ocupam cu traducerea romanului ton şi simţeam nevoia cunoaşterii 

directe a atmosferei din ţinutul grănicerilor, ca să-mi perfecţionez 

stilul traducerii. Protagoniştii din roman m-au impresionat prin 

caracterul lor hotărât, dragostea lor pentru pământ şi neam, mândra 

lor de oameni liberi. Mi se părea că este ceva aparte. Liviu Rebreanu 

face parte dintr-o familie grănicerească şi spune că mai toate 

personajele din proza sa sunt preluate din „Cuibul visurilor”, din 

Maieru. Mi-am zis că acolo, la grăniceri, trebuie să fie cheia 

farmecului romanului şi nu mai puteam rezista dorinţei de a vizita 

ţinutul. Era 4 mai, în toiul primăverii, şi Valea Someşului îmi era 

blândă şi primitoare. Pământul bine îngrijit semăna cu peisajul ţării 

mele şi mă bucuram să constat dragostea oamenilor pentru 

pământul strămoşesc. Dl. Sever Ursa m-a invitat lângă formaţia 

folclorică Cununa şi la expoziţiile Muzeului sătesc. Muzeul n-avea 

etaj. Electricitatea s-a întrerupt şi, sub lumina misterioasă a 

lumânării, Liviu Rebreanu ocupa un colţ... Directorul nu obosea de a- 

mi explica despre viaţa de aici a lui Rebreanu şi planurile de a 

îmbogăţii expoziţiile."

... Şi Sumya Haruya continuă: „Cu şapte ani mai târziu, în 

anul 1989, am revenit aici şi am fost uimit de chipul impunător al 

muzeului, acum cu etaj, cu o sală specială pentru Liviu Rebreanu. Mi- 

a spus că la construcţie au contribuit înşişi profesorii şcolii generale. 

Se pare că muzeul a fosţjealizat fără subvenţii din partea celor de 

sus. Măierenii, foarte amabili faţă de un vizitator din Extremul Orient, 

sunt şi îndrăzneţi, cu spiritul solidarităţii şi independenţei. Tradiţia 

grănicerească e vie. Cu alţi şapte ani mai târziu, spre marea mea 

surpriză, aflu că aţi înfiinţat o revistă de calitate. Cuibul visurilor lui 

Rebreanu mi se dezvăluie astăzi ca o piatră nestemată culturală. Am 

parcurs caietul meu de călătorie şi aflu, spre bucuria mea, că cei doi 

inşi care m-au condus la hotelul Hebe sunt astăzi directorul şi 

redactorui-şef al revistei. Oamintire foarte vie..,"

întrebat atunci dacă e adevărat că romanul Jon în 

traducerea lui a avut succes Sumiya Haruya, mi-a răspuns: „ Cred că 

se poate spune aşa. Versiunea japoneză a apărut la editura 

Kobunska din Tokyo, la centenarul autorului". De fapt, Asociaţia 

traducătorilor din Japonia i-a decernat un premiu pentru cel mai bun 

volum de traducere din acel an la sectorul beletristică. Nu e vorba 

doar de un succes de librărie. Cititorii aleşi au descoperit marele 

geniu.

în cadrul aceluiaşi interviu, Sumiya Haruya se arată 

foarte interesat şi de Mircea Eliade, din care a tradus Domnişoara 

Cristina, Secretul doctorului Honiaberaer şi Unsprezece trandafiri. 

Era pe terminate cu Nopţile de sânziene. Maitrev şi Proza fantastică 

(voi. I şi II), Adela Popescu, între noi-timpul (volum de poezie în ediţie

bilingvă), apoi din Gib Mihăiescu, E. Barbu şi D. R. Popescu.

Amănunte despre vizitele japonezului la Maieru dă şi Icu 

Crăciun în articolul său Sumiya Haruva a revenit la Maieru (C.V., nr. 5-6, 

iunie 1998). Astfel, aflăm că a călătorit şi în Maramureş şi Suceava. Se 

arată din nou impresionat de cultura noastră tradiţională. Avea deja 69 de 

ani, îşi pierduse de curând soţia. în amfiteatrul muzeului ne-a vorbit într-o 

românească curentă despre istoria, culturală şi religia ţârii sale. A adus 

atunci, pentru muzeul măierenilor, proaspăta traducere a Pădurii 

spânzuraţilor în japoneză. Mărturisea cu acel prilej că întâlnirea cu 

această capodoperă rebreniană s-a întâmplat în 1980, când scriitorul 

Horia Aramă călătorise în Japonia şi i-a dăruit-o, cu menţiunea „aceasta 

este o operă importantă pentru literatura română”. A fost adânc 

impresionat de aventurile lui Apostol Bologa, a vizitat cu înfrigurare 

localităţile de pe Valea Trotuşului vorbind cu cei care l-au cunoscut pe Emil 

Rebreanu, fratele scriitorului. A văzut şi monumentul închinat lui Emil. 

Traducerea romanului Pădurii spânzuraţilor a apărut în 1997, bucurându- 

se de succes deosebit la cititorii japonezi.

Scriitoarea lolanda Malamen, publică în săptămânalul „Ziua 

Literară” al Uniunii Scriitorilor, nr. 132,27 nov. 2004, un amplu interviu cu 

traducătorul japonez, subliniind de la început sârguinţa cu care aceasta a 

învăţat româneşte. Din Mircea Eliade a mai tradus, între timp, Şarpele. 

Ghicitor în pietre. Aflăm că în oraşul său natal, Maebaschi, l-a avut ca 

precursor pe poetul Sakutaro Hagiwara care a constituit modelul său 

poetic. Are în proiect şi traducerea lui Urmuz, ceea ce înseamnă un act de 

mare curaj. Mărturiseşte că l-a descoperit pe Urmuz în primii ani când a 

început să citească literatura română şi că a fost profund impresionat de 

spiritul „absurdului”, precedându-l chiar pe Tristan Tzara. Aceasta 

înseamnă că literatura română a realizat încă de pe vremea Primului 

Război Mondial o sincronizare cu occidentalul, o parte din ea fiind chiar 

mai avangardistă decât Occidentul. După cum am aflat şi din scrisorile pe 

care mi le-a trimis Sumiya Haruya, traducerea autorului amintit i s-a părut 

cea mai grea, Japonezul relatează studiile liceale şi universitare pe care 

le-a încheiat ia Tokyo. în facultatea a ales până la urmă limba şi literatura 

franceză. După ce a absolvit facultatea, abia la 40 de ani (1975), a 

descoperit România şi limba română. România i se pare un loc aparte, o 

ţară europeană, menită să unifice Orientul cu Occidentul. Japonia, de 

asemenea, o ţară cu tradiţii îndelungat orientale a realizat o societate sau 

o civilizaţie de tip occidental. Pentru cunoscătorii japonezi, literatura 
-continuare în pag. 4- SEVER URSA
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M i t i c a

D E B U T
ŞCOLARUL

MEMORANDUM
Plouă cu lacrim i de cristal 
A tunci când noaptea plânge,
Totul e cuprins de-un val 
Ce varsă num ai sânge.

E frig aici în c im itir 
E spaim ă şi durere,
Ceva caut fără rost 
Şi regăsesc tăcere.

Păşesc adânc peste străm oşi 
jsiu le-au răm as doar oase 
In am intirea lor să m or 
De nu m ă-nvăţ a coase.

Brusc lim ba mi se moaie 
Urechile mă dor 
O haită de cuvinte 
Mă saltă -isp ititor

O stea ne-a spus adio 
Nu o să-i sim t lipsa 
Atâta tim p cât noaptea 
Nu dom ină eclipsa.

DEZVĂLUIRE

In pahare de ruşine 
Eu îm i scald im aginea 
O m enirea dur ma judecă 
Sunt în fond un fulg de nea.

Ghiare reci mă m ângâie 
A lim entându-m i întristarea 
Nici în păm ânt nu pot s-ascund 
Ce-m i d irijează starea.

jyl-aplec străin peste ghin ion 
II regăsesc ca ideal 
M i-a"devenit un bun prieten 
Trăindu-m i viaţa inegal.

Acelaşi eu păşesc în um bră 
De soare sura m-am  lepădat 
Neacceptat de toată lum ea 
Nu mă consider luminat.

VALENTIN CROITOR cl.
a XI l-a

Astăzi plec la şcoală 
Fără jucării în poală,
Să învăţ carte
Să ajung cât mai departe.

Am  penar înch is cu cheie 
Şi-n ghiozdan,
Lângă penar,
Un mic, frum os dicţionar

DEAC ANU TA 
c l . . IV-a

MAMA

Mam a mea e o bogăţie,
Ce are-o-ntreagă-m părăţie;
Este foarte valoroasă 
Şi com oara noastră-n casă;

M am a mea este-o com oară 
în sătuc şi-n a mea ţară,
Ea este m ăicuţa mea,
Şi în veci n-o voi schim ba.

Are-un zâm bet blând şi lin,
Un corp fin şi cristalin!
Zâm betul mă încălzeşte,
Dragostea ei mă topeşte.

S IDO R ALE XAN D R A M ANUELA 
cl IV-a A

Epigrame literare 
LIVIU REBREANU

Satul i-a fost şantier şi-a ltar 
şi l-a purtat în osanele.. 
în M aireu, avea un sanctuar, 
şi „Cuibul V isurilo r sale"!

Dreptate-a vrut pentru proscris, 
ţăranului i-a rid icat icoane..
Poruncă e în to t ce a scris:
- „R idică-te, Ioane” !

Satului i-a pus pe umeri a lt zăbun, 
din pănură de m uncă şi de zoală.. 
din setea de păm ânt şi de răzbun; 
în „Ion" şi în „Răscoala"!

A  refuzat să tragă în confraţi, 
conştiin ţe i înă lţându-i steagul., 
eroii lui, în tragedia din Carpaţi, 
au preferat, mai bine, ştreangul!

Ţăranii lui, nu sunt figuri de ceară, 
ci conştiin ţă dură şi adâncă..
-n furtună treji, ce n-au să piară,
Sfinxi, ciopliţi în crem ene şi stâncă!

Prinos aduce altarul artei, 
epopeic a-nălţa t poporul., 
şi-a pătim it cu im pilaţii soartei; 
ca şi cu Iţic Ştrul, cu „dezertorul"!

AU R EL CLEJA 
mai 2002

-urmare din în pag. 3-

S U M IY A  H A R U Y A ,
TRADUCĂTORUL. LOJI REBREANU, l_A MAIERU

română a intrat într-o fază foarte interesantă, cu o problematică la fel de interesantă. Ca unuia căruia îi e cunoscută literatura lui Mircea 

Eliade, el poate face evaluări comparative. Este convins că în timpul comunismului scriitorii, intelectualii au fost obligaţi să creeze ceva ce nu 

era autentic, departe de valorile universale, .ştiu, de pildă, că revista „România literară" de atunci avea pe prima pagină portretul 

conducătorului. Aşa a fost urâţenia, sacrificiul, într-o lume hâdă. De la pagina a doua însă, era publicată literatura autentică. în felul acesta 

scriitorii şi-au elaborattehnica exprimării în situaţii dramatice. Acum nu mai există o astfel de alienare”.

