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Nort omnis moriar, 
domnule profesor Mihai Roman!
Dragă Mihai,
Când eram tineri de tot cu 

toţii ne credeam nemuritori; mai 
apoi, spre bătrâneţe speram şi ne 
doream la fel.

Acum, Mihai Roman -  
prietenul, colegul şi consăteanul 
nostru -  măierenizat încă din 
primul an al sosirii lui la Maieru -  
ca profesor de geografie (1972), a 
intrat în nemurire. Cu ce preţ? Mai 
întâi a trebuit să moară puţin dar 
nu de tot. Non omnis moriar! cum 
spuneau latinii.

în momentul dureros al 
despărţirii tale de cei dragi şi 
apropiaţi şi al plecării tale spre un 
tărâm mai luminos al unei alte lumi 
mai drepte şi mai bune, noi, 
colegii,-prietenii şi cunoscuţii tăi 
apropiaţi de ani şi ani şi foştii tăi 
eievi, ne aliniem tăcuţi şi îndureraţi 
de o parte şi de alta a sicriului tău 
şi-ţi dăm cuvenitul şi binemeritatul onor dăscălesc.

Dragă Mihai,
Chipul tău luminos, mintea ta limpede şi 

născocitoare, vocea ta plăcută şi convingătoare, ideile 
tale novatoare în stupărit şi grădinărit vor rămâne 
mereu în amintirea noastră.

Noi ştim că din dragoste de Maieru şi de noi, n- 
ai mai vrut să pleci nicăieri şi de aceea te preţuim şi te 
considerăm de-al nostru, măierean.
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Aici, la intrarea în Maieru, 
emblematic şi model, ţi-ai făurit un 
cuib al tău şi al familiei tale, un mic 
eden în care ne primeai cu drag şi cu 
acel plus de ospitalitate rar întâlnit.

Ca oameni ai şcolii de când 
ne ştim, mai vechi sau mai tineri, 
regretăm dispariţia ta neaşteptată, 
jertfa  ta apostolică pe altarul 
învăţăm ântulu i măierean şi te 
considerăm ca unul dintre liderii 
generaţiei de aur şi de sacrificiu ai 
şcolilor măierene.

Dragă Mihai,
Tu ţi-ai făcut datoria, ţi-ai 

împlinit menirea pe acest pământ, 
clopoţelul şcolii şi al vieţii tale a 
sunat de ultima oră.

Ai dat Blajul pe Maieru şi 
M a ie ru  pe-o  s tea  -  s teaua  
singurătăţii dascălilor măiereni unde 
te vei întâlni cu cei dinaintea ta: 

Radu, Ovidiu, Ionel, Alexandru, Adrian, Stelian, Ion şi 
Ioan.

Acolo unde te vei duce -  ai fost, eşti, vei fi 
TOTDEAUNA-prietenul, colegul, vecinul, cunoscutul 
nostru şi mai ales profesorul şi dirigintele multora 
dintre noi.

Dumnezeu să te aibă în pază şi să te 
odihnească în pace de acum înainte.

Adio, Mihai dragă, nu te vom uita niciodată!

lacob Naroş

Toată lumea ştie că Ovi Barna a fost un tip 
f§jn< noi, colegii lui sau prietenului, n-
a rămas nemolipsit de pofta lui de viaţă. A trăit să ne 
bombardeze cu zâmbete şi bunăvoinţă. De multe ori 
mă gândesc că, poate, aşa trebuie să arate un OM. 
Niciodată n-am să înţeleg de ce s-a cuibărit moartea 
la Maieru în acea fatidică sâmbătă şi, devenind, fără 
să vreau, egoist, spun că a rfi avut totuşi alte opţiuni.

Se face un a n ,... mi-e greu să scriu. Nu pot 
mai mult, nu înţeleg nici acum şi n-o să accept 
niciodată. Poate mă consolează puţin gândul că ai 
stat suficient printre noi încât să ne înveţi să trăim şi 
ai dăruit mai mult decât ţi-a fost hărăzit să primeşti.

Noi, cei ce-am rămas, vom merge la ziua ta 
dar ştim că tu n-o să fi învoit în 11 Martie. Acolo sunt, 
probabil, alte legi.

Ne e dor de tine, Ovi!
Grigore Cotul

Cţmduri pentru fiecare z-i din volumul Gânduri pentru fiecare zi, 
de Mons. VladimiorGhika

1 Ianuarie
Doamne, binecuvântează- 
mă cu mâna şi din inima 
săracilor tăi!
Doamne, susţine-mă în 
privirea săracilor tăi! 
Doamne, primeşte-mă într- 
o zi în compania săracilor 
tăi!
2 Ianuarie
Cel care se despoaie 
pentru ceilalţi, se îmbracă 
cu Cristos.
3 Ianuarie
Nimic nu ni-L apropie mai 
mult pe Dumnezeu decât 
aproapele.
4 Ianuarie
Să nu uiţi niciodată că cele 
mai frumoase zile nu sunt 
niciodată frumoase pentru 
toţi!

5 ianuarie
Când fratele tău te obideşte 
pe nedrept, ar trebui să 
suferi mai mult pentru el 
decât pentru tine.
6 Ianuarie
Ieşi în întâmpinarea celui ce 
te evită,
Dăruieşte celui care nu-ţi 
cere,
lubeşte-l pe cel care te 
respinge.
7 Ianuarie
A consola este putinţa 
noastră de a da celuilalt 
ceva care să fie mai 
adevărat decât durerea sa. 
A consola înseamnă să-l 
faci pe deznădăjduit să 
trăiască în speranţă. A 
consola înseamnă a permite 
celui ce suferă să vadă în 
noi iubirea lui Dumnezeu 
pentru el.

8 Ianuarie
Universul devine mai sărac 
prin uitarea rugăciunii.
Să ne trăim rugăciunea şi 
să ne rugăm viaţa.
9 Ianuarie
Simţim adesea nevoia să 
ne rugăm chiar în picioare 
fiind şi să gândim în 
genunchi.
10 Ianuarie
Setea rădăcinilor este mai 
mare decât setea frunzelor.
11 Ianuarie
Nu trebuie să ne mirăm, 
nici să ne plângem de 
nerecunoştinţa semenilor. 
Recunoştinţa este mai rară 
decât binefacerea şi mai 
presus de ea.

12 Ianuarie
Când cineva ne dovedeşte 
recunoştinţa el ne 
dăruieşte mai mult decât i- 
am dat.
13 Ianuarie
Cel ce nu ştie să respecte, 
nu va învăţa nici să se 
sacrifice.
14 Ianuarie
începi să devii om doar 
atunci când ai învăţat să-ţi 
comanzi tu însuţi ca şi cum 
ai fi altul şi când, mai bine 
chiar decât altul, ai învăţat 
să asculţi tu însuţi de tine.
15 Ianuarie
Printre cei ce se declară 
creştini, sunt prea mulţi 
care în loc să-L servească 
pe Dumnezeu, vor mai 
curând sâ se servească de 
El.

- va urma -

Dacă ...
Dacă durerea din sufletul unui părinte 

Ce-şi îngroapă copilul 
S-ar putea cântări,

Cred că greutatea ei 
Ar putea să răstoarne Păm ântul...

Dacă durerea din sufletul unui părinte 
Ce-şi îngroapă copilul 

S-ar transforma, toată, în lacrimi,
Cred că Soarele, chiar,

Ar putea fi inundat şi s-ar stinge ...

Dacă durerea din sufletul unui părinte 
Ce-şi îngroapă copilul 
S-ar putea măsura,
Cred că, unitatea ei de măsură,

Ar putea f i ... veşnicia ...

Adela Cotul
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Continuăm, şi în acest număr, publicarea altor poeme 
din ciclul “Stări de primăvară” 

ale d-lui prof. univ. Dr. VALER SCRIDONESI-CĂLIN, 
poeme semnate, în numerele anterioare cu 

pseudonimul Esilerva N. Calidonscri.

(5) Panoramă euro-hindusă a lUBIRii/lubirea 
interzisă dintre caste/

MUNTAZ julietând MAHAU Sunt RAJ-oglindă 
JAR!

Miraj deşertic, darfin miraj! 
în tufa lui de spini, doar RAJ!

**

Era un paria, şi-n castă 
a vrut să-şi caute nevastă, 
în ziua lui cea mai nefastă..,, 
din INDIAajunsă vastă, 
prin sufletele care ard 
'n latentul mare miliard 
atins, recent, ca cifră fastă...

***

Voia, pe scurt, voia BOREASĂ!
Şi nu oricum, voia ALEASĂ!

****

Era un paria, şi o nevastă, 
tot paria, atât putea alege..., 
oricât ’i-era lui Vişnu, Putra{!); 
oricât, tot, recita, el, SUTRA; 
oricâtă apă BRAHMAPUTRA 
putut-a şi putea-va, EL, culege 
din Himalaya 'Naltă şi Regală, 
vărsat-apoi în Delta cea Bengală!

*****

'Mbăiatu-s-a în GANGE, pe-ndelete!
Deşi, în Fluviu, fost-a plin de fete, 
cu toatele în BAIE rituală, 
el n-o vedea decât pe SURAVIRA!
Şi EA, în Baie, crede, virtuală, 
tot recitând ales, pentru SAVIRA, 
o rară, specială SUTRA, 
în apa cea de Brahmaputra...

******

Murea cu zile de Dorul către RAJ, 
dar SURAVIRA mai făcea tapaj, 
sfinţit-adânc de CASTA Brahma...
Şi se ruga, secret, în anturaj, 
ca Sufietu-i-Sfinţitul ATMA 
s-ajungă, la final, SURAVIR'-RAJ!

*******

Când recita ales pentru SAVIRA- 
o paria gătită-pregătit-a RAJ, 
’mbăindu-seîn Sfântul Brahmaputra, 
prea pura, pura noastră SURAVIRA, 
cu-alese gânduri îşi alese SUTRA, 
în care 2E11, cu zeiescul Avantaj, 
nu lasă DRAGOSTEAdeloc nerâsplătită{!), 
doar dacă SAVIRA-i orbeşte-ndrăgostită, 
şi ea, de-acelaşi furtunatic personaj!

“Trecut-au anii", cum tot trec, şi iară vin...
La <TAJ MAHAL>*, un singuratic pelerin 
se-mpiedica, firesc, în bătrâneţe, ca în lunga-i 
barbă...
Şi, mult postit şi obosit, alese să mai stea pe 
iarbă,
de astă dată, în asana-LOTUS de yoghin...

*********

Mulţimi, tot, curgătoare în pelerinaj, 
se stoarseră-n bătrâne două 
pe mal de JUMA”  stând în rouă, 
yoghinului bătrân ca ÎNCADRARE!
Aşa păreau, şi-n mica depărtare, 
pe un fundal albind mai sfânt <MAHAL-ul TAJ>! 
-<Demulta scursa “timpului cărare” 
lăsatu-m-a fâr' de tot ce SCUMP mi-a fost...
Aşa, gândescu-mă la mândru nostru RAJ !>,

sosi-n urechea ascuţită de asana-post... 
-<Surato ! E plină BHARAT JUKTA-RASHTRA
***

de RAJ-i, cum CERU-i plin de-atâţia aştri, 
cum NAVELE roiesc pe-ntinderea albastra, 
cum TEMPLE multe numără pilaştri...>, 
se cam lungi SAVIRA cea bătrână, în ureche, 
din nou, atentă cu ades asanele pereche...
<0 fi bătrâna cealaltă, SURAVIRA?>,
’ncepuse RAJu-n LOTUS să se-ntrebe...
<Atunci, dincolo, repedea-i SAVIRA?!>

<Sunt, ele, amândouă! TREEBE !!!>...

Apoi, albindu-şi gândul pe alb de <Taj Mahal>, 
SPOROVĂIALA-ntre bătrâne-i apăru scandal(!) 
şi se-abătu, cumva, golindu-sede HAZ:
<lubirea Mare a împăratului Mogul JAHAN, 
IUBIREA Mare faţă de MAHAL MUNTAZ, 
e, pe departe, mică IUBIRII RAJ-ului Sărman, 
când eu doar cu lUBIREA-mi Sfântă am rămas, 
iar Mogulul împărat cu DROAIA de copii, 
ce-ncet, pe mamă-n moarte o au tras...
Nu unui, doi ori trei, ci...paisprezece!
Şi nici, măcar, IUBIREA cea DINTÂI,

cum este-a mea, ales, din Căpătâi!
Zevzecă soartă! Kharmele-s zevzece! 
Schimbând ce-i de schimbat în unghi, 
te-apuc-aşa un tare JUNGHI:
«SURAVIRA, SAVIRA şi cu RAJ, 
bătrâne şi bătrân, lângă cel TAJ!
Fără să ştie, în secret TRIUNGHI 
de fostă Mare DRAGOSTE, au JUNGHI 
de ia jungher colţos, aflat ca-n haz:
MURITA-n naştere Mahal MUNTAZ !!!»>...

<Stau năucit, sunt rest de gând...Abia respir, 
şi-l am acut în minte pe-un anglez, 
SHAKESPEARE****:
«IUBIREAMARE are nume JULIETA!
Aici, deloc, nu-i loc, nici ca NECAZ!
Era o PURĂ TÂNĂRĂ, precum EGRETA 
cea albă, ce-abia-nvăţase ZBORUL!
IUBIRE DISPERATA, când TOPORUL 
hidoasei morţi fusese-o POŢIUNE 
de lupte surde-ntre familii şi părinţi...
IUBITUL, ROMEO, cum pe nume-i spune, 
un SUC necunoscut CREDINŢEI DE 
CREDINŢI,
OM TÂNĂR ca un SOARE ce apune, 
când FOCUL-JAR al DRAGOSTEI răpune, 
făr'de milă, pe cei aşa atâta de CUMINŢI...
Erau solari în stinsa-le viaţă,
şi se iubeau şi-n DINCOLO de moarte!
Afost IUBIREA PURĂ, şi pe faţă, 
cum n-a ştiut VERONAsă o poarte,
'naintea lor şi, niciodată, după! »  >

«Privesc spre «TAJ MAHAL» şi mi se-astupă 
toţi porii prin care respiram IUBIREA...
La câţiva paşi, două băbuţe şuşotesc...
Adâncul Vremii m-absoarbe-n RĂSTIGNIREA 
pe care babele-n secret mi-o gânguresc...

Imi pare I...E real! Nu mai sunt eu, şi-n VAL

mă-mping, încet, privind cum «TAJ 
MAHAL»
m-absoarbe-n el, LICHEFIINDU-SE, în fine... 
M-am tot murit! Acum, sunt mort! Mi-e bine! >

***********

* Monumentul Imperial al Iubirii ridicat de 
Împăratul-Mogul Jahan pentru soţia sa Mahal 
Muntaz (1632-1654} din provincia hindusă 
Agra.
** Râu pe malul căruia se află Monumentul 
Imperial al Iubirii.
*** în limba hindi “Uniunea Indiană".

**** William Shakespeare (1564-1616) 

"Romeo şi Julita’ scrisă apro. 1595

P.S. Sunt RAJ-ogiindă JAR.../Ciudate vremile 
cu PAJ !/ Mă aflu sub STEJAR...A/enit-au 
vremile de GAJ!/IUBIRII, i-am fost JAR!/încă 
iubesc! Cu I ! Sunt RAJ!/ Şi încă, IAR!/ ST! E 
JAR !/ Şi-n moartea ce-o păţesc II Şi-aici, în 
după moartea ce-o trăiesc!
ESILERVA, Bucureşti, 8.03.2008, recitind 

romanul “Adam şi Eva “ al lui Liviu Rebreanu// 
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(6) Dintr-un STRING şi o BOEMĂ{TU-al 
CREAŢIEIDETALIU)

VRAIŞTEA ce-o decontezi, 
ar rima şi cuAEZI, 
s-ar multiplica cu IEZI!
Sub ARTICOL, cei AEZII 
!-arrima degrab' pe-ARGHEZI!
N-ar fi doar ceea ce vezi!
Cercetează, şi-ai să crezi!
<Crede şi nu cerceta !>, 
tot la VRAIŞTE-ar conta, 
dacă nu încerci a şti 
rostul Lumii la AFI!
(Pe detalii şi pe legi, 
să te ştii c-o înţelegi!)
TU-al CREAŢIEI DETALIU, 
înzestratul cu TRAVALIU, 
cu tot DREPTUL să alegi 
ce DETALIU să-nţelegi!
TU-recreaţie pură,
PAUZĂ de CREATOR, 
prins măiestru în EPURĂ 
de-UNIVERS răscolitor, 
ca DETALIU cu MĂSURĂ 
să-nţelegi, ocrotitor, 
mers de sine stătător 
printr-a LUMII Catedrală!
Pus, şi TU, într-un Vitraliu, 
prin GÂNDIRE OM DE FALĂ: 
PLATON-numede DETALIU(!), 
NEWTON-Geniu în Travaliu..., 
SHAKESPEARE-clipa să rămână, 
EMINESC’-ora supremă, 
HAWKING-timpavutîn mână,
UNIVERSUL să-l iţească 
Casta ştiinţificească, 
dintr-un STRING şi o BOEMĂ...

ESILERVA, după revederea imaginilor 
transmise de telescopul spaţial 

<HUBBLE>, Bucureşti, 03.03.2008
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Cuşmir Ionela Florina s-a născut la 15 aprilie 1998. 
Locuieşte în comuna Şant, judeţul Bistriţa Năsăud. Studiază la 
şcoala din localitate şi a fost îndrumată în ciclul primar şi încurajată 
să scrie de către învăţătoarea Candale Lucreţia. A scris aceste poezii 
când era pe clasa a IV-a. Noi îi dorim să continue, considerând-o un 
fraged talent.

Grădina mea

în grădina mea frumoasă 
E-o linişte misterioasă 
Florile mele parcă sunt mute: 
Flori mărunte ...
Flori mărunte ...

O doină-ntre flori se aude 
O caut, dar nu îmi răspunde 
Pun la ureche un crin:
Flori la mine vin ...
Florile de crin ...

Doar o floare stă supărată.
Nu e frumoasă ca altă dată. 
Stă într-un colţ şi mă priveşte: 
Nu mai zâmbeşte...
Se ofileşte ...

Prima zi de iarnă

Dimineaţa câinii latră 
Focul e aprins în vatră, 
Tanguindu-se uşor 
Sus, pe cer, apare-un nor.

Fulgii cad şi se rotesc, 
Dealurile se albesc,
Se-aud din depărtare 
Ţipete şi zarvă mare!

A intrat Alba în sat 
Mic şi mare s-u sculat 
Vesel după zurgălăii 
Ies pe derdeluş copiii!

Zările-s de farmec pline.
Şi atunci când noaptea vine. 
Zăpada e tot mai mare 
Şi scârţâie sub picioare.

Moartea rândunicii

Prin negura întunecată 
Privea cu ochii rătăciţi la ce r...
Pasărea era deja moartă.
Sufletul i l-a dat unui înger.

Trupul i-a rămas în mare 
Lângă un catarg stingher,
O rândunică oarecare...
Dar visul ei urca la cer.

V-a cunoaşte Paradisul,
Nemurirea Raiului,
Trupul însă-l duce marea 
în inima Pământului.

Magia sufletului meu

Sufletul meu are ochi.
Când obosite se închid grele pleoape. 
El simte tot ce e în jurul meu.
Eu văd cu sufletul mereu

în suflet se luptă un fulger şi-un soare 
Sufletul meu vede asta din zare:
- Ochii mei dragi şi nepăsători 
De ce nu vedeţi dimineaţa, în zori?
Nu mă lăsaţi să plâng în durere! 
Sufletul ochii-napoi parcă-i cere,

O, scumpă şi draga mea inimioară 
Nu lăsa ochii sufletului să moară,
Căci aş sfârşi într-o noapte eternă ...

în lumea de azi de vrei să biruieşti, 
Sufletul curat, de ţi-l părăseşti.
Atunci ochii săi, ei nu-i mai are,
Şi-n tine simţi cum sufletul moare.

Sufletul meu bun şi drag 
Adu-mi magia ce-o aştept în prag. 
Adu-mi izbânda cea din vecie,
Şi voi lupta mereu în eterna-mpărăţie.

Cuşmir Ionela Corina

Revelaţie 
Simţi pe esofag arsura,
Mărgelele urcau la deal,
Privi cu încântare sticla:
„Ţuică de prună din Ardeal!”

M ăsu ră to are
- Să nu bei peste măsură!,
M-a povăţuit nevasta.
- Nu, d ra g ă ,.. .eu măsor butoiul 
Cu halba asta!

A dela C otu l

C ritică  d-lui leu  C răciun  
Pentru voinţa de-a nu bea 
V-am admirat peste măsură,
Dar tot mai bărbăteşte este 
Să cazi răpus de ... băutură!

G rigore  C otul
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Ed. Grinta- Cluj-Napoca, 2008

Este o carte pe care o aşteptam cu nerăbdare. O 
aveam mental încă din stadiul de proiect, dezvăluit de 
autor, Sandu Al Ratiu cu ceva timp în urmă. îi spuneam 
autorului că este o interprindere temerară în stabilirea 
raporturilor între filosofie şi ştiintă pe de-o parte şi religia 
creştină pe de altă parte. Nu ştiam ce va iesi până la 
urmă. Dar vă pot confirma cu tot respectul că această 
carte nu este o "absidă a tăcerii” ci a luminii, a dialogului 
care, în cele 132 de pagini acoperite de 30 de studii, ne 
plimbă gândirea într-o zonă de interferenţă, de contact 
spiritual între Religie şi mama ştiintelor Filosofia, între 
dogmatica creştină şi nelimitata tendinţă a omului spre 
cunoaşterea legilor naturii şi societăţii.

Sandu Al. Raţiu scoate în evidenţă rolul omului ca 
fiinţă socială de la apariţia pe pământ şi până în cotidian, 
impactul său cu religia, folosind ca argumente scrierile 
unor mari gânditori din filosofia şi dogmatica creştină, 
întregul edificiu creativ al cărţii, se sprijină pe osatura 
unor monştrii sacri ai spiritualităţii universale, unii dintre 
ei. creatori de sisteme filosofice: Aristotel, Platon, Kant, 
Feuerbac, Marx, Darwin, Freud, Nietzsche, Hegel, 
Heidegger, Descartes, M.Eliade, Noica, Cioran, Nae 
lonescu şi mulţi alţii. Autorul arată că omul s-a născut 
“homo religiosus”, idee care transcede timpul şi spaţiul, 
iar locuitorii Terrei au simţit nevoia extrapolării la ceva 
superior, care să le dea stabilitate şi statornicie, faţă de 
trecătoarea lume materială.
în evoluţia sa, omul a fost definit “zoom politicon” sau 

animal care vorbeşte (Aristotel) sau “homo faber”- omul 
lucrător, social, omul raţional. Sandu Al. Ratiu caută să 
convingă cititorul despre raportul omului cu divinitatea, 
în acest sens arată existenţa a trei teorii:

Antropocentrismul îl situează pe om în centru şi 
dedublarea lumii şi a omului lui Descartes, care spune 
“Dubito ergo cognito”- mă îndoiesc, deci exist, care este 
dublat de “cogito ergo sum’’- gândesc, deci exist. 
Raportul omului cu Dumnezeu este studiat de mulţi 
gânditori. Kant, antroponcentrist convins: “deasupra 
mea cerul înstelat, iar în mine legea morală”. 
Pozitivismul ştintific se îndoieşte de relaţia om-divinitate 
şi se îndoieşte de existenţa lui Dumnezeu. Autorul 
prezintă poziţia unor pozitivişti ca Feuerbach, care 
spunea că “teologia este un mijolc de alienare a omului, 
de înstrăinare de sine însusi, omul nu-şi poate pune în

valoare raţiunea”. K. Marx, ridiculizează ideea lui 
Feuerbach spunând “religia este opium pentru omenire, 
un mijloc de exploatare"; mai mult, existenţialistul Sartre 
supralicitiează rolul divinităţii faţa de om “din moment ce 
eu nu sunt liber, inclusiv faţă de divinitate, atunci eu sunt 
un sclav şi existenţa este absurdă” în sfârşit eticul şi 
moralistul Albert Camus care spune că “nu poate exista 
Dumnezeu, din moment ce există atâta rău în lume. 
Dumnezeu se dezice dacă există". Nietzsche critică 
conceptele creştine de milă, iertare, care frânează 
voinţa omului de a deveni supraom. în apropierea 
acestuia se află şi românul Emil Cioran. Pe de altă parte 
autorul prezintă şi activitatea dogmaticilor creştinismului 
în relaţia om-divinitate. Doctrinarul Jacques Maritain 
crede în îmbinarea credinţei cu societatea având ca 
temelie morala, binele, dreptatea, justiţia, adevărul şi 
mai ales iubirea, - mergând pe ideea redescoperirii 
creştinismului primar (vezi Luther”Sola fide”).

Sandu Al. Raţiu, în cartea sa prezintă multe 
confruntări de idei despre raportul om-divinitate, în mod 
evolutiv, în timp, etică, morală, moarte, om natură şi 
societate, dogmatică creştină şi ştiintă cuprinse în cele 
trei capitole: antropologice, anamneze şi paranteze. 
Uneori teoriile cu temele amintite sunt complicate pentru 
omul de rând. Aşadar, cartea se adreseaza iniţiaţilor, 
specialiştilor întru ale teologiei şi filosofiei. Aşa cum 
recunoaşte şi Hegel în “Logica mare” care scrie “n-a 
înteles-o decât unul singur, Dumnezeu şi cu mine. Acum 
numai Dumnezeu, pentru că eu am uitat-o”. Sandu Al. 
Ratiu, este conştient de această poziţie, folosind şi 
domnia iui acest citat. După opiniile noastre, tematica 
acestei cărţi, probleme dezbătute aici vor continua atâta 
timp cât va exista omul. Fără să fiu pesimist, uneori şi 
mai ales în zilele noastre îmi vine să zic ca marele 
Leibnitz că “Noi trăim în cea mai minunata lume cu 
putinţă şi că lumea aceasta ar fi perfectă daca ar avea o 
singură persoană. Daca sunt două, trebuie să se 
limiteze. Atunci îsi determină una alteia limitarea, 
imperfecţiunea”.

“Absidele tăcerii” este cartea întrebărilor pe care şi 
le-au pus teologii şi filosofii timp de 19 secole, un 
compendiu de eseuri de bună calitate, pe care eu as 
numi-o şi “Absidele luminii” .

OFILAT VARVARI
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Maieru
-  F ile  de m o n o g ra fie  (50)

La Maieru a existat printre intelectuali tradiţia de 
club încă din deceniile IX şi X ale secolului al XlX-lea, de 
pe când familia marelui romancier Liviu Rebreanu locuia 
aici (1888 -  1898). A se  vedea povestirea „Armeanu” şi 
clubul „Idilă de la ţară”, „Cuibul visurilor" şi altele. După 
vreo trei-patru decenii, un grup de tineri studioşi din 
comună, ca să nu rămână mai prejos de decât înaintaşii 
lor, s-au gândit să de-a un rost nou vacanţelor petrecute 
pe meleagurile natale. Astfel, sprijiniţi de neobositul 
dascăl Ioan Barna şi preotul luliu Pop, s-au organizat în 
societatea Culturală Studenţească „Liviu Rebreanu", 
înfiinţată la 27 ianuarie 1927. Societatea a durat 8 ani, 
până în 9 august 1935, când la iniţiativa aceloraşi 
membrii, ea se dizolvă sub presiunea pregătirilor celui 
de-al doilea război mondial, transformându-se în 
Căminul Cultural „Gregoriu Hangea". în mod practic, şi 
după această dată au mai avut loc manifestări izolate ale 
Societăţii.

Prin grija unuia dintre iniţiatori, profesorul 
Olimpiu Barna de la Cluj, fiul directorului Ioan Barna, s- 
au păstrat o bună parte a documentelor Societăţii. Ele 
au fost orânduite cronologic într-un album aflat acum în 
arhiva muzeului local „Cuibul visurilor".

Desigur, dincolo de slova hârtiilor îngălbenite de 
vreme se poate ghici, la simpla perindare a filelor 
albumului, nobleţea şi patriotismul curat care au călăuzit 
încercările acelui detaşament de tineri luminaţi, fii de 
nădejde ai satului în care, un alt şcolar înaintaş, a dat 
atâta strălucire şcolii care i-a dezvăluit marea taină a 
scrisului...

După cum însuşi patronul spiritual al grupării, 
autorul „Răscoalei” nota în scrisoarea sa caldă în care 
confirma ca mica societate să poarte numele său - 
această acţiune a însemnat, cum spune Rebreanu „un 
adevărat ferment de prosperare culturală a frumoasei 
comune Maieru".

Gruparea a fost sprijinită cu generozitate şi tact 
de către dascălul Barna, prieten intim al scriitorului şi 
preşedinte de onoare.