întrebat fiind de către amintita scriitoare dacă ar găsi puncte comune între cele două culturi, japoneză şi română, cum le-ar 

defini, Sumiya Haruya răspunde: „Pentru noi, japonezii, cultura este influenţată de budhism. Avem impresia că societatea civilizaţiei 

europene are un caracter mai netolerant. România şi în privinţa aceasta e mai aparte". E de părere, de asemenea, că literatura s-a străduit 

să răspundă ia toate întrebările şi că ceea ce n-a reuşit până acum a fost împăcarea popoarelor cu alte tradiţii şi cu aite credinţe.

Se cuvine să-i fim pe deplin recunoscători lui Sumiya Haruya pentru inestimabilele servicii pe care le aduce literaturii şi culturii 

române şi cunoaşterea acesteia pe meridianele îndepărtate ale lumii.

P.S. Coincidenţă memorabilă. Tocmai încheiam acest articol când, în ziua de 4 nov., a.c„ Sumiya Haruya intră în casa mea, 

venind dinspre Cluj-Napoca! A fost o zi şi o seară înaltă. A patra oară când scriitorul vizitează „Cuibul visurilor", l-am luat, bineînţeles, un 

interviu pe care îl vom publica în numărul următor al revistei noastre.

SEVER URSA

LUCIM BLAGA
A fost aevea o cariatidă, 
din cele ce-am avut mai treze..
Atâta silnicie şi obidă,
n-a fost in stare să-l îngenuncheze.

Sanctificând potenţele umane,
-ntr-a zărilor lacrimă pură, 

n-a" strivit corola de lumini a lumii" 
i-a fost numai mirifică aură.

Oracolul şi-a întrecut,
Şi-ntocmai cum a prevăzut 
Mormântul i-a fost într-o stea 
şi noaptea lumină dă cu ea!

Blaga ştiuse ce drumuri l-aşteaptă, 
pe unde va trece cu Charon, pe lac, 
pe unde izvorul se pierde in mit, 
prin rarişti de timp şi de veac.

Azi mai sigur poate spune, 
c-aşa e cum a zis odată...
Chiar şi de dincolo de viaţă, 
o să "răsufle liber Dumnezeu in mine"!

Argint viu îi este scrisul, 
cum îl au doar câţiva legendari..
Neînţelesul el şi-l schimbă, 
cu ne-nţelesuri şi mai mari.

Ca nimeni a-nţeles profundul Firii, 
că efemerul nu rămâne viu.,
"-n gorun el auzea cum creşte, 
cu fiecare clipă-al său sicriu"!

Imense forţe atribuia iubirii, 
şi-eternului sălăşluit in noi..
"Cu braţele de foc topeşte, 
zăpada umerilor goi”!

Dilata şi comprima şi timpul,
pân' ajungea doar un micron de gând..
"Nu mai văzuse-o astfel de micime 
şi pe Dumnezeu mai mare ca oricând.

Credea-ntr-un Dumnezeu plin de-ndurare, 
ce-asculta sătenii-n secete haine..
"Prapurii aduşi între hotare, 
aduceau nori cu ugerele pline"!

Şi cerul l-a văzut trăind uman, 
când în zori chiar singur s-a învins.
"Ca şi cărbunii de deochi, 
stelele pe bolţi s-au stins”!

Suferinţa stăpânindu-şi-o deplin, 
şi cea trupească şi cea de gând 
"Durerile nu sunt adânci, 
decât când pân' la lacrimi râd”!

Nu-nţelegea cum poţi să te suporţi, 
absent din vreme şi din ctitorii..
Nelăsând nimic in urma ta;
"putem muri -nainte de-a muri"!

A redimensionat tot ce-a văzut, 
să modeleze-ntruna simţea sete..
"Ulcioare de vis, suple, svelte, 
mijloc de păcătoase, sfinte fete"!

Natura a văzut-o vie, 
nu împietrită, ca o stană..
"Fulgii de zăpadă se joacă, 
în genele şui de codană"!

Divinul e sădit în om 
şi teama că totul se gată 
„Nimic sub soare nu-i destul, 
vrea totul, încă o dată”!

Există anumite locuri de-ntâlnire 
Ce se impun în logică firească..
Blaga obliga astrele şi luna, 
în jurul inimii să se-ntâlnească"!

Ţuică îşi doresc chiar şi-n cişmele,
Profanii ca să fie, să tot bei.,
Blaga are tot când consemnează:
„Grele curg miresmele de tei"!

Din semănatul ce-a căzut pe piatră,
Biblia ne spune că nimica n-a ieşit..
La Blaga, din mirifica sămânţă,
„statui în piaţă-au răsărit."

Lave răscolite din profund,
Au vorbit prin glasu-i de profet.
„Iubito, vină să te-ascund, 
întreagă în amurgul meu"!

AUR EL CLEJA
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Ţăranul lan Ursa l-a găzduit pe învăţătorul 
Vasile Rebreanu

Poiana (Stjoszef) 9x 1908

Iubiţii mei!

Mai nainte nu v-am putut scrie pcă în 5/x la 1A : 12 a. m.

am sosit aici şi după insinuare [înscriere n.n.] la şeful trenului

Schlosser Istvan, mi-am căutat alt cuartir ş i întreţinere. M-am

aşăzatla un român aiprdpe de cancelarie cu numele Ioan Ursa,

muierea Măriuca David pentru 12 fl. pe lună cu tdte cele

necesari. Tot aici, într-o chilie seprată cu mine este ş i un

Comşa, frate de alui Comşa din Ilva Mare; el însă nu e acasă ci

în serviţui trenului ca valdabser pela Măgura, nice nu-l cunosc.

Costul e românesc: demânăţa lapte din greu cu pită de mălai, la

amâzi mămăligă cu rotată, brânză lapte, kâpusztă etc. sara

6ră aşa. .
t

Şeful supranumit, cu un practicant tânăr cu numele 

Vagâcs Sândor, care în 2 0 1.c. merge la esamen, lucră ndptea, 

pe la 11-12 ore, e r eu ziua în drele regulate purizez (?) ce 

isprăvesc e i noaptea.

Poşta o avem a ndstră separat, acem un copil din 

Bistriţă cu numele Dumitru Pop, care în tătă ziua la 'A :7  a.m. 

merge la Ilva Mică şi 11 e îndărăpt cu traista. Aşadar îmi poteţi 

scrie pe adresa: R.L.âlll. Vonal (?) Schlosser Istvân urleveineL.

Szentjozsef, u.p. Kis-llva.

Am speranţă să-mi urce remuneraţia la 4 cordne pe zi, 

în săptămâna acesta ascăptă pe directorul dela silvicultură şi 

voi grăi ş i cu el. Plata o capăt la finea lunei. Eu ascept răspuns 

de la Linul ori Mustea să scriu ce să fac cu concediul, ori ddră cu 

penzia ş i aşa până nu m i trim iteţi ceva positiv de la ei nu voi veni 

acasă, fiindcă e lucru mult.

De o căm aşă şi vro 2 gulere curate vâ îngrijiţi pe  

lun i când vin a ic i la lucru lacob a lu i Irim ie ori Vaselea 

Casiencii, că trenu l stă ch iar lângă cuartiru l m eu ş i m i le po t 

aduce. P rin 15-16 de nu prim esc m ica de la Linul etc. Totuşi 

voi veni să m erg la B istriţă ori la Cluj. Două gulere le voi da la 

socăciţa ş e fu lu i, nu e căsătorit, să m i le spele, până una- 

alta. A ic i în 7 oct. a fost brum ă groasă, în 6 tunete ş i pld ie  

grea. De nam  ceva nou dela L inu l 'nu m i scrie ţi pân  

Dum inecă cu lucrătorii ce vin a ic i lun i!

Ce aveţi din nou pe acasă, m orbdsă a fost baba, 

ave ţi lem ne tăiate; cu lesaţi păstăile, fertaţi părădaisele, 

ouă-se gă in ile? Vinita lulius, ce scrie Emil. Telefon nu este  

num ai lă Măgură la notar. Tăbac este ş i a ic i de 35. Ce face  

Luţu, Rita, învaţă G ilu? G rijiţi de Gilu cu cartea ş i să fie buni 

pcă (pentru că) le voi aduce ceva când voi veni acasă.

Vă sărut pe  toţi.

V. Rebreanu

în încheiere, mai facem menţiunea că această 

scrisoare-document vine să întregească monografia 

familiei Rebreanu. Cuvintele cu care Vasile Rebreanu îşi 

încheie misiva: "să fie buni că le voi aduce ceva când voi 

veni acasă" dovedesc că, în ciuda reputaţiei sale de dascăl 

şi părinte aspru, straşnic, duioşia paternă era mai presus 

decât amărăciunile trecătoare.
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• c a r i i Î s  v ® © t ia  r e l i g i o a s e
Este cunoscut faptul că primele tiparniţe apărute pe 

teritoriul românesc au fost găzduite de mănăstiri; astfel, la Târgovişte, 

a fost întâia tiparniţă slavonă unde s-au tipărit - cum era şi firesc-cărţi 

religioase. La 10.11.1508, Radu cel Mare l-a adus în Ţara 

Românească pe Macarie care a tipărit „Uturghierur, pentru ca, în 

1512, acelaşi călugăr, să tipărească un „Evangheliei, „carte care a 

slujit ca model cu acelaşi titlu de la Beogradul sârbesc, din 1552’ (vezi 

Gabriel Ştrempel, .Cărţi vechi româneşti' în .România Literară", nr. 51 

din 14.12. 1972). în 1550, apare tot la Târgovişte, „Triodul- 

Penticostar” în slavonă, pentru ca, în 1560-61, Coresi să tipărească în 

Transilvania, la Braşov, celebrul său .Evanghelier" de data aceasta în 

iimba română. Reînvierea tipăriturilor în Ţara Românească începe în 

1635, la începutul domniei lui Matei Basarab, când doamna Elena şi 

Udrişte Năsturel, fratele Elenei, au adus de la Kiev, cu ajutorul lui 

Petru Movilă, două tiparniţe şi meşteri pricepuţi care au creat, 

adevărată şcoală de tipografie românească. Prima carte tipărită la 

Bucureşti în 1678 a fost .Cheia înţelesului”, ilustrată cu frontispicii de 

gravorul Ioan Bacov, Zece ani mai târziu se imprima aici şi .Biblia de la 

Bucureşti' sau .Biblia lui Şerban Cantacuzino". Urmaşul lui Şerban, 

Constantin Cantacuzino, l-a avut alături pe Antim Ivireanul care a 

tipărit în 1700, la Snagov, „Psaltirea grecească' şi, în 1701, .Floarea 

darurilor"; în 1705; la Râmnicu-Vâlcea apărea „Antologhiobnul".