Registrele, procesele verbale, sigiliul, unele 
lucrări originale, fotografii de grup sau individuale şi alte 
documente ale Societăţii pot fi văzute în muzeul „Cuibul 
Visurilor” , alături cu scrisoarea originală a scriitorului 
care adaugă un spor de prestigiu tinerilor emuli de 
atunci.

Mulţi dintre ei au devenit până ia urmă 
intelectuali de performanţă risipiţi prin diferite colţuri de 
ţară pe care le-au onorat cu strădaniile lor: Alexandru 
Avram, Barna Olimpiu, Barna Leonida, Barna Cosma, 
Boşca- Emil Mălin, Ciorba Ovidiu, Brătucu Olimpia, 
Coruţiu Titus, Coruţiu Silvia, căsătorită Vranău, Groze 
Alexandrina, Nicolae V. Ilieşiu, Ilieşiu Ioan, Hojda 
Gheorghe, Ilieşiu V incenţiu, Partene Mărioara, 
căsătorită Telcean, Pop Lenuţa, Pop Eugen, Partene 
Anchidim, Zavaschi Lazăr, Vranău Dumitru, Vranău 
Vasile, Cioncan Augustin, Coruţiu Viorica, căsătorită 
Loghin, apoi cei mai tineri primiţi în Societate mai târziu: 
Ilieşiu Mircea, Sângeorzan Ionel, Partene Horia, Boşca 
Vasile, Boşca Luţa, Boşca Alexandru, Lăzăroaie 
Reghina şi alţii. Doar doamna Silvia Vranău e încă în 
viaţă la cei 94 de ani ai săi.

De la în tâ ln irea preconizată cu ocazia 
centenarului şcolii măierene din 1995, Cosma Barna, 
Olimpiu Barna, Barna Ion -  junior, Coruţiu Adeodat, 
Raţiu Ioan, erau însă trecuţi în lumea umbrelor.

Gruparea lor progresistă, cu atribute de 
adevărat cenaclu, organiza dezbateri pe teme ştiinţifice, 
conferinţe pentru ţăranii comunei, încuraja creaţia 
orig inală m anifestându-se protestatar îm potriva 
războiului ce se pregătea şi împotriva înapoierii 
culturale, fără să adere ia vălmăşagul propagandistic al 
epocii care preceda o catastrofă istorică: al doilea război 
modial.

(continuare în nr. viitor)
SEVER URSA
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Năsăud. lucrare în ms. la Muzeul „Cuibul 
Visurilor", pag. 73-74;
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RÂSUL
Un titlu mai cuprinzător ar putea fi Râsul, surâsul, zâmbetul şi rânjetul..

Râsul nu este în exclusivitate un dar al fiinţei 
umane. Se spune că şi alte vieţuitoare râd.

Ştiinţific a râde înseamnă a-şi manifesta 
bucuria sau satisfacţia printr-o mişcare caracteristică a 
feţei şi a gurii, scoţând în acelaşi timp sunete specifice 
succesive şi nearticulate.

Verbul „a râde” intră în expresii diverse: a râde 
în barbă sau pe sub mustaţă, a râde fals, prefăcut, în 
obraz, a sfida pe cineva, a-şi bate joc de cineva,a se 
distra, a fi fericit, a face haz de necaz, a se amuza, a fi 
vesel, a se bucura.

Zâmbetul poate degenera în desconsiderare 
şi dispreţ. Rânjetul este întotdeauna partea întunecată 
a râsului. Rânjetul este o grimasă de batjocură, de 
răutate care vine din prostie. Rânjetul schimbă figura, 
descoperindu-şi dinţii.

Ţăranul nostru, până şi lucrurile tragice le 
spune uneori cu umor. Cine râde Sa urmă, râde mai 
bine, ori şi mai plastic: râde ciobul (hârbul) de oala 
spartă. Atunci când râzi de cineva pe nedrept, râsul ţi- 
ar putea cădea şi ţie în sân. Risus p^ofunditor lachimas 
parit -  Râsul profund aduce lacrimi. Chinezii au 
dreptate când spun: Niciodată n-a fost pedepsit cineva 
că a făcut pe altul să moară de râs.

Poetul Gr. Alexandrescu, sintetizând artistic 
proverbele de mai sus, decide: Aşa, în loc să critici 
greşelile străine, în ioc să râzi de alţii, mai bine râzi de 
tine.

O cugetare a lui Chamfort pare şi mai 
tranşantă: „Dintre toate zilele, pierdută este aceea în 
care n-ai râs”.

Cu siguranţă, fără râs şi fără ironie, viaţa ar fi 
cenuşie şi pustie. Ironia cu măsură este veselia

spiritului şi bucuria înţelepciunii. „Prostia nu ocoleşte în 
general pe nimeni”, spune Marin Preda -  „ne salvăm 
adesea luând-o în derâdere la ceilalţi şi acceptând cu 
umor că nici noi înşine nu facem excepţie”.

Ironia ridicată până la condiţia de sarcasm 
aduce de cele mai multe ori şi necazuri.

Nu este bine să râdem întotdeauna de oricine 
şi pentru orice. Se poate naşte astfel intriga şi mânia, 
căci şi terapia râsului, cât ar fi ea de tonică, se supune 
unei măsuri. Cel ce râde de orice, zgomotos şi cu gura 
până la urechi, denotă lipsă de spirit şi de bun simţ.

Nicolae lorga, într-una din celebrele sale 
cugetări spunea: „Cel ce râde, nu e întotdeauna 
superior acelui de care râde".

Zâmbetul care e o cochetărie, o bunătate, n~ 
are a face cu râsul care e o bucurie, ori cu rânjetul care 
este o batjocură. Mulţi oameni rânjesc, nu râd.

Un adevărat univers al surâsului, de pildă, sub 
forma lui abia perceptibilă, îl putem citi pe chipul 
enigmatic al unicei Gioconda, în marea capodoperă a 
picturii lui Leonardo Da Vinci.

„De sublime au ridicule il n'y a qu'un pas”. De la 
sublim până la ridicol nu este decât un pas -  cugeta 
Napoleon. „Ridendo castigat mores” -  râzând 
îndreptăm moravurile.

Să încheiem aceste reflexii despre râs cu 
versurile lui George Coşbuc:

„Nimic nu-i mai de râs ca plânsul/în ochii unui 
luptător" sau

„Să râdem, dar viteaz răsar,
„Să fie-un hohotit şi-un chin 
Din ceruri până-n ia d !”.

ION DELAMARGINĂ

Rebreanu’’. în Biblioteca Muzeului „Cuibul 
Visurilor” , Maieru.
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<fHtlnascUma a . .  .____ Eminescu -  teologul
Teoria cuantică şi teoria relativităţii, atestă că 

lumea este o continuă vibraţie a unor super corzi. Lumina, 
prin fotonii ei, nu este numai corpusculi şi undă. Este o 
fulguraţie despre care vorbeşte David Bohme, în 
“Plenitudinea luminii şi ordinea ei" -  ed. Humanitas, 1995. 
Este acea structură holografică în care se poate găsi în 
orice, este ordinea explicită care se vede, dar vine din 
ordinea implicită. Şi conştientul este o înfăşurare. încă din 
religiile Indiei, acel unu plotinian exprima unitatea care în 
ultimă instanţă este unul treim ic, adică Dumnezeu. El a 
intuit teoria cuantică “Poate demult s-a stins în drum/ în 
depărtări albastre,/Iar, raza ei abia acum,/Luci vederii 
noastre." sau “Un cer de stele dedesupt/ deasupra-i cer de 
stele/ Părea un fulger neîntrerupt/ rătăcitor prin ele ” sau “şi 
din a chaosului vai,/ Jur împrejur de sine/ vedea ca-n ziua 
cea dintâi,/ cum izvorau lumine”, ori “nu e nimic şi totuşi el o 
sete care-l soarbe/ e un adânc asemene/ uitării celei 
oarbe'.

în “Scrisoarea I”, Eminescu prefigurează Big 
Bangul; “La bătrânul dascăl/ Uscăţiv aşa cum este, 
gârbovit şi de nimic,/ Universul fără margini/ E în degetul lui 
mic!”. în teoria cuantică, practic nu este timp şi spaţiu “Căci 
sub frunte-i viitorul şi trecutul se încheagă/ Noaptea- 
adânc-a veşniciei el în şiruri o dezleagă”. Aici există un timp 
fără limite, este deci o definiţie a ordinii implicite. Din acest 
timp etern, izbucnesc din când în când cuantele de lumină. 
Expresia matematică a lumii, “La început, când fiinţă nu era 
şi nici nefiinţă/ Pe când totul era lipsit de viaţa şi voinţă.” 
“Când pătruns de sine însusi, odihnea cel nepătruns/ Fu 
prăpastie, genune? Fu noian întins de ape?/ N-a fost lume 
pricepută şi nici minte s-o priceapă/ Căci era un întuneric 
ca o mare făr-o rază/ Dar nici de văzut nu fuse şi nici ochi 
care s-o vază".

Aceste versuri în teologie explică aseitatea, adică 
fiinţa dumnezeirii e de la Sine, reprezentând o emblemă a 
întregii cunoaşteri teologice pentru că “Umbra celor 
nefăcute, nu-ncepuse a se desface,?/ şi în sine împacată 
stăpânea eterna pace!...”

Ideea că zeul, chiar dacă a existat “n-a fost cine 
să-l vadă". Scrisoarea I este o replică la “Poemul 
perfecţiunii". Lumea primordială era "un noian întins de 
ape”, pentru că “umbra celor nefăcute, nu-ncepuse a se 
desface/ şi în sine împăcată, stăpânea eterna pace”. Deci, 
în aceste pulsaţii de energii şi impulsuri, aceea concentrare 
“Punctu-acela de mişcare, mult mai slab ca boaba spumei/ 
E stăpânul fără margini, peste marginile lumii!” De aici 
izbucneşte întreaga materie, lumea primordială, era “Un 
noian întins de ape” conform genezei biblice. Ideea că, 
Zeul, chiar dacă a existat “n-a fost ochi care să-l vadă” 
pentru că "umbra celor nefăcute, nu-ncepuse a se 
desface". Extrapolarea ideii de fecunditate, această eterna 
acuplare îl face pe Eminescu, ca din “haos să facă muma”, 
iar el devine tată. Acele “roiuri de lumină” sunt cuantele de 
lumină “De atunci şi până astăzi, colonii de lumi pierdute/ 
vin din sure văi de chaos, pe cărări necunoscute”. Este 
dorul nemărginit al iui Eminescu dupa lumina Zeului “şi în 
roiuri luminoase izvorând din infinit,/ Sunt atrase în viaţă de

Pretenţiosul titlu este subiectul lucrării de specialitate 
de gradul I dar şi ştiinţifice a d-nei prof. Varvara Mititean, 
consăteana noastră, de la liceul teoretic Solomon Haliţă -  
Sângeorz -  Băi. întreaga omenire a fost marcată de existenţa 
îngerilor şi demonilor încă de la începutul literaturii creştine. 
Antichitatea greco-latină a fascinat dintotdeauna pe scriitorii 
moderni, aceştia redescoperind conceptele fundamentale 
care fuseseră descoperite mai întâi de exegeţi şi de către 
Sfinţii Părinţi. Lucrarea tratează diferenţele pâgâno-creştine şi 
motivele pentru care religia oficială, era în dezacord cu aceste 
scrieri; luptă care a dus la sincretismul religios.

Lupta a început cu Celsus, filosof de orientare 
plotoniană şi care îi chema pe creştini la colaborare cu 
Imperiul. Odată cu el, Biblia , fiind interpretată în mod literal, 
scoţând în evidenţă contradicţiile, absurdul. îi răspunde 
alexandrinul Origene în „Contra lui Celsium” -  constituind o 
etapă fundamentală a polemicii anticreştine. Tratatul lui 
Celsius va constitui un punct e referinţă pentru operele 
apologeţilor Origene, Minucius, Felix, Lactanţiu, Tertuiian, etc. 
Prin ei este recuperată filosofia lui Platon şi dă două orientări 
precise: studiul textelor şi semnificaţiile scripturii. Rolul de 
mediator între divin şi uman îl ocupă daimonii, care nu sunt 
altceva decât fiinţe spirituale specifice religiilor de mistere, 
foarte populare la începuturile creştinismului. Ei aveau rolul de 
mediatori între divin şi uman. Astfel după Platon, neo- 
platoniştii au mers spre reinterpretarea structurilor tradiţionale 
ale religiei păgâne, devenind un sincretism religios, pentru 
descoperirea Universului, pentru transcendent, fiinţă şi 
nemurire. Acest sincretism pune la baza universului o 
divinitate unică, un Dumnezeu, un Dumnezeu atotputernic 
„făcătorul cerului şi al pământului”. Oamenii ocupă locul

un dor nemărginit”. Punctul acela în mişcare este tatăl -  
sămânţa, iar mama, uterul din care se naşte Universul. O 
cuantă de materie este timp si nu e “Cum ca-n lumea asta- 
ntreaga e o ciipă suspendată/ Că-ndărătu-i şi-n-naintei 
întuneric se arată/ Precum pulberea se joacă în imperiul 
unei raze,/ Mii de fire viorie, ce cu raza încetează” -  
demonstrează expansiunea nelimitată când materia se 
pulverizează şi intră în acel vid cuantic, când se produce 
resorbţia materiei în nucleu; "şi în noaptea nefiinţei, totul 
cade, totul tace./ Căci în sine împăcată, reîncep eterna 
pace.” în acest moment timpul moare, producându-se 
dispariţia Universului; “Timpul mort şi-ntinde trupul şi 
devine veşnicie,/ căci nimic nu se intâmplă în întinderea 
pustie”, lată deci, Eminescu, teologul completează pe 
Dopller cu deplasarea spre roşu, când materia se resoarbe 
în nucleu. Einstein include ideea spaţiului curbiliniu, 
precum zidul de timp al Bing-Bengului! Deci timpul dispare 
odată cu dispariţia Universului şi revine odata cu Big- 
Bengul! “Timpul mort îsi întinde trupul şi devine veşnicie”/ 
Căci nimic nu se-ntâmplă în noaptea nefiinţei." Pornind de 
la Eminescu teolog, anticipând pe marii fizicieni ai lumii, 
splendid scria T. Vianu în 1957: “înălţimea, vastitatea şi 
adâncimea sunt trăsăturile principale ale lumii şi simţirii 
eminesciene şi realizându-le în sine însuşi, cititorul român 
a simtit aceea îndeprtare a limitelor sale, acea creştere 
interioară, care ne dă dreptul a recunoaşte în poezia lui 
Eminescu, evenimentul cel mai important al culturii noastre 
moderne”. Şi dacă depărtarea ne opreşte să aşezăm un 
buchet de flori la Bellu, măcar odată în an de ziua lui, 
aceste gânduri au început la Constanţa, când dorind să 
duc o floare la splendida statuie a lui Eminescu, realizată 
de Oscar Han, am văzut o persoană îngenuncheata în faţa 
soclului, a acestui rege al românilor care este şi teolog şi 
unul de primă mărime. Scriind aceste aduceri aminte mă 
duce gândul la “Rugăciunea unui dac” şi constat ca puţini 
creatori au avut asemenea viziuni, lată cum se ipostaiază 
“acel nepătruns”. “Pe când nu era moarte, nimic nemuritor,/ 
Nici sâmburul lunii de viaţă dătător,/ Nu era azi, nici mâine, 
nici ieri, nici todeauna/căci unul erau toate şi totul era una;/ 
El singur zeu statut - au înainte de-a fi zeii/ şi din noian de 
ape, puteri au dat scânteii,/ El zeilor da suflet şi lumii 
fericire,/ Ei este-al omenimei, izvor de mântuire”. Eminescu 
a pus în om “nemargini de gândire”. Aceste “nemargini de 
gândire" sunt relaţia cu divinitatea precum: Scrisoarea I, 
Scrisoarea a V-a, Epigonii, Eu nu cred nici în lehova, 
Rugăciunea unui dac, Dumnezeu şi om, învierea, 
Rugăciunea, Mortua est, Inger şi demon, Luceafarul. 
Teolog şi filozof îl găsim în marea sa creaţie poetică 
“Memento mori", o panoramă a deşertăciunilor, “Ce-i lipsea 
iui oare-n lume, chiar ca Dumnezeu să fie?/ Ar fi fost 
Dumnezeu însuşi, dacă-dară nu murea.”

C larviziunea teologică şi geniul său ne 
îndreptăţeşte să spunem şi să recunoaştem nemurirea 
geniului sau cel puţin sacra lui cugetare “Nu credeam să- 
nvaţa muri vreodată/ Pururi tânăr înfăşurat în manta-mi”.

SANDU AL. RAŢIU

median, ei împrumutând trăsături şi de la oameni şi de la zei. 
Asigură contactul dintre divinitate şi uman. Medierea dintre 
divin şi uman, constituie problema fundamentală în concepţia 
iudaică, care a dus la apariţia de angelos (vestitor, trimis). 
Contactul cu divinitatea se face prin ei. Dar, ei sunt îngeri buni 
şi îngeri răi. Cei răi au devenit demoni. Demonii în iudaism 
devin duhuri rele, iar apropierea lor de oameni devine o 
interdicţie. Cartea lui Enoh, cu „Cetele lui Azazel", cete de 
îngeri rebeli pedepsiţi şl închişi, îngeri în slujba lui Satan, i-au 
ademenit pe locuitorii pământului.

In Cartea lui Enoh, cap. XV se spune: „Voi care eraţi 
spirite ale cerului, având sfinţenie şi viaţă eternă, v-aţi 
murdărit cu femeile". îngerii i-au învăţat pe oameni misterele, 
ştiinţa vindecărilor, magia, astrologia. Uriaşii despre care se 
aminteşte în losua, uriaşii din Sodoma şi Gomora, din „Cartea 
lui Enoh” cât şi fiii acestora se vor numi pe pământ spirite rele. 
îngerii neascultători, vor fi izgoniţi din ceruri, până la marea şi 
dreapta Judecată. Aceşti îngeri izgoniţi primesc calificativul 
de demoni. Sufletele martirilor, trebuie să treacă peste acest 
„gard demonic” care, în iudeo-creştinism se va numi „vămile 
văzduhului". Această tradiţie iudaică, cu elemente elenistice 
şi orientale, va duce la concretizarea, alături de altele a 
sintezei creştine. Demonologia perioadei intertestamentare, 
va fi baza interpretării angeologiei lumii creştine.

Doamna profesoară Varvara Mititean, prin această 
temă de cercetare deschide un subiect în care mulţi se cred 
atotştiutori, incită la reflexii pe marginea Sfintei Scripturi, şi de 
ce nu, invitaţia de a citi operele apologeţilor creştinismului. 
Sincere felicitării

SANDU AL. RAŢIU

D s ic H c __________ ___________

PESCUITUL Şl VÂNĂTOAREA 
ÎN CERCETĂRILE SOCIOLOGICE 

DIN 1935-1936 DIN 
LOCALITATEA ŞANŢ

în perioada 1935-1936 a avut loc la Şanţ sub 
îndrumarea prof. Dimitrie Guşti, un studiu monografic 
complex, la care au participat 46 de persoane în 1935 
şi 50 de persoane în 1936. Printre cercetători a fost şi 
prof. Rau Călinescu de ia Universitatea Bucureşti şi 
fondatorul Institutului de Cercetări Geografice din 
România.

Investigaţiile prof. Râul Călinescu s-au 
focalizat asupra pescuitului, faunei cinegetice şi 
rolului social-economic al vânătorii. Rezultatele 
acestor studii au fost publicate în prestigioasa revistă 
a lui Guşti „Sociologie Românească” , în primul an de 
apariţie (1936). Râul Călinescu a lucrat în colaborare 
cu una din echipele regale studenţeşti.

în ce priveşte pescuitul, prof. Râul Călinescu 
prezintă speciile de peşti din zonă, repartiţia lor 
geografică, metodele de pescuit şi utilizarea lor. La 
Şanţ a identificat un număr de 7 sspecii de peşti: 
sglăvoacea (numită la Şanţ, botă), boişteanul, 
grindelu l (grindea), păstrăvul indigen, lipanul, 
ch iş ca ru l (p c iş c a ru l)  şi p ă s tră vu l am erican  
(colonizat). Aceste specii se arată că trăiesc în 
Someşul Mare şi în afluenţii lui: Cârţibav, Bota, 
Sm eul, N ecitaş, P re luc i, C obăşe l. C ond iţiile  
ecologice se referă la natura apei, lum inozitate şi 
caracteristica patului albiei. Se semnalează încă la 
acea vreme, poluarea Cobăşelului, cu resturi de la 
mina de pirită din localitate cu efect negativ în ce 
priveşte dispariţia păstrăvului. Este remarcată 
păstrăvăria sistematică existentă aici din 1918 cu 
contribuţia ei în popularea Someşului cu păstrăv 
american.

Un număr mic de pescari din Şanţ erau 
membri ai „Societăţii pescarilor” din Rodna Veche.

Peştii cu excepţia chişcarului erau folosiţi în 
alimentaţie (cel mai mult păstrăvul), deşi numărul 
peştilor nu era aşa de mare pentru a constitui o bază 
a alimentaţiei.

Metodele de pescuit erau: prinderea cu 
mâna, cu dinamita, cu undiţa, cu furca, cu furculiţa, cu 
sacul, cu leasa, cu vârşa şi „la gărduţ”(răstocitul).

Pădurile întinse de fag şi brad adăposteau 
variate specii de interes cinegetic: vulpe, pisică 
sălbatică, râs, viezure, jder, urs, lup, căprior, cerb, 
mistreţ, sitar, cocoş de munte, cocoş de mesteacăn, 
găinuşă de alun (ieruncă). Pe teritoriul comunei erau 
întâlnite: dihorul, vidra, iepurele, capra neagră, raţe şi 
gâşte sălbatice, porum bei sălbatic i, becaţine, 
prepeliţe şi potârnichi.

Despre densitatea faunei se arată că lupii 
erau „puţini, aproape dispăruţi din regiune, fiind 
distruşi pe toate căile, în vederea ocrotirii vânatului 
util” . Vulpile erau „multe şi greu de stârpit” . Râşi „s-au 
întâlnit puţini” , iar capra neagră se întâlnea doar pe 
Vârful Ineu „în puţine exemplare pentru că vulturii 
pleşuvi, care vin tocmai de pe Ţibleş, le mănâncă 
iezii” . Mistreţii erau „din abundenţă”. Efectivul de urşi 
nu depăşea 25 de exemplare, fiind grupaţi în 8-10 
familii. V idrele se întâlneau pe malurile Someşului, iar 
iepurii deşi în număr mare nu se prea vânau „sătenii 
fiind amatori de vânat mare” . Cerbul era „vânatul cel 
mai de preţ al întregii regiuni” . Se fac referiri asupra 
foloaselor vânatului, dar şi a pagubelor produse de 
acesta.

Dintre metodele vânătoreşti se amintesc: 
prinsul iepurilor „cu laţul” , a căpriorilor „la pândă” sau 
a jderului de copac „cu mâna”, atunci când acesta se 
afla ân scorburi. Majoritatea speciilor erau vânate cu 
„vânători cu bătăiaşi” . Răpitoarele erau distruse cu 
„vânători din oficiu” .

La 10.111.1934 ia fiinţă „Societatea Vânătorilor 
din Şanţ-Năsăud”. în 1936 societatea avea 19 
membri şi arenda o suprafaţă de 2000 de hectare.

Deşi cercetarea monografică a satului Şanţ a 
fost integrală, totuşi, publicarea rezultatelor acesteia 
nu s-au făcut decât decât fragmentar, în publicaţiile 
institutului Social Român.

Vaier Pop

Tematizarea demonologie! în literatura creştină
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PREOTUL ION REBREANU DIN CHIUZA m
Năsăudul n-a făcut excepţie de la "moda" şcolară 

instituită la Blaj, aceea de a avea elevii gimnazişti caiete, 
carnete personale în care-şi treceau, cu sârguinţă în 
caligrafiere, poezii şi cântece româneşti cu mare circulaţie 
în vreme şi printre tinerimea studioasă. Aceste mici 
culegeri, "antologii", făceau parte dintr-un program nefixat, 
liber, de educaţie patriotică. Sunt semnalate asemenea 
carnete pentru rostul lor şi valoarea de document ce 
depăşesc cu mult o sută de ani.Nu lipseau din aceste 
documente nici poezia populară a satului, ori a zonei de 
care aparţiinea şcolarul în cauză. Că aceste caiete-carnete 
sunt deosebit de importante şi utile pentru a vedea "spiritul" 
tinerimii din şcoli, au evidenţiat-o îndestul toţi cei ce au 
atins perioada de formare a personalităţilor româneşti din 
Transilvania. Voi da un singur exemplu şi nu din cele 
considerate celebre şi ştiute de toţi.

N. Albu în lucrarea "Istoria şcolii româneşti din 
Transilvania între 1800-1867 (1) vorbeşte de un caiet" ce a 
aparţinut candidatului de învatator Gregoriu Maior (2), 
intitulat" Poezii alese şi colese dein mai multe broşuri de 
ale poeţilor renumiţi", cu versuri din Mureşianu, Alecsandri, 
Bolliac, Sion, Bolintineanu ş.a. Fiul său luliu Maior, spune 
că Grigore M aior" era în anul al doilea la Preparandia din 
Blaj ”,

Dispunem şi noi de două carnete ale foştilor elevi 
Năsăudeni :lon Rebreanu (3) şi Vasile Lazăr (4). Primul 
carnet, al primului amintit, este nedatat, dar uşor de 
încadrat în timp, cu uşoară aproximaţie : el termina liceul, 
conform Anuarului(5) în anul şcolar 1882-1883. Şi dacă 
acceptăm că aceasta era o preocupare a elevilor din 
primele clase ale gimnaziului, rezultă că poate fi fixat în 
timp până în anul 1880. Are mărimea 16/10,5 cm. 
numerotat de la 5 la 68 pagini.Majoritatea textelor sunt 
scrise cu cerneală în două culori: roşu şi negru, şi litera de 
început pentru fiecare cuvânt din vers este cu roşu, în total 
47 texte.

Al doilea carnet, datat şi cu precizarea 
proprietarului, aparţine unui consătean al primului: 
Rebreanu fiind preot în Săsarm, localitatea natală a celui 
de-al doilea.Trebuie precizat că ele au făcut parte din 
arhiva de familie a lui Ion Rebreanu. Carnetul al doilea a 
aparţinut lui Vasile Lazăr, cu numele, în clar scris, de 
unsprezece ori. Are marimea de 11,5 / 7,5, pagini 
numerotate, iar o singura dată figurând anul şi localitatea: 
Năsăud la 12 faur ( februarie) 1901 şi menţiunea sub nume 
: student cvartan. Cuprinde 68 pagini şi 41 texte. Acest 
Lazăr, Lazăr, Lazariu, va absolvi gimnaziul în anul 1905.

înainte de a prezenta sumar conţinutul lor, trebuie 
spus că era obiceiul că unii prieteni, colegi, să fie când 
fixează sursa unor texte/poezie, proză: poveşti, basme, din

lucrarea "Folclor din Transilvania", vol.lll.(6).în 
aceasta situaţie se afla doar carnetul Lazăr, ce 
înregistrează şi numele colegilor cu texte:Liviu Greab, 
BararV.Vasiliu G.Anca, septiman, penultimul fiind cvartan.

Deşi carnetele sunt la o distanţă de douăzeci 
de ani, conţinutul lor este surprinzător de asemănător.

La Rebreanu
Marşu român
Noaptea din urma a lui Mihaiu Patria româna Plângerea 
românului Răsunetul, Hora

La Lazar
Barbu Lautarul De ce nu-mi vii Adio. La Carpaţi Pandurul, 
Românaşui Hora de la Plevna Marşul lui Mihai Viteazul 
Cântecul gintei latine Domnul Tudor

Se poate vedea că textele aparţin scriitorilor 
amintiţi mai sus, cu apariţia lui Eminescu la Lazăr.Textele 
sunt copiate intenţionat neintegral ca şi cele din literatura 
orală referitoare la personalităţi istorice.

Poezia populară ocupă un spaţiu mai mic în 
amândouă carnetele, fiind precizat, că în carnetul II Lazăr 
"Doine poporale, iar în carnetul I Rebreanu "Cântece" ori 
"Altu versu". Sunt predilecte textele de înstrăinare, pentru 
că şi elevii plecaţi din satul lor sunt şi ei înstrăinaţi şi resimt 
puternic acest sentiment:
"Spusu-ţi-am, măicuţă, bine 
Să ţii zile pentru mine,
Să rămân în sat cu tine.
Si ţi-am spus, m ăicuţă, foarte 
Să ţii posturile toate,
Să scap de străinătate.
Ai ţinut posturi vărstate 
Si m-ai dat, maică departe."