Tot mitropolitul Petru Movilă a fost acela care a trimis o 

tiparniţă la laşi, în Moldova lui Vasile Lupu. Cea dintâi carte 

românească, tipărită la laşi, a apărut în 1643, şi a fost cunoscută sub 

denumirea de „Cazania lui Varlaam", gravurile ei fiind executate de un 

oarecare llia. în schimb, în 1635, la Câmpulung, apare cunoscutul 

„Molitvenic" slavonesc, pentru ca, la mănăstirea Govora, în 1640 să 

se imprime cea dintâi carte de legi în limba română, intitulată „Pravila 

de la Govora", tradusă de Mihail Maxa; în „Almanahul graficei 

române’ (editura Graficei Române, tiparul Scrisul Românesc, 

Craiova, 1927) au publicat, alături de specialişti, şi nume ca: N. lorga, 

M. Simionescu-Râmniceanu, Sextil Puşcariu, I. Bianu, V. 

Drăghiceanu, I. Dongorozi, Fortunescu, G. D. Mugur, V. Moiin. Din 

acest Almanah, Alexandru Lupeanu-Melin a scos din uitare pe 

xiiografii care au lucrat in tiparniţa veche de la Blaj între anii 1750- 

1800, publicând, în anul 1929, o carte cu acest titlu la Tipografia 

Seminarului Teologic de la Blaj, La această tiparniţă s-au tipărit: 

Liturghiile, Evhologioaneie, Poslaniile, Ohtoicele şi Polustavele care 

au ajuns în cele mai îndepărtate teritorii locuite de români. Aceste cărţi 

au fost presărate cu gravuri executate de xilografi talentaţi şi cultivaţi. 

Amintesc faptul că despre tipografiile româneşti printre primii care au 

scris au fost Vasilie Popp (Sibiu, 1838) şi canonicul Augustin Bunea în 

lucrarea despre episcopii Petru Pavel Aron şi Dionisie Novacovici 

(Blaj, 1902). De altfel, tiparniţa de la Blaj a fost restaurată de Petru 

Pavel Aron .Din vechea tipografie de la Alba Iulia şi Sebeş, în care se 

tipăriseră „Noul Testament" (1648) al mitropolitului Simion Ştefan şi 

„Sicriul de aur’ al Popii Ioan din Vinţ (vezi „Xiiografii de ia Blaj” (1750- 

1800) de Alexandru Lupeanu-Melin Blaj 1929, p. 9).

în „Almanahul graficei române", Virgii Moiin reproduce o 

xilogravură blăjană din 1751, semnată Dracu, dar A. Lupeanu Melin 

susţine că respectiva gravură este, de fapt, a tipografului Vlaicu. Sunt 

pomeniţi, apoi, cei dintâi tipografi şi gravori care au lucrat la tiparniţa 

din Blaj. Aceştia sunt: Vasile Konstandin, Dumitru Râmniceanul,

Mihail Betskereki (Becicherechi), Petru Tekeld, Diaconul loanichie, 

Sandul sin lerimia Tipograf, Petru Papavici (Popovici) Râmnicianul, 

luan Râmnicianul, ioan Vieszar, Gherman Ieromonahul, Manasie Pop, 

Belisar Torok, Dimitrie Finta, Ştefan Huszi sau Hossu, Ioan Suciu, losif 

Almaşan şi Pavel Iclozan,

In „Bibliografia veche românească", scrisă de Bianu şi 

Hodoş (voi. II, p. 126), Vlaicu este citat în Strastnicul din 1753; aici se 

poate citi şi numele lui Vasile Konstandin, exact sub titlu; pe verso se află 

gravura lui Vlaicu cu mănăstrirea cea veche de la Blajin acest Strastnic, 

Vlaicu mai are trei xiiografii: .Răstignirea”, „Punerea lui Isus în mormânt" 

şi „învierea Domnului". Numele lui Vlaicu mai este întâlnit în 

Evhologionul (1757), Doctrina Christiana (1757) şi Orologion (1766).

Conform scrierii lui Alexandru Lupeanu-Melin (op. cit., p.14), 

Dumitru Râmniceanu a tipărit la Blaj „învăţătura creştinească prin 

întrebări şi răspunsuri" la 8 mai, 1756.

Mihail Betskereki a îngrijit Doctrina Christiana, iar pe verso

ul copertei se află xilografiată icoana Maicii Domnului cu Fiul în braţe 

(1751); de asemenea, numele lui apare în Liturghii (1756), dar cel mai 

interesant lucru este faptul că el a tipărit la Cluj celebra Bucoavnă de la 

1744!

Numele lui Petru Tekeld este găsit în „Votiva apprecatio", 

tipărită în anul 1760 cu prilejul onomasticii episcopului Aron. ,Pe verso 

titlului se vede placheta cu blazonul nobiliar al vlădicâi şi cu imaginea 

Blajului de demult" (ibidem, p. 14).

Diaconul loanichie este întâlnit în Octoihul de ia 1760, îngrijit 

de Petru Sibianul, în care xilografia Sfântului Ioan Damaschin poartă 

semnătura sa; numele acestui diacon, cu o viaţă extraordinar de 

zbuciumată, mai apare în Epistola consolatorie din 1761, cu xilografiile; 

,Sf. Arhidiacon Ştefan, Preacurata Vergura, în slava de nori, cu aureola 

de stele şu cu Fiul în braţe", Bunavestire şi Botezul Domnului.

Sandu sin Ieremia Tipograf, Petru Papavici (Popovici) 

Râmnicianul şi Ioan Râmnicianul apar pentru prima dată în Evanghelia 

de la 1765. Sandu venise la Blaj din Moldova, căci numele lui se 

întâlneşte şi in Ceaslovul de la Rădăuţi (1745). La Blaj, Sandu are o 

xilografie în foaia de titlu a Apostolului (1767), unde se poate aprecia 

înaltul lui simţ artistic bizantin; tot el decorează şi Poiustavul din 1773, 

ediţia a IV-a.

Petru Papavici (Popovici) Râmniceanu, fost martor asupra 

icoanei care a lăcrimat la moartea episcopului Aron, este cel mai 

productiv dintre xiiografii din Blaj. El a fost meşter de tipare sau gravor la: 

Evanghelia (1765), Orologion (1766), Apostolul (1767), Straşnicul 

(1773), Acatistieru! (1774), Liturghii (1777), Evanghelia (ed. a ll-a, 

1776), Arhieraticon (1777), Bucoavna (1777), Catavasier (1777), 

Ceaslov (1778), Acatist (1791), Polustav (1793), Triod (1800), Liturghii 

(1807, ibidem, p.21).

luon Vieszar este pomenit în Urbariul de la 1772-1773, 

Gherman în: Liturghiile din 1795; despre Manasie Pop şi Belisar Torok 

nu există indicii decât că au trăit prin anii 1782,1783; Dimitrie Finta este 

amintit în Octoihul din 1792, unde are o xilografie cu sfântul Ioan 

Damaschin. Ceilalţi, Ştefan Huszi sau Hossu (17782-1817), Ioan Suciu 

(1797), losif Aimăşan (1797) şi Pavel Iclozan (1797), au fost iscusiţi 

tipografi şi gravori ai Blajului în anii menţionaţi mai sus.

Se spune că cele peste 60 de titluri de cărţi, tipărite la Blaj 

între anii 1750-1800, au fost împodobite cu gravuri în lemn într-o artă 

desăvârşită.

în anul 1929 Biblioteca arhidiecezană de la Blaj deţinea 

peste 100 de clişee ale acestor unici artişti. Oare s-a tipărit albumul mult 

visat de contemporani cu aceste opere de artă sau au fost uitate până în 

zilele noastre?

ICU CRĂCIUN

OstcHe.____________________________

ILVA MARE
fiica Maierului ş i a'Rodnei

Cu cca. 500 ani în urmă pe teritoriul actual al comunei Ilva 

Mare, de o parte şi alta a râului Ilva, prin rariştile şi poienile existente, 

locuiau familii răzleţe. Toată zona, tot bazinul Ilvei de sus ţinea de Rodna, 

inclusiv Maieru şi celelalte comune apropiate (Măgura, Poiana etc.)

Mai târziu părţile din nordul râului Ilva: Recele, Ştiomp, 

Săcătura, Haşca, Cucureasa, Bolovanul ţineau de Rodna iar cele din sudul 

râului Ilva Dealul Matei, Colonul, Ivâneasa, Dealul Ivan, Păltineasa, 

Poiana Cătunenilor ţineau de comuna Maieru,

în anul 1710 s-a format satul Ilva Mare cu cca. 60-70 familii iar 

în 1762 s-a constituit comuna Ilva Mare, odată cu formareaînfiinţarea 

Regimentului II românesc de graniţă la Năsăud. Comuna avea deja 155 

familii cu cca. 680 suflete. La început Ilva Mare cuprindea întreg teritoriul, 

inclusiv Lunca Ilvei care ulterior s-a desprins din Ilva Mare.

Privită de pe vârful Cicerii, comuna Ilva Mare (inclusiv Lunca) 

se vede în toată splendoarea ei, comună mare şi frumoasă, înconjurată de 

munţi şi măguri ca o cetate cu ziduri puternice de apărare. Orientată de la 

est spre vest, este străjuită (dominată) de muntele Cornii cu vârful Mileri 

(1457m).

Ilva Mare are un însemnat bazin de ape minerale, 

neexploatate economic până în prezent: Recele, La Sârbi, în Dos, Valea 

Leşului, Cucureasa, Bolovan şi altele, care poate într-un viitor îşi vor găsi o 

exploatare ştiinţifică modernă, turismul fiind într-o fază de început, ceva 

mai dezvoltat în Lunca.

Dacă la început ilva Mare a împrumutat din experienţa 

vecinelor rude apropiate (Maieru şi Rodna), în prezent participă de la egal 

la egal la întreceri culturale cu concursul şcoliior şi a căminelor culturale, 

atât în ţară cât şi în afară (alte ţări) cu obiceiuri locale.

în 1829 a luat fiinţă şcoala .Comunală’  iar mai târziu au luat 

fiinţă şcoli în Lunca, Valea Leşului, Ivăneasa, Recele, Poiana Cătunenilor 

şi altele.

în 1748 s-a construit o biserică din lemn care ulterior a fost 

transferată în satul Petriş comuna Cetate de pe Valea Budacului, iar în 

comună s-a construit o biserică mare de piatră (1882-1886) în centrul 

comunei.

Pe lângă şcoala generală din centru s-a organizat un muzeu 

interesant de obiecte specifice locale şl din zonă.

La dezvoltarea activităţilor social-economice şi culturale şl-au 

adus contribuţie însemnată majoritatea cadrelor didactice precum şi foştii 

şl actuali primari: ştefan Sas, Pavel Pop şi Hanciuc Vasile.

Cinste tuturor oamenilor luminaţi din comuna Ilva Mare care îşi 

aduc contribuţia cu modestie Ia dezvoltarea economico-socială şi culturală 

a comunei Ilva Mare, astfel ca să fie o comună mare şi frumoasă, cu 

oameni harnici şi buni gospodari.

24 iunie 2005, IOAN N. URECHE 

CLUJ-NAPOCA
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După ce, în numerele trecute ale revistei, am aflat câte ceva 

despre Ileana, baroneasa, să vedem acuma care este adevărata ei identitate, 

să vedem ce este adevărat şi ce este ficţiune din toată această poveste. Dacă i 

s-a spus „baroneasă” trebuie să fi existat şi un baron, un conte sau grof, cum i se 

spune pe ungureşte. Un grof sau conte în Maieru? Vorba lui Demetriu Boşca: 

„Ce căutase acest conte (sau grof) în comuna noastră, unde a stat până la 

moarte? în jos, «la ţară», era lucru firesc, căci vedeai în fiecare sat câte un 

castel al «grofului», căci, îşi avea iobagii lui, care îi lucrau pământul, dar aici, la 

noi, un grof era ceva neobişnuit, fiindcă noi eram liberi - grăniceri - cu averi 

proprii." într-adevâr, someşenii n-au fost niciodată iobagi.