"Săraci cărarile-mele 
Cum creşte iarba pe ele.
Las să crească, să-nf!orească 
/Cine-a trăi s-o cosească/
- înlocuit cu
Numai mândra să-mi trăiască.

Alta dată elevul versifică el, în maniera populară, 
folosindu-se de aceleaşi elemente şi simboluri:

"Mierlă versul tău subţire 
Acântat a despărţire,
Primavară până-n zori 
Fie senin, fie nori.

Prăpădi-s-ar cuibul tău 
Cum ai vrut tu răul meu,
Să-ţi rămână pui pustii 
La fiară din vizunii.

Dar tu nu eşti rândunea 
Nici porumb, nici turturea,
Căci acelea ştiu cruţa 
O inima ca a mea."
Aleori pleacă de la texte minunate pe care le 

modifică după starea lui sufletească:
"Cucuie, de pe cetate 
Spune-i mândrii sănătate 
De n-are iubit să-şi cate 
devine
"Cucuie de pe cetate 
Spune-i mândrii sănătate,
Că de mine n-are parte 
Ca şi studentul de carte".
Sau : "Trandafir de pe hinteu 
Spune iubitului meu 
Că mie nu mi-ideel,
Ca şi lupului de miel".
Spuneam mai sus că importanţa acestor carnete 

nu poate fi tăgăduită, ele rămânând un "jurnal" de elev ce 
învederează un înalt sentiment patriotic existent în şcolile 
româneşti ardelene la finele secolului al XlX-lea, iar 
Năsăudul era cea mai puternică şcoală într-un ţinut pur 
românesc.Apoi nu trebuie neglijată latura pe care o oferă 
limba vremii ca vocabular, fonetisme şi ortografie, de ce 
nu, caligrafie, mai aies în textele libere (populare) , o 
uşoară ceaţă arhaică ce le face şi mai plăcute pentru un 
lector avizat.

1. N. Albu - Istoria şcolii româneşti din Transilvania între 
1800- 1867, Ed.Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1971, 
p.73.
2. Grigore Maior, redactor al "Gazetei Transilvaniei", între 
anii 1890-1900, născut la Sângeorzulde Câmpie, Mureş.
3. Ioan Rebreanu, n. 1859 la Chiuza, m. 1921, preot gr. 
catolic
4. Vasile Lazar, n. 1884 în Săsarm, Năsăud, preot gr. 
catolic
5. Raportulu alu XlV-lea despre Gimnasiului Superior 
Greco-Catolicu Românescu din Năsăud, pe an sc. 1882/83, 
p. 76
Iustin Ilieşiu - Poezii şi basme populare din Munţii Rodnei" 
în Folclor din Transilvania", vol.lll, Buc. 1967.

ION POENARU

J z b â n d a  t in e r e a s c ă ■
tsssti'ssrcassaBsaea

Ziarul „Cotidianul” de joi, 10 decembrie
2009, ne-a adus vestea cea bună, înserând-o cu un 
titlu cu litere de-o şchioapă: ..Doar doi magistraţi din 
27 de aspiranţi au promovat la înalta Curte".

Membrii plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii, au audiat cu înaltă exigenţă pe cei 27 
de candidaţi pentru ocuparea celor 4_posturi vacante 
de judecător la Secţia Penală a înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie. Doar doi dintre ei au trecuit „proba 
de foc”.

Testul -  după cum precizează articolul de 
mai sus -  sub formă de interviu, n-a fost deloc uşor, 
dovadă că dintre cei 27 de aspiranţi la roba celei mai 
înalte instanţe a fost trecut doar de doi dintre ei.

Astfe l, au prom ovat la înalta Curte 
magistraţii: SĂNDEL LUCIAN MACAVEI, de la 
Curtea de Apel Cluj şi Niculina Alexandru de la Curtea 
de Apel Bucureşti.

Primul învingător, un tânăr 9i dârz fecior al 
Maierului. Coborât din vestitul neam al Boroiului şi fiu 
al doamnei Lucia, funcţionară şi al domnului Macavei Al. 
Macavei. Şi el, la rându-i, procuror de certă reputaţie la 
Bistriţa, susţinător şi redactor al revistei „Cuibul Visurilor” 
din Maierul rebrenian. Prin urmare, fiul lor, Săndei, în 
vârstă de 35 de ani „a fost de departe cel mai bun, ceea ce 
l-a făcut pe judecătorul Dan Lupaşcu, membru al juriului, 
să întrebe dacă există ceva ce nu ştie”. Poate cea mai 
grea întrebare...

Astfel, un reprezentant de elită al tinerei generaţii 
bistriţene trece cu brio un examen dificil, pe care alţi 
magistraţi cu experienţă şi prestigiu nu l-au trecut. Asta, 
cu atât mai mult, cu cât conform MEDIAFAX, plenul

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au audiat 
candidaţii înscrişi pentru cele patru posturi vacante de la 
Secţia Penală a Instanţei Supreme. în total, pentru 
promovarea la cele patru secţii de la Instanţa Supremă s- 
au înscris 58 de judecători şi procurori dintre care 29 
pentru secţia penală.

Şi tot spre ştiinţa cititorilor săteni, explicăm că 
pentru a ajunge judecători ai înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie legea spune că se pot înscrie procurori şi 
judecători care au vechime în funcţia de magistrat cel 
puţin 12 ani şi s-au remarcat în activitatea profesională, 
nu au fost sancţionaţi disciplinar şi au obţinut calificativul

„foarte bine” la ultima evaluare.
Cum era şi firesc, vestea acestei reuşite de 

excepţie s-a răspândit repede şi Săndei a primit 
nenumărare felicitări, mai ales din partea bistriţenilor 
şi chiar de la necunoscuţi: „Felicitări pentru 
promovare, Săndei! Părinţii tăi pot fi mândrii de tine !” 
ş.a.

Ne alăturăm cu satisfacţie acestor voitori de bine 
care au încredere în justiţia noastră.

Ierarhic judecând lucrurile, tânărul nostru 
consătean se află deocamdată singur în cel mai înalt 
forum judecătoresc al ţării. Să dea Dumnezeu ca şi 
alţi tineri să-i urmeze exemplul. Câtă dreptate avea 
Horaţiu: „Verba docent, exempla trahunt - Cuvintele 
învaţă, dar exemplele pun în mişcare”.

în timp ce atâţia tineri umblă buimaci în căutarea 
norocului fără muncă, prin discoteci sordide, alţii se 
pregătesc cu îndârjire să ducă ţara pe umeri. Nu îmi 
ascund mândria de a-i fi fost dascăl tatălui eroului 
nostru. De neuitat voinţa şi setea lui pentru carte, 

care, după cum se vede, rodeşte înzecit în fiinţa fiului...
Despre Boroiu, strămoşul iui Săndei, marele 

romancier spunea că „era cej mai tare fecior din sat” . 
Drept, neînfricat, inventiv, de aceea îl îndrăgea şi ca om 
real, dar şi ca valoare arhetipală în câteva din cărţile sale. 
Prin robusteţea bărbătească, prin spiritul justiţiar „nu-! 
putea nimeni birui”. Aşchia nu sare departe de trunchi, 
spune înţelepciunea populară. Fie ca cel mai tânăr 
judecător al înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să ne 
bucure cu noi izbânzi profesionale.

Maieru 17 ianuarie 
SEVER URSA
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TZ&liqle. POCĂINŢĂ ECOLOGICA
Astăzi faţa pământului a fost desfigurată la scară 

planetară. Subsolul, solul, apa, aerul, flora şi fauna lumii 
sunt afectate. Poluarea mediului cu deşeuri industriale, o 
tehnologie agricolă neadecvată, distrugerea pădurilor şi 
solurilor de suprafaţă -  toate au drept rezultat înăbuşirea 
activităţii biologice şi diminuarea constantă a diversităţii 
genetice a vieţii. Resursele minerale neregenerabile sunt 
epuizate, resursele de apă potabilă s-au redus. Echilibrul 
ecologic a fost încălcat; omul se confruntă cu apariţia unor 
procese naturale devastatoare, inclusiv subminarea 
puterii sale de reproducere naturală.

Preocuparea noastră faţă de mediul înconjurător 
este şi ea marcată de un paradox evident. în pofida 
eforturilor noastre de a stăvili crizele ecologice de pe glob, 
a discuţiilor noastre din ce în ce mai aprinse despre 
factorii care contribuie la distrugerea stratului de ozon din 
atm osferă, a s ta tis tic ilo r a larm ante, situaţia  se 
deteriorează din ce în ce mai mult. Care să fie motivul 
pentru care suntem încă departe de a găsi o soluţie? 
Privind lucrurile din perspectivă teologică, răspunsul este: 
pentru că nu facem „po că in ţă  e c o lo g ic ă ”, pentru că nu 
îndeplinim poruncile care ne-au fost încredinţate.

M ărtu ris irea  este o primă treaptă a „pocăinţei 
ecologice”. Cea mai mistică dintre experienţele umane 
este realizarea în profunzime a ceea ce suntem şi a 
faptelor pe care le-am săvârşit. Dacă ne referim la mediul 
înconjurător, atunci să avem curajul şi cinstea să 
conştientizăm că, departe de a fi samarineanul cel 
milostiv, noi suntem de fapt „tâlharii" care l-au atacat, „l-au 
dezbrăcat şi l-au rănit”, după care „am plecat, lăsându-l 
aproape mort” . Dacă nu conştientizăm acest fapt, 
înseamnă că suntem plini de trufie şi făţărnicie. Adevărul 
este că nu avem destulă grijă de lumea înconjurătoare. 
Dumnezeu ne-a dăruit această lume plină de frumuseţe 
pentru a ne bucura de ea, iar noi, ce facem? O răstignim 
aşa cum L-am răstignit şi pe El. Cel puţin să ne căim, 
mărturisind nelegiuirea săvârşită, în loc s-o ascundem 
sau s-o reprimăm. Odată ce ne vom asuma răspunderea 
pentru acest păcat cumplit, în întreaga lui barbarie şi 
grozăvie, vom fi aşa cum Hristos care„a luat asupra Sa 
păcatele lumii” .

Să presupunem că am tăiat un copac fiindcă 
doresc să creez ceva, de pildă să construim o casă. în

acelaşi timp am creat şi o problemă. Construind o casă, ne 
pregătim un sicriu -  probabil fără să vrem şi fără să ne dăm 
seama de ceea ce facem. Să nu ne mire această 
comparaţie, pentru că aici este vorba despre uimitoarea 
întrepătrundere dintre lucruri. Tăind copacul, am redus 
nivelul de oxigen din atmosferă. Am îngropat nu numai 
copacul şi pământul din care l-am scos, ci şi pe propriul 
copil -  iar acum ne privim propriile suflete şi proprii copii 
întinşi în sicrie, în inima pământului. Cum vom îndrăzni să 
vorbim despre mediul înconjurător (preoţi, dascăli, 
silvicultori, politicieni, etc), dacă nu ne vom asuma mai

întâi răspunderea pentru tragica lui distrugere? Cum vom 
deveni, noi, o parte a soluţiei înainte de a înceta să mai fim 
o parte a problemei, a crizei, a declinului?

în loc să ţinem congrese, simpozioane, predici, ore 
de dirigenţie , să îngenunchem  în tăcere şi să 
piângem...Să cinstim acest pământ. Să dorim să ne fie 
redat copilul cel îngropat. Să plângem pierderea suferită, 
să înţelegem păcatul săvâşit, să pricepem decăderea, să 
vrem să vedem copacul înapoi la iocul pe care stătea 
înainte de a-l fi tăiat şi să-i cerem iertare.

Dacă atunci când aflăm că a mai apărut un vid în 
stratul de ozon din atmosferă nu simţim pierderea 
survenită ca şi cum proprii copii ne-ar fi dispărut în acea 
vacuitate, înseamnă că suntem complet isensibili faţă de

dezastrul ecologic.
Prin urmare, mărturisirea păcatelor săvârşite de 

noi faţă de mediul înconjurător va deveni o convertire: ne 
vom putea, astfel, schimba atitudinea faţă de natură şi 
felul în care ne purtăm cu ea.

Orgoliul este o caracteristică tipic umană. 
Celelalte vieţuitoare par să ştie care le e locul în 
iconomia creaţiei. Numai omul e incapabil de a înţelege 
cât de mult se poate întinde, câte averi să acumuleze şi 
când să se oprească. Singurul . remediu împotriva 
acestui „cult al orgoliului”, care e un cult al exceselor şi 
distrugerilor de tot felul, tipic făpturii umane, este asceza
-  înfrânarea de sine şi autodisciplina, care ne învaţă că 
pământul nu ne aparţine nouă, ci îi aparţine lui 
Dumnezeu. Asceza presupune să ne mulţumim cu mai 
puţine alimente, mai puţine haine, mai puţine distracţii -  
în general, cu un consumism moderat şi cu un trai simplu 
şi cumpătat. O abordare ascetică a vieţii ne ajută nu 
numai să fim mai sensibili în atitudinea faţă de lume, ci şi 
în atitudinea faţă de cei din jurul nostru; aceeaşi 
delicateţe şi gingăşie pe care o avem în relaţiile cu 
oamenii se aplică şi în cazul relaţiilor noastre cu natura. 
Printr-o ciudată şi neînţeleasă împletire, înclinaţia de a-i 
exploata pe oameni se extinde şi asupra naturii şi 
mediului înconjurător.

Sfântul Nichifordin Chios (+1831) afirma: „Cei ce 
nu îndrăgesc copacii sunt demni de compătimire. Dacă 
nu iubiţi copacii, nu-L iubiţi pe Dumnezeu”. Suntem 
chemaţi sa slujim la altare, la catedră, în inima 
comunităţilor creştine, şi, în aceeaşi măsură, în altarul 
inimii fiecărui credincios în parte, celebrând prezenţa lui 
Dumnezeu în catedrala universului. Să împărtăşim 
tuturor oamenilor acest adevăr: dacă pierdem o pădure, 
nu am pierdut doar un atribut estetic al vieţii, ci un 
element esenţial a! vieţii. Ne pierdem capacitatea 
imaginativă şi sursele de inspiraţie; pierdem mistica 
naturii şi misterul vieţii; ne pierdem sensibilitatea şi 
sufletul. Nu balena este specia care se află în cel mai 
mare pericol de dispariţie, nici făptura umană, ci 
pământul care ne hrăneşte pe toţi, căminul nostru, casa 
noastră, adăpoetul nostru, unde atât oamenii cât şi 
balenele se nasc, trăiesc şi mor.

Alexandru Dărăban

BUH VCNIT /N  CANADA J
Au trecut exact 7 luni de zile, câteva ore de ezitare 

şi sărbătoarea Crăciunului, de când am aterizat pe pământ 
canadian şi m-a cuprins curajul să scriu. Aş putea spune 
râzând că am aşteptat a şaptea zi de odihnă sau cei peste 
8800 km distanţă zburaţi mi-au congelat pentru o jumătate 
de an gândurile la cele -45 de grade care săgetau avionul. 
Sau poate e durata corectă a procesului meu de digestie 
internaţională.

Prima impresie e ca o prejudecată românească, cu 
diluate urme de „diferenţă", mândrie şi de ce nu, 
conservatorism pus la borcan: prea mulţi indieni, chinezi, 
lipsă de cultură şi bune maniere prost înţelese. A doua 
impresie se conturează la o altă distanţă, îndulcită de 
aparenţe şi se solidifică în certitudinea că ai ajuns într-o 
societate de consum perfectă.

După ce am depăşit experienţa  prim elor 
săptămâni, am început să parcurg o poveste uimitoare între 
natură şi om. Un soi de ţânţar cu picioarele încâlcite mi-a 
adormit în paginile caietului meu de notiţe, martor la 
zugrăvirea impresiilor.

Canada este o CANĂ-în-DAr, comparaţie care m-a 
luminat în timpul unei conferinţe pentru integrarea 
emigranţilor. O CANĂ în DAr a fost primul meu obiect primit 
în Canada, drept răsplată pentru câştigarea unui mini 
concurs de aflat informaţii, victorie abţinută contra unor 
emigranţi vietnamezi, filipinezi şi africani.

E surprinzător să te gândeşti la o ţară superior 
dezvoltată, în care să nu întâlneşti pereţi de cărămidă sau 
de beton. Pentru întâia oară am străpuns cu o piuneză un 
perete, fără să se rupă vârful, fără să îmi intre în deget sau 
să ridic ciocanul, mulţumită de îngăduinţa lemnului.

Peste toate locurile extraordinare pe care le-am 
vizitat: vederea Pacificului şi a primilor zgârie-nori lucioşi, 
imensa bibliotecă publică din Vancouver, de cinci ori mai 
mare decât teatrul de la Cluj, planează dominant în 
imaginaţia mea chibzuitele feluri ale naturii de a se înţelege 
cu omul civilizat.

Mi-a fost dat să văd pentru prima dată un raton, în 
timpul unei drumeţii cu maşina spre ocean. în orarul

traficului intens, maşinile din sensuri opuse au aşteptat 
mai bine de câteva minute, trecerea unui pieton vărgat la 
blană şi comod, fără claxoane sau înjurături. Nestingherit 
şi indiferent, ratonui a trecut pe partea cealaltă, moment în 
care eu îmi înghiţeam uimirea, privind coloanele de maşini 
din faţă şi din spate. Un raton oficial!

Sud-vestul Canadei se bucură de blândeţea 
Pacificului, care îi permite veri înăbuşitoare şi ierni mai 
potolite. Plajele sunt de o frumuseţe rară, dar cumva lipsite 
de mirsoul ascuţit de scoică sau gunoi ascuns în nisip. Nici 
valurile nu aduc alte miresme, doar sunetul îndepărtat al 
vaselor de croazieră. Cele mai frumoase sunt perdelele de 
brazi care aproape se scaldă în ocean, iar peste vârfurile 
lor, creste cu zăpadă se unesc cu cerul.

încep a mă convinge zi de zi că experienţa mea în 
Canada îmi amorţeşte treptat simţul gustului şi al 
mirosului. Mâncarea e plictisitoare pentru limba mea, 
noutăţile culinare trec neobservate, iar străzile nu au 
niciun miros. Realitate sunt doar oamenii care miros a ţări 
îndepărtate. în această imensitate urbană, îţi pierzi 
organul nostalgico-olfactiv pentru unul nou, care cere 
necondiţionat nevoia de explorare acerbă, trebuinţă de 
informaţii şi peisaje noi. Sunt un explorator în căutare de 
aventuri. Voi descoperi atâtea mistere, încât întoarcerea 
mea acasă va fi glorioasă! Voi umple cana în dar!

Dimineţile canadiene sunt pagini de enciclopedie. 
Nepăsarea cu care îţi laşi sacul de gunoi închis în spatele 
casei, deschide un festin fericit pentru ciorile mari, 
civilizate parcă. Ele deosebesc cu uşurinţă prada, 
ciugulesc rapid pungile până când resturile casei se 
împrăştie ca pentru un picnic plănuit.

Tot la o oră matinală mi-a fost dat să urmăresc 
pentru prima dată în viaţă, o familie de şapte sconcşi. Sunt 
cele mai drăguţe animale pe care le-am văzut din spatele 
unui geam. Sunt un fel de veveriţe mai cochete. Şase pui şi 
o mămică trebăluiau relaxaţi în curte, scotocind fiecare 
papuc abandonat lîngă prag sau lângă alte unghere 
promiţătoare zbenguielii lor. Eram sub deplina lor 
autoritate, privind defilarea invadatorilor dungaţi. Am plătit

scump curiozitatea mea, cu papuci noi şi duşuri repetate 
care să scoată mirosul de plastic putred din piele. A doua zi 
am răsuflat liniştită când o veveriţă negricioasă se plimba 
ţanţoşă pe  afară.

în Canada există trei feluri de furnici. Sunt unele 
mici şi negre, care te atenţionează despre colţurile în care 
n-ai măturat; altele sunt roşii şi se bălăcesc în orice 
substanţă lichidă, îndeajuns să formeze un strop, doi; 
altele sunt mai îndrăzneţe şi te pişcă de picior.

Am remarcat un echilibru plăcut între artificial şi 
natural în ceea ce priveşte arhitectura canadiană. Casele 
sunt un soi de cabane montane cu multe ferestre, 
înconjurate absolut de fâşii de gazon şi plante înflorate. 
Pentru fiecare casă există un copac, pentru fiecare garaj 
se întreţin rondouri cu flori, pentru fiecare familie se pun 
ghivece la fereastră. E ca şi cum oamenii au făcut un pact 
cu natura să plătească nevoile confortului, în dragoste 
pentru verdeaţă. Chiar şi pe fabuloasele clădiri ale 
Vancouverului am zărit grădini suspendate, straturi de 
plopi sau palmieri sălbatici oglindiţi în ferestrele birourilor 
de peste drum.

Mirarea mea se prelungeşte în încercarea de a 
descoperi vreo pisică vagabondă sau vreun câine 
comunitar rătăciţi pe străzi. Toţi sunt la adăpost, au 
mâncare dietetică, preşuri speciale pentru lustruirea 
lăbuţelor sau lădiţe absorbante pentru nevoile zilnice. în 
schimb am văzut ratoni hoinari, sconcşi îndrăzneţi sau 
iepuri dezorientaţi, eventual fluturi, ce se odihnesc pe 
parbrize.

Privesc experienţa canadiană ca dintr-un 
caleidoscop. La fiecare răsucire altă imagine, altă arătare 
misterioasă, sunt un copil curajos de curios. Pot sta 
nemişcată ore întregi să contemplu lumea nouă, până 
când furnicile se urcă pe mine şi mă furnică dorul...

MARIA SILVANA ZĂGREANU 
Vancouver, Canada, 27 decembrie 2009
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jDnictoiu Cu scriitorul Cornel Cotuţiu
Aş putea spune că l-am cunoscut pe Cornel Cotuţiu 

de două ori. Prima dată, în fericita perioadă a studenţiei 
noastre, soarta punându-l cu generozitate şi bucurie în 
grupa noastră la Filologia Clujeană; spun cu generozitate şi 
bucurie, pentru că am avut norocul de un astfel de coleg, 
devenit repede liderul nostru şi nu din pricini de vârstă, cât 
datorită talentului şi isteţimii cu care era înzestrat, ghicind 
încă de atunci în persoana lui, un viitor aparte ca dascăl şi om 
de litere. Eram impresionaţi şi de prestanţa fizicului său, de 
tânăr chipeş, care ne domină cu statura sa peste înălţimea 
medie, cu chipul său cu trăsături nobile, încadrat de un păr 
întunecat şi cârlionţat, cu ochii mari, iscoditori, acoperiţi de 
gene dese, întoarse, ca ale fetelor, nasul drept, uşor în vânt 
şi gura frumos desenată; marca tipul aristocratic. De obicei, 
purta cămaşă albă, fără mâneci sau cu mâneci lungi 
întoarse, şi pantaloni de stofă.

Conducea cu uşurinţă şi nonşalanţă discuţiile din 
cadrul seminariilor sau iscate în pauze, pe culoarele facultăţii 
sau ale bibliotecii, la Casa de Cultură sau ia cafenea.

După încheierea repartiţiilor guvernamentale, o 
„punte a tăcerii" se aşterne peste vieţile noastre, aflând unii 
despre alţii doar aşa, din când în când... că trăiam. Da! Ne 
trăiam fiecare soarta pe meleaguri diferite, sub regimul 
auster al comunismului, presăraţi prin şcolile ţârii. După 
revoluţie, destinul îmi oferă, cu cruzime, surprize ce-mi vor 
schimba cu totul rostul vieţii, departe de locurile natale. în 
anul 2007, parvin veşti mai concrete despre colegul meu, 
Cornel Cotuţiu, şi despre palmaresul său profesional şi 
literar, care i-a încununat calea vieţii cu realizări remarcabile, 
îl regăsesc după o lungă absenţă, de 40 de ani, atât de diferit 
şi totuşi atât de... Corne! Cotuţiu, modelul generaţiei de- 
atunci şi de astăzi. Actualmente, o mulţime de români de 
vârste diferite, de pe continentul Nord American îl citim pe 
Cornel Cotuţiu, cărţile şi publicaţiile sale aduc lumină în 
casele şi spiritul nostru de români plecaţi departe de ţara 
natală şi ne alină dorul de casă şi de cei dragi.

lată, pe scurt, o parte din succesele profesionale şi 
literare ale scriitorului Cornel Cotuţiu:
Cornel Cotuţiu s-a născut la Beclean, judeţul Bistriţa- 
Năsăud, la 15 februarie 1945.

Licenţiat al Facultăţii de Filologie Cluj, 1971, 
profesează până în prezent la Colegiul Naţionâl „Petru 
Rareş” din Beclean.

Concom itent cu activ ita tea de ia catedră, 
îndeplineşte diferite funcţii: Inspector şcolar (1985-1989), 
membru CPUN Bistriţa-Năsăud, Consilier şef teritorial al 
Inspectoratului pentru Cultură Bistriţa-Năsăud (1997-1998), 
redactor şef ia revista de literatură şi artă M inerva  (1990- 
1999), redactor al revistei F loa re  de co lţ (Beclean ,1990- 
1992), colaborator permanent ai cotidienelor R ă su n e tu l şi 
M e sa g e ru l de B is tr iţa -N ăsă ud  şi a altor reviste de cultură şi 
artă din ţară şi străinătate.

Debut editorial cu volumul de nuvele In cău tarea  
a ltu i fina l (1978). Alte volume de proză: O pt z ile  pen tru  
to tdeauna  (1982), Ş arpe le  a lba s tru  (1989), Ce răm âne  
(2002)- romane:

Spate  în spa te  (2004), S corbură  în cu ib  (2009)- 
proză scurtă; V everiţa  de p e  R ue N o e l (2007) şi La n o i (2008) 
-proză nonfîctivă: Taifas în p u rg a to riu  (1995), A m  fo s t pe  
lum ea  cea la ltă  (2000), C ă răb uş ii de  sub  pe rnă  (2001), 
S ecurea  cu ro tile  (2005), P om p a de ilu z ii (2008) -volum e de 
publicistică, antologii de literatură, îngrijiri de ediţii..

Membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al 
Asociaţiei Scriitorilor Români din Canada, membru al Uniunii 
Ziariştilor Profesionişti din România.

Nenumărate premii pentru proză şi publicistică, 
Ordinul Meritul Cultural în arad de Cavaler (2004).

Domnule Cornel Cotuţiu, sunteţi un spirit 
neobosit, trăind constant febra scrisului şi cea 
profesională. în ultimii trei ani aţi publicat patru cărţi, 
colaboraţi la diferite ziare şi reviste din ţară şi de peste 
hotare, nu aţi încetat activitatea de la catedră, sunteţi un 
membru activ al Uniunii Scriitorilor din România. Cum 
reuşiţi să îmbinaţi aceste ipostaze publice şi care dintre 
ele vă dau cele mai multe satisfacţii?

După acest potop de aprecieri, nu-mi rămâne 
(pentru început) decât să fiu lapidar în răspuns: Bine, sper. 
Cât despre satisfacţii: Toate. Adică toate, câtă vreme ele sunt 
susţinute de ceea ce Blaga rezuma: flori, ochi, buze, 
morminte.

Aveţi ocazii de a intra în contact cu cititorii? Vă 
incomodează uneori observaţiile ior? în urma dialogului 
ţineţi seama de părerile lor?

Dialogul cu cititorii nu poate fi iritant. Există, în 
general, o bunăvoinţă, o solicitudine reciprocă, din care ies 
cu câştig, ambele părţi .Uneori însă întâlnirile acestea, mai 
ales la lansări de carte, au un mic dezvantaj. Câtă vreme 
publicul nu cunoaşte cartea decât vag, din reclama care i se 
face, prin afişe ori mass-media, intervenţiile, întrebările 
cititorului nu se pot situa decât la nivel de generalităţi sau 
amabilităţi. Se încearcă uneori - şi e soluţia cea mai 
eficientă, la nivelul comunicării reciproce -, ca o carte să intre 
în librării, să zicem, azi, iar întâlnirea dintre autor şi cititori să

aibă loc peste o lună, două, timp în care volumul e 
achiziţionat şi citit.
Scriitorul care se aşteaptă să fie doar lăudat, înseamnă că 
are o problemă... de psihanaliză. Ş-apoi, cum poţi tu, scriitor, 
să te autoevaluezi dacă nu ai ca punct esenţial de reper 
tocmai opiniile celui pentru care scrii? Dacă o carte nu 
trezeşte ecouri, reverberaţii, înseamnă că a fost scrisă 
degeaba. Iar autorul naiv, care crede că va fi receptat abia în 
posteritate, e într-adevăr, naiv. Totuşi, poate că iluzia e bună 
şi ea la ceva: întreţine tonusul...