Să vedem, aşadar, cine era acest grof. Era contele Dominic Zichy, 

episcop de Veszprem (Ungaria), 

fiul cel mai mare al familiei Zichy, 

veche familie nobiliară, cu mari 

latifundii în Pusta Ungariei, la 

Zakany. (Scriitorul Jokai Mor, în 

celebrul său roman „Omul de 

aur” , aminteşte de domeniile 

familiei Zichy.) Dar cum de a 

ajunsei în Maieru?

După cum se ştie, 

ungurii au declanşat la 15 martie 

1848, în Budapsta, revoluţia, 

pentru ieşirea Ungariei de sub 

tutela habsburgilor, revoluţie 

care s-a extins apoi în tot 

imperiul. Kossuth la jos, ajuns 

comandaht al armatei (200.000 

de soldaţi), luptă împotriva 

armatei austriece nu numai 

pentru căderea Imperiului Habsburgic ci şi pentru anexarea la Ungaria a 

principatului Transilvania, a ţinutului Voievodina (Jugoslavia), a regiunii de sud 

a Slovaciei şi chiar a unei părţi din Austria. Altfel spus, .Ungaria Mare' trebuia să 

ia rolul Imperiului Habsburgic.

Familia Zichy, care nu era de origine maghiară, şi făcea parte din 

camarila din Viena, era suspectată de infidelitate faţă de scopul lui Kossuth. De 

fapt nici una din naţiunile înglobate în acest împeriu nu voia ca jugul de lemn al 

Habsburgilor să fie înlocuit cu jugul de fier al şovinilor unguri. Contele Eugen 

(Odon) Zichy, fratele mai mic al lui Dominic, este prins, în 28 sept. 1848, pe când 

venea din Croaţia, şi percheziţionat de locotenentul ungur Gorgey Arthur. Se 

găsesc asupra lui nişte instrucţiuni de la banul Croaţiei, J. Jelacic, către 

generalul Roth, care lupta contra armatei maghiare. Contele este judecat 

sumar, ca „tâlhar dinăuntru’, şi spânzurat, în 30 sept, 1848, iar averea 

confiscată, în favoarea revoluţiei. Locotenentul Arthur este recompensat de 

Kossuth şi avansat la gradul de maior, apoi general, comandant suprem al 

armatei maghiare (11 aug. 1849). Episcopul conte Dominic Zichy, pus pe „lista 

neagră” , pleacă din Veszpren şi se ascunde între românii din Transilvania, 

domeniile lăsându-le în administrarea unor rude apropiate. în lipsa sa din 

Veszpren, comandantul militar îl deposedează de funcţia de episcop. Contele 

cere şi el, şi obţine, aprobarea papei de la Roma de a fi eliberat din această 

funcţie.

Prima dată se stabileşte în Lugoj, pe râu! Sebeş, dar nu stă mult 

căci, în fuga lui, ascunzându-se de unguri, rabdă frig şi umezeală, foame şi 

nesiguranţa propriei vieţi. Se îmbolnăveşte de plămâni şi doctorul care l-a 

consultat i-a recomandat o regiune muntoasă cu aer ozonat de brad. Aşa că se 

refugiază între românii năsăudeni, fideli împăratului Franz loseph. Se stabileşte 

ia Valea Vinului, dar clima de aici era prea aspră pentru boala lui, şi mai mult, 

atât în Rodna cât şi în Valea Vinului erau mulţi unguri, pe care nu-i mai putea 

suporta de când i-au produs acea mare durere, omorând pe fratele său ca pe un 

criminal de rând, ca pe un borfaş. (De fapt tot aşa l-au spânzurat ungurii şi pe 

Emil Rebreanu, fratele lui Liviu.)

Coboară la Maieru, sat curat românesc, unde găseşte o climă mai 

blândă, cu altitudinea de numai 504 m şi aici nu mai întâlneşte unguri întâlneşte 

în schimb pe preotul greco-catolic Vasile Groze, la care găseşte multă 

amabilitate, afecţiune şi compătimire. Preotul cunoştea bine limba latină, 

germană şi maghiară. Corespondenţa dintre ei o purtau în limba germană. 

Stabilirea lui la Maieru a avut loc în anul 1858. Deşi revoluţia ungurilor fusese 

înăbuşită cu 9 ani în urmă, contelui nu-i rnai trebuia Ungaria, Rudele care-i 

administrau moşiile îi trimeteau banii aici.

în partea de sus a comunei (spre Rodna), era o clădire din piatră, 

numai cu parter, fost sediu a! Companiei de Infanterie din cadru Regimentului 

Grăniceresc Român, care se desfiinţase cu 8 ani în urmă (la 1851), iar clădirea 

şi terenul dimprejur, 2 jugăre şi jumătate, pe care se făcea cândva instrucţie, 

erau în proprietatea comunei. Contele cumpără de la comună atât clădirea cât 

şi terenul, pentru a se stabili aici definitiv.

Clădirea nu era corespunzătoare ca locuinţă: avea camere mari 

din piatră, reci, umede, pline de igrasie, aşa că se hotărăşte s-o modifice, 

transformând-o în castel cu etaj. Un arhitect din Viena vine la faţa locului şl-i 

întocmeşte un pian, un proiect, al castelului, frumos, impunător, cu o mulţime de 

balcoane, şi după acest proiect şi-a construit castelul, deşi nu l-a respectat 

întocmai. „La ce trebuie atâtea balcoane pentru un singur om?” Aşa că a făcut 

numai unul, spre şosea.

Fiind plecat în staţiunea Arco, din Italia, pentru tratament la 

plămâni, îi scrie preotului Groze cum să finiseze camerele de la etaj. Merită să 

citim un fragment; (31 dec. 1870) „Am dat instrucţiuni lui Gyula să-ţi iasă înainte 

la Pesta (să-i scrii din bună vreme) unde-ţi va arăta tot ce este de văzut. Te va 

duce pe pustă până la Zakanvca să-ţi arate proprietatea mea. îţi va preda apoi 

un bilet de tren până la Triest unde însumi ie voi aştepta în hotelul despre care 

am vorbit.... Deşi cu tusa mi-e mai bine, doresc să vin cât mai în grabă acasă 

căci nu mă prea împac cu viaţa aceasta lenevoasă.

Pentru odăile de la etaj voi cumpăra cuptoare cu microunde şi le 

voi trimite. Sub cuptor să pună lespezi de piatră căci dacă nu, focul uşor se 

poate furişa să aprindă podelele. Rog apoi fiţi cu băgare de seamă ca nisipul ce 

se pune sub podele să fie uscat, altfel putrezesc ori se face burete. Ar fi bine 

dacă din odaia cea roşă aţi scoate podelele şi pământul, să se sape 11/2 urmă. 

Să stea aşa 4 săptămâni să se pună apoi var nestins, de un deget, peste 

acesta cărbuni sfărâmaţi, apoi nisip uscat; numai aşa poţi avea o odaie 

sănătoasă... Să se facă, toate: de bani nu ducem lipsă (s.n.)

Pentru biserici poţi face contractul cu siguranţă şi poţi pune orice 

termen pentru plată..."

Marere filantrop, având bani destui, în afară de castel, care avea

Castel ruină 1941

zece camere, mai construieşte o vilă cochetă, din lemn, lângă drum, „dincolo 

de părău’ , cum zice Rebreanu. Mai construieşte şi o serie de clădiri anexă 

pentru gospodărie (se ocupa şi cu grădinăritul), şi tot în curtea castelului mai 

construieşte o casă cu trei camere, folosite ca farmacie şi spital pentru oamenii 

bolnavi. La spital angajează pe medicul Bartok Zsigmond, de la Rodna. 

Spitalizarea, tratamentul şi medicamentele erau gratuite iar el, contele, îl ajuta 

de multe ori pe medic, ca „felcer".

(va urma)

IACOB VRANĂU-PRUNDARU

Lunga viaţă şi drumul lung al durerii 
-Păsări în colivii- 

(con tinu a re )
Dar, - deşi odată refugiat, în vechea ţară, - la puţini ani, a trebuit sâ 

ispăşească un alt calvar, acela al noilor stăpâni comunişti, fiind condamnat 

politic la mai mulţi ani de temniţă petrecuţi prin mai multe închisori, ducând la 

sfârşitul tragic al acestuia în anul 1976, la numai 63 de ani.

Un document semnificativ, este Telegrama din 28 mai 1946 a lui 

Burton Y. Berrv reprezentantul diplomatic al U.S.A. la Bucureşti prin care 

comunică Departamentului de Stat de promisiunea obţinută de Rege de la Petru 

Groza, de atenuare a campaniei de procese împotriva criminalilor de război şi a 

celor răspunzători de dezastrul ţării, în schimbul decorării acestuia, ceea ce 

sprijină planurile electorale ale Guvernului, repetată, la Moscova sub nr. 87 şi la 

Secretariatul delegaţiei S.U.A. la Paris sub nr. 58.

în aceasta se face referire la faptul că Regele, ia o ceremonie 

oficială, i-a acordat lui Petru Groza Preşedintele Consiliului de Miniştri o înaltă 

distincţie românească în schimbul promisiunii de a reduce intensitatea 

companiei de procese împotriva criminalilor de război şi a celor răspunzători de 

dezastrul ţării, şi a arestărilor, numărul reţinuţilor fiind necunoscut.

Printre alte aresări. se evidenţiază liderii naţional ţărăniştilor. Ilie 

Lazăr secretar general în primul guvern Antonescu cât şi dr. Domokoş si Boşca 

Nălin (în realitate Mălini despre care se afirmă că au scris articole în timpul 

regimuluiAntonescu,

(Document preluat din lucrarea: „Procesul Mareşalului Antonescu” 

în 2 volume, Editura: Saeculum I.O. şi Europa Nova Bucureşti 1955, ediţie 

prefaţată şi îngrijită de Marcel Dumitru-Ciucă, şi Cuvânt înainte de prof. Dr. Iosif 

Constantin Drăgan, şi prezentat atât în limba engleză cât şi în traducere în limba 

română.

în aceste condiţii de deplină libertate activitatea literar-politică a 

acestuia ar fi fost mai prodigioasă rămânând totuşi în amintirea noastră, câteva 

scrieri şi anume:

- Poezii populare din graniţa Năsăudului Sibiu -1935;

-Maieru însemnări pe răbojul vremii Cluj 1936;

-Spicuiri din trecutul unui sat grăniceresc Bucureşti 1945 Editura 

Asociaţia Scriitorilor şi Gazetarilor Năsăudeni;

- Stropi de rouă sub semnătura M. Ştiopu / Emil Boşca Mâlin 

scăpând din obiectiv editura şi data apariţiei;

- Telepatie şi hipnoză în închisorile comuniste Editura Glasul 

Bucovinei laşi 1995, îngrijită şi apărută sub iniţiativa prof. dr. Lazăr Ureche 

(făcută cunoscută de către prof. leu Crăciun în prezentarea „Neînvinsul Emil 

Boşca Mălin" inclusă în culegerea de eseuri, recenzii, reflexii, din: „în căutarea 

Graalului” Editura Saecuium Beclean 2003.

Am căutat să desprindem din viaţa şi activitatea celor amintiţi 

câteva prezenţe caracteristice fiecăruia considerând că, primul Silviu Brucan 

(fost Saul Brukner), a avut un destin şi o carieră politică comunistă, renegată în 

noua democraţie, putând fi socotit ca „un guzgan al vieţii sale", pe câtă vreme 

ceilalţi doi, Păamfil Şeicaru şi Emil Boşca Mălin sunt mari patrioţi, şi nu pot fi 

socotiţi „guzgeni ai presei" iar viaţa şi activitatea lor rămâne în conştiinţa noastră 

putând fi întâlniţi în biblioteci, căutaţi şi apreciaţi pentru operele lor.

av. dr. HORAŢIU BOB şi 

| col, magistrat RADU TRAIAN BOB]

PostScriptum,-
După prezentarea  *Lunga viaţă ş i drumul lung a l durerii-Păsărt în colivii'1, - care ne-au zruncinat sentimentele aflând realităţi pline de adevăr de 

necontestat, -evidenţiem câteva consemnări cere confirmă pe deplin  o mirabilă virtualitate a lu i Pamfil Şeicaru ş i Em il Boşca Mălin, -care afidau interdicţiile ş i 
opacitatea ideologică din vremea lor, ridicându-se deasupra celor care colportau  asemenea ideologii, -ş i anume:

în revista ‘ROST- cultural politic ş i re lig ios"-an  III, - n i se aminteşte  că la  20 octombrie se împlinesc 25 de an i de la plecarea spre cele veşnice a lu i 
Pam fil Seicaru/1894-1980/ -unul din cei m al m ari gazetari români, -care  a fost comemorat la  Mănăstirea "SfântaAna", din Orşova, de pe malurile D u n ării- 
rămăşiţele pământeşti ale acestuia fiind aduse la cim itirul Sfânta Vineri - din Bucureşti, -ş i reînhumate creştineşte în pronaosul Mănăstirii "S i A na“ - din Orşova, - 
, Se aminteşte că mănăstirea "Sf. A n a "- din Orşova, a fost ctitorită de Pamfil Şeicaru, ş i ridicată între anii 1936-1959 în emmoria ostaşilor căzuţi în primul război 
mondial la care  a participat ş i acesta, - prim ind ce l m ai înalt ordin -",M ihai Viteazul“ -pentru bravura lui.-

Ca o recunoştinţă a înaltului ordin primit, a fost ş i ctitorul "Monumentului Eroilor" de la Mărăşeşti, ş i de asemenea a încă două monumente ridicate 
în memoria victimelor războiului în Ucraina ş i Franţa, -

Desigur că, ş i p e n tru "Neînvinsul" Emil Boşca Mălin prezentat de profesorii Sever Ursa ş i leu Crăciun, în numeroasele lo r articole omagiale în 
decursul anilor, se va organiza o comemorare ş i un colocviu în memoria acestuia în comuna locului de naştere Maieru cu prile ju l împlinirii a 30 de ani de la 
moartea acestuia/1913-1976/, în anul viitor2006.

Cît despre Silviu Brucan (Saul Brukner), e l rămâne aselaşi stalinist din tinereţe, un comunist fără scrupule în perioada comunistă când semna 
articole profund proletare în "Scânteia", - ponegrind scrierile ş i activitatea m arilor intelectuali a i ţării, -trezindu-se acum la bătrâneţe că n-a vrut decât binele 

poporului pe care l-a defăimat a n i îndelungaţi, propagând zeci de ani ideologia răului ş i pe care acum l-ar dori cufundat - această portretizare fiind făcută 
în Săptămânalul Independent Europa ş i Neamul R om ânesc- "NAŢIUNEA", fondator prof. Dr. Ios if Constantin Drăgan  -  Serie nouă nr. 299/784 anul XVI

aprilie 2005, ia r noi, facem completarea,... câ poate Satana îşi va aduce aminte de el... în veşnicia iadului.

Completare făcută de av. dr. Horaţiu Bob şi în amintirea fratelui 
său col. m agistrat - nu demult dispărut Radu Traian Bob

25 octombrie 2005
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E m i n e s c i a n a _____________________________________

PĂDUREA ÎH POEZIA LUI EMINESCU
în poezia "Fiind băiet păduri cutreieram", poetui mărturiseşte: "Fiind 

băiet păduri cutreieram/ Şi mă culcam ades lingă izvor/ iar braţul drept sub cap 

eu mi-l puneam/ S-aud cum apa sună-ncetişor".

Sînt trăirile din anii fericiri ai copilăriei în mijlocul unei lumi dominate 

de măreţia codrului.
Simfonia vieţii rustice, raiul copilăriei poetului de la Ipoteşti, ambianţa 

văii şi a dealului, a codrului ce-mbracă înălţimile satului cu muzica lui 

melodioasă, îşi vor amplifica mereu ecoul în poezia sa poetul regretîndu-le cu 

patima mai ales în anii maturităţii.
Numai natura îi poate consola şi reechilibra, natura cu pădurea ei mult 

îndrăgită, cu energia ei inepuizabilă, cu farmecul ei, cu vegetaţia şi esenţele ei 

tulburătoare, care conferă lumii acea specifică ambianţă a minunilor. Odată cu 

trecerea anilor, aceste trăiri vor marca tot mai mult existenţa poetului, 

răsfrângându-se în creaţia sa precum' un ochean întors al unui suflet prea 

simţitor.

Copleşit de regretul copilăriei şi fericirii pierdute, poetul adresează 

timpului neiertător un strigăt jalnic, ale cărui ecouri se amplifcă pare că în infinit: 

"Unde eşti,copilărie,/ Cu pădurea ta ca tot?/. Numai pădurea copilăriei, 

asemenea unui prieten apropiat ştie şi poate să asculte şi să înţeleagă toate 
dorurile poetului, "un tînăr prinţ cu ochi negri şi cuminţi".

Înţelegînd la rându-i glasul codrului într-o legătură intimă, "Povestea 

codrului", Eminescu îşi închipuie codrul ca pe un "împărat slăvit ce poartă pe 

fruntea lui o cunună de soare, luna şi luceferi: "împărat slăvit codrul/ Neamuri mii 

îi cresc sub poale/ Toate înflorind din mila/ Codrului, Măriei-Sale7. Curtenii săi 

sunt din neamul cerbilor, iepurii îi sunt crainici, furnicile îi alcătuiesc armata, 

orchestra-i formată din privighetori, albine ţin hangul iar izvoarele îi spun poveşti. 

Fermecat în anii iubirii sale, de asemenea decor de basm, poetul trăieşte în 

trecut cu nostalgie dureroasă, nuanţând tot mai bogat însemnarea sentimentului 

naturii cu cel al dragostei.

Poetul se reîntoarce la starea de inocenţă primară a copilăriei, pe 
cărările dumbrăvilor de aur şi sub freamătul de frunze din pădurile de pe 

dealurile Ipoteştilor.

Natura cu numeroasele ei elemente este prezentă pretutindeni în 

creaţia eminesciană. Codrul nu este folosit în poezii doar ca un element care să 

sugereze sau să întregească atmosfera, ci ca un mijloc de punere în valoare a 

sentimentelor, participînd ocrotitor la multe întîmplâri din viaţa omului.

"Revedere" este o elegie filozofică în care nostalgia poetului pentru 

codrul copilăriei - simbol al tinereţii veşnice acumulează o putere emotivă şi o 
expresie artistică rar întăilnită, dând, în acelaşi timp, amarnicului sentiment ai 

trecerii ireversibile a timpului nebănuite nuanţe şi prfunzimi. Eternitatea naturii şi 

a codrului devine în faţa existenţei limitate a omului o idee obsedantă.
Ce poate fi deci mai normal decît dragostea pe care a arătat-o cel mai 

mare poet al nostru, pădurii? Toată opera sa este străbătută de acest sentiment, 

în poeziile lui Eminescu, codrul este prezent, însoţind toate vârstele şi ceasurile 

vieţii: vârsta dragostei, vârsta luptei bărbăteşti pentru apărarea pământului ţării şi 
a vieţii libere, vârsta melancoliei apusului şi ceasul sfârşitului, al pornirii pe drumul 

cel fără de întoarcere; "Vino-n codru la izvorul/ Care tremură pe prund,/ Unde 

prispa cea de brazde/ Crengi plecate o ascund/... Adormind de armonia/ 

Codrului bătut de gînduri,/ Flori de tei deasupra noastră/ Or să cadă rînduri- 
rînduri./

în simţirea lui Eminescu, teiul, acest copac admirabil al pădurii 

noastre, cu flori suave, cu parfum tulburător şi îmbietor este martorul neclintit al 

iubirii. Când Blanca, fiică de rege, vede pentru prima oară, pe tînărul frumos, ce 
avea să-i fie iubit şi logodnic, el poartăa "fiori de tei în păru-i negru şi la şold un 

comde-argint.*

în afară de tei, copacul atît de mult iubit de Eminescu, poetul mai 

pomeneşte în poeziile sale şi alte specii de arbori, fiecare având un rol bine 

determinat în cadrul natural descris: bradul = seninătate, semeţie, generator al 

prospeţimii atmosferei, simbol al vegetaţiei veşnice: "Pe lîngă plopii fără soţ"; 

stejarul = putere, măreţie, siguranţă,"Singuri voi stejari rămîneţi" ,Sună codrul de 

stejari; arinul = melancolie "printre raiauri de arin"; salcâmul = meditaţie, tristeţe; 

"vechiul salcîm"/ „se scutură salcîmii”, fagul = trăinicie, echilibru; "rarişte de fag”; 
"visul codrului de fagi".