Aveţi pasiuni?
Adică obsesii, plăceri, fixaţii ? Ştiu eu...De pildă, e o 

plăcere aceea de a simţi, a pipăi banii din buzunar? Sau: 
pentru mine, a sta în bucătărie şi a prepara mâncare e 
relaxant, uneori chiar terapeutic; ceea ce nu înseamnă că 
sunt un gurmand. îmi plac drumeţiile, călătoriile. E 
pasionantă vizionarea meciurilor de handbal şi fotbal (la 
televizor, nu în sală ori pe stadion; îmi displac isteriile şi 
vulgarităţile fanilor). Cultiv, în casă şi la serviciu, flori. Mă 
pasionează jocul de table şi scrable. Mă pasionează 
bizareriile şi inepţiile istoriei. Mă încântă candoarea copiilor. 
E suficient?

în calitate de profesor cu experienţă de o viaţă 
la catedră, ce sfat daţi tinerilor dv. absolvenţi de liceu, 
care vor să emigreze fie în ţări din UE, fie peste Ocean? 
Credeţi că emigrarea este o soluţie de rezolvare, evitare, 
a eşecurilor din România?

în România nu se trăiesc doar eşecuri, ci, cel mai 
adesea, o stare de emergenţă, ori de supravieţuire, socială, 
morală. Cine pleacă peste hotare -  cei mai mulţi -  o fac 
pentru a-şi realiza o stare de prosperitate financiară (cu 
speranţa că ea se va înfăptui cât mai repede), după care, 
întors acasă, va acoperi nişte găuri, sau va ridica nişte 
muşuroaie. Unii pleacă din ţară cu gândul că o fac definitiv, 
aşezându-se într-un spaţiu mirific, unde până şi câinii au 
colaci în coadă. E foarte mult de discutat pe această temă, 
există tone de cărţi şi articole în mass-media, care întorc 
problema pe toate părţile. Dar, apropo de sfaturi. Nu dau 
decât celor care mi le cer. Tinerilor le spun mereu acest lucru. 
Atenţie -  acolo, unde o fi - la cumpăna dintre două verbe 
fundamentale: ”a fi” şi ”a avea”. Şi o altă vorbă: Nu înseamnă 
că dacă eşti aici, în ţară, un ticălos, în altă parte vei fi un 
înger; pe de altă parte, dincolo, nimeni nu-ţi poate garanta că 
însuşirile tale frumoase, disponibilităţile tale profesionale, 
morale, vor izbândi. Latinescul ”Ubi bene, ibi patria" era o 
convingere -  pragmatică şi cinică - a celor care habar n- 
aveau ce înseam nă patrie . O ricum , postura de 
emigrant/imigrant e, din start, însoţită de riscuri şi de un fel de 
noroc ambiguu.

Cum vedeţi problemele tineretului şi şansele 
grabnice de rezolvare a acestora?

Presupun că e vorba de tineretul din România, nu? 
E o exclamaţie dintotdeauna din partea adulţilor: "Ah, 
tineretul de astăzi!" Ea conţine un fel de repoş, dar şi de 
nostalgie după anii când, nu-i aşa? noi, cei tineri de altădată, 
aveam idealuri majore, ne comportam în lume cu politeţe, 
discreţie, stimând cutumele înaintaşilor sau strunindu-ne 
exuberanţele (chiar dacă ne îmboldeau "draci” hormonali). 
Eu, personal, nu reproşez mai nimic tineretului de azi. într-o 
ţară care şi-a p ierdut busola (în aproape toate 
compartimentele sociale, economice, politice, morale, 
culturale) şi în care verbele zilei sunt "a te descurca”, ’’ a 
păcăli”, ” a fura”, ”a şantaja”, tinerii au ajuns cele mai fragile şi 
nevinovate victime. într-o ţară în care oamenii de decizie îşi 
cumpără sufragiile cu un cârnat şi o bere, în care 
mentalitatea de mahala a electoratului precumpăneşte, ce 
mai faci cu tinerii?
Tineretul şcolar majoritar nu mai are motivaţia învăţării. 
Tineretul postuniversitar (cel bun ori foarte bun) părăseşte 
ţara. Din pricina sărăciei, a veniturilor umilitoare, a climatului 
de imoralitate deşănţată, tinerii nu-şi mai întemeiază familii, 
ori o fac la vârste când, altădată, mamele se pregăteau să 
devină bunice. Părinţii nu mai au timp, răbdare, dar mai ales 
pricepere, pentru a asigura odraslelor "cei şapte ani de- 
acasă”. Soluţii pentru problemele tineretului român se vor 
găsi doar atunci când România nu va mai fi bolnavă.

Credeţi că femeile sunt mai pasionate de lectură 
decât bărbaţii? Dacă da, de ce?

în faţa mitocăniei masculine, lectura poate fi pentru 
femeie un refugiu, un paleativ. Dar nu neapărat atitudinea 
băţoasă a soţului, amantului, concubinului, prietenului 
apropie o femeie de actul lecturii. De multă vreme m-am fixat 
pe convingerea că sensibilitatea femeii e o stare, o calitate 
superioară celor a bărbaţilor (poate unii vor mârâi pe tema 
asta). Femeile au un simţ al vieţii incomparabil mai nuanţat, 
mai profund, mai altceva decât alcool, drog, pumni, gloanţe, 
fuduleală politică etc. Fie că e fetiţă, mamă ori bunică, eie

aduc, asigură, în familie, în comunitate, un plus de lumină şi 
poezie. Or, lumina şi lirismul sunt atât de aproape de sfera 
artei, a literaturii, de zona contemplaţiei, visării, fanteziei. 
Prin ADN, femeile au vocaţia lecturii, asta, poate, ca o 
compensaţie pentru prejudecata cratiţei şi a biberonului, 
cultivată cu atâta ifos secular de către cutume proaste.

Cum vă simţiţi când ieşiţi în peisajul cotidian?
Nu sunt omul căruia să-i placă prea mult intimitatea 

locuinţei sale. Scriu dis-de-dimineaţă, urmează orele de curs 
la şcoală, iar după amiezele au coloratura lor, în funcţie de 
ziua săptămânii. Ziarele nu le citesc acasă, prefer un anume 
local din oraş, unde, în compania unei cafea capucino sau a 
unui coniac mic, parcurg publicaţiile preferate. Limbajul 
străzii e cel mai adesea trivial, dar vin, compensativ, 
zâmbetele tinerilor care mi-au trecut ”pe sub mână" la şcoală 
şi îmi confirmă, astfel, că nu le-am fost pe degeaba profesor, 
educator. îmi place să zăbovesc în piaţa de legume, în parcul 
oraşului, pe malul Someşului ori să fac trasee pe bicicletă.

Aveţi dileme? De ce domeniu ţin?
Vorba ceea: Gândesc, deci exist. Extrapolând: 

Exist, deci am dileme. întrebările, mirările, în acest mileniu 
dezaxat, vin cu duium ul. Mi-ar fi mai uşor să fiu un indiferent, 
un nesimţit. Banditismul planetar e strivitor, E o naivitate să 
crezi că are leac. Deci, dilemele cele de toate zilele sunt 
sulemeneli pentru cosmetica neuronilor... globalizaţi.

Care a fost prima impresie, la prima coborâre pe 
continentul nord-american?

Cea de bucurie, că îmi văd nepoţii, pe Paul, după 
plimbări de trei ani în Bistriţa lui natală, şi pe Dan, pe care 
barza l-a adus pe pământ canadian, după ce, mai întâi, 
scrisoarea a fost trimisă berzei din România.

Dacă ar fi vorba de vreo impresie legată de prima 
mea şedere în Nord-America, adică cea din Canada, prima 
impresie nu poate fi decât o paletă de impresii. Din ea, să 
zicem că desprind vreo două. Civilizaţia şi cultura nord- 
americană este relativ tânără şi tânjeşte după cea 
europeană. Valorile de cultură, patrimoniu! ţin de un nivel 
mediu (ca să nu zic mediocru): a se vedea arhitectura 
mimetică, muzeele, stilul de viaţă al canadianului obişnuit. 
Apropo de clădiri: nord-americanii nu construiesc edificii 
care să dureze, ci care să satisfacă (cel mult) 15o de ani 
nevoilor cotidiene; de aici, acei zgârie-nori., sau demolările 
la intervale calculate. Dacă, de pildă, au piramide, asta se 
datorează civilizaţiei precolumbiene

Promiteam doar câteva impresii. Ei bine, o alta: 
respectul legii (cel puţin în Canada). Un tânăr inginer mi-a 
spus: Am dus-o în România bine, material. Dar am vrut să 
trăiesc într-un loc în care, dacă respect legea, să am 
certitudinea că legea, şi ea, mă apără, mă respectă. în ce mă 
priveşte, cetăţean român fiind, nu pot uita cât de respectat 
este în Canada poliţaiul. De ce? El oferă garanţia că, el, întâi 
de toate, respectă legea şi de aceea are menirea să-i 
apere, să-i ocrotească pe cetăţeni -  prin lege!

European fiind, cum vi se par femeile din 
America de Nord?

întrebarea mă pune în încurcătură. Ce vrea să 
însemne o americancă? Atât în Europa, cât şi pe alte 
meridiane, nu trebuie să confundăm femeia din reviste, de !a 
televizor sau din filme cu femeia cea de toate zilele, cea 
normală, cea de pe stradă, din magazine, cea care îşi ia 
copilul de la grădiniţă. în şederile mele în Canada şi USA am 
străbătut sute de kilometri cu..."talpa", aşa încât am văzut 
omul de rând şi am avut curiozitatea să-l compar cu siluete 
din alte zone ale planetei. Cum America de Nord înghite tot, e 
firesc să fi văzut trupuri de femei de toate felurile, de la siluete 
fusiforme la trupuri dizgraţioase, diforme chiar, încărcate de 
osânze.

Poate e mai bine să evoc o scenă, de pe o stradă 
liniştită din Montreal. în faţa mea am dat de un grup ieşit, 
probabil, la plimbare, căci se deplasa în pas obişnuit pentru 
aşa ceva. în faţă erau doi bărbaţi, în urma lor, trei copilaşi şi 
trupa se încheia cu trei doamne. Nu ştiu din ce pricină, tocmai 
în clipele acelea nimeni nu vorbea. Am mărit ritmul paşilor şi 
am riscat, salutându-le româneşte: "Sărut- mâna, 
doamnelor!” Au rămas plăcut surprinse şi am fost întrebat de 
unde mi-am dat seama că sunt românce. Le-am răspuns 
omagial: "După picioarele d-voastră frumoase, doamnelor".

Cum percepeţi cond iţia  scriito rilo r din 
diaspora? îi cunoaşteţi mai bine pe cei din Canada. Ce 
sugestii aţi fi tentat să le daţi celor din valul de imigranţi 
de după 90?

Pe cei din Canada i-am cunoscut în intervalul a două 
veri şi în ipostaze fireşti pentru vocaţia lor de scriitori. Ca să 
fixez o "geografie" a locului, cunosc (am purtat dialog, 
corespondăm) o parte din cei din Montreal, Valdavid, 
Winnipeg, Edmonton. Dincolo de profesiile lor lucrative, ei

- continuare în pag. 8 -
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Cu scriitorul Cornel Cotuţiu
- urmare din pag. 7 -

sunt şi redactori ia publicaţii româneşti (şi nu numai), 
conducători de organisme culturale, care slujesc nevoia de 
afirmare a identităţii spirituale româneşti , traducători, 
îngrijitori de ediţii, organizatori de activităţi periodice 
cultural-artistice. Nu invoc aici nume, dar e bine ce fac ei, fie 
chiar şi prin impresiile pe care le provoacă, nu numai în 
colectivităţile româneşti, ci şi în climatul cultural general al 
Canadei. Nu întâmplător câţiva au primit premii literare din 
partea unor instituţii canadiene, sau au tipărit cărţi în 
franceză ori engleză.

Pe de altă parte, nu-mi pot permite să dau sugestii, 
îndrumări. Plecaţi din România, ei nu se pot debarasa de 
rădăcinile care i-au înălţat spre lumină; orizontul patriei îl 
poartă cu ei inexorabil -  orice ar scrie. Mai e ceva: Să nu se 
creadă că ar exista armonie între creatorii noştri de literatură 
din diaspora. Şi ce urmează să spun e valabil pentru orice 
etnie. Intelectualitatea este palierul cel mai dificil, mai 
pretenţios al unei societăţi, iar între intelectuali cei mai 
incomozi, mai rebeli, mai orgolioşi sunt creatorii de artă. 
încât, indiferent de meridian, prezenţa artistului e un semn 
de tensiune a comunicării, un focar virtual de controverse, 
dar şi o certitudine pentru necesara competiţie, emulaţie. 
(Căci acolo unde ea nu este, tronează rutina, lentoarea, 
cabotinismul, veleitarismul).

Ce îi lipseşte lumii culturale americane şi ce 
poate învăţa America de la Europa; sau invers?

Acest”invers" îl înţeleg prin sinonimul "reciproc”. 
Schimburile de valori, competiţia creează emulaţie. Nu e 
vorba, prin urmare, de decalaje. Doar că cele trei Americi (de 
Nord, Centrală şi de Sud), fiind spaţii de civilizaţie 
postcolumbiene, nu pot uita de unde vin -  Europa; ceea ce 
înseamnă cultura greco-latină, creştinismul, umanismul, 
iluminismul şi toate celelalte "isme" care au urmat. Pe de altă 
parte, Americile -  civilizaţii tinere -  vin spre Europa cu 
energie proaspătă, alimentată cu sevă precolumbiană, 
amerindiană. De pildă, climatul literar european a fost, în 
serie, fascinat de Dos Passos, Faulkner, Hemingway, 
Borges, Marquez, Llosa ş.a. Deci, până una alta, Europa 
rămâne buricul cultural al planetei, punctul ei arhimedic. 
Meridianele americane sunt mai puţin lirice. Aici, da, la 
capitolul poezie, americanii sunt... studenţi. Cât despre alte 
domenii ale culturii şi artei, vreau să mă refer la arhitectură. 
Edificiile au ceva de... anus contra naturii. Combinaţiile de 
aluminiu, sticlă şi beton, oricât de uluitor urcă până în nori, 
ele nu îţi dau certitudinea duratei (aşa cum sunt chiar 
piramidele precolumbiene). Sofisticăraia lor e fragilă. Un 
atac terorist (precum s-a văzut) le trimit în albumul de poze al 
istoriei.

Societatea românească de azi "abundă”, se 
pare, în subiecte pentru proză, pentru roman. Vă 
tentează să scrieţi un roman care să dezvăluie 
cititorului român (şi nu numai) mizeria morală şi 
corupţia politicienilor de-acum?

Orice societate "abundă” de subiecte tentante 
pentru scriitor. Şi totuşi, care e relaţia dintre ficţiune şi 
realitate? în ce fel realitatea imediată "merită” să intre în 
literatură, în artă? (Asta mai cu seamă că se dă credit serios 
aserţiunii că, nu de puţine ori, realitatea e mai inventivă 
decât ficţiunea).

Câtă vreme "mizeria morală şi corupţia politicienilor” 
noştri e zilnic divulgată în mass-media, de ce mai trebuie să 
fie "urcată”, "înnobilată” în artă, în invenţie literară? Actul 
artistic are alte coordonate de comunicare. Nu pot uita un 
interviu pe care Eugen ionescu l-a acordat televiziunii 
române, prin anii 70. La un moment dat, el zicea aşa: Câtă 
vreme gândurile, sentimentele mele le pot exprima direct, 
aşa o fac. Dar, când îmi dau seama că nuanţe, conotaţii 
privitoare la realitate nu le pot cuprinde în spunerea 
denotativă, atunci apelez la fantezie, la invenţie imaginativă. 
Arta e o posibilitate de a comunica prin sugestie.

Revenind la întrebare: De ce să ridic mizeria actuală 
românească pe palierul artei? Cum spuneam, o poate 
rezolva presa scrisă, radioul, tv-ul. Literatura realistă 
aşteaptă un pic. De ce? Literatura vine abia după decantări. 
Pentru artă, realitatea e răbdătoare, uneori poate aştepta 
secole, milenii; căci beneficiază de un instrument formidabil: 
verosimilul.

Şi mai e ceva: Caragiale a bătut în cuie radiografia societăţii 
româneşti, atât în proză, cât mai ales în dramaturgie. în 
datele ei esenţiale, societatea aceasta nu s-a schimbat cu 
nimic de mai bine de 125 de ani încoace. Luaţi comedia O 
scrisoare  p ie rdu tă , schimbaţi numele personajelor cu ale 
demnitarilor de azi şi veţi vedea cât de bine se potriveşte 
lumea de atunci, de !a 1884, cu cea de acum. Luaţi articolele 
politice ale lui Eminescu, schimbaţi nume şi ani cu cei de 
acum şi veţi avea impresia că ele au fost scrise ieri. E o mare 
tristeţe!

într-o lume rapidă, electronică, cea în care trăim, 
mai e vreme de romantism?

Poate azi, mai mult ca oricând, e nevoie să ne 
cultivăm, să ne ocrotim disponibilitatea pentru romantism. E 
terapeutic, e şansa noastră de a nu ajunge altceva decât 
suntem, oameni.,. Zic aşa, cu gândul ia persistenţa, ba chiar 
la asaltul tehnicismului actual, care, poate involuntar, 
îndepărtează omul de la starea lui naturală, diminuându-i 
ceea ce a avut dintotdeauna: disponibilitatea pentru 
sentimente, visare, nostalgie, melancolie, dor, duioşie, 
iubire, naivitate, candoare, puritate, speranţă şi atâtea 
altele; ele alcătuiesc această inefabilă stare pe care noi o 
numim romantism.
Sainte-Beuve scria undeva că, în momentul în care ar fi să 
dispară romantismul din viaţa omului, a lumii, aceasta ar fi 
similar cu o catastrofă existenţială planetară. Romantismul 
(desigur, nu mă refer la curentul estetic din artă) nu e o 
manifestare conjuncturală, el e o componentă a vieţii 
normale, romantismul a existat dintotdeauna, de la facerea 
lumii încoace. Refuz să cred că omul ar mai fi om fără aceste 
puseuri pe care ie numim "romantisme”, indiferent de vârstă, 
profesie ori meridian. Iubirea, fără o boare de romantism, n- 
ar mai fi altceva decât sex, potolire de adrenalină.

Prin scrierile d-voastră ferme şi directe, v-aţi 
atras antipatii? Cum le-aţi întâmpinat?

Presupun că întrebarea vizează cărţile mele de 
publicistică şi de proză non-fictivă. După ce lumea cititoare 
află de tine, se creează un "lot" de cititori fideli, interesaţi de 
ceea ce scrii, de opiniile tale, de comentariile tale asupra 
unor aspecte ale vieţii cotidiene. Ei vor să găsească 
confirmări, să desluşească, prin tine, formator de opinie, 
adevăruri despre ieri, despre azi, despre mâine, din tot felul 
de domenii ale vieţii publice. Telefoanele pe care le primesc, 
abordările pe stradă, în instituţii publice, cronicile din mass- 
media mă îndreptăţesc sâ cred că vin în întâmpinarea 
orizontului lor de aşteptare. Deci... O singură dată, chiar la 
volumul meu de debut (nuvele), o cucoană s-a isterizat în 
faţa mea, în plină stradă, pe motiv că s-ar recunoaşte în 
pielea cutărui personaj. Nu bănuia că, astfel, aduce un 
omagiu ficţiunii literare,

O Întrebare, aparent banală, dar inevitabilă: Ce 
proiecte editoriale aveţi?

Vreau să scot un volum de texte care să se 
constituie ca un fel de "addenda" la volumul "La noi”, din 
2009 (dedicat românilor de pretutindeni). Relaţiile mele cu 
diaspora românească e vie, nu ocolesc posibilitatea de a-i 
cunoaşte, de a-i revedea pe aceşti oameni care caută o 
pâine în alt spaţiu decât cel al patriei, sau care, prin vitregii 
politico-istorice, trăiesc pe pământ românesc, dar în afara 
graniţelor actuale.
Apoi, sunt dator -  faţă de mine însumi, întâi de toate -  să 
scriu volumul al doilea al romanului Ce răm âne. La aceasta 
se adaugă un mai vechi proiect: o carte de biobibliografie 
dedicată revistei de literatură şi artă "Minerva”, apărută la 
Bistriţa în perioada 1990-1999.

Ce alte întrebări v-ar fi plăcut să vi se adreseze?
O! Câte şi mai câte. De pildă: Au treptele vreo 

importanţă în viaţa ta sau a altora? Sau: Ce vorbă din 
înţelepciunea populară îţi aminteşti acum, pe loc? Aş 
răspunde: "Prostul până nu-i fudul, parcă nu e prost destul”. 
Sau: Copacul preferat? Răspuns, fără ezitare: Mesteacănul.

Interviu realizat de 
Doina Popa în noiembrie 2009, SUA
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ORIZONTAL: 1) Scriitor francez (1741-1794), autorul 
maximei: "Dintre toate zilele, pierdută este aceea în care n-ai 
râs". - "Râde hârb de oală spartă": subiectul generic al 
acestor vase. 2) Savant român, asasinat de legionari, 
părintele cugetării: "Zâmbetul, care e o cochetărie, o 
bunătate n-are a face cu râsul, care e o bucurie şi cu rânjetul, 
care e o batjocură" - Poet grec, căruia îi aparţine dictonul: 
"Cine spune ceea ce-i place aude ceea ce nu-i place". 3) 
Filozof, numit şi Alexandrinul, creatorul maximei: "Numai cel 
serios este cu adevărat bun şi frumos... Este frumos numai 
omul drept şi cumpătat" - Monstru marin, la poetul 
renascentist italian Aristo. 4) Acronimul europarlamentarei 
Elena Băsescu - Istoric roman (100-25 î. Hr.), creatorul 
maximei: "Tovarăşul gloriei este invidia" (Invidia gloriae 
comes). 5) O porţie de râset! - Dată dispărută la miezul nopţii!
- A opta lună a anului, la perşi. 6) Făcută de râsul lumii - 
Oscior. 7) Mică monedă romană - Unsoare de gătit! - 
împuşcat la zid! 8)Medic şi scriitor francez (1873-1944), 
născocitorul reflecţiei: "Civilizaţia este înainte de toate o 
disciplină, disciplină filozofică, morală, socială şi ştiinţifică" - 
Matei Basarab. 9) Veche măsură de capacitate olandeză - 
Fragment de rîs! - Campion. 10) Marele Will (1564-1616), din 
a cărui operă am ales sentinţa: "Să n-ai niciodată încredere în 
acela care şi-a călcat o dată cuvântul". 11) Filozof român 
(Vasile, 1845-1882), titularul meditaţiei la tema noastră: "Un 
zâmbet sau o vorbă bună spusă unui bătrân este a-i dărui o zi 
mai bună de viaţă" - Filozof francez (1868-1951), autorul 
splendidului aforism: "Surâsul este perfecţiunea râsului... 
Surâsul cere surâs".

VERTICAL: 1) Celebru orator, scriitor şi om politic 
roman (Marcus Tullius, 106-42 î. Hr.), părintele adagiului: 
"Rolul justiţiei este să nu nedreptăţească pe oameni, iar al 
cuviinţei să nu-i ofenseze, în aceasta constă mai ales 
caracterul frumuseţii de conduită" - Plantă semiparazită, 
totdeauna verde. 2) Scriitor şi filozof francez (1723-1789), 
care defineşte virtutea astfel: "Virtutea nu este decât 
transmiterea binelui" - Strigăt cu care începe "Pluguşorul". 3) 
Atrium - Poet liric grec, autorul maximei: "Experienţa este 
începutul înţelepciunii". 4) Mare studio şi producător de filme 
americane - Susţinută cu foc - Kent Tudor, 5) Oraş în NE 
Italiei, cu izvoare minerale termale, dar, mai ales, renumit 
centru de ceramică (de la care derivă numele "faianţei") - 
Numele generic al struţului sud-american. 6) Nai (înv.) - 
Floarea pe care o ai mereu în vedere! 7) Jaf, furt - Perioade 
de zi - Sărutul degetelor! 8) Tel! - Ţara de sus - Tatăl lui 
Eliasaf. 9) Din traducerea "Antologie sanscrită" a bardului din 
Hordou (1866-1918) redăm dictonul: "Când n-ai clevetit, mă 
bucur şi zâmbesc de_ fericire" - Localitate în Camerun. 10) 
Localitate în Suedia - în momentul de faţă - început de risipă!
11) Poet latin, căruia îi aparţine maxima: "Chiar şi moartea 
ocoleşte uneori pe cel viteaz" - Scriitor norvegian (1828- 
1906), autorul constatării: "Sunt foarte numeroase cazuri, în 
viaţă, când eşti obligat să te încrezi în alţii. Aşa este în lume şi 
este bine".

DICŢIONAR: ORC, ABAN, OSUC, HLS, AAM, AREA, 
MGM, RHEA, LAEL, SAA, OER

Dezlegarea careului "Nobel-ul în literatură": MULLER- 
CAHY-AGNON-SARTE (SARTRE)-EM-MAXIMALA-TEH- 
CIRUS-T-E—EO(OE)-AES-SS-REYMONT-CE-LUS-EG- 
BUFA-ICEL-JB-NES-NK-ELIOT-RE-CELA-ANDRIC-KNA- 
ANA-USA.

Notă: în careu s-au strecurat două greşeli: SARTE în loc 
de SARTRE şi EO în loc de OE.
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B i ( m t CUIBUL VISURILOR
în al XV-lea an de existentă

* numărul inaugural (an I, nr. 1, mai 1996, foto centru) ne-am 
«-■gajat să slujim localitatea care a ocrotit copilăria marelui 
"T'wxaer Liviu Rebreanu, având în faţă varianta unei reviste 
şcolare .Cuibul visurilor" care a apărut în vreo 7 numere între anii 
i 968-1976, fiind prima revistă şcolară din mediul şcolar.

Unii din colaboratorii din perioada şcolară de odinioară au 
ajuns să susţină actuala variantă a publicaţiei noastre.

Director fondator este nimeni altul decât ctitorul şi mentorul 
tuturor realizărilor măreţe ale mâierenilor din ultima jumătate de 
veac a istoriei lor -  Sever Ursa; în fruntea colectivului redacţional 
ca redactor-şef este ce) care şi-a relevat vâna creativă şi talentul 
scriitoricesc prin cele 8 cărţi publicate în perioada de existenţă 
11996-2010:15 ani), a revistei .Cuibul visurilor' -  leu Crădun; din 
colectivul redacţional iniţial făceau parte: Login T. Berende Ibe 
rtoza şi Liviu Ursa.

m perioada celor 15 ani de existenţă ai revistei, din colectivul 
- - T i^ z r a l  s-a retras dr. Login T. Berende, dar au fost cooptaţi: 
V i^ î .e  Ai Macavei, („Cuibul visurilor” nr. 3-4/1998); Mircea 

ase. (.Cuibul visurilor” nr. 5/2002), dr. Lazăr Ureche, („Cuibul 
vîsunlor’ nr. 4/2003); Alexandru Raţiu, („Cuibul visurilor” nr. 
2/2006), iar apoi Viluţ Cărbune, („Cuibul visurilor" nr. 1 /2007).

Revista noastră a avut şi are corespondenţi externi: măiereni 
sssDHi s-arătate (SUA. Germania). Dintre aceştia s-a 

n  „» =“ ?-• s . i i r ă ’Dra! revistei atât prin popularizarea 
« s ■âr ş. :< t poezj*e şi ese«j«le sale excelente pe diverse 
-w—? î.s. s-oece l i  s^ngentâ ac:.= "ate. •crasa! Damaschin

vtsuritof” s-a autodefinit ca: .Periodic de 
ş» oJturâ ai Consiliului local Maieru' (nr. 1-53/1996- 

_ „Publicaţie editată de Complexul muzeal Bistriţa- 
două numere: 5-6/2002, pentru ca de la începutul anului 

2003 sA se adauge pe frontispiciu iar Consiliul local Maieru, pe 
ângâ Complexul muzeal Bistriţa-Năsăud, care o plăteşte, 
ajungând la nr. 88/2010.

.Direcţiile publicaţiei sunt stabilite prin cuvântul înainte -  
program. Ele sunt două: prima e de revistă culturală locală, însă 
ancorată în naţional şi mişcarea de idei europene prin colaborări 
din ţară şi străinătate; a doua, de ziar al localităţii cu materiale pe 
toate problemele, de la economie până la demografie, de la starea 
de sănătate a populaţiei până la repararea şcolilor, a drumurilor şi 
disponibilitatea forţei de muncă „ (Teodor Tanco).

Problematica locală (localismul şi regionalismul), rebreneană 
şi de cultură generală precumpănesc şi va dăinui cât timp revista 
„Cuibul visurilor" va exista.