Codrul, generator de energii este văzut de poet, uneori verde, plin de

viaţă, vesel şi prietenos, alteori negru şi trist. Această alternare de nuanţe,

demonstrează o stare de spirit în succesiunea ritmică a anotimpurilor şi în
scurgerea ireversibilă a timpului. Sentimentele umane sunt sprijinite şi întreţinute

de farmecul naturii, când duioasă, când acaparătoare. Raportul complex creat

între natură şi poet este unul mioritic, al dăruirii, al unei reciprocităţi care se

comoletează şi în care elementul trecerii devine obsedant. .. .* -continuare m pag. 10-

/ ^ ă s d u b m L  d e  s e a m ă __________________________________________
Continuare

AUREL CLEJA (2)
Aurel Cleja s-a născut la 9 ianuarie 1917 în comuna 

Rodna, din ţara Năsăudului, localitate cunoscută cândva ca 

Rudana, Alt Rodna, Rodnaer District, Rodna Veche, ş.a., atestată 

documentar încă din 1235, fiind una din cele mai vechi aşezări de 

formă urbană civitas- din cuprinsul Transilvaniei, cu tradiţii 

seculare în păstrarea fiinţei naţionale a românilor ardeleni, a 
faptelor de arme ale ostaşilor din cele 44 comune grănicereşti 

înrolaţi în Regimentul 2 de graniţă, care au luptat chiar şi împotriva 

armatei lui Napoleon Bonaparte împărat al Franţei, faptele 

acestora fiind elogiate la vremea lor, comună care şi astăzi îşi 

păstrează tradiţiile strămoşeşti.
Părinţii lui Aurel Cleja, sunt Ilie Cleja şi Ioana, născută 

Tăpălagă, despre care am mai amintit, pe care acesta nu se sfieşte 

ca să-i prezinte sub adevărata lor valoare părintească, rămâne în 

sufletul şi inima lui, astfel:

- tata, era din Salva, fiu de ţăran, care .în şcolile înalte s-a dus în 

suman”, pe care „deşi le-a terminat cu eminent de-ai lui nu s-a 
desprins nici un moment", iar

- mama, „a fost o ţărancă înţeleaptă şi curată, care a devenit 

autodidactă,., pentru ca să mă vadă o ţâră de domn" aşa cum, de 

altfel, îi portretizează pe amândoi cu multă sinceritate, în poeziile 

publicate mai demult şi republicate în volumul de versuri 

.COROLE de vremelnicii” Editura Napoca Star Cluj, 2002.

Despre ILIE CLEJA(187-1954), tatăl iui Aurel Cleja, am 

găsit consemnate cuvinte elogioase în 2 lucrări, şi anume: - «Plaiuri 

năsăudene şi bistriţene", voi. 8, anul 1985, în care Clemente 
Plăianu ni-l prezintă ca: un grănicer, apostol naţional în Maramureş 

în Bîrsana pe Iza,... un educator patriot, care fiind înregimentat în 

falanga de intelectuali, au luptat pentru deşteptarea neamului în 
întregirea ţării”, cât şi, în - „Drum spre inima ţării”, de Nicolae 
Docsănescu- Editura Albatros Bucureşti- 1987, în care în 

cCapitolul: „ Bârsana o aşezare pe Iza”, unde Ilie Cleja a funcţionat 
ca învăţător câţiva ani, se menţionează: -„După parcurgerea 

pagină cu pagină a întregii monografii a bârsănescului înţelegeam 

mai mult şi cu temei, faptele dascălilor Nicolae Fabian şi ilie Cleja’ .

De altfel, pregătirea şcolară şi activitatea lui ilie Cleja 

este deosebit de anevoioasă şi străbătută cu mult curaj în Imperiul 

Austro-Ungar, întrucât aceasta după, ce face primele clase primare 

la Salva, îşi continuă clasele 1 -4, la Liceul grăniceresc din Năsăud, 

după care trece la Preparandia din Gherla, unde îşi finalizează 

studiile din care un an practică pedagogică îl face la Şcoala 
profesională din Bârsana Maramureş, obţinând în final diploma de 
preparand absolut, învăţător, începându-şi activitatea ca învăţător 

în Bârsana, până în 1914, când vine la Rodna, funcţionând până în 

1917, unde se şi căsătoreşte şi se naşte fiul lui Aurel şi fiica 

Melania, reîntorcându-se pentru puţină vreme în Bârsana, dupâ 

care, în 1918, datorită calităţilor sale didactice, este promovat ca 

dascăl la Năsăud, funcţionând ca revizor şcolar până la 

pensionare.

La câtăva vreme după naştere, în 1918, Aurel Cleja, 

pleacă împreună cu părinţii săi în Bârsana Maramureş, avându-l 

învăţător chiar pe tatăl său, unde urmează clasele primare, pentru 

ca mai târziu întreaga familie să se stabilească la Salva Năsăud, 

unde copilul Aurel este înscris la Liceul Grăniceresc din Năsăud, cu 

mari tradiţii educativ culturale şi patriotism, pe care îl frecventase 

mai târziu şi tatăl lui, iar dupâ 5 clase este trecut la Şcoala normală 

din Năsăud, şi aceasta cu îndelungate tradiţii şcolar-educative, 

continuându-şi pregătirea pentru a deveni învăţător.

Aici, la Şcoala Normală din Năsăud, spre sfârşitul anilor 

de şcoală în clasa a Vlll-a, are amărăciunea sufletească de a fi găsit 

vinovat şi a nu-şi putea termina pregătirea şi a obţine diploma de 

învăţător, datorită ideilor progresiste ale multor tineri şi elevi din 

acea vreme, fiind pedepsit deosebit de drastic, alături de alţi colegi.

Aşa după cum rezultă din Procesul verbal din 5 mai 

1936. încheiat de Consiliul Profesoral al Şcolii Normale din Năsăud, 

în urma cercetărilor efectuate începând din 1 martie 1936, 

continuate în şedinţele din 29,30 aprilie, 1 mai şi 5 mai 1936 şi din 

observaţiile profesorilor (originalul fiind găsit în arhiva Ministerului 

învăţământului în anul 1952, şi dactilografiat chiar de Aurel Cleja), 

reiese că.

- au fost cercetaţi 8 elevi, din clasele a VI, VII, şi a Vlll-a 

evidenţiindu-se activitatea fiecăruia, printre care:

- ia pct. 3, este menţionat şi Aurel Cleja, elev, în clasa a Vlll-a cu 

următoarele activităţi:

aI a fost în legătură cu organizaţia de extremă stângă, probabil 

influenţat de fratele său Ştefan Cleja, student la medicină, mijlocind 

întâlniri pe calea ferată şi în Lagăr (acesta fiind terenul unde făceau 

instrucţie altădată soldaţii grăniceri) mijlociri între elevii Baciu şi 

două persoane necunoscute, 

bl a purtat nume conspitativ de „Radu”, 

d  a avut cunoştinţă de activitatea lui Ciubotariu Teodor la Poiana 

Ilvei,

d/ a primit reviste şi ziare socialiste de la un emisar al unei 

organizaţii de stânga, pentru a le da dupâ un timp elevului Baciu loh, 

el exprimă în scris sentimente de revoltă contra religiei şi spune cu 

educaţia morală şi naţională este în slujba monştrilor şi a hoţilor.

După descrierea activităţilor cei 8 elevi pentru fiecare în 

parte, şi a constatărilor respective, Consiliul profesoral hotărăşte 

sancţionarea a 6 elevi, cu eliminarea din şcoală, a unui elev 

Garbulinski Nicolaie din clasa Vl-a cu avertisment de eliminare, a 

unui elev, Baciu Ion, care a recunoscut fapta, absolvit de orice 

pedeapsă,

-va urma-

av. dr. HORAŢIU BOB 

col, magistrat RADU TRAIAN BOB
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KOGAION /  KOGAIONON-UL RODNEAN(NORDIC) 
PELASGICITÂTEA Ş! STRUSCTURA MULTIKOGAIONICA A CARPAŢILOR PRIMORDIALI /  MUNJII RODNEI (NR) - STUDIU DE CAZ 

HIDRO-ORO-TOPO-ANTROPONIMIC 
Dr. Vaier Scridonesi-Călin, Universitatea Bucureşti

Memoriei Zalm oxis-ului în tru p a t N ico lae 
Densusianu şi urmaşilor săi: preot Dumitru Balasa, istoric 
A ugustin  Deac, arhitecta S ilvia Păun

Motto:(l)"Carpaţii Daciei formează o regiune 
arheologică de o extremă importanţă pentru timpurile ante- 
istorice...Simulacrele si altarele primitive ale divinităţilor,,,, 
columnele votive şi comemorative,... sculpturi megalitice 
<Scaunele> d iv in ită ţilo r..., eroi u riaş i,... figu ri de 
animale,..<Calul A!b> consacrat Soarelui,... peşteri şi 
caverne - capele pentru ceremonii ori reşedinţe ale 
oracolelor... rămăşiţe ale religiunii / pelasgice / urano- 
saturnice" [N.Densusianu (N.D.), "Dacia Preistorica" (1913), 
p.XCV] (2) /Există o/ "legătură între TELCHINII /pelasgi/, 
lucrători de metale şi loc. TELCI de lângă RODNA Veche" 
(ib.XCVI). (3) "Regiunea de la Dunărea de J..., în toate 
timpurile pământul cel clasic ai producţiuniior metalifere..., 
începe metalurgia... arta de a fabrica metale. Pământul 
Eladei şi al Asiei Mici a fost totdeauna sărac de mine şi de 
fauri. Chalybii. Dactvlii. Cureţii ş i Telchin ii. maeştri în 
topirea si prelucrarea metalelor ne apar la dânşii... colonii sau 
mioraţiuni. de multe ori ca un fel de alchimişti vrăjitori 
(ib.XCEX). (4) "La pelasgii meridionali / din Hemu... până în 
Arabia /se găseau încă pe vremea lui Ptolemeu/ localităţi 
pelasge/: Istriana, Rhadu, Sătula, Cama, Lata, Albana, 
Amara, Draga, Săraca, Deva, Petra, Suratha, Aurama,
S ora.....  ia r în P liniu oraşele: Thatice, Sandura,
NASAUDUM, Rhemia, toate în Africa” (ib. p.681). (5) 
"Lucrarea minelor în Galia/ de Sud începuse în timpurile 
ante-celtice.../ia/ RHODA - o numire pelasgică din care 
deriva RHODAN... Omonimele / lor / ni se prezintă în 
regiunile cele mai avute în metale ale Ardealului: ... RUDA, 
RODNA (mine celebre de Ag, în evul de mijloc RHODANA)" 
(ib. p. 632).

(6) (a) "Nume de persoane /ca/ OGIGAU, IVU, 
CÂRC din SÂNGEORZ (aşezare f. veche, în trecut Sf. 
GHEORGHE) ar fi de origine TĂTARĂ." ("Prin ŢARA 
NĂSĂUD-ului", ed. Stadion, Buc., 1971, p. 49; I. Cosma, M. 
Pop, N.Sabău).

(b) "THEBA (întâia capitală a EGIPTULUI) poartă 
un nume oelasa şi a fost întemeiată de un rege pelasg 
OGYGUS/ OGIGUS... de dinainte de diluviul cel mare al lui 
Deucalion (Noe)" (N.D. ib.p.682).

(c ) " La Umbrii / italici /, un oraş al pelasaiior Liauri 
se numea IGUVUM. Numele.,, IGU, IGUL, IGA, mai există şi 
azi la poporul român în Transilvania ”(N.D.,ib. p. 690),

(7) (a) "...din idioma lucrătorilor /pelasgi/ de mine 
din Hlspania..., la Pliniu: palacras (palacra) - bucăţi de Au 
masiv, ... la lucrătorii de mine din Transilvania parclau 
ciocan pentru spargerea pietrelor şi oaracluire spargerea 
pietrelor, /care/ presupun parada piatra de spart cu 
paraclaul"(N.-D w. p. 705).

(b) "...la minele din RODNA, la carierele de 
marmura CORMAIAşi la carierele de dacit Poiana ILVEI, se 
folosea paraclaul la spargerea bucăţilor mari" (T.Moraru, 
"Ocupaţii în Munţii RODNEI", 1965)

Prin Carpatii primordiali înţelegem <Carpaţii 
D ac ie i> , in c lu s iv  b u re b is ta n ii C a rpa ţi P ăduroş i. 
Pelasgicitatea ca atribut al Munţilor RODNEI (MR) ni se 
impune indirect şi parţial prin "Dacia Preistorica" (1913), cum 
argumentează (1)>(7). Parţial, deoarece orografia (studiul 
formelor de relief) şi oiconimia (studiul numelor şi locuirii) 
core la te prin cercetarea lingvistică h idro-oro-topo- 
antroponimică îi va dovedi şi mai pelasqici. Investigând 
mulţimea (TELCI, RODNA, NĂSĂUD, paraclau}din zona 
MJR, prin prisma mitologiei zeilor ante-olimpieni (mitologia 
pe lasoal MR ne vor oferi un şir de surprize hidro-oro-topo- 
antroponimice, între care prezenta CUREŢILOR, ceilalţi 
"maeştri în topirea şi lucrarea metalelor", lângă exploatările 
miniere antice de la RODNA (active şi azi), în subzona 
CURĂŢEL [culme /munte, vf. (1520m),şa .parâuj în E/SE-ul 
MR, TELCHINII aflându-se în partea diametral opusă V/SE 
subzona TELCI- TELCIşor. Cum CURETII erau divinităţi

arhaice, precedând naşterea lui Zeus, fiind născuţi de GAIA" 
(Hemberg, 1956, p. 24), îi vom afla şi în subzona GAJ/GAIA 
[munte, căldare, culme, Dosu (1859 m.), sa, vf.(1847 m.), 
parau afl. al SOMEŞ, pârâu afl. al BILA] vecină cu zona 
CURĂŢEL. Tot de GAIA, erau născuţi şi CABIRII (de la tatăl 
URAN), în acelaşi perimetru, conservându-se elemente ale 
mitologiei pelasga a CABIRI (CEI MARI) lor „grup de patru 
divinităţi arhaice, pelasoe [(Ax)IEROS , (Axio)KERSA, 
(Axio)KFRSOS si KASMILOS]... descoperitorii metalelor şi 
zeităţi artizane (turnători, topitori, fierari,)... dar şi personificări 
ale forţelor telurice si naturale" ("Grande Encyclopedie” t. 9, 
1899, p. 606) prin subzona COBAŞEL/ CABASEL (subtituţie 
A/O ca în Dacia/ Docia) [culme /munte, vf. (1835 m), pârâu, 
vale, exploatări miniere de azi], între CABAŞEL şi GAJA, 
aflându-se subzona HAROS/HIROS (culme/ munte vf. (1654 
m,)), relicvându-l pe (Ax)IEROS, dar şi pe Cavalerul Trac 
(HEROS/HIEROS). O sub-zona CABA (toponim, hidronim, 
izvor mineral) există între localităţile MAIERU şi CORMAIA 
paleolitica (aparţinând de SÂNGEORZ /Sf. GHEORGHE - 
ocultantul creştin al lui ZALMOXIS), CABA măiereană 
conservând CAUTES - numele dadoforului din Cultul Soarelui 
(Mithra), cel ce anunţa răsăritul Soarelui cu torţa <flacăra sus>. 
Porecla CAUTES o poarta neamul ISIP - alta relicvă pelasaăa 
de la AESIP/ AESIPOS - tatăl adoptiv ai Gemenilor 
Divini/Zalmolxieni APOL şi ARTEMIS, Zeiţa având un 
"descendent" antroponimic local ARTENE, iar din poziţia 
CAUTES-ilor, măierenii constatând cel dintâi răsăritul de soare 
al zilei. Al doilea şi al treilea CABIR, eliminând adresarea 
(Axio), ne furnizează KERSA si KERSOS (fem. şi mase.), 
ambele dând relicva pelasaa GERSA (râu, vale, localităţi), cu 
KERS - CER - CERUS confirmata pelasgo-galic prin râul şi 
ţinutul GERS, existente, şi azi, în Franţa. Numele KIASMILOS 
al celui de-ai patrulea CABIR îl vom rescrie CAS MILOS, astfel 
primind înţeles fundamental, existenţial, într-o zona în care 
pastoritul asigura existenta omului, din timpuri imemoriale. 
"CABIRII figurează în relioia pelasoa din care a ieşit 
antropomorfismul homeric, şi ca genii ale focului terestru. E! 
comunicau VINULUI flacăra focului" (ib. "Grande...", p,606- 
610 ), prezenta lor anteistorică în MR explicându-se prin 
excepţionala mulţime de hidro-oro-toponime cu VIN: Valea 
VINULUI (sat al c. Rodna, pr. afl. al Izv. Băilor, pr. afl. al 
Cormaiei; pr. afl. al Rebre i-în  PARVA vedica), Lunca VINULUI 
(vechi nume al Parvei), Vf. /Dl. VINULUI (1028 m) la V de 
Parva, Dl. VIN (1011 m ) la N de GERSA II, Piciorul VINULUI la 
S de TELCI, pr, VINISORUL afl. al Paraului Repede (afl. al 
VISEU-lui) in BORSA, la ŞE de ea.

CHALYBII sunt atestaţi în MR, peste tot unde se mai 
pronunţa, construieşte, ori foloseşte COLIBA.

Alăturând la RODNA (cetate dacica RUIDAVA, apoi 
top. RUDANA, ROD ANA, ROCNA, ROGNA) NĂSĂUD-ul (vezi 
pelasgicul african NĂSĂUDUM), rezulta noi confirmări... 
metalurgice pentru MR, de asta data, telchinice. prin activitatea 
arheologica pluviatilă a VĂII CASELOR (capricioasa ca în 
1422), care a umplut vatra localităţii cu zguri metalice (resturi 
ale prelucrării metalelor), aduse din amonte de la circa 10 km S 
de TELCI, astfel confirmându-l pe Densusianu (ib. XCVT), 
chiar dacă nimeni n-a pus, încă, problema cercetării 
provenienţei acestor zguri. Confirmarea arheologică a 
pelasgicitatii NĂSĂUD-ului, în afara numelui, se dovedeşte 
arheologic, prin prezenţa în VALEA CASELOR a unei aşezări 
neolitice (inclusiv ceramica), continuată în epoca bronzului 
[unelte, sarcofage de gresie - la nivel de mecropolă (Năsăud. 
având etimologie de la funerara nasaiie)|. apoi în epoca 
fierului, şi prin descoperirea de monede de tip tetradrahma 
macedoneană (din sec. lui Alexandru cel Mare - MARE 
închinător la şi apărător de CABLRI), respectiv prin dovezi 
paleolitice, în zona imediat vecina, la REBrişoara (cu GERSE- 
le sale şi cu râul GERSA) şi la REBRA (cu REB, din 
BuREBista, atestat în scris pe ceramica, în La Tene-ul dacic de 
BURIDAVA/Ocniţa - sec. 3 i.Hr.).

K O G A IO N /K O G A IO N O N -u l ş i s t ru c tu ra  
multikogaionică a Munţilor RODNEI (MR) începe cu

ÎNCEPUTUL, adică cu Muntele CRUCEA CHEU-lui [din 
spatele pelasgului Muncel (1625m) ] - Inim a/Nucleul lingvistic 
al acestei structuri/structurări, deoarece rădăcina indo- 
europeană (IE, Pokorny, 1959) KEU, de la care deriva 
KOGAION (Vinereanu, 2001), semnifica <a se înalta la  se 
ridica (încovoindu-se/ curbându-se)> , precum o fac căciula 
.căpiţa, capaţ(îna). ciuca. cioaca (Moldoveanului, 2543 m.) 
etc., toate provenind etimologic din KEU, alte înţelesuri 
primare ale acestuia fiind <a (se) încovoia la  fi curbat 
ridicatură. curbură, concavitate. cavitate».

Sintetizând strabonian (STRABON, 64/63 i. Hr, - 
23/26 d. Hr.) KOGAION/KOGAIONON-ul, ca o structură 
funcţională religios, la daci, prin elementele sacre/ sfinte: 
(munte, râu/ pârâu, peştera/ grotă, loc de adunare/ închinare/ 
celebrare}, se constată că încercările de focalizare a 
KOGAION/KOGAIONON-ului, de-a lungul vremii, au reuşit o 
surprinzătoare şi nesperată, de aceea neremarcată/ neglijată/ 
ocultată, rezultantă: <Cultual, Carpaţii Daciei aveau o 
structurare multikogaionică, cu un KOGAION SUPREM - 
KOGAIONON-ul [muntele Godeanu (1656 în) cu promontoriul 
multiterasat a SARMISEGETUSEI REGIA şi cu celelalte 
artefacte răspândite in «podişul dacic» al masivului SUREAN], 
care, sacerdotal, ţinea sub-ascultare religioasă mulţimea de 
KOGAION/ KOGAIOANE, răspândite pe întreaga arie 
carpatică (a foarte numeroaselor neamuri de pelasgo-daco- 
geţi)>, model ce s-a propagat şi în creştinism. In MR, există 
dovezi/ argumente lingvistice hidro-oro-topo-antroponimice, 
dar şi geografico-geologice, material arheologice, pentru o 
structură multikogaionică, în sensul precizat. Cu Muntele 
Crucea CHEU-lui am avea Muntele Sfânt. Apa Sfântă, 
curgând, nu departe, sub numele carpato-vedic SOMEŞ(-ul 
Mare)/ SOMA (Băutură Sfânta/ Băutura Zeilor). Peştera/ 
Grota Sfântă se afla în zona pelasoică telchina a TELCI- 
TELCIsorului. cu numele Jgheabul lui ZALION (4,513 km 
lungime şi cu urme de rinocer lanos) incifrându-l pe Marele 
Preot Sfanţ (ION) ZAL, cu ZAL din ZALMOS/ZALMOXIS. Ca 
era Marele Preot (Sfânt) ZALION, ne decriptează al doilea 
nume al peşterii - PREATULUP, incifrand esenţa 
PREOTU'LUP, aşa stindardul dacic fiind de invocat, iar 
implicaţiile pentru KOGAION/KOGAIONON-ul RODNEAN 
(NORDIC) iau amploare, cu atât mai mult cu cât pelasgicul 
ORBELOS = STRĂLUCITOR (D.Oltean, "Religia dacilor", 
2002, p. 43) este direct legat cultual şi lingvistic de pârâul 
ORBULUI, care străbate peştera. Locu l de Adunare Sfântă 
poate fi marcat în MR, prin 7 NEDEI: vf. NEDEIA (1596 m) în 
NV, vf. NEDEIA STRAJA (185 Im) în Centru-N, NEDELVREA 
(RHEA!) în Centru, NEDEIA Ţăranului (1857 m ), munţii 
NEDEIA Biriadelor şi NEDEIA Sacă, şi vf. NEDEIA Grajdului 
(1856 m), ultimele patru în spatele Muntelui CRUCEA CHEU- 
lui (şi al muntelui Piatra lui LOS, CHEU şi LOS munţi din 
complexul pelasg MUNCEL-RUNC). Atâtea NEDEI sugerează 
o structura multikogaionică a MR, putând fi identificate cel 
puţin 7 subzone nucleate kogaionic (munte, apă , peşteră, loc 
de adunare). Funcţional, dar şi cu alte argumente, 
KOGAIONON-ul RODNA (NORDIC) nu va avea CHEU-I ca 
Munte Sfânt, ci pelasgicul MĂGURA SÂNGEORZ (1368 m), 
poziţionată mult mai favorabil tinerii sub ascultare a întregii 
structuri multikogaionice.azonei Munţilor RODNEI.