Enumerăm titluri de pagini şi rubrici consacrate: Cartea, Lirica 
Istorie (trebuie menţionate „File de monografie”, ajunse la 
episodul 50 şi semnate de directorul revistei), Religie, Scrisori, 
Natură, Sport, Interviuri sau Dialog, Omagii şi Comemorări, 
Diverse şi Divertisment, Demografie (născuţi, căsătoriţi, decedaţi) 
pentru o comună care a deţinut recordul naţional la natalitate, etc.

Revista este făcută, în grosul ei, de colectivul redacţional şi de 
către cadrele didactice de la şcolile din comuna Maieru, însă ne- 
au onorat mulţi alţi colaboratori din judeţ, ţară şi străinătate, fără 
contribuţia cărora (a tuturora) revista n-ar fi apărut sau calitatea ei 
arfi fost precară.

Tot de pe băncile şcolare din Maieru s-au format şi s-au ridicat, 
publicând şi în revista „Cuibul visurilor", poeţii Lazăr şi Grigore 
Avram (fraţi şi doctori în domeniile lor de activitate), Florin 
Partene, Călin Avram, Damaschin Pop Buia, Vasile Vranău ş.a.

Maieru are nu numai poeţi şi scriitori de un real talent, 
promovaţi cu sârg de revista „Cuibul visurilor", dar şi specialişti de 
notorietate cu care ne mândrim sau ale căror realizări le 
popularizăm sau ale căror lucrări literare le publicăm cu satisfacţie 
în revistă; Maieru a dat şi o campioană olimpică la Jocurile 
Olimpice de vară de la Atena 2004: medalia de bronz la 1.500 m -  
3:58:39, Maria Ciocan (1977-2007). Ne mândrim cu ea -  este 
prima noastră campioană olimpică -  şi ne îndurerăm pentru că n-a 
mai prins următoarea olimpiadă deoarece s-a stins din viaţă ca o 
flacără olimpică la sfârşit de competiţie într-un tragic accident 
rutier, în Bulgaria, în anul 2007, la nici 30 de ani ai săi.

De-a lungul celor 15 ani de existenţă (1996-2010) ai revistei 
„Cuibul visurilor”, ne-au onorat cu articole şi materiale deosebite, 
personalităţi ale literaturii şi culturii româneşti, cum arfi:

Gavril Scridon (învăţătorul Vasile Rebreanu, culegător de 
folclor: „Cuibul visurilor" nr, 3/1996, p. 4);

Alexandru Husar (poezia „Elien! Fugaces”, „Cuibul visurilor, 
nr. 6/1996, p.6, Academicianul Florian Porcius, „Cuibul visurilor", 
iv 1-2/1998, p. 3, Liviu Rebreanu în Academia Română, „Cuibul 
visurilor', nr. 5-6/1998, p. 3; Debutul lui Liviu Rebreanu „Cuibul 
visurilor' nr. 9-10/1998; Lectură „Cuibul visurilor” nr. 2/2004).

Ironim Marţian „Activitatea lui Sever Pop la Năsăud şi Cluj", 
„Cuibul visurilor” nr. 1/1997, p. 3; „Cuibul visurilor" nr. 2/1997, p. 3; 
.Cuibul visurilor' nr. 3/1997, p.3; „Cuibul visurilor” nr. 4/1997, p. 3; 
.Prepozitiil şi vicarul capitular Macedon Pop”, „Cuibul visurilor” nr. 
1-2/1998, p. 3; „Cuibul visurilor" nr. 3-4/1998, p. 3; „Cuibul 
visurilor* nr 5-6/1998, p 6; .Cuibul visurilor’  nr. 9-10/1998, p. 7; 
.Cuibul visurilor" nr. 13-14/1999, p. 8, .Liviu Rebreanu şi 
Alexandru Davila*. .Cuibul visurilor" nr. 22-23/1999, p.7, .Cuibul 
visurilor* nr. 1-2/2000. p 6, .Cuibul visurilor’ nr. 5/2000. p. 9; 
,C«*bui visurilor' nr 6-7/2000, p. 6; .Cuibul visurilor” nr. 1/2001, p.
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2 şi 6; Teodor Tanco, despre Liviu Rebreanu „Cuibul visurilor" nr. 
3/2002; „Reviste pedagogice şi şcolare năsăudene”, „Cuibul 
visurilor" nr. 6/2002, nr. 2/2003, nr. 4 şi 6/2003, nr. 6/2004, 1- 
2/2005).

Aurel Cleja a semnat mai multe materiale în revista „Cuibul 
visurilor” (poezia „Dor de Maieru”, „Cuibul visurilor nr. 4/1997, p. 2; 
Desfiinţarea regimentului, „Cuibul visurilor” nr. 7-8/1998, p. 3; 
versuri în „Cuibul visurilor’’ nr. 15-16/1999, p. 2; Făuritorii de 
destine, „Cuibul visurilor" nr. 5/2000, p. 2; Episod „liric” la Liviu 
Rebreanu, „Cuibul visurilor” nr. 6-7/2000, p. 4, versuri şi proză în 
„Cuibul visurilor” nr. 2/2001, p. 3; „Nostalgia sacră a satului", 
„Cuibul visurilor” nr. 4/2001, p. 1; „Goe" al mic, „Cuibul visurilor" 
nr. 3/2002, p. 6; „Permanenta şi actualitatea lui Ion Luca 
Caragiale”, „Cuibul visurilor nr. 4/2002, p. 4; „Poeme de odinioară 
de Alexandru Husar”, „Cuibul visurilor" nr. 2/2003, p. 7; Proză, 
„Cuibul visurilor nr. 4/2003, p. 4 şi 5;” Reeditarea unor autentice 
identităţi” grănicereşti: opera botanistului Florian Parcius de către 
prof. Liviu Păiuş, „Cuibul visurilor nr. 3/2006, p. 2; Perversa 
„gâlceavă” între defăimarea „zeităţilor” înţelepciunii, „Cuibul 
visurilor” nr. 6/2007, p. 3).

Ioan Barbu Bălan (Bacalaureatul în „Cuibul visurilor” nr. 
5/1997, p. 3, D’ale bacalaureatului 1998, „Cuibul visurilor” nr. 7- 
8/1998, p. 5;

Teodor Tanco (Chiuza -  veche vatră românească de leagăn al 
Rebrenilor, „Cuibul visurilor” nr. 15-16/1999, p. 2; Timpul 
mografiilor săteşti, „Cuibul visurilor” nr. 22-23/1999, p. 2; Liviu 
Rebreanu, omul, „Cuibul visurilor” nr. 3-4/2000, p. 4; Octavian 
Alexi -  o existenţă tragică, „Cuibul visurilor" nr. 2/2002, p. 2; 
„Mistificarea şi diletantismul continuă", „Cuibul visurilor" nr. 
3/2002, p, 4; Poetul Dinu Virgil a patra oară în librării, „Cuibul 
visurilor” nr. 2/2003, p. 2; .Academia Română", „Cuibul visurilor” 
nr. 3/2003, p. 1; „Cuibul visurilor (1996-2004), „Cuibul visurilor” nr. 
4 şi 5 /2004, paginile 7 -  în acest studiu -  analiză aplicat asupra 
revistei noastre după elogieri şi observaţii critice se încheie astfel: 
.In fiinţa (litera şi spiritul) publicaţiei e tutelar geniul şi numele lui 
Liviu Rebreanu care au dezlănţuit forţele intelectuale ale locului, 
s-au sensibilizat însuşiri şi virtuale talente tinere ce îşi vor lua 
cândva zborul din .Cuibul visurilor” din Maieru către literatura şi 
cultura naţională, şi poate mai departe, descriind perspectiva 
urbanizării localităţii, a dobândirii de către comuna Maieru a 
statutului de oraş". „La Sibiu l-am cunoscut pe Constantin Noica", 
„Cuibul visurilor” nr. 1/2006, p. 1, „Cuibul visurilor" nr. 4/2003, p. 4; 
„Cuibul visurilor" nr. 6/2004, p. 3; „Cuibul visurilor” nr. 1/2005, p. 6; 
„Cuibul visurilor nr. 2/2005, p.3).

Nicolae Gheran (Deschiderea dosarului Rebreanu, „Cuibul 
visurilor” nr. 5/2002, p. 1);

Ion Buzaşi „Valeria Peter Predescu şi cântecele ei 
năsăudene", „Cuibul visurilor nr. 4/2003, p. 3., „Mihai I. Vlad 
prietenul poeziei”, „Cuibul visurilor” nr. 1/2006, p. 2).

Revista „Cuibul visurilor" a găzduit în paginile sale studii şi 
materiale care ar fi putut stârui controverse în lumea specialiştilor 
de domeniu dacă ar fi fost revistă de talie naţională şi dacă ar fi fost 
măcar lunară.

De exemplu studiul „Ispită dacică la Maieru” semnat de Vaier 
Scridonesi-Călin şi publicat în „Cuibul visurilor" nr. 4/1997, p. 1, 
„Cuibul visurilor nr. 5/1997, p. 1 şi 9; „Cuibul visurilor nr. 6-7/1997, 
p. 1; „Cuibul visurilor” nr. 8/1997, p. 1; „Cuibul visurilor" nr. 1- 
2/1998, p. 1; „Cuibul visurilor” nr. 3-4/1998, p. 1; „Cuibul visurilor 
nr. 5-6/1998, p. 1 şi 7; „Cuibul visurilor” nr. 7-8/1998, p. 1; „Cuibul 
visurilor" nr. 9-10/1998, p. 1, „Cuibul visurilor" nr. 11-12/1998, p. 1; 
„Cuibul visurilor” nr. 13-14/1999, p. 1 şi 4; „Cuibul visurilor” nr. 15- 
16/1999, p. 1; „Cuibul visurilor” nr. 17-19/1999, p. 1;

apoi „Fundamentarea lingvistică a Măier/Maier-ului” de acelaşi 
autor, „Cuibul visurilor” nr. 1-2/2000; „Cuibul visurilor” nr. 3- 
4/2000, p. 2; „Cuibul visurilor" nr. 5/2000, p. 1; „Cuibul visurilor" nr. 
6-7/2000, p.1).

Alt exemplu este studiul „Interferenţe Geto dacice în graiul 
arhaic din ţinutul Năsăud", având ca autor pe Viluţ Cărbune din 
(„Cuibul visurilor" nr. 1/2007, p. 6-7; „Cuibul visurilor nr. 2/2007, p. 
6-7, „Cuibul visurilor" nr. 3/2007, p. 6; „Cuibul visurilor nr. 4/2007, 
p. 5; „Cuibul visurilor" nr. 5/2007, p. 6 şi 8; „Cuibul visurilor” nr. 
6/2007, p. 5; „Cuibul visurilor” nr. 1/2008, p. 6; „Cuibul visurilor nr. 
2/2008, p. 6; „Cuibul visurilor” nr. 3/2008, p. 7; „Cuibul visurilor nr. 
4/2008, p. 6).

Privind retrospectiv, câteva concluzii se desprind de la sine: 
longevitate (revista este în al XV-lea an de existenţă), mediul rural 
(Maieru a fost şi încă mai este sat). Or, într-un sat sunt puţini 
intelectuali iar dacă sunt mulţi este greu să le găseşti un numitor 
comun de acţiune, cu toate astea, revista „Cuibul visurilor" a 
surprins plăcut printr-o solidaritate între generaţii diferite. Apoi 
revista se mai caracterizează printr-un dialog constant -  viu şi 
constructiv -  între prezent şi trecut; ceea ce nu este puţin lucru.

De aceea, credem că nu întâmplător, la împlinirea celor 14 ani 
de existenţă (2009), publicaţia noastră a fost premiată în cadrul 
Saloanelor Rebreanu”, ultima ediţie, obţinând pe lângă „buletinul 
de identitate (14 ani) şi certificatul de liberă circulaţie în ţară şi 
străinătate.

Aşadar, Revista „Cuibul visurilor” este un fapt măierean de 
emulaţie şi competiţie intelectuală, benefică pentru toţi cei care 
pun mâna pe ea şi o citesc.

Mulţumim cititorilor, colaboratorilor, susţinătorilor, Primăriei 
Maieru, Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud, Tipografiei 
„Impres” şi altora fără contribuţia cărora revista n-ar putea exista.

MACAVEI AL MACAVEI



C U IB U L  V IS U R IL O R Anul XV, nr. 2 (89), aprilie 3010 P a g . 2

^Dibactica f l c o a ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 MARTIE 2010 - O SARBATOARE FRANCOFONĂ 
LA GRUPUL ŞCOLAR LIVIU REBREANU, MAIERU

Cu ocazia zilei de 8 martie, la şcoala din Maieru a 
avut Ioc un concurs de felicitări in limba franceza pentru 
clasele a V-a.

Elevii din toate cele trei clase a V-a, împreuna cu 
profesoarele lor, doamnele Dunca Claudia, Sidor Adriana si 
Vargoţschi Simona au confecţionat felicitări care mai de 
care mai colorate si mai originale, ce au fost expuse in sala 
profesorala si care au fost mai apoi votate de profesori. 
Premiate au fost următoarele felicitări, aparţinând elevilor 
menţionaţi mai jos:
Balota Dănuţa-cea mai frumoasa felicitare dintre toate 
Andronesi Cornelia-premiul pentru cel mai frumos scris 
Candale Florin-cea mai rapida felicitare,
Candale Valentin-cea mai colorata felicitare,
Neamţ Lenuţa-felicitarea cea mai inedita,
Partene Victor-premiul pentru originalitate,
Ometiţă lonuţ-cea mai frumos lucrata felicitare,
Rauca Cristian-cea mai reprezentative felicitare pentru ziua 

de 8 martie
Profesoarele de franceza le mulţumesc tuturor 

participanţilor şi le promit pe viitor alte concursuri din ce in 
ce mai atractive.

#  ♦  #  $  ♦
8 Mars
C'est la journeee des meres 
Et je la sens envers 
En des fleurs.
De toutes Ies couleurs.

Douce comme un perce-neige 
Les joues comme Ies tulipes 
C'est ainsi ma mere 
Toujours comme une tuiipe.

c , <S Mars
Les perce-neiges frissonnent 
De la vie en lumiere 
Du soleil 
Qui se reveille
Pour nous apporter bonheur
Avec leur douceur
lls nous gardent dans leur coeur.

Prof. Dunca Claudia

■> 4  > 0 0

Acrostiches
La mere que j'ai est si jolie...
Elle est ma meîlleure amie.
Nous sommes une tres belle familie,
Unique et toujours gentille.
Tout ce que je voudrais, bon Dieu, c'est 
Amour et bonheur des cieux.

Maman, tu sais que je t'aime I 
Aujourd'hui c'est ta fete...
Rayons de soleil, c'est ce que je seme 
ici, pour eclairer ce que je te souhaite :
Amour, joie, et que tu sois fiere de ta fillette.

Amour pour toi, maman, car,
N'oublie pas, c'est le 8 mars !
Avec devotion totale.,,

4.Mon mot prefere ? Mere.
Avec son charme et son sourire sincere, 
Representant le plus pur symbole
II devient facile de ia comparer â une fleur 
Aupres son enfant elle est et demeure !

On dit toujours...
Le mot le plus beau ? C’est amour I 
Toutefois, ce n'est pas mon avis.
II y a une parole beaucoup plus jolie
Toi, maman, tu devais deviner
As-tu oublie le premier mot que j'ai prononce ?

PROF.ADRIANA SIDOR

La cigale et la fourmi 
(11° partie-partie de la solidarite)
La cigale, ayant zappe 
Tout l'ete
Les chaînes de sa tele 
Ecoutant son baladeur 
Et chantant dans l'ascenseur 
Se trouva un peu famine 
Sans un seul petit morceau 
De mouche ou de vermisseau. 
Poussee de remue-meninges 
Elle appelle de son mobile 
La fourmi -etre utile :
« Allo, oh, cherie fillette 
Je suis tres inquiete 
Car c'est le cheval de Troie 
Qui arrive chaque an chez moi 
Pour me laisser en famine 
Et deţue par la rutine 
Des aliments... »
« C'est pas juste, ma chere amie

De rester l'hiver ainsi
II y a des variantes 
Meme brillantes...
Pour ne pas m'escagasser 
Chaque annee I »
« Ma patronne, je suis en galere, 
Ne te mets pas en colere!
Mon mentor, ma bonne amie,
En crescendo va ma vie! »
« Je te prets pour subsister 
Quelques grains pour cette annee 
Mais il ne faut plus zapper 
ni chaque fois t£!£phoner 
de ton mobile 
avec ton style 
de m'escagasser 
pour manger... ! »

4  ♦  4  #  ♦
Greierele si furnica
Greierasul ceteras este-acum îngrijo rat: 
Toata vara a"zappat"
Canale de televizor 
Si a cantat in ascensor 
O muzica redata la scumpu-i "baladeur” . 
Si-asa bietul mititel 
S-a trezit ca vai de el,
Amarat si-nfometat:
Musculite,viermisori- 
Oh,de foame poti sa mori...
Totul i s-a terminat.
Dar un brain-storming subit 
Peste ei a năvălit 
Si pe loc in mintea sa 
Apare Maria-Sa- 
Furnica,fiinţa utila 
(Desi poate cam fragila...)
Si cu un anume stil 
O suna de pe mobil:
«Alo,draga mea amica,
Te-am sunat;sa un-mi porţi pica!
Vreau sa-ti spun ca an de an 
Vine "Calul cel Troian"
Si ma lasa-nfometat 
Dezamagit si uitat 

In rutina
Din propria-mi vina...,»

Chiar de ai fost ocupat 
Nicidecum n-ai cautat 
Din atatea" variante"
Una singura macar 
Ca sa un vii iar si iar 
Iarna sa ma agasezi,
Chiar sa ma "escagasezi"

Sa cinezi...»

O f, patroana, sunt distrus,
Nu te enerva in plus I 
Mentor bun, amica draga,
Cu viata mea nu-i de saga I »  
« F ie , biete ceteras 
C-ai ajuns ca un ocnaş...
Iti voi da din podul meu 
Grăunte cam de un leu 
Dar vara un mai zapa,
Iarna un ma mai suna 
De pe mobil,
Cu al tau stil 
De-a ma-agasa 
Pentru-a m anca».

-Ma chere petite mere,
Je te fais une priere:
Reste toujours jeune et beile 
Comme la vierge du ciel!
Sois mon etoile doree 
Pendant les mornes soirees
D'hiver,de printemps ou d'ete..
Sois mon chant d'amour,
Mon soleil de chaque jour,
Les fleurs des jardins en Mars 
Je veux de mon coeur te souhaiter: 
Sois heureuse ...et bonne sântei

-Ma petite,ma chere fillette,
Ne sois pas trop inquiete 
Car,tu sais,je te promets 
Que je t'aimerai toujours 
Avec un fo rt et grand amour:
Les jours,je t'embrasserai,
Les soirs je te caresserai.

Je serais â jamais pour toi 
La meme tendre et douce voix 
Qui toujours va te guider 
Dans la vie assez troublee 
TU ne dois pas oublier 
Que je ne veux que serai 
Ton ambre â jamais .,

PROF. VARGOŢSCHI SIMONA
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M aieru  -  File de monografie (51)

Societatea culturală "Liviu Rebreanu" Maieru
începem prin a relua unele idei din episodul anterior privind 

existenţa unei societăţi culturale de prestigiu.
în perioada interbelică au luat fiinţă în cuprinsul judeţului 

nostru câteva societăţi culturale.Una dintre ele, şi poate cea mai 
cunoscută, a fost Societatea culturală "Liviu Rebreanu"din Maieru, 
judeţul Bistriţa-Năsăud.

Pornind de la bogata textură a m ărturisirilor de credinţă ale 
scriitorului pentru meleagurile copilăriei, to ţi cercetătorii vieţii Şi 
operei sale grantice subliniază rostui adânc pe care Maierul l-a avut 
în devenirea lui ca scriitor.

Faptul că a fiin ţa t o Societate culturală cu numele său a fost 
aim intit doar de câteva ori în treacăt, de aceea, vom încerca acum sâ 
facem câteva precizări de rigoare.

încă în vara anului 1970,în contextul cercetătorilor pentru 
înzestrarea muzeului local "Cuibul Visurilor", am intrat în posesia 
unei bune părţi din arhiva Socetăţii sudenţeşti "Liviu Rebreanu', o 
pagină de vibrantă semnificaţie culturală la care se adaugă gestul 
măierenilor din 5 ianuarie 1927 de a-i conferi celebrului lor 
consătean titlu l de cetăţean de Onoare, dăruindu-i totodată Şi un 
locîn inima satului, pentru a-şi face o casă...

într-o epocă de derută politică, dintre două războaie 
mondiale, un grup de tineri studioşi, foşti absolvenţi ai vestitelor 
Şcoli grănicereşti năsăudene,au avut curajul şi meritul salutar de a 
stârni interesul sătenilor, închegând aici "la poalele Ineului cel cu 
zăpadă eternă" o grupare intelectuală care a dat un ţe l nou 
popasurilor lor de vacanţă în satul lor natal.Cităm din procesul- 
verbal inaugural, din 5 septembrie 1927: Se hotărăşte din partea 
adunării ca numele acestei grupări să fie Societatea studenţeasca 
"Liviu Rebreanu" Şi ca preşedinte de onoare să fie aşes D-l învăţător 
Ioan Barna.Ca membrii fondatori sunt declaraţi următorii: Barna 
Cosma, Barna Olimpiu, Barna Leonida, Ciorba Ovidiu, llieşiu Ioan, 
Groze Eugen, Coruţiu Titu şi Avram Alexandru ".Menţionam că 
Societatea s-a în fiin ţa t sub patronajul Astrei locale; Ioan Barna şi 

Iuliu Pop fiind vechi astrişti.
Societatea a funcţionat vreme de 8 ani, până în 9 august 1935, 

= .rtiţiativa membrilor- în număr mult mai mare acum- s-a 
transformat în cămin cultural.

Practic, chiar dupa această dată au mai avut loc manifestări 
ale grupării aflate sub conducerea Astrei, deoarece

- inului n-a fost posibila decât în 20 august 1939.
- ; '? p e re a  războiu lu i, mobi'izarea unora dintre iniţiatori au 

de>;ic~at :ndrăzneaţa înfiripare a tinerilo r măiereni.Prin grija 
unuia dintre ei distinsi.; profesor clujean Olimpiu Barna, s-au cruţat 
cea mai mare parte din documente. înmănunchiate cronologic într- 
un album, au fost expuse în sala memoriala a muzeului, alături de un 
grupaj important de fotografii, conferinţe, creaţii literare, două 
registre de procese verbale, sigiliul oval ai Societăţii, lucrări tipărite, 
statutul.Toate în jurul încurajatoarei scrisori de răspuns a autorului

"Răscoalei", veneratului patron spiritual, document emoţionant 
care pecetluieşte încă odată, dacă mai era nevoie, viul legământ de 
fidelitate al său cu pulsaţiile ridicării spirituale a "cuibului" din care 
îşi luase fantasticul zbor către piscurile literelor române.

Sunt consemnate 37 de Şedinţe de lucru,multe serbări, serate, 
câteva excursii, culegeri de folclor local.După model artist a fost 
înjghebată o bibliotecă din fonduri proprii.

Dincolo de slova hârtiilor îngălbenite de scurgerea a mai bine 
de şapte decenii se poate intui, la simpla perindare a file lor 
albumului, nobleţea şi patriotismul curat care au călăuzitîncercările 
acestui grup de tineri luminaţi, feciori Şi fete care abia părăsiseră 
plagurile Şi meliţele satului spre a se dedica învăţăturii.Se adunau 
duminica în acceaşi Şcoală unde în ultima decadă a celuilalt secol, 
un alt învăţăcel descoperea marea taină a scrisului sub oblăduirea 
caldă a dascălilor Vasile Rebreanu, părinte , Şi Alexandru Jarda, 
poetul măgurilor.De fapt, aceşti tineri continuau o tradiţie mai 
veche în tre ţinută în tr-o  şcoală românească bicentenară.La 
strădaniile părinţilor de a înfiinţa încă din 1889, o mică reuniune 
teatra lă, cunoscut f iin f  ta len tu l de excepţie al doamnei 
Ludovica,mama lui Rebreanu, în Interpretarea scenică, se adăugau 
în 1905, acele ale compozitorului Dariu Pop, pe atunci tânăr 
învăţător în sat, prieten de-o viaţă cu Liviu Rebreanu, de a înfiinţa o 
reuniune corală care,pentru acei ani aveau să desfăşoare activitate 
impresionantă.

Scriitorul însuşi va nota în schiţa "Idilă de la ţară" o observaţie 
privitoare la tradiţia de club a "dom narilor" din Maieru: "La 
Armeanu era clubul intelectualilor satului..."Cel care şi-a zugrăvit 
vatra copilăriei în culori luminoase, ca pe o epoca bucolică de 
sănătate Şi linişte, a făcut-o Şi din sentimentul de recunoŞtiinţă 
pentru cei care i-au îndrumat primii paşi, aţâţându-i fantezia şi 
sădindu-i în fiin ţă  iubirea de adevăr Şi dreptate. în toamna anului 
1896 se despărţea dureros de uliţa cu fata pădurarului Şi pleca la 
Liceul din Năsăud, in căruţă, ducând merinde în suflet Şi crez cel mai 
frumos proverb al locurilor:"Omenie dai,omenie ai'.Va reveni aici 
'după treizeci de ani de zbucium ări'în 1919, Şi de aici încolo în 
câteva veri însoţit de soţie şi fiică.Popasul cel mai lung Şi rodnic la 
Maieru fusese tocmai în vara lui 1926 devenise oaspetele de onoare 
al foştilo r ortaci de joacă Şi abecedar de odinioară.Găsea caldă 
găzduire Şi liniştea cuvenită uriaşei sale trude nocturne:scrisul la 
"C iuleandra" Şi "Răscoala".Tinerii emuli erau mândrii să-l 
întâlnească, să se aplece în faţa staturii lui de "consul roman şi să se 
lase învăluiţi de privirea lui albastră, să-l roage, timizi, să le treacă un 
autograf pe cartea pe care o purtau în mână, a încolţit ideea unui 
cerc cu numele scriitorului.îi adresează o scrisoare rugându-l 
respectuos să binevoiasca a accepta ca cercul lor să primească 
numele venerat, romancierul, dupa 5 ianuarie a aceluaşi an, 1927, 
primise cu profundă emoţie cetăţenia de onoare a celui mai drag

sat al său, răspunde prom t, în cuvinte simple, cu fio r 
stăpânit.Scrisoarea lui, datată la 6 mai 1928, se adresează 
învăţătorului Ioan Barna, directorul şcolii, prieten din copilărie:

"Domnule Preşedinte de Onoare,
îmi comunică d. Cosma Barna că, constituind o societate 

culturală a studenţilor măiereni, aţi binevoi a-i da numele meu.Vă 
mulţumesc cu toată emoţia pentru onoarea ce-mi faceţi astfel, în 
speranţa că noua societate prin activitatea vie ce va desfăşura, va 
deveni foarte curând adevăratul ferment de prosperare culturală a 
frumoasei comune Maieru în care mi-am petrecut Şi eu cei mai buni 
ani ai copilăriei.Urându-vă toate izbânzile, vă rog să prim iţi, 
Domnule Preşedinte de Onoare, salutările mele cele mai 
afectuoase, Liviu Rebreanu."

învăţătorul ioan Barna a sprijinit cu generozitate părintească 
toate acţiunile in iţiate de grupul foştilo r săi Şcolari-MuIţi dintre 
aceştia au devenit intelectuali de performanţă, risipiţi în toată 
ţara.Unii, deprinşi cu meditaţia şi cu scrisul din epoca tânără a 
Societăţii, sunt de mult recunoscuţi ca poeţi, ori publicişti de 
valoare.Nume ca Iustin llieşiu, poetul "sângerărilor ardelene", 
Alexandru Avram, jurist eminent, Emil Boşca-Mălin, cunoscut 
publicist Şi luptător, autor al unor temeinice monografii ale comunei 
Şi graniţei năsăudene, Emanoil Cobzalău, poet cu o rară sensibilitate 
pentru ţara noastră de cetini, Lazăr Zavaschi, profesor de merit, ori 
alţi devotaţi ai şcolii: Eugen Groze, Silvia Şi Dumitru Vranău, medicul 
radiolog de renume, Ovidiu Cioarba, apoi Gheorghe Hojda, Leonida 
Barna, Vicenţiu llieşiu, Mărioara Partene, Eugen Pop, Viorica Login, 
Nicolae V. llieşiu, publicist Şi autor al medicamentelor din seria 
Apilarnil, Pavel Vranău, victimă a atrocităţilor horthiste, Augustin 
Cioncan, merită toată stima sătenilor.Aceste nume sunt omagiate 
de ficare dată la intâlnirile fiilo r satului.Această grupare tinerească, 
cu atribuite de veritabil cenaclu, organiza dezbateri pe teme 
ştinfice, elabora conferinţe pe înţelesul ţăranilor localnici, incuraja 
creaţia originală şi protesta împotriva războiului ce se pregătea, fară 
să adere, cum am mai spus, la vălmăşagul propagand distic al unor 
partide antipopulare din epocă.Spaţiul nu ne îngăduie citirea unor 
pasaje din aceste lucrări, adevărate licăriri de patriotism curat 
ţâşnite din dorinţa de a menţine Şi cultiva conştiinţa de neam.Se 
pregăteau conferinţe duminicale ce se susţineau, liber, în faţa 
sătenilor.Atunci, când expunerea era "prea intelectuală", unii 
murmurau Şi întorceau spatele, iar tânărul lector, îmbujorat de 
emoţie, era criticat de colegi pentru "inaccesibilitate la public",Data 
viitoare, expunerea era mai limpede.Programele artistice, foarte 
gustate de public, se încheiau cu serate dansate de la Cassina din 
Rodna, sau cea din Maieru.

- continuare în nr. v iitor -
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DUMINICA LUI ZAWLI
”Şi caută să vadă pe Isus cine este şi nu putea de popor" (Lc 19,9)

Zahei caută să vadă pe omul despre care se vorbise în toată ludeea şi Samaria că, 
este prorocul care face minuni. Să-l vadă doar, nu se gândise încă să-l urmeze. Se 
urcă într-un pom (sicomar) de lângă cale şi caută să-i vadă în primul rând, din 
curiozitate. Privirile din curiozitate sunt doar sentimente, anatomie organică şi nu 
sămânţă dumnezeiască; rod nu produc. “Şi dacă a venit la locul acela, căutând Isus l-a 
văzut” (Lc 19,5). Zahei prinde privirea Domnului, care se aprofundează în sufletul lui, îl 
curăţă, îl luminează, îl transformă, simte ce nu a simţit niciodată. Această privire era 
Dumnezeiasca putere de sus, prin care sufletul se înalţă, pentru că Sf, Scriptură 
glasuieste în Ioan (6,44). “Nimeni nu va veni la Mine de nu-l va atrage pe el Tatăl”. în 
toată îudeea, a pătruns vestea despre prorocul pe care ascultându-L, propovăduind 
învăţătura Legii Celei Noi, adică a Noului Testament te capta, te liniştea, te dezmeticea 
şi atrăgea. Trebuia să-l vadă pe cel care scotea dracii, vindecase femeia de scurgeri 
numai apropiindu-se de ea, pe femeia samarineancă care, ca orice mamă se gândea, 
după ce epuizase totul -că poate, acest proroc îi va vindeca fata.Cinstită în rezistare de 
disperare, vine în faţa Lui. II roagă cu credinţă neclintită şi statornică strigând; căci cei 
ce-L urmau pe Isus îl roagă: “Slobozeşte-o pe dânsa căci strigă după noi“ (Matei 
15,23). Vine în faţa lui Isus, cu durerea şi rugămintea ei. Până şi lui Isus I se face milă 
şi-i spune “fie ţie precum vroiesti” (Matei 15,28). în momentul acesta fiica ei s-a 
vindecat. încercând să-i multumescă, Isus îi răspunde: “Femeie, mare e credinţa ta, fie 
ţie precum doreşti” (Mt 15,28). Acelaşi lucru, cu tatăl copilului bolnav de epilepsie, care 
după ce-şi încercase norocul la toate “bolniţile”, Isus îi întreabă: “De câtă vreme i-a 
venit aceasta” - Din pruncie; de poţi face ceva ajută-ne, fiindu-ţi milă de noi” (Mc 9,12). 
Isus îi zice: “De poti crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede (Mc 9,23). Cu lacrimi şi- 
a strigat durerea acel tată dar, şi speranţa că Mântuitorul este ultimul ajutor. Sfâşietor a 
strigat “Cred Doamne! Ajută necredinţei mele (Mc 9,23).

Credinţa este darul şi puterea de sus prin care sufletul se înalţă. Ca să primim 
acest har dumnezeiesc, trebuie să-l cerem, cu cinste, cu smerenie, dezbrăcaţi de 
solzii oricărui gând lumesc. Ca să-l cunoaştem, este necesar să ne vadă însusi 
Domnul, Pe Zahei l-a văzut şi-a zis către el "Zahee grăbeşte-te de te coboară, că 
astăzi în casa ta mi se cade să rămân”. (Lc 19,15). Pacea dumnezeiască se aşează în 
el, sare ca un prunc, aleargă cu însuflăţire, toate le vede altfel, într-o aită lumină, 
lumină nouă, lumină cerească, dar, “Lumina lină”. Are sărbătoare mare, îşi anunţă pe 
cei din casa, este grijuliu, este fericit, dar şi mândru că vine profetul în casa lui. 
Sentimentul de curiozitate, despre care am vorbit la început, apoi de mândrie, că l-a 
ales tocmai pe el, vameşul, că în casa lui să rămână, se preface în iubire. în Zahei se 
produce iluminarea, fapt pentru care la masă, Zahei a zis către Domnul: “lată jumătate 
din avuţia mea o dau săracilor şi de am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit (Lc 
19,8).

Din acest moment, el vameşul, mai marele vameşilor, el socotit de iudei un 
mare păcătos, dipreţuit pentru lăcomia lui, urât pentru bogăţiile lui fără de lege se 
întoarce la Dumnezeu. S-a dus să-l vadă pe Isus, la început numai din curiozitate. 
Isus, L-a văzut şi El; ba mai mult rămâne în casa unui păcătos. Dumnezeu L-a ales pe 
el, mare fericire, omul cel vechi, cel ce era robul banului şi a mijloacelor necinstite, cel 
care a păgubit şi osândit pe aproapele, în momentul iluminării, a pogorârii harului divin 
asupra lui se pare a spune: “vreau să restitui totul, numai să te am pe Tine Doamne". 
Isus, cu liniştea şi pacea Lui divină, cunoscându-l gândurile a zis către el: “Astăzi s-a 
făcut mântuire casei acesteia.. .căci Fiul Omului a venit să caute şi să mâtuiasca pe cel 
pierdut (Lc 19,9-10).

Gândind la Zahei, aşi încheia cu ps. 32,1 "Ferice de cel cufăr de legea iertată 
şi de cel cu păcatul acoperit".

Sandu Al. Ratiu



CIJIIMJL V ISURILOR Anul XV, nr. 2 (89), aprilie 2010 Pag. 4

T Z g iU jU Consideraţii privind evoluţia arhitecturii 
şi picturii bisericeşti pe Valea Rodnei

Bisericile noastre, ca şi orice lăcaş de cult mare sau mic, măreţ sau 
neînsemnat, sunt expresia necesară a credinţei noastre ortodoxe. 
Bisericile noastre suni opera credincioşilor români.

Când o fiinţă îşi aşează numele pe un loc sau locaş oarecare, 
însemnează că locul acela îi aparţine şi persoana aceea locuieşte 
acolo.

Dar prezenţa specială în sanctuar, numit Casa Domnului, a Celui 
Atotprezent, nu este o prezenţă sporadică, periodică, ocazională, ci 
una permanentă, stabilă nepieritoare.

Făgăduinţa nepreţuită a prezenţei lui Dumnezeu, de care a 
beneficiat templul Legii vechi, n-a fost retrasă, nu s-a desfiinţat 
nicicând. Prin sfâşierea în două, de sus până jos, a catapetesmei, 
adică a perdelei dinăuntrul Templului, făgăduinţa cea pururea valabilă 
a Celui Veşnic a părăsit numai pe cel vechi şi s-a mutat în cel nou; 
sporită şi amplificată, înălţată şi înnobilată neînchipuit de mult.

Prezenţa specială a lui Dumnezeu în era Noului Testament, 
sălăşluieşte în nenumărate biserici mari şi mici, catedrale sau capele, 
răsfirate pe întreg globul pământesc, de la un pol la celălalt, oriunde 
slujeşte un suflet preoţesc. Prezenţa specială a lui Dumnezeu în Nou! 
Testament, se identifică cu prezenţa reală a Mântuitorului Hristos în 
Sfânta Taină a Euharistiei. Este absolut logic teologiceşte să fie aşa 
din moment ce creştinul este o făptură nouă, mult superioară prin 
înfrăţirea lui, în botez, cu unicul Fiu al lui Dumnezeu.

Creştinii, pe temeiul Noului Testament, sunt noul Israel, copiii 
înfiaţi, fiii adoptivi ai Tatălui ceresc. In înţeles mai deplin, mai strâns şi 
mai apropiat decât în Vechiul Testament, bisericile creştinilor sunt 
casa Părintelui lor, care este prezent deodată în cerşi pe pământ.

lată de unde izvorăşte preţuirea şi dragostea creştinilor faţă de 
sfintele lor locaşuri de închinare, de reazem şi de mângâiere, lată 
temeiul convingerilor moşilor şi strămoşilor noştri, că frecventând 
biserica intră în casa lui Dumnezeu, intră în legătură cu binefacerile şi 
binecuvântările Celui preabogat în tot binele, a Celui ce deopotrivă 
iubeşte toate neamurile pământului.

Preţuind şi iubind biserica, drept casa lui Dumnezeu în înţelesul cel 
mai deplin şi mai strâns al cuvântului, este foarte firesc pentru creştinii 
ortodocşi că au căutat s-o împodobească, să o facă frumoasă şi 
atrăgătoare, punându-şi la contribuţie tot talentul şi iscusinţa lor 
artistică.

Când ei au fost stăpânitori, cu mari posibilităţi materiale, au ctitorit 
catedrale şi biserici mari şi impunătoare. Când au fost strâmtarăţi şi 
refugiaţi în codri ca (de multe ori) străbunii noştri români creştini, au 
înălţat biserici dintr-un lemn falnic, sau din belşugul de lemne al 
pădurilor. Codrul a fost frate cu românul când i-a dat refugiu şi adăpost 
împotriva năvălirii vrăjmaşilor. Codrul i-a fost frate românului când i-a 
oferit vânat pentru hrană, i-a fost frate când i-a oferit lemnul de 
trebuinţă pentru casa lui şi pentru casa iui Dumnezeu. Simţul său 
estetic alăturându-se simţului său religios, au purces deodată să 
dureze operă de artă bisericească, mai mare sau mai mică, potolind 
astfel înnăscuta-i sete după înălţare spre mai bine, mai frumos, mai 
curat, mai drept, mai liber şi mai odihnitorii].

Despre începuturile manifestărilor artistice creştine de pe teritoriul 
României depun mărturie câteva podoabe, câteva obiecte uzuale, 
precum şi câteva stele funerare, descoperite şi Interpretate de 
arheologi. Aceste mărturii sunt însă supuse controverselor, unele cu 
privire la interpretare, altele cu privire la apartenenţă sau la dotare. în 
schimb, dovezile lingvistice, între care denumirea casei de cult, 
cuvântul biserică, sunt mai grăitoare şi mai categorice cu privire la 
vechimea răspândirii cultului creştin în Dacia. Prezenţei caselor de 
cult şi împământenirii unei denumiri a acestora, i-a premers, evident, o 
perioadă de pătrundere şi de existenţă neorganizată a 
creştinismului[2J

Cele mai vechi urme de biserici descoperite până în prezent pe 
teritoriul Transilvaniei centrale şi de nord, adică în perimetrul 
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, provin de la clădiri din 
piatră. E vorba de fundaţiile a două biserici aproximativ 
contemporane, dezgropate lângă cetatea de la Dăbâca[2],

Reluînd consideraţiile asupra clădirilor ecleziastice de piatră din 
acele vremuri, în cuprinsul Arhiepiscopiei, trebuie să constatăm că 
numărul monumentelor cunoscute e foarte redus, fapt explicabil şi 
confirmai prin documente referitoare la restricţiile impuse de 
autoritatea statală cultului ortodox[4],

începând din secolul al XlV-lea apar în documente menţiuni ale 
bisericilor de lemn, dar monumentele păstrate efectiv nu par a fi mai 
vechi de secolul al XVI-lea, cu toate referirile ocazionale la „tradiţii 
locale" contrare. Faptul nu e surprinzător, fiindcă în mod firesc lemnul 
nu rezistă intemperiilor timp de prea multe veacuri. Cu toate acestea, 
problema raporturilor dintre construcţiile de lemn şi cele de zid se 
impune ca deosebit de importantă cercetătorului care se ocupă de 
arhitectura bisericească din nordul Transilvaniei, fiindcă în zona 
aceasta arhitectura de lemn a fost până nu de mult cea preferată; aici 
s-au păstrat şi cele mai numeroase şi mai variate exemple; prin 
urmare în acest context se pot analiza şi discuta, cu cei mai mulţi sorţi 
de izbândă, aspectele şi controversele privind relaţiile dintre 
structurile de zid şi cele de lemnLS].

Pe la sfârşitul secolului al XV-lea se încheie o perioadă de rodnice 
iniţiative, interferenţe şi înrâuriri, în decursul cărora s-a închegat şi 
aspectul estetic, unitar şi fermecător, al tipului de biserică de lemn ce 
poate fi numit maramureşan. Totodată s-a constatat că interferenţele 
şi înrâuririle acestea s-au extins din Maramureş până în Moldova.

Dificultăţile şi persecuţiile pe care a trebuit să le îndure de-a lungul 
veacurilor biserica ortodoxă, oprimată de clasele dominante, 
aparţinând unor confesiuni diferite, li s-au adăugat, în secolul al XVIII- 
iea, şi cele rezultate din dezbinarea românilor. Din punct de vedere ai 
artei, urmarea a fost o intensificare a receptării câtorva forme ale 
barocului şi a câtorva teme iconografice catolice (de pildă 
reprezentarea Sfintei Troiţe, adeseori combinată cu încoronarea 
Fecioarei, învierea Domnului, scenă în care Iisus urcă din mormânt 
ţinând stindardul în mână) mai întâi de către uniţi, apoi de către 
ortodocşi din Transilvania şi transmiterea lor spre Moldova şi spre 
Ţara Românească. Pe calea inversă se constată, în schimb, 
împământenirea, în Transilvania, a unor aspecte formale şi a unor 
particularităţi stilistice din arta Moldovei şi Ţării Româneşti, precum 
înrâurirea triconcului de zid moldovenesc, transpus în lemn. 
Particularităţi stilistice ale picturii brâncoveneşti se regăsesc în 
icoanele maramureşene. în teritoriul regimentului grăniceresc din 
Năsăud, înfiinţat în 1761, noua situaţie socială a trezit şi noi ambiţii: 
între acestea, înlocuirea vechilor biserici de lemn cu altele de zid[6].

Evoluţia artei româneşti din secolul al XlX-lea se apropie tot mai 
mult de morfologia artei din Europa centrală şi apuseană, mai întâi 
fireşte în oraşe. Contactului acesta i se datoreşte intensificarea 
curentului de laicizare, de modernizare, care se oglindeşte şi în arta

religioasă, sufocând treptat îngrădirile impuse de tradiţie. Barocului îi 
urmează astfel clasicismul, urmată de o serie de clădiri ecleziastice de 
zidărie, ridicate la ţară, în comunele mai înstărite. într-o asemenea 
ambianţă şi-au păstrat însă actualitatea şi unele reminiscenţe 
(sanctuarele poligonale) şi s-au încercat apropieri de particularităţile 
bisericilor de lemn: introducerea atriului în faţadă, amintind prispa. în 
sfârşit, bisericile au dobândit acum şi semnificaţia unor simboluri ale 
afirmării politice.

încă de la începutul secolului al XX-lea apar şi în Transilvania de 
nord manifestări ale încercărilor de a crea un stil românesc, modern, 
dar legat totuşi de tradiţie. S-au dovedit fructoase eforturile în 
domeniul picturii apărând strădanii de înlocuire a limbajului academist 
apusean cu forme care să respecte pe de o parte calităţile hieratice şi 
decorative ale picturii murale religioase din trecut, iar pe de alta să-i 
confere acesteia monumentalitate cât şi forţă de expresie umanizată. 
Din perioada acestor eforturi se păstrează mărturii şi în pictura 
iconostaselor din zona Năsăudului[7].

Bisericile româneşti din Ţara Năsăudului, monumente de artă ale 
trecutului nostru, păstrează în nenumărate cazuri ansambluri de 
pictură murală, unele de o apreciabilă vechime, un număr mare de 
icoane de lemn şi sticlă, netăgăduite valori de ordin artistic, ce 
reprezintă în acelaşi timp mărturii şi documente a unei istorii 
zbuciumate[8J.

în Mănăstirea Moisei, întemeiată în prima jumătate a secolului al
XVII-lea, a fiinţat se pare un important centru de zugravi, ce a pictat 
icoane pentru mai multe biserici maramureşene ori în împrejurimile 
Năsăudului[âJ.

începând cu al doilea sfert al secolului al XVIII-lea, Transilvania 
prezintă fenomenul unei intense activităţi artistice româneşti, o 
adevărată explozie artistică, sporindu-se numărul pictorilor de biserici 
şi icoane, activitatea lor desfăşurându-se sub semnul unor adânci 
prefaceri sociale.

în Ţara Năsăudului, unde din motive obiective s-au conservat 
relativ puţine icoane din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, unul 
dintre pictorii cei mai activi aici este Tudor Zugravul, ale cărui lucrări au 
un stil grafic concis, cu o cromatică vie şi compoziţii, la care se adaugă 
uneori chenare bogat ornamentate cu vrejuri fitomorfe, amintind 
miniatura unor manuscrise. Pictura sa se apropie de arta zugravilor 
maramureşeni[10].

în veacurile Xl-Xlli s-au petrecut în Transilvania schimbări 
profunde, în urma suprimării de către cuceritorii maghiari a 
voievodatelor româneşti şi a înlocuirii treptate cu un voievodat supus 
regilor arpadieni. în această perioadă „regii şi episcopii catolici din 
Ungaria au început o mare şi persistentă acţiune de persecuţie a 
schismaticilor români şi a conducătorilor lor preoţi[11]. Cu toate aceste 
condiţii politice şi sociale defavorabile pentru românii ortodocşi, 
voievozii, cnezii şi obştile săteşti continuă să ridice lăcaşuri de cult 
ortodoxe.

Un document din 14 decembrie 1450 aminteşte existenţa unor 
biserici româneşti pe Valea Someşului Mare, la Maieru, Sângeorz şi 
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în veacul al XVI-lea cunoaştem din documente şi inscripţii păstrate 
pe diferite obiecte de cult. existenta în această parte a tării a unui 
însemnat de biserici româneşti. în acest secol de care ne ocupăm 
documentele vremii menţionează numele unor preoţi ai satelor 
precum popa Toader din Sângiorzu Năsăudului, în 1599j'l31. 
Atestarea documentară a unor preoţi duce la presupunerea firească 
că în aceste sate existau şi biserici.

Biserica ortodoxă a evoluat în strânsă legătură cu regiunile 
limitrofe ale Moldovei. Numeroşi copii din părţile Năsăudului mergeau 
spre a face şcoală la mănăstirile din Moldova şi mulţi dintre ei au urcat 
până la cele mai înalte trepte ecleziastice. Legăturile erau necesare şi 
au contribuit la păstrarea tradiţiilor Bisericii Ortodoxe Române[14].

Cnezii şi tradiţia cnezatelor, ca o dovadă a păstrării unor forme de 
viaţă liberă, rezistă restricţiilor, existând în Valea Rodnei şi la începutul 
secolului al XVI-lea. Avem astfel un document care pomeneşte, ia 
1523, că toţi cnezii din Valea Rodnei şi cu trei călugări au cerut şi primit 
din partea oraşului Bistriţa loc pentru clădirea unei mănăstiri între 
satele Hordou şi Teiciu[15j. La sfârşitul secolului al XVII-lea, la 
schimbarea dominaţiei turceşti cu cea austriacă, noua administraţie 
sprijină acţiunile din cadrul Bisericii care vor duce la unirea cu Roma, 
Dar unirea nu a făcut progrese imediate, apărând şi mişcări de revoltă 
împotriva acestui fapt. Mai mult românii duc o luptă continuă pentru 
drepturi, între care şi cel de a construi biserici. Acţiunile lor vor primi un 
răspuns promt din partea guvernului, care la 28 octombrie 1759, 
încuviinţează „clădirea bisericilor valahe în satele săseşti şi ordonă ca 
nu cumva saşii să cuteze să le pună piedici[16].

în dorinţa de a consolida cât mai mult regiunile Transilvaniei intrate 
sub tutela sa, casa de Habsburg ia hotărârea din 1761 privind 
înfiinţarea regimentului grăniceresc, având comandamentul la 
Năsăud. Pentru localităţile din Ţara Năsăudului s-au deschis 
perspective deosebite. A crescut numărul românilor liberi, s-a lărgit 
sfera elementelor româneşti cu rol de conducere în armată, în 
învăţământ, în cler şi în administraţie, s-a dezvoltat nivelul cultural al 
românilor impulsionându-se lupta de emancipare socială şi naţională 
a elementului românesc din Transilvania. Astfel de măsuri, la care se 
adaugă apoi hotărârile luate de losif al ll-lea (1781,1782) au stăvilit şi 
tulburările religioase, consolidând unirea şi dând totodată dreptul 
religiei ortodoxe de a avea propriul episcopjTT], în aceste condiţii, unei 
perioade de stagnare îi urmează, în a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea, un avânt în construcţia de biserici. în special pe teritoriul 
ocupat de regimentul grăniceresc, începând cu secolul al XlX-lea, 
construcţii de piatră masive vor lua treptat locul bisericilor de lemn, 
biserici ce vor fi cedate sau vândute altor sate, în special în zona de 
deal şi câmpie.

Situaţia mănăstirilor ortodoxe din Ţara Năsăudului rămâne stabilă 
până la jumătatea secolului al XVIII-lea, când datorită rolului de frunte 
jucat în mişcarea celor de religie ortodoxă, conduşi de călugărul 
Sofronie, mănăstirile vor fi supuse represaliilor. Astfel, în iunie 1761, 
generalul Bucow, comandantul trupelor împărăteşti din Transilvania, 
dă ordin ca toate mănăstirile din lemn să fie arse, iar cele de piatră 
distrusef181. Cele ce au reuşit să scape distrugerii sunt menţionate în 
unele documente ale vremii: la Feldru, mănăstirea din pădure, 
aproape de „gura Râmetei" între Feldru şi llva-Mică, este adusă, la 
1768, în comună; Sângeorzul român avea mănăstire pe Valea 
Porcoaia, care, la 1767, nu mai avea călugări; la Rebra mică, 
episcopul Atanasie Rednic însemna, la 1767, că există o mănăstire cu 
un preot, iar la Rebra mare, mănăstirea din „Lunca Vinului”, la 1762, 
nu avea călugăriri 91.

în primăvara aceluiaşi an, când mişcarea religioasă din 
Transilvania luase amploare, curtea din Viena hotărâse înfiinţarea

unei comisii care avea misiunea de a întocmi, pe baza unui 
interogatoriu, o statistică, cu scopul mărturisit de a informa corect (faţă 
de alte statistici) despre numărul românilor şi despre progresele 
uriiriil201. în liste sunt menţionate 143 localităţi şi care posedau 122 
biserici ortodoxe sau unite,, în marea lor majoritate construcţii de 
lemn[21], în rândurile ce urmează vom prezenta date referitoare la 
biserici, în majoritate inexistente astăzi şi care fiind culese în 1761 
sunt importante pentru întregirea cunoştinţelor privind trecutul 
arhitecturii religioase de lemn:

Rodna, „în prezenţa comisarilor şi a protopopului unit, sătenii 
declară că biserica din sat au clâdit-o ei înainte cu 30 de ani, iar cea de 
pellva Mare înainte cu 12ani”.

Maieru, „Sătenii declară în faţa comisarilor şi a protopopului, că 
cele două biserici vechi din sat au fost nimicite de tătari, iar sătenii le- 
au clădit din nou însă nu în acelaşi timp, pentru aceea le numesc pe 
una biserica veche, iar pe cealaltă nouă. Tot ei au clădit înainte cu 4 ani 
a treia biserică, după Măgură”.

Rebra, biserica au clădit-o străbunii lor înainte cu 200 ani".
Vărarea, „... biserica lor e peste 200 ani de veche”.
llva, s t r ă b u n i i  lor au avut o biserică pe care au aprins-o şi pustiit- 

o tătarii şi după retragerea acestora s-a clădit biserica actuală’’[221.
De la unele biserici, azi dispărute, au rămas urme de fundaţie, 

icoane, obiecte bisericeşti care atestă existenţa lor începând cu 
secolul al XV-leaf23l

Pe Valea Someşului Mare, în satul Maieru, în biserica de piatră de 
la 1817 sunt adunaie icoane ce provin de la bisericile de lemn care au 
existat în hotarul satului în secolul al XVIII-lea şi care s-au 
distrus[24]. Sunt astfel două epitafuri lucrate de acelaşi pictor, cu 
puternice influenţe ale barocului, datate 1783. Unul din ele poartă în 
inscripţie semnătura „zugrav Toaderi” ( un al treilea epitaf a! aceluiaşi 
pictor, şi datat de asemeni 1783 se află tot la Maieru în biserica de la 
sfârşitul secolului al XlX-lea). Un grup de icoane de lemn, de o valoare 
deosebită, evident opera aceluiaşi pictor şi compus din trei icoane 
reprezentând pe Deisis, o icoană a Sfântului Nicolae şi şirul de 
Doisprezece Apostoli, având in mijloc pe Iisus, provin de la un 
iconostas. Rafinamentul în tratarea detaliilor feţei, ale părului, ale 
vestimentaţiei, elementele de decor ale fundalului, armonia cromatică 
îşi găsesc analogii în lucrări semnate şi atribuite lui Tudor Zugravu şi 
întâlnite în apropiere de Sângeorz-Băi. Sunt de asemeni două icoane 
pe sticlă, Sfântul Gheorghe şi Iisus Pantocrator, prima fiind o lucrare 
reprezentativă, datată 1806[25],

Monumentele reprezentative care s-au păstrat până în zilele 
noastre sunt răspândite în întraga regiune, ele reprezentând o 
diversitate a planurilor, interesante eiemente de decor. în câteva 
cazuri pictură interioară, precum şi un valoros patrimoniu de icoane şi 
cărţi vechi.

Planul construcţiilor în arhitectura bisericească de lemn pleacă de 
la forma unei case ţărăneşti, unde se acumulase înn decursul uriei 
lungi experienţe tehnica lucrului în acest material şi la care se aplică 
apoi elemente noi preluate uneori şi din arhitectura de piatră[26]. 
Planul este compus, în general, dintr-un naos dretunghiular alungit, 
având spre est absida altarului, iar spre vest pronaosul. Forma absidei 
altarului este variabilă, ea putând fi în prelungirea pereţilor naosului 
sau decroşată. Absidele nedecroşate, compuse din patru laturi 
trădează intenţia de a ajunge la o formă rotunjită, element impropriu 
tehnicii construcţiilor de lemn. Absidele decroşate pot fi compuse din 
trei laturi îmbinate în unghiuri drepte, sau din cinci laturi formă ce se 
pare a fi o influenţă a tipului bizantin, care în interior era semicircular, 
iar la exterior poligonal[27].

Pronaosul este de obicei dreptunghiular, dar întâlnim şi varianta 
poligonală din cinci laturi care apare probabil ca urmare a nevoii de a 
mări spaţiul[28j.

Pridvorul, în câteva exemple, este de obicei pe latura sudică şi rar 
pe latura vestică.

Acoperişul din şindrilă este în patru ape, abrupt, cu o streaşină 
largă depăşind mult pereţii. Poate fi unitar, deasupra întregii 
construcţii sau treptat, având o parte mai joasă peste absida altarului. 
Deasupra pronaosului se ridică un turn pe bază pătrată, prezăzut cu o 
galerie cu una sau de obicei două arcade pe fiecare latură şi care 
sprijină un coif ce se ridică pe o bază pătrată sau octogonală. Aceste 
coifuri nu au o formă mult alungită, ca în alte regiuni,,fiind 
proporţionate construcţiei. Multe din ele prin reparaţii au suferit 
transformări.

Peretele iconostasului are de obicei trei uşi, dar întâlnim şi un 
element arhaic, determinat şi de spaţiul foarte mic şi anume 
iconostase cu două intrări.

Pronaosul este întotdeauna tăvănit, foarte jos, formând deasupra 
o încăpere închisă spre naos, dar care cu timpul a fost deschisă 
formând o tribună rezervată tinerilor.

Bolta naosului, semicilindrică, porneşte de la nivelul pereţilor sau 
se micşorează prin sprijinirea ei pe nişte console treptate.