K O G A IO N O N -u l R O D N E A N  (N O R D IC ) 
esenţializează: Munte Sfânt - MĂGURA SÂNGEORZ/ 
ZALMOXIS, A pa Sfântă - vedicul SOMEŞ/SOMA, Peştera 
Sfântă - ZALION/PREATULUP, Loc de Adunare Sacră - 
NEDEIA STRAJA. {KOGAION}/ KOGAIOANELE de sub 
ascultare vor fi detaliate în formă lungă a lucrării, neuitând ca 
ZALMOSI ZALMOXIS • ZEUL SUPREM, la DACII LIBERI 
NORDICI ne-a lăsat NUMELE în CEREMUS-ul ALB şi 
CEREMUS-ul NEGRU (cu izvoarele pe versantul Nordic al 
Munţilor MARAMUREŞ - direct vecini cu Munţii RODNEI), 
după întâlnire, ALB  şi NEGRU formând CEREMUS-ul (afluent 
al PRUT-ului, acesta al DUNĂRII), râu pe care ocupantul de 
azi al BUCOVINEI de NORD îl însemnează, pe harţi, în forma 
veche românească CEREMOS. adică < C E R E M O S > ll!
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-"w 8' PÂDUREA ÎN POEZIA IUI EMINESCU
Fundalul luptei lui Mircea cel Mare cu Baiazid la 

Rovine eate "codrul de stejari". Când domnitorul român 

întâlneşte, înaintea luptei pe sultanul turcesc, el îl previne că 

de partea iui va fi "tot ce mişcă-n ţara asta, rîul, ramul", ramul 

fiind simbolul pădurii, un semn al mîndriei, al puterii şi al 

statorniciei.

Este bine cunoscută vorfca: "Codru-i frate cu 

romanul", afirmaţie justificată într-o convieţuire mai mult decît 

milenară. Această idee a fost preluata de Eminescu în 

tulburătoarea poezie "Doina" unde codrul este văzut ca un 

participant afectiv la întregirea speranţelor naţiunii române: 

"îşi dezbracă ţara sînul,/ Codrul - frate cu romanul -/ De 

secure se tot pleacă-/ Şi izvoarele îi seacă"./

Codrul a constituit un loc de adăpost dar şi un 

mijloc de apărare în zbuciumata istorie a poporului nostru. 

Mihai Eminescu şi-a dat seama de rolul pe care l-a jucat 

codrul în viforosul mileniu al migraţiuni lor şi chiar sute de 

ani, după aceea. în "Muşatin şi codrul", acesta din urmă îî 

spune voievodului moldovean: "Tu să ştii iubite frate, că nu- 

s codru, d  cetate"./

încercând să reconstituie mitologia poporului 

român, Eminescu personifică Dada în Dochia, o zână 

fermecătoare care du-l împărat, îi spune gîndurile sale: "Hai 

Muşat, să ni ne-nţelegem/ Şi-mpărat să mi te alegem/ 

împărat izvoarelor/ Şi al căprioarelor."

în poezia "Fiind băiet păduri cutreieram", poetul 

mărturiseşte: "Fiind băiet păduri cutreieram/ Şi mă culcam 

ades lingă izvor/ Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam/ S- 

aud cum apa sună-ncetişor".

Sînt trăirile din anii fericiri ai copilăriei în mijlocul 

unei lumi dominate de măreţia codrului.

Simfonia vieţii rustice, raiul copilăriei poetului de 

la Ipoteşti, ambianţa văii şi a dealului, a codrului ce-mbracă 

înălţimile satului cu muzica lui melodioasă, îşi vor amplifica 

mereu ecoul în poezia sa poetul regretîndu-le cu patima mai 

ales în anii maturităţii.

Numai natura îl poate consola şi reechilibra, 

natura cu pădurea ei mult îndrăgită, cu energia ei 

inepuizabilă, cu farmecul ei, cu vegetaţia şi esenţele ei 

tulburătoare, care conferă lumii acea spedfică ambianţă a 

minunilor. Odată cu trecerea anilor, aceste trăiri vor marca tot 

mai mult existenţa poetului, răsfrângându-se în creaţia sa 

precum' un ochean întors al unui suflet prea simţitor.

Copleşit de regretul copilăriei şi fericirii pierdute, 

poetul adresează timpului neiertător un strigăt jalnic, ale cărui 

ecouri se amplifcă pare că în infinit: "Unde eşti,copilărie,/ Cu 

pădurea ta ca tot?/. Numai pădurea copilăriei, asemenea 

unui prieten apropiat ştie şi poate să asculte şi să înţeleagă 

toate dorurile poetului, "un tînăr prinţ cu ochi negri şi cuminţi".

Înţelegînd la rându-i glasul codrului într-o 

legătură intimă, "Povestea codrului", Eminescu îşi închipuie 

codrul ca pe un "împărat slăvit ce poartă pe fruntea lui o 

cunună de soare, luna şi luceferi: "împărat siăvit codrul/

Neamuri mii îi cresc sub poale/ Toate înflorind din mila/ 

Codrului, Măriei-Sale”/. Curtenii săi sunt din neamul cerbilor, 

iepurii îi sunt crainici, furnicile îi alcătuiesc armata, orchestra-i 

formată din privighetori, albine ţin hangul iar izvoarele îi spun 

poveşti. Fermecat în anii iubirii sale, de asemenea decor de 

basm, poetul trăieşte în trecut cu nostalgie dureroasă, 

nuanţând tot mai bogat însemnarea sentimentului naturii cu cel 

al dragostei.

Poetul se reîntoarce la starea de inocenţă primară a 

copilăriei, pe cărările dumbrăvilor de aur şi sub freamătul de 

frunze din pădurile de pe dealurile Ipoteştilor.

Natura cu numeroasele ei elemente este prezentă 

pretutindeni în creaţia eminesciană. Codrul nu este folosit în 

poezii doar ca un element care să sugereze sau să 

întregească atmosfera, ci ca un mijloc de punere în valoare a 

sentimentelor, participînd ocrotitor la multe întîmplări din 

viaţa omului.

"Revedere" este o elegie filozofică în care nostalgia 

poetului pentru codrul copilăriei - simbol al tinereţii veşnice 

acumulează o putere emotivă şi o expresie artistică rar 

întâilnită, dând, în acelaşi timp, amarnicului sentiment al trecerii 

ireversibile a timpului nebănuite nuanţe şi prfunzimi. Eternitatea 

naturii şi a codrului devine în faţa existenţei limitate a omului o 

idee obsedantă.

Ce poate fi ded mai normal decît dragostea pe care 

a arătat-o cel mai mare poet al nostru, pădurii? Toată opera sa 

este străbătută de acest sentiment. în poeziile lui Eminescu, 

codrul este prezent, însoţind toate vârstele şi ceasurile vieţii: 

vârsta dragostei, vârsta luptei bărbăteşti pentru apărarea 

pământului ţării şi a vieţii libere, vârsta melancoliei apusului şi 

ceasul sfârşitului, al pornirii pe drumul cel fără de întoarcere: 

"Vino-n codru la izvorul/ Care tremură pe prund,/ Unde prispa 

cea de brazde/ Crengi plecate o ascund/,.. Adormind de 

armonia/ Codrului bătut de gînduri,/ Flori de tei deasupra 

noastră/ Or să cadă rînduri-rînduri./

în simţirea lui Eminescu, teiul, acest copac admirabil 

al pădurii noastre, cu flori suave, cu parfum tulburător şi 

îmbietor este martorul neclintit al iubirii. Când Blanca, fiică de 

rege, vede pentru prima oară, pe tînărul frumos, ce avea să-i fie 

iubit şi logodnic, el poartăa Hori de tei în păru-i negru şi la şold 

uncomde-argint."

în afară de tei, copacul atît de mult iubit de 

Eminescu, poetul mai pomeneşte în poeziile sale şi alte specii 

de arbori, fiecare având un rol bine determinat în cadrul natural 

descris: bradul = seninătate, semeţie, generator al prospeţimii 

atmosferei, simbol al vegetaţiei veşnice: "Pe lîngă plopii fără 

soţ"; stejarul = putere, măreţie, siguranţă,"Singuri voi stejari 

rămîneţi" ,Sunâ codrul de stejari; arinul = melancolie "printre 

raiauri de arin"; salcâmul = meditaţie, tristeţe; "vechiul salcîm"/ 

„se scutură salcîmii", fagul = trăinide, echilibru; "rarişte de fag"; 

“visul codrului de fagi".

OVIDIU PETRI

7 ^ c 6 t i s

PcnalTi
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11

ORIZONTAL: 1) Faptă antisodală de cea mai ridicată periculozitate. 2) 

Subiectul infracţiunii, la nivel de concreteţe -Gaj. 3) Filon Leonte -A mărturisi 4) în 

spiritul şi... legii (pl.) -Suprafaţă de teren. 5) Leu! soarelui în străvechiul Sumer- 

Siglă pentru „Agenţia pentru Dezvoltare Internaţională’  -Add iibonucleic (abr. 

med.) 6) Siglă pentru „European Amateur Boxing Association” -Agravanta la 

infracţiunea de furt datorată modului de operare. 7) Neamţul nostr (abr,)! -Oraş în 

Brazilia. 8) O .jumătate" de faptă penală. 9) „Personaj" de grefă care-şi face veacul 

la arhivă -„Avatariile faraonului..." 10) Marcă românească de autoturisme -Cale de 

atac a unei hotărâri judecătoreşti. 11) Suprafaţă de protecţie pentru metale sau 

vase ceramice -Litigiu, prirină, diferend.

VERTICAL: 1) Determinare, morală sau psihică, în săvârşirea unei 

infracţiuni. 2) Gravă sancţiune a unui act juridic -Subiectul generic al unei 

infracţiuni. 3) Fond monetar (abr.) -învelişul cilindric din metal sau din carton în care 

se află explozibilul şi proiectilul unei arme de foc -Nicolae Dima. 4) Râu în Franţa - 

Făptuitorii unei infracţiuni. 5) Trepte de piatră (sg.)! -Oraş elveţian, fondat în 374 pe 

o fortificaţie romană, cu universitate din 1460, aeroport internaţional, important 

centru comercial, industrial şi, mai ales, bancar. 6) Mijloc procedural de acţiune 

contra unor hotărâri inconvenabile (3 cuv.). 7) Râu în Rusia, afluent al Volgăi -Un 

Sisif dezarmat! -Harnic, vioi (reg.) 8) Invitaţie la vizionare -Râu în toponimia 

daneză- Zeul soarelui la egipteni. 9) Singurică, singurică! -Piesă de prins piesele 

dintr-un dosar -Localitate în Japonia. 10) în loc de amin la o rugăciune! -Poate fi şi 

juridică. 11) Veşnice -Obligaţie financiară.

DICŢIONAR: UTU, EABA, UBA, TLA, TMA, ELV.ATSU.
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