Absida altarului este tăvănită sau cu boltă semicilindrică mai joasă.
Ferestrele în general au fost mărite pentru a îmbunătăţi iluminarea 

interioarelor.
La decorul exterior remarcăm consolele treptate ce susţin 

acoperişul şi care se îmbină uneori ia absidă şi pronaos sub forma de 
coadă de rândunică. Apare frecvent şi brâul sub formă de funie 
răsucită, fiind inclus şi în bogatul decor de la ancadramentul uşilor, 
decor ce mai cuprinde rozete, cruci romburi. Stâlpii de susţinere de la 
pridvor ca şi arcadele de la galeriile turnurilor prezintă profile şi 
îmbinări interesante, folosindu-se uneori fixarea prin cuie de lemn. în 
interior acest decor geometric sculptat apare pe iconostas sau pe 
arcurile dublou.

Tradiţia artei postbizantine a determinat şi caracterul picturilor 
interioare, din care se păstrează încă exemple elocvente pentru 
cunoaşterea repertoriului tematic cât şi nivelului artistic. Multe dintre 
acestea au suferit din cauza intemperiilor. Pictura executată de 
meşteri zugravi ardeleni respectându-se în general ordinea dată de 
erminii, dar sunt şi cazuri în care se introduc scene noi sau se modifică 
locul lor obişnuit[2§J.

Aceste monumente păstrează şi astăzi valoroase exemplare ale 
unor cărţi tipărite în secolele XVI -  XIX. în ce priveşte provenienţa şi 
circulaţia lor şi în acest caz se constată strânsele legături cu Moldova 
şi Ţara Românească. Dintre cărţile aflate în posesia parohiilor, 
reţinem existenţa la Sângeorz-Băi a unui Penticostar, 1743, o 
Cazanie, 1768, de la Bucureşti, o Evanghelie, 1746, şi un Triodion, 
1731, tipărite la Râmnic[30j.
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Casa Teslarului, ed. Cartea Românească, Polirom, 
Bucureşti, 2009

Carte de smerenie a cunoaşterii, carte care 
evocă stări de spirit, bucuriile marilor împliniri şi constat 
citind-o, ce însemnează să stai încă din tinereţe lângă 
un mare maestru, cum a stat preotul poet Ioan Pintea, 
lângă un spirit enciclopedic, cum a fost părintele Nicolae 
de la Rohia -  N. Steinhardt „l-a pândit şi i-a admirat 
fiecare gest, i-a ascultat gândurile cele mai intime, l-a 
urmat cu admiraţie mută în marile sale revelaţii 
religioase” -  scrie Tudorel Urian, în „România literară", 
nr. 18 din 11 mai 2007, articol intitulat „Şcoaia 
admiraţiei” . Şi pe bună dreptate la Ioan Pintea, totul este 
admiraţie, uimire. Este o carte plină de credinţă şi de 
frumos, Pornind de la Teslarul din Bethleem, făcând o 
incursiune în toată viaţa Mântuitorului, cu subtile 
trimiteri la cel care a luat chip de om, pentru ca „Omul să 
se îndumnezeiască”. Câteaodată a făcut-o, trecând 
peste blândeţe bunătate şi înţelegere precum „am avut 
întotdeauna ambiţia să sparg/cele mai scumpe obiecte 
cu zgomot/o, dar clipa aceasta îmi cere o pregătire 
specială/cu multă graţie mi-am aşezat uneltele/pe un 
covor fermecat/am şlefuit piatra până când din 
vanitate/şi ea a primit o strălucire anume/am spălat-o în 
uleiuri/şi am cufundat-o în vase bizanzine (clipa), lată 
deci laboratorul creaţiei, primeşti harul dumnezeiesc 
dar, trebuie să şlefuieşti versul (piatra) până la 
strălucire. Ori, poezia lui Ioan Pintea păstrează în 
trimiteri canoanele religiei bizantine. Limbajul poeziei 
trădează preotul care este şi poet şi unul de calitate, 
întreaga carte este un dialog smerit cu Dumnezeu, o 
adevărată ceremonie, pentru că .dacă ai norocul să fi un 
serafim/poţi să auzi vocile poeţilor cum se înalţă la cer"/. 
Inspiraţia este harul dat de Dumnezeu pentru că „din 
minut în minut/un porumbel alb se apropie/ de gura lui/şi 
o atinge cu aripa dreaptă/. Poetul şi poezia sunt 
singurele, alături de serafimi, pentru că „Inspiraţia este o 
gură de desupra/nu te mai lasă cu lucrurile din jur să te- 
nţelegi”(inspiraţia). Câtă dreptate, spusă simplu, 
natural, despre insipraţie -  baza laboratorului poetic.

Sfântul Grigore Dialogul, fiind Autorul Litughiei darurilor 
înainte sfinţite, Liturghie care preamăreşte în cântece 
alese Patimile şi dumnezeirea lui Hristos, tot aşa şi 
poetul „ca porumbelul alb care se apropie/de gura 
iui/atingând-o cu aripa dreaptă" -  preamăreşte 
inspiraţia, care duce la poezia de calitate, venită de la 
harul divin. Cu adevărat este un poet şi o poezie cu har, 
care „macină piatra până devine/pâine pe masa celor 
flămânzi” -  precum Isus la nunta din Gana, a umplut 
„şaptezeci de coşuri cu pâine". Trimiteri subtile şi pline 
de sens. Elementul religios, uneori aproape povestit, 
alteori picurat cu rafinament şi fineţe, îl detaşează de 
bardul poeziei religioase, care este Ioan Alexandru. 
Dacă Dumnezeu este în tot şi în toate, aducerea aminte 
de El, porneşte de acasă, din curtea părinţilor şi „de 
dincolo de grădinile verzi/cu lucerna şi trifoi printre 
ţelină". într-adevăr obârşia poetului este Runcul Salvei,
- loc despădurit şi luminat de stele, unde poetul e „mult 
mai câştigat/în ceea ce priveşte /bătrâneţea şi sfârşitul”, 
precum afirmă înaltpreasfinţitul Bartolomeu în Memorii
- editura Polirom, lasi, 2008 .Moartea nu-i este 
exterioară omului, ci interioară pentru că omul se naşte 
şi creşte cu ea". Pentru poet, moartea este un cântec, 
precum în Mioriţa „să putem cânta/în grădina din 
runc/împreună cu graurii/bătrâneţea şi sfârşitul” 
(Sturnus vulgaris). Aplecarea peste repere simple şi 
esenţiale, peste canoane bizantine dar creionate subtil, 
îl feresc de riscul dogmatizării. Nu întăreşte dogma ci 
creează şi dâ alte viziuni estetice şi poetice, fără 
dulcegării şi cazne, fără metafore de salvare a ideilor şi 
versurilor. Pentru a te ridica la înălţimea spirituală a 
cărţii, trebuie să fi cunoscător al Bibliei, sau cel puţin a 
pericopelor evanghelice duminicale, din timpul unui an 
liturgic. Nimic nu este convenţional, dialogul cu 
Dumnezeu, este momentul când „Ne povestim unul 
altuia/la porţi în pridvoare în drum spre Emaos”(Cu 
pradă să umplem vizuina). Trecerea evreilor prin Marea 
Roşie, a fost, precum căderea Zidului Berlinului, 
începutul libertăţii noastre, cum a evreilor scăpaţi din

robia egipteană. Crează precum vedeţi, un univers al 
unor înţelesuri paralele. Poezie fascinantă, cu vocaţia 
imaginii care se vede dincolo de limbaj. Stările create 
sunt convertite în magie, pentru că, de fapt poezia 
trebuie să fie o magie, iar cartea „Casa teslarului”, 
confirmă acest lucru. Ioan Pintea are ştiinţa frazării şi 
regizării poetice, după cele 1 5 - 1 6  titluri publicate de 
domnia sa. îmi permit să afirm că, poezia există prin stil 
şi un ritm interior care face plăcere şi configurează 
universuri paralele bine articulate, lată magia poeziei 
lui Ioan Pintea, pentru care „Zgomotul lumii e de fapt 
muzica mea interioară/ dorind să-i „întâlnească 
cândva pe Mozard şi Bach”. Dacă poezia trebuie să fie 
o rugăciune „cum în mişcare fiind/spun rugăciuni 
nenumărare/pentru sufletul lui” . Casa teslarului 
„seamănă mult cu adierea de vând din grădina 
Edenului” (cântecul lui Simion Cireanul). Dacă într-o 
poezie de calitate, este nevoie să apară viaţa şi implicit 
moartea, atunci la Ioan Pintea, sunt trmiteri care fac o 
poezie cu adevărat frumoasă precum: „despre 
Pruncului născut/ascultaţi Moartea şi învierea”. Nu 
este oare magie să asculţi moartea, precum Blaga 
asculta „cum creşte firul de iarbă”. Cunoscător profund 
al religiei şi dogmaticii ortodoxe, crează o atmosferă de 
vecernie, în care pictura mănăstirii îţi spune „Tocmai 
mă întoceam din Samaria/şi am âtâlnit o femeie 
singură la fântâna lui lacob/care mi-a spus 
toate/absolut toate/ despre El” (samarineanul 
milostiv). Despre mormântul gol s-a scris o întreagă 
literatură de specialitate, ori dacă, învierea Domnului 
este baza teologiei creştine, şi despre care sf. Pavel 
decretează „Zadarnică ar fi credinţa noastră, dacă 
Hristos n-ar fi înviat”, haricul poet Ioan Pintea 
conchide:

„Mormântul din grădina s-a deschis
e dis-de-dimineaţă tată şi fiu
Sunt împreună pentru totdeauna
Fiul acestam copilul acesta e viu” (Casa teslarului)

Sandu Al Raţiu

CUM TE CHEAMA ? O p i n i i  ^ O p in ii o p i n i i  o p i n i i  ^ O pin ii ^O pin ii

Se zice că un cavaler medieval spaniol se 
întorcea din război şi, în drum spre casă, a poposit cu 
calul său , în miez de noapte, la poarta unui han de ţară. 
A bătut în poartă, a bătut şi-a zornăit zalele, a zăngănit 
din arme, şi-a tropotit calul şi într-un târziu poarta s-a 
întredeschis de-o palmă doar.

Care-i acolo? A întrebat hangiul somnoros 
şi puţin înfricoşat de zgomotele de afară. 
Alejandro Alfredo Antonio Carlos Diego 
Eusebio Juan Leon Manuel Mario Paolo 
Gomez! A strigat cavalerul.
N-am atâtea camere! A zbierat hangiul şi a 
trântit cu spaimă poarta, zăvorând-o bine la 
loc.

Se vede bine că uneori mai multe nume nu sunt 
folositoare, chiar dacă din conştiinciozitate sau din 
mândrie nu sari peste nici unul dintre cele înscrise în 
actul de naştere.

Nu este cazul să fim împotriva mai multor 
nume de botez, mai ales că în unele ţări ele sunt clasice, 
deoarece provin din calendarul ei religios.

îmi aduc aminte că pe vremea când eram elev 
(în urmă cu peste 40 de ani) nu se prea întâlneau copii 
cu mai mult de un nume de botez. Cazurile erau extrem 
de rare. Prestând în învăţământ încă din anul 1971 am 
observat un fenomen care, extins la întreaga generaţie 
tânără din România acelor ani, răsărea victorios şi fără 
şansă de diminuare şi anume: apariţia mai multor nume 
de botez date copiilor.

Mai întâi erau câte două nume de botez, date la 
dorinţa naşilor (e naşu’!! avem şi noi obraz), iar al doilea 
nume din imaginaţia şi plăcerea tinerilor părinţi, ori din 
dorinţa de a nu supăra pe careva dintre soacre.

Se obişnuia ca unu! dintre nume să fie al unui 
Sfânt. Sfânt care se credea că ocroteşte sufletul venit în

lumea pământească. Se dădeau nume scrise în 
calendar între Sf.Vasile (1 ianuarie) şi Sf.Ştefan (27 
decembrie). Aceste nume provin din credinţa şi bunul 
simţ al acestui popor creştin. După numele sfântului au 
început mai târziu să apară încă 2-3 prenume chiar. 
Date uneori cu o fantezie care te făcea cel puţin să 
zâmbeşti.

în urma creării posibilităţii românilor de a 
călători mai uşor în toată lumea varietatea numelor de 
botez s-a diversificat. Se renunţă la nume ca: Ion, 
Vasile, Grigore, Nicolae, Toader, etc. cu variantele lor 
feminine şi la nume simple de fetiţe ca Maria, Ioana, 
Elena, Metania, Paraschiva, etc. în favoarea numelor 
care nu au nimic cu tradiţia numelor româneşti. Aşa 
întâlnim nume de botez ca: Patrik, Erik, Roland, Bruno, 
Enrique, Noris, Nick, Alice, Bernice, Celsia, Geanina, 
Xena, Isauraş.a.m.d.

îmi imaginez cum vor suna peste ani adresările: 
„badea Patrik, lelea Bernice”, etc.

La sate fantezia e puţin mai mică, teama de 
păcat mai mare, ca şi dragostea creştină. La oraşe 
pomelnicul unor mai multe prenume e greu pe capul 
copilului nou-născut. Oricum mai târziu acesta îşi va 
alege să fie strigat cu nume din doar două silabe (ca şi 
pe căţeluşi) de către cei apropiaţi precum Coco, Bono, 
Zozo, Zuzy, Nyky, Edy, Fyfy, Lyka şi nu ştiu mai cum, 
important este ca în scrierea lor să apară cât de mai 
multe ori literele y şi k.

Se pare că începe a fi o jenă în a da nume 
româneşti consacrate. Nu dă bine. S-a pierdut şi 
obiceiul străbun de a se ruga şi ocrotitorului numelui şi 
de a-l cinsti cum se cuvine de ziua sa.

îmi amintesc din liceu că ne distram când 
auzeam că pe alte meleaguri cineva a dat nume 
copilului său numele purtate de fotbaliştii unei întregi

echipe, nume pe care şi cel care ie purta era pus în 
dificultate de a le reţine.

Părinţii uită că numele de botez nu le vor purta 
ei ci copiii lor şi înainte de a le alege trebuie să vadă cum 
se potrivesc cu tradiţiile şi obiceiurile româneşti, altfel 
aceste nume pot deveni o povară asupra celui care le 
poartă.

Dacă din 2-3 nume de botez, nici unul nu are 
corespondent în calendarul religios sau este din afara 
listei numelor tradiţionale româneşti, cred că ar fi indicat 
ca părinţii să înveţe pentru a putea să treacă examenul 
la obiectul „învăţăminte străbune”.

VALER POP
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Âirtca
ESILERVA MĂIEREANU
MINUNEA/ SUTAŞUL PE GOLGOTA

Sutaşul, suliţând în coaste, 
cercat-a viul de-i mai viu!

Golgota nu părea sub oaste...

Târziul se făcu târziu, 
şi noaptea se grăbi la post 
mai neagră de cum, ieri, a fost...

Sutaşul prins de remuşcări 
tot încâlcea, pe Deal, cărări, 
pierzându-şi firul către castru!

Deodată, suliţa-i plină de sânge 
'ncepuse-a lumina, precum un astru 
în vârfu-i, care <”parcă stele strânge !”>...

spaimă ,'nfipse suliţa-n pământ 
ş i, în genunchi, căzu plângând...
Ş i, plin de-nţelepciune şi Cuvânt, 
rosti gândind, gândi rostind:
<”Mă Iartă, Doamne, am fost trimis *
să-ncerc de Cerul s-a Deschis, 
când vârfu-i l-am împins în Coaste, 
căci suliţa-i, acum, o Sfântă Lumânare!

Mi-arată drumul înspre oaste...
Dar, mai întâi şi-ntâi, mi-arată ce E Sus I

Cercare omenească se face îndrumare, 
şi-acuma ştiu: «  Pe Cruce, chiar Era lisus! » ">

Bucureşti , 21 februarie 2010-Duminica întâi din Post(a 
Ortodoxiei)

ÎNDEMNURI dereticând prin suflete, 
a ÎNVIERE

Motto: “Cu moartea pre moarte Călcând, 
şi celor din mormânturi, Viaţă Dăruindu-Le...”

Cum e firesc să-ţi fie mieii sprinteni, 
dă-ţi Căii o fină mângâiere, 
nu sula-n coaste rupte de la pinteni!

Purtaţi-vă privirea adiere, 
peste-Nfloritul pretutindeni!

Solara-vă gândire, repliere 
sporind Lumina din Armindeni, 
supremă vibraţie-n tăcere, 
ca să vă cearnă Cor de îngeri, 
spre-Adâncul cu UNICA-NVIERE!

< Când, a pură Mântuire, Sângeri 
pe CRUCE ţintuit în trei Piroane, 
şi-n azimuturi tremură pământul,
VESTEŞTI, IISUSE, că alte Bastioane 
’nălţa-vor, Sfânt, Credinţa-Ţi şi Cuvântul 
peste mulţimile sporite, milioane 
în sete-foame dup'-Adevărul Tău, 
pe Calea Vieţii-Ţi umplută de Coroane, 
pe Spini, urmnâdu-şi Legământul; 
şi-ntre planete, Soare, stele legioane..., 
cu Semnul CRUCII-Ţi însemnând Pământul, 
ca Omenirea să nu piară-n Hău! >

Bucureşti , 7 martie 2010-Duminica a 3-a din Post(a Sfintei 
Cruci)

PIEPTIŞ, pe Deal Golgota...

Stările latente 
şi foviste,
ameninţări prezente 
altruiste,
s-au dovedit "un foc de paie"!

- «La ceteră, mai zi-ne, Laie!
Şi cântă-ne durut din gură, 
să ascultăm Cuvânt la mână 
strunit pe-arcuş o Săptămână, 
când Patimile se tot fac mai dure, 
şi când lisusu' nu se-ndură

să Ceară îndurare,
când Crucea-Chin ajunge o Pădure,
c-un luda - coadă tare de secure!»

HRISTOS, lubindu-Ne-l Răbdarea Pură, 
pe lungul drum, pieptiş, pe Deal Golgota, 
cuTrupu-i Flacără şi-Arsură!
«Răbdaţi, făr' de Cruţare!»,
Tăcea Gândind în 'Ne-nturnare...
«De vrea, asupră-Mi să ridice bota, 
un cineva, s-o facă!
E liber, liber... dacă!»

ESILERVA MĂIEREANU, 
Bucureşti, 17 Martie 2010.

PELERINAJ Şl ÎNVOCARE
(la împlinirea a 125 de ani de la naşterea romancierului)

(De faţă, “Sărutul pământului" şi...
Inscripţia de pe monumentul <LIVIU REBREANU> 
din Cimitirul <Belu>/<Şerban-Vodă>-Bucureşti:

<LIVIU REBREANU 
1885-1944>

<.,.lon încet, cucernic, 
fără să-şi dea seama, 
se lăsă în genunchi, 
îşi coborî fruntea 
şi-şi lipi buzele 
cu voluptate de pămân
tul ud.
Şi-n sărutarea 
aceasta grăbită el 
simţi un fior rece, 
ameţitor... >
____________________)

REBRENE.REBRENE,/ bunule REBREAN ,/ 
departe de peon,/ pogoară-te prin vreme,/ acasă la ION!/ 
Priveşte-I cu alean !/ Te ţine-ntr-o ICOANĂ.../ De tare greu, 
mereeeu, nu scapă.../
PĂMÂNTU-i nelucrat,/ că, iară, n-aaareAPĂ.../ Mai merge în 
POIANĂ.../
'L-aşteaptă pe IONICĂ,/ din Spania, să vină !/ în ochi lumina- 
i.tot mai mică,/
'l-ndeamnă spre ICOANĂ ./ Privindu-te, se teme ./ Se teme 
de...lumină : l
< “Pierdutu-mi-am o coasă / şi pe MĂRIA mea !/ Adu-mi-l, 
DOAMNE, acasă!/
Răzbună-Mă, aşa ! /...Demuuult, MOŞ-MOŞU' nost', ION , o 
sărutaaat pământu',/
să nu-l mai piardă-n veci !.../ IEU, îţ' sărut CUVÂNTU' !/ 
...Mă...Iartă...Văd...
că...Pleci! “> / Şi gârbovit de zile, în fine...,/ se-ndreptă din 
şale, s-atingă, fin, ICOANA.../
Şi, DOAMNE, cum, REBRENE, atinsu-te-a pe tine !.../ 
Dar...SĂRUTÂND...POIANA!

P.S. Se dedică împlinirii, la 27 noiembrie 2010, a 125 de ani de 
la ivirea pe lume, la Târlişua, a lui Liviu REBREANU.

ESILERVA N. Călidonscri, copleşit de adevărurile noului 
destin al ţăranului român

Bucureşti, început de octombrie 2003/ reactualizare, 
început de martie 2010.

MĂIERENICALE*
Luciiiri jucăuşă, / poame culducuşă; / diediesupt, brânduşă, / 
otavă în roauă.../
Cieriu' stă să ploauă, /doar, aşa, on pciiic/ pistie dialu' Fiiic... /

în amniaza noauă, / ocişorii bondrii, / pi su' dialu'Condri, / 
aştiaptăocoasă,/
giiiana-leîntoarsă, / rafinată pleavă /îndulcin' otavă... /

Pi-aproapie Ciroaia, / ascunzân' on câ'nie, /ca şî cum 
Pârcioaia / mninosân' a pâ'nie, /
batie-afund, năuc, I pi-unu’a Iu' Pituc, /c'iar aflat pie calie... /

Diiin afunda Valie, / cotruţân' Munciel, / cinieva uieştie / gân'in' 
la iniei.../
în părău, racoşa / suuugie diiin Boboşa / lutu' di suuu' pcietrie!
/
<”Ţânie-tie, Tu, Petrie, / die Poarta die Rai, / die Vriei s-o mai 
Ai, / ducân' în Butuci !">
La Vranău în nuci, / ca-nt'-on dublu sorb, / croncănie on 
corb.../Făr'a zâââcie“Hop”,/
sboară sprie Prislop... / Di pie crăngi, atunci, / trăistuţă die 
nuci, / gios, pistie gienunci, /
la Domnu' Ionică / priiins în rugaaa mnică, /di după amniază... 
/

Şî-n ciereasca rază, / Ciiinie să mai vadă: / < Drogomana

giiios ?! / Pâlpâirea nadă /
cum c-o fost Hristos / pi-acielie pământuri ?! / Ş-acolooo în 
cânturi, /însprie patru vânturi, /
Slaaava tăăăt crieştea ?! / Că, în turla 'naltă, / Dumniezău 
Veghea / apele 'Nvierii, cu o susă
Stea-/ Ociu' Priviegherii ?! > / Adieri die Baltă / ras-au tăăăt, 
ş-acum / nu găsăşti nici scrum! /
Doar pământ mănos, / diiin beserici scos, / su' Muncielu' 
blând... /Aştieptân' la rând, /
turmilie răbdării, / în Someş s-adapă, /pârcioin' agapă, / ca 
pint'u măieri...
******

Cric-o fost, c'ar ieri, / Măieruuu' ciel Mare, /sat să luminieză,
/oci să lăcrămieză / “cu criedinţă
tarie'7 'n Sfântă Botiezarie : / < “Botă faină la Măier, / furcă 
dublă die căier, /tăăăt cie ducie...
cu băier, / tăăăt cie stă în sărcier, / păcurar, numa',.. oieri.../
Şî Hănţoaia, şî Pârcioaia, /
c'iar şî Borii cu Boroaia.../ Tăăăt cie stă su' a' lor Cieri, / Henţ- 
u tăăăt cu daravela, /
Perişoara Iu' Carela, / Colnicu' şî Butiiiana, / cu lon-i şi c'iar 
cu Ana, /Inieuţ şi Ştief şî gieri, /
Tutuleasa.Balasâna, / Haju’ tăăăt, şî multă lâna, / laptilie şî
caşu' tot, / ciii carie să liiing pie bot /
şî să bat-atât cât pot.../«  Dacă nu îţ' placie baba, / îţ' mai
dau o ţâr' die Caba!/ Cum nu ai nici
pcic die haz, / ie ş-o halcă di p'in Laz ! »  /
............................I Mult mai multie-n CÂIERU /
cie-l vor toarcie tiiimp şî stiemie, / să să ciemie 'MĂIERU', / 
pân' la capătu' die vriemie! /
Şî-n momientilie supriemie, I să-l aviem cum 
'CRIEZÂNTUNU':/'MAIERU' nie iestie UNU'!“ >

//Sămnăturadie Măieri,/suuus, cu SUARILIE, pie Cieri...,//

E S I L E R V A  N. Călidonscri , în Zî die Mucinici,
Bucurieşti, 2007

Consideraţii privind evoluţia arhitecturii 
a şi picturii bisericeşti pe Valea Rodnei

-u rm are din p a g .  4-

[1] + TEOFIL Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului, Cuvânt înainte, in 
.Monumente istonce şi de artă religioasă din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului*, 
coordonatori: dr. Marius Porumb, prot. Onisie Moraru, prot. Ioan Baciu, Editată de 
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului (presurtat - E.A.V.F.C.), 
Cluj-Napoca, 1982, pp. 5-10.
: |21 Acad. Virgil VÂTÂŞIANU, Ctmsideraţitmiprivind evoluţia arhitecturii ecleziastice pe 
teritoriul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, în op. cit., p. 35.

Ibidem, p.36,
IU Ibidem, pp. 36-37.
[§]Acad. Virgil VATAŞIANU, op, Cit., p. 37.
[§j,tefem.p.39.
E l Acad. Virgil VATAŞÎAN U, op. cit., p.40.
[83 Dr. Marius PORUMB, Pictura vechilor biserici din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului 

şi Clujului, în op,cit,, p. 44.
:: (§]/6/dem,pp. 46-47.

[1£!1/totem, p. 48.
j11] Dr. Marius PORUMB, op. cit., p. 77, apud Ştefan METEŞ, Emigrări româneşti din 

Transilvania In secolele XIII-XX, Bucureşti, 1971, p. 15.
[12j Ibidem, p. 81, apud Victor MOT0GN A, Un document necunoscut privitor le Istoria 

românilor din Valea Rodnei, în «Revista istorică", Anul XI, 1925, nr. 7*9, pp. 196-201.
[13] Ibidem, pp. 93-84, apud Nicolae DRÂGANU, Toponimie şi istorie, Cluj, 1928, p.

117.
£14J Gheorghe MÂNDRESCU, Biserici de lemn din Ţara Năsăudului şi din ţinutul 

Bistriţel.hop.A, pp.161-162.
H51 p, 162, apud I0RGA -  HURMUZACHI, Documente privitoare ia istoria 

românilor, XV, 1, pp.271-272
(16) Gheorghe MÂNDRESCU, op. cit., p. 162, apud Virgil ŞOTROPA, Răboaje din 

trecut, în „Arhiva Someşană", Năsăud, nr. 3,1925, p. 75.
[17| Ibidem, pp. 162-163, apud Teodor V, PÂCÂflAN, Contribuia la istoria românilor 

ardeleni în necoiulXVItl. în «Anuarul Institutului de istorie naţională*, III, 1924-1925, p. 187 
[181 Ibidem, p, 163, apud Ştefan METEŞ, Mănăstirile româneşti din Transilvania şi 

Ungaria, Sibiu, 1936, ' p. LXXVII.
[13 Ibidem, p. 164, apud ibidem, p. 63-71.
[2 fl Gheorghe MÂNDRESCU, op. cit, p, 164, apud Virgil CîOBANU, Statistica 

românilor ardeleni din anii 1760-1782, în .Anuarul Institutului de istorie naţională’ , III, 1924 
—1925, p, 617.

[21] Ibidem, apud ibidem, p. 622.
[22] Ibidem, apud Virgil ŞOTROPA, Contribuţii la istoria bisericească, în .Arhiva 

Someşanâ’ .nr. 21, Năsăud, 1937.
[23 j Ibidem, p.165.
[2â] ibidem, p. 167, apud Virgii ŞOTROPA, op. c l, p. 466.

K g Gheorghe MÂNDRESCU, op. cit., p. 167.
126] Ibidem, pp. 168-169, apud Virgil VÂTÂŞIANU, Contribuţie te studiul tipologiei 

bisericilor de lemn din Ţările române,în .Anuarul Institutului de istorie din Cluf, III, 1960, p.
27.

f27i Ibidem. p, 169, apud ibidem, pp. 31-32.
[2§3 Ibidem, apud ibidem, p. 32.
[2ălGh9orghe MÂNDRESCU, op. cit, pp. 169-170. 

fM Ib ldern.p.m .
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Lexemul pâlc\pârc. 
Actualizare în 

toponimul Pârcioaia

Lexemul pâlc\pârc. Actualizare în „toponim ul 
Pârcioaia

Lexemul este definit în lingvistica integrală 
(şcoala universitară clujeană, de sorginte  
coşerianâ) drept unitate minimală purtătoare de 
sem nificaţie  lexica lă (cuvânt autonom cu 
semnificaţie lexicală şi categorială).

Nu ne interesează aici definiţiile altor "limbi”, 
pentru că în acele limbi se regăseşte o altă 
„organizare” a înţelesurilor sau conţinuturilor 
lexematice.

O realitate extralingvistică desemnată prin 
lexemul pâlc\pârc corespunde în limbajul uzual 
definiţie DEX'98: „PÂLC, pâlcuri, s.n. 1. (De obicei 
urmat de determinări introduse prin prep, de”, care 
arată felul, componenţa) Grup mic şi neorgâhizat de 
oameni: p. ext. grup de păsări, de animale, (rar) de 
plante sau de lucruri”.

în cercetarea lexicală pornim întotdeauna 
de la lexeme-verb, pentru că în opinia noastră 
celelate "tipare” verbale (substantiv, adjectiv, 
adverb) pot fi privite ca stări sau manifestări ale 
lexemului primar de tip verb.

Starea, acţiunea sau manifestarea de 
pâlcuire-pârcuire corespunde în regnul vegetal sau 
animal faptului de a se prăsi ( reproduce, a înmulţi, a 
naşte) văzute întotdeauna ca manifestări aparte, ex, 
pâlc se mesteceni, dial. pârcioci ’tufă-pâle-pârc de 
cartofi', dial. a se pârei ,'a se prăsi' [despre capre -  
„Caprele se pâre esc, oile se m ârlesc" (T. 
Papahagi).]; «O variantă a lu i pâlc este pâre „cârd de 
oi": Trei parcuri de o i ACu trei păcurari» (Alma 
Blănaru, Dicţionar de termeni păstoreşti, Suceava, 
Muşatinii, 2002 p, 297, apud, Ion Popescu 
Sireteanu, Termenipastoresti in limba romana, voi f, 
Editura Princeps Edit, lasi, 2005, p.321).

Satul Maieru îşi are obârşia pe Hâj, numire 
care derivă după opinia noastră din vechiui
* h a s e ' c a s e ',  c o n f o r m  d e z v o l t ă r i i  
hase>haze>hadze>hage>hagi>haj.
Urmele de locuire cele mai vechi în Ţinutul 
Năsăudean sunt semnalate de Corneliu Gaiu, 
arheolog în cadrul Complexului Muzeal Bistriţa- 
Năsăud: „Cele mai vechi urme de locuire din bazinul 
superior ai Someşului Mare aparţin Paleoliticului 
Superior; acestea sunt localizate la Maieru, pe 
terasa râului (pe locul numit „H a fl precum şi în 
Cormaia („la Dărăbeni”)- ( Corneliu Gaiu, Rodenau 
in der Vorgeschichte und Antike, în Reiner Siotta, 
Volker Wollmann, Ion Dordea, Silber und Salz in 
Siebenburgen, Bd. 7, Bochum, 2004).
Din vechile timpuri, până spre zilele noastre unul 
dintre imaşurile satului era hotarul dinspre Măgură. 
Prietenul meu Vaier Scridonesi un „băştinaş" al 
locului numit Pârcioaia îmi explică nu demult, în 
binecunoscuta-i manieră ”enciclopedistă” faptul că 
pe acest imaş dinspre Pârcioaia avea loc toamna. în 
vechime, răscolirea sau spargerea stânii, după 
ieşirea de pe brânză. ’Vânturarea” stânii a generat 
porecla de ”văntău” pentru gazda în ocolul şi-n 
acareturile căreia se petrecea acest eveniment.
Dată fiind aşezarea locului numit Pârcioaia la egală 
distanţă faţă de vechile hotare măierene dinspre Iva 
Mare, Măgura ilvei, Poiana Ilvei sântem de părere 
că în acest loc, adică pe Pârcioaia se petrecea s 
primăvara şi "pârcuirea" sau j împerecherea” 
boteielor de oi cu ocazia băgatului pe brânză sau a 
însâmbratului.
Lexemul pâ/c|pârc se regăseşte astfel actualizat în 
termenul care denumeşte acţiunea de pârcuire a 
oilor, iar nu de "pârcire” a caprelor.
Un argument al "bunului simţ” ne stă tototdată la 
îndemână, anume acela că măierii 'mări oieri' nu arfi 
folosit cu bună ştiinţă un termen peiorativ (pârei!) 
pentru a-şi numi acea parte a satului care astăzi se 
cheamă Pârcioaia.

Viluţ Cărbune

C 7 W __________________________________________________________________ ______________________

Secvenţe şi corespondenţe 
efin jurnalul ornitologic de iarnă

JanusAves 

Primele păsări...

Primele păsări din 2010, la cabana Parcului Rodna, de la 
Sanţ; prin pâclă, ploaie, durere: piţiguşi codaţi, cei suri, cei 
mari, cei albaştri; o ciocănitoare majoră pe draniţele 
cabanei, câţiva cocoşari, un botgros, câteva vrăbii de câmp 
ude ca şi curciie prin tufe şi răchiţi! Ani mulţi să trăiţi!

De Bobotează
Zi de lucru, aşa ceva n-am mai pomenit?! De Bobotează? 
Cu ninsoare, apoi vreme moale! Piţigoi de soi, presuri, 
botgroşi şi cocoşari! Mi-e tare dor de mătăsari! Felicitări şi 
noroc pentru piţigoii cu promoroacă-n cioc!!!
***

Gugurele!
Prin pâcia lăptoasă de la şcoală acasă; mi-arunc ochii prin 
grădini, peste garduri, prin parcuri; o ciocănitoare bălţată se 
balansează pe-o crangă de măr, aproape că o pot atinge cu 
mâna! îşi suceşte gâtul ca un tirbuşon şi împroaşcă spirale 
fine de apă împrejuru-i. în celălalt măr, scanează crengile 
un ţiclean zarvagiu, prin crengile subţirele se rostogolesc 
ghemuţe umede de piţigoi albastrui şi din cei suri. Un 
botgros molfăie ceva sâmburi de prune uscate, o ghionoaie 
verde bate-ntr-o ramură cu coaja jupuită, iar o ceată de 
piţigoi cu frac galben şi cravată galbenă ciugulesc sub pruni 
niscai firimituri. Pe ridurile verticale ale scoarţei de măr, 
învelită în licheni curg pârâiaşe minuscule spre rădăcină. 
Pe crengile zdrenţuite ale părului, pe jumătate putrezit de 
bătrâneţe s-au aciuit şapte gugurele (specie hibrid, cuvânt 
format din guguştiuc şi turturele, licenţă datorată domnului 
Ciurescu?!), iar printre alte nuiele, câţiva cocoşari. într-un 
liliac părăsit ş-o tufă singuratică de iasomie s-au tras la 
adăpost două cârduri de vrăbii montanus. Pare c-au găsit 
câteva grăunţe ori boabe la suratele domestice din curtea 
familiei Ţarcă! Ploaie ori ninsoare au nevoie de hrană, 
bietele zburătoare!

***
Midwinter

Bineţe geroasă cu mustaţă de promoroacă! Din 10-20 
ianuarie a început Midwinter (primul program ornitologic din 
an, la care particip de-un deceniu şi mai mult)! Nimic 
deosebit, dar eu îs fericit, chiar dacă văd o codiţă de piţigoi 
amărât şi înfrigurat, ca mine de zgribulit! Zi luminoasă după 
o noapte ş-o dimineaţă geroasă (-8/-4 g.C.); ia amiază 
temperatura a urcat uşor până la 2 grade, da'cât ce s-a dus 
soarele, pământul a ffiorţit. în miez de zi câteva albine şi 
paiangi au prins a se zbengui. Apoi frigul a învineţit frunzele 
ş-a carbonizat fructele rămase. Slabă participare din partea 
populaţiei aviare! Vreo 17 specii, 300 de indivizi zburători! 
Plus unu care dă degeaba din mâini!

***

Trei prin frig
Un pic de mişcare prin ger cu pasul foarte ager! Trei oameni, 
Nicoară, llarie şi Ilie, care n-au ce face, urcă pe pârâul alb al 
Văii Caselor, până între văi, spre Muncel! Pârâiaşe 
îngheţate prin care sculptorul Au-frig-mi-i a cioplit forme 
ciudate. Lentile aburite, păsări nezărite, unele bănuite! 
Forfecuţe bântuite!? Urme de iepuri, vulpe şi nevăstuică! Ş- 
un frig, măi muicăăă!!!!
***

Poveste de iarnă păsărească-rusească
Păi, cam aşa...sfârşit de săptămână, un minipic de 
microvacanţă! La ornitologie, restanţă! Sâmbătă şi 
duminică în intervale, cu halouri lunare şi hublouri solare. 
Ca să vezi, ce-am mai văzut, nimic de necrezut?! Ultime zile 
de ianuarie, ş-încă o ieşire, sau zăpada de la capătul 
tunelului. Să începem de lângă casă, pe târnaţ, doi cocoşari 
la ciugulit mere putrede lasate intenţionat de mine într-un 
blid ciobit, de faianţă, apoi un botgros pe crengile cireşului 
ce-ajungeau la fereastră, (dacă nu-l speria mîţa, reuşeam o 
fotografie de performanţă!), o droaie de puicuţe galbene 
Citrinella pe ramurile mărului, care pipăie geamul bucătăriei 
; pe-acelaşi pom, mulţi piţigoi galbeni, suri şi albastrui, 
cocoşari la ciugulit de fructe degerate, zaharisite, văleu şi 
incredibil, mai multe păsărelele, decât merele d-astă 
toamnă, dupa calculele mele, hâc, hâc! Pardon ! Mugurari 
îmbujoraţi de frig, ciori învineţite, coţofene-n cojocele, gaiţe 
înfofolite cu creastă zburlită, ahhh, totu-i o poveste de iarnă 
rusească. Şcolăriţele din vecini au ieşit la sanie, de loc să 
stea cu nasurile cârne lipite de fereastră şi să tocească 
buchiile din abecedarîO ciocănitoare pestriţă, pe, pe (mi-a 
îngheţat limba ?!)...pe coaja bocnă, apoi o chemare de

verdoaică, fantoma unui pescărel negru prin aburul 
congelat al pârâului, umbra hiperboloidului Buteo prin 
văzduhul degerat!
FebruaresÂves
Nord...
Spre Nord prin nord-vest! Ademenit de aripi, de lumină şi de 
imaginaţie!? Duminică pufoasă de februarie, cu zăpadă 
strătoasă, cu plesne de viscol pe după culmi; câţiva 
cocoşari albiţi de omăt, mugurari stropiţi cu fulgi, piţigoi 
mari, din cei suri, din cei de albestrea, troieniti de nea, pe 
arborii înfloriţi în buchete de trandafiri albi, sute de presuri 
galbene...

Avifauna Băilor

La o plimbare întâmplătoare prin parcul staţiunii; arbori 
schingiuţi, bănci încărunţite, părăsite de iubiţi, acareturi 
boiereşti descojite. Pe drumuri verticale, din coajă roşcată 
de pin sylvaticus, doi ţicleni, ciori grive, cicălitoare şi 
stăncuţe pe creştetul plopului gigantic, gaiţe prin cetină de 
molizi, cocoşari şi piţigoi prin tufe de thuya, un ţuit subţire pe 
crengi de păltinaş, poate o ciocănitoare mică?! Prin grădini 
şi tufe, plesnituri din cioc de botgros şi flişcăituri de mugurar. 
Un uliu pestriţ pică în picaj prin spatele hotelului Hebe. 
Duminică. Dimineaţa, acasă, pe Valea Caselor, s-aude 
cântecel abia îngăimat de presuri lămaiţe, bâzâit timid şi 
peltic de primăvara; vremea unsuroasă nu mi-a dat curaj să 
ies pe-afară!

Âves Martes

Cerdacul cu păsări!
Câteva studii avifaunistice din cerdacul casei părinteşti; 
pâcle, ploi mărunţite, nori în saltele sure. Nervi şi trebi 
casnice! După lemne, ochii-n sus; prin valul de ceaţă, doi 
şorecari cu ciorapi de la firma “Lagopus”; după apă la 
fântână, privirile înspre presuri, cocoşari, piţigoi; prin 
gradină mă binoclez, dând la o parte cu mâinile, ca pe-o 
cortină voalul de cânepă cu puzderii de omăt, ca sa văd 
nişte gaiţe ş-un ţoi?! Pe uliţă, la cumpărături şi pâine; pe 
crucea bisericii, trei cioroi!
Un pâsâit, cis, cis cisic!, azi la amiază, cred că văd ceva 
înainte de a fi să vină?! Asta se poate numi presimţire, 
oare!?

***

Mărţişor cu fulgi
Iarnă, mai ceva ca astă-iarnă! Zile cu ninsoare, nopţi 
înstelătoare. Duminică mai luminoasă, floricele reci la 
fereastră, tepuşte de gheaţă la streaşină, dis-de-dimineaţă, 
chemări de scorţar, fluierături de verdoaică, concert bâlbâit 
de presuri de gălbenuş, cântecel ţâfnos de cici-vară (Parus 
palustris) în merii ciuntiţi; să fim cinstiţi, asta nu prea 
miroase a primăvară; d-aia am cumpărat, pe sarea de la stat 
un car de lemne ce stau la îngheţat pe-afară! Deasupra 
turlei oţelită de ger, se-nvârte un şorecar, pe crenguţe 
mlădioase de salcie pletoasă se leagănă şapte sticleţi, 
câţiva cocoşari târâie, se-mprăştie, apoi se-adună prin 
livada goală, un corb fâlfâie lent din aripi spre lună. O duzină 
agitată de grauri aluncă pe derdeluşul văzduhului degerat! 
Uffff, ce vreme, ce vreme ne-bună!

Presuri aurii
La fereastră stau, şi număr: una, două, şapte's' nouă, o sută 
două?! Am aruncat momeală de sămănătură cu bune 
intenţii, câţiva pumni de grâu în ocolaşi. Cârdul de presuri 
aurii agăţat în creasta ciuntită a mărului se lasă în zbor 
pâlpâit de fluturaşi galbeni, una dupa alta, câte doua, câte 
trei, pe niscai tobogane nevăzute, asa că, le pot foarte bine 
număra; una, nouă, treiş'trei, o sută de lei, peste arcurile 
cafenii de semincioare ascunse sub omăt, ori pe 
grămăjoarele puse la vedere sub streaşina şurii?! Paznicii 
stau în nuielele mai înalte, cu gâturile întinse ca suricatele şi 
la cel mai mic scârţâit de portiţă ori furiş de mâţă, stolul se 
evaporă! în veşmântul cu dominantă galbenă al 
femeiuştilor, dungile cărămizii şi măslinii sunt meşteşugit 
ţesute în catifea de gală. Câţiva bărbătuşi mai tineri, care-şi 
pregătesc pesemne straiul nupţial, au, pe creştet, o pată cât
o boabă de mălai, galbenă şi la fel de strălucitoare. Coroniţă 
regală! Un şorecar face un cerc dezlânat de vid în perdeaua 
de ninsoare, la verticala Podereiului. Pe crucea din turlă se 
fâţâie două cioare!? Spre casă, pe uliţă mergând, un 
botgros taie calea lui Ilie Valea!

înv. Ilie Hoza
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Vaier Pop, colaborator al revistei “Cuibul visurilor”
înainte de 1977, ne cunoşteam -  vorba cântecului

-  doar din vedere. în anul acela am ajuns colegi la Şcoala 
Generală din Anieş, şcoală ce avea să poarte, mai târziu, 
numele poetului şi folcloristului Iustin Ilieşiu, odinioară elev 
al acestei instituţii. Precizez faptul că dl. Vaier Pop preda 
matematica, iar eu limba şi literatura română. Elevii 
anieşeni, ca dintotdeauna, deştepţi şi dornici de a învăţa. 
Alături de domnii profesori Virgii Ureche, Macavei Al. 
Macavei (ajuns respectat procuror la municipiu) şi 
Alexandru Sohorca (Dumnezeu să-l ierte şi să-l 
odihnească!) formam o trupă formidabilă. Director era pe 
vremea aceea dl. prof. Pavel Ciupe, Ne-am înţeles bine. Cu 
toţii transmiteam noile cunoştinţe după priceperea 
fiecăruia, nelipsind, fireşte, emulaţia prietenească specifică 
vârstei. Făceam sport, jucam tennis de masă, fotbal, şah, 
dar poate că cel mai mult timp liber ni-l petreceam 
dezlegând careurile din celebra revistă “Rebus”. Ce 
vremuri! Deseori, compuneam noi înşine careuri tematice 
sau surpriză, evident cu cât mai puţine puncte negre; şi 
acum ţin minte un careu surpriză făcut de Vaier cu titlul “Sus 
cupa, băieţi!”, în care fiecare cuvânt începea cu silaba “pa”, 
pe verticală. Primul care termina dezlegarea tuturor 
careurilor sau a jocurilor propuse din revista amintită -  
d'acapo ai fine! -  era matematicianul Vaier Pop.

Apoi, drumurile ni s-au despărţit. Profesorii Vaier 
Pop, Virgii Ureche şi Alexandru Sohorca am mai rămas încă 
mulţi ani la şcoala din Anieş. Lor li s-a adăugat şi dl. prof, 
lacob Guşă. Nu ştiu dacă au trăit experienţe asemănătoare 
în continuare. între timp, dl. Vaier Pop a devenit director la 
aceeaşi şcoală. Se povesteşte că în acea perioadă a fost 
vizitat de un zelos activist de partid (din ăia care se

conduceau după principiul “Prostimea propune şi partidul 
decide”), care l-a luat în focuri pe proaspătul director pe 
motiv că nu era bărbierit. întrebat când s-a ras ultima dată, 
mucalitul Vaier Pop a răspuns senin: “Mâine”, ceea ce l-a 
pus în încurcătură pe omul partidului, obişnuit să intimideze 
şi să dea ordine. In situaţii similare, un fost elev de-al lui 
Vaier, care i-a urmat în profesie, dl. Grigore Cotul are o 
vorbă de duh pe care i-o reproduc pentru frumuseţea 
tâlcului: “Mai bine taci şi pari prost, decât să vorbeşti şi să 
înlături orice dubii”.

După revolta din decembrie 1989, m-am întâlnit 
din nou cu dl. Vaier Pop reînnodând şi reactivând prietenia 
păstrată parcă anume pentru alte timpuri.

In 1995 s-a înfiinţat la Maieru întâia revistă din 
mediul rural din România: “Cuibul visurilor”. Profesorul a 
devenit colaborator al acesteia, dar nu atât de frcvent cum 
ne-am fi dorit. Cert este că atunci când a simţit nevoia să-şi 
manifeste opinia în legătură cu marile probleme ale 
sărmanei noastre democraţii, ale comportamentelor 
persoanelor publice şi nu numai!, în general cu indivizi 
corigenţi la morală şi etică a făcut-o fără timorare.

Se zice că prudenţa şi indulgenţa cresc odată cu 
vârsta. Ei, bine, în cazul profesorului Vaier Pop această 
sintagmă nu se confirmă. Sunt convins că generaţiile de 
elevi trecute prin mintea şi sufletul său şi-l amintesc cu mai 
recenta sa butadă dojenitoare, adresată elevilor mai puţin 
dotaţi -  era să zic stupizi -  şi aşezaţi în ultimele bănci: “Voi 
faceţi doar linişte, veţi trece clasa, dar lăsaţi în pace pe cei 
care doresc să înveţe. Când veţi ajunge mari patroni, 
aceştia vă vor rezolva problemele firmelor voastre”.

Icu Crăciun

Hristos a inviat!
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ORIZONTAL: 1) Fiul iui Dumnezeu, întemeietorul 

creştinismului în Lume, religie care are la bază iubirea, 
credinţa şi speranţa (2 cuv.) 2) Numele biblic al faraonului 
egiptean Necao sau Nechao al ll-lea din dinastia 26 (609-594 
Î.Hr.) - Tatăl lui Isus Hristos, întâlnit şi cu numele de El, Elion, 
Elohim, Eloah. 3) Alt nume sub care este cunoscut oraşul 
egiptean Teba, capitala antică a Egiptului de Sus - Localitate 
arheologică în Etiopia - Valoare de schimb pentru prima dată 
bătută în Lidia. 4) Cele 12 seminţii despre care se vorbeşte în 
biblie (sg.) - Sperietoare de păsări! - Nota diriguitoare! 5) 
Cântăreţ român de muzică uşoară, romanţe şi muzică 
populară (Ion, 1908-1992) - Unu şi unu! 6) Unul din cei 12 
apostoli ai lui Isus, fiul lui Zebedei şi fratele lui Ioan - Roşu 
închis. 7) Gala Galaction - Unul din profeţii Vechiului 
Testament, cel care a prevestit pe ctitorul Templului din 
Ierusalim - Capul lui Asos! 8) Cea mai nordică insulă din 
arhipeleagul Marchize - întrecere la cerc! - Oraş antic din Egipt, 
recunoscut şi cu numele grecesc "Heliopolis" (oraşul soarelui). 
9) Bine! - Fiecare dintre cei trei regi (Melchior, Gaspar şi 
Baltazar) care au venit din Babilon călăuziţi de o stea, să se 
închine lui Isus la naşterea Sa, aducându-i ca daruri aur, 
smirnă şi tămâie - Regiune-continent în care s-a produs 
naşterea, iar apoi propagarea creştinismului în lume. 10) 
Pseudonimul lui Tudor Teudorescu-Branişte (1899-1969) - 
Localitatea în care s-a născut Isus Cristos. 11) Fratele mai 
mare a lui Moise, însoţitorul de nădejde a celui care a dus 
poporul lui Israel din Egipt (robie) în Ţara Făgăduinţei 
(Canaan) - Muntele stâncos din Samaria, unde Moise i-a pus 
pe israeliţi să aleagă între a asculta pe Dumnezeu şi a primi 
binecuvântarea Sa sau a nu asculta şi a fi pedepsiţi.

VERTICAL: 1) "Merinde" deosebită pe traiectul vieţii, un 
mic dar divin. 2) Denumirea cu care este cunoscută cea mai 
veche traducere în limba greacă a Vechiului Testament 
(traducerea a fost făcută în Egipt în 72 de zile de către 72 
învăţaţi evrei, câte 7 din fiecare seminţie). 3) Cum erau 
apostolii faţă de învăţătorul lor Isus (sg.) - Antebraţ! 4) Sorin 
Oprescu - Titlu onorific care se da preoţilor pentru activitatea 
pastorală deosebită. 5) în zadar - Fiu în limba arabă. 6) Ued în 
Algeria - Dialect al limbii gola vorbit în RP Congo. 7) 
Comandant în armata regelui loran, ajuns el însuşi regele lui 
Israel între anii 841-814 î.Hr. - Loc de cinste! - Tuse seacă! 8) 
Luată la şah! - Denumire simbol sub care mai este cunoscut 
Israelul în lume - Curat ca un crin! 9) O regiune la sud de 
Damasc - Renumit oraş pe Eufrat, la sudul Babiloniei, unde 
săpăturile arheologice au scos la lumină mii de obiecte de o 
valoare inestimabilă din perioada mult anterioară erei creştine
- Unul din regii Israelului care s-a luptat cu împăratul Asiriei, 
Salmanaser al V-lea. 10) Forma eliptică - Mare proroc al 
Vechiului Testament, cel care a anunţat venirea lui Isus cu 700 
de ani înainte de naşterea sa. 11) Atributul celui învrednicit 
fiziceşte de către Dumnezeu - De dimineaţă (abr.)

DICŢIONAR: TPE, GUH, TTB, ABN, RIU.TEGE, IEHU
Dezlegarea careului din nr. trecut: CHAMFORT-OL- 

IORGA-ALCEU-CLEMENT-ORC-EBA-NEPOS-A-RA-AZI- 
ABAN-OCARA-OSUC-HLS-IR-CUI-V-CARREL-MB-AAM-HI- 
AS-S-SHAKESPEARE-CONTRA-ALAIN.

MACAVEI AL. MACAVEI

Ece homo!
Ştiinţa se răzbună ca o femeie, nu când o ataci, ci când o neglijezi.

Grigore Moisil
Atunci când întocmeşti un proiect de iecţie, îţi stabileşti mai întâi obiectivele. De data asta, eu, am unul singur: 

să nu scriu la trecut despre profesorul Vaier Pop. De ce? Fiindcă toată viaţa rămâne profesorul, nu ex-profesorui, 
omul şi prietenul Vaier Pop.
în cazul meu, Vaier Pop, începe prin a fi profesorul (pe vremea când mă luptam cu divizorii), mai târziu, când eram 
prin facultate -  omul, şi, de când îmi port şi eu crucea pe Golgota matematicii -  prietenul. A nu se înţelege că cele 
trei entităţi sunt distincte. Atâta doar că nu ştîti de câtă vreme şi când anume se contopesc. Să nu mă criticaţi dar 
eu aleg omul! Motivaţie: e exigent şi sensibil în aceiaşi timp, are o subtilitate a limbajului şi un umor (uneori negru) 
de invidiat, înţelege până ş i ... florile şi, nu în ultimul rând, matematica mai are de primit, încă multe, de la dânsul. 
Ce mai încoace -  încolo, e unul din „amanţii” matematicii! Să vă spun un secret; matematica, printre altele, este o 
mare nimfomană. Odată ce-ai obişnuit-o să primească (cum face dânsul!), nimic nu i se pare îndestulător şi nu 
contabilizează sacrificiile. Totuşi cred că aceste sacrificii îl salvează de multe ori.

Ca „produs” a! său, îl asigurcă îi apăr cu dârzenie „drepturile de autor”.
îl admir că, acum când cărţile se achiziţionează aproape numai din snobism, dumnealui îşi adună creaţiile într- 

o lucrare matematică.
îl admir că se face vinovat, într-o mare măsură, de influenţarea devenirii mele.
O să-i admir în continuare şi-i doresc să aibă măcar atâta putere câtă dă el, când lui x, y şi z, când lui a, b şi c.

Grigore Cotul

întreaga creştinătate îşi primeneşte trupuCşi 
sufCetuCpentru a primi în curăţenie 

învierea (Domnufui.
Vă dorim cu ocazia acestor sfinte sărSători să 

vă găsiţi cafea spre fericire şi să păşiţi în 
Cumina (BineCui
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j D u t c v o i t i ____________________________________

Interviu cu  
scriitorul leu Crăciun

Ce credeţi că ar trebui să ştie cititorii despre d- 
voastră?

Un cititor care se respectă ar trebui să fie prea 
puţin interesat de biografia autorului. Deşi ar putea fi 
interpretat drept un truism, ceea ce contează pentru 
mine rămâne opera (vezi exemplul lui Celine).

De ce scrieţi?
Până în 1989 am publicat doar trei schiţe: una în 

'Ecoul' şi două în ‘Cronica*. Atât. deşi, prin anii 70, am 
ta : j t  şi eu pe !a porţile editurilor .Cartea Românească" 
şi ,Dada’  cu un roman, un volum de proză scurtă şi 
unul de poezie; bineînţeles că am fost refuzat destul 
de elegant pentru vremurile acelea; romanul am reuşit 
să-l recuperez, dar proza scurtă şi lirica nu. S-ar putea 
să existe în arhiva vreuneia dintre aceste edituri. După 
revolta din Decembrie '89 am simţit nevoia de a spune 
şi eu ceva şi mi s-au publicat opiniile în ,România 

r î-a ,:eea ce r.i-a dat curaj) şi, evident, în 
majoritatea publicaţiilor judeţene. O bună parte din 
eseuri, recenzii, articole de istorie literară, mai puţin 
traducerile din autori americani şi englezi, tipărite în 
„Minerva" domnilor Cornel Cotutiu şi Aurel Podaru, le- 
am adunat în cele patru cărţi de publicistică literară.

Cum vedeţi rostul scrisului?
Fie că eşti gazetar, fie că eşti scriitor, 

responsabilitatea este aceeaşi. Ştiu asta din 
experienţa acumulată în calitate de redactor-şef al 
primei reviste din ţară în mediul rural, de data asta fie- 
mi iertată lipsa de modestie!, înfiinţată în 1995: „Cuibul 
visurilor", răsplătită cu un premiu de Societatea 
Scriitorilor din Judeţul Bistriţa-Nasaud, acordat 
dragului nostru director fondator Sever Ursa, chiar 
anul acesta, după 15 ani de vieţuire! Dacă gazetarul 
are o cultură solidă şi este obiectiv, face un bine 
cititorului. Ca scriitor român, lucrurile sunt un pic mai 
complexe. Există -  vorba d-lui Eugen Negriei -  câteva 
„terenuri virane" în beletristica noastră care ar trebui 
cultivate. Mă refer aici la romane anarhetipale (formula 
nu-mi aparţine mie, ci d-lui Corin Braga), gen „Ulise” al 
lui Joyce sau „în căutarea timpului pierdut” al lui 
Proust. în ceea ce mă priveşte, cred că avem prea 
puţine romane despre perioada ceauşistă la sate 
(colectivizate sau nu), inclusiv proză scurtă, care să 
înnoade epoca interbelică, comunistă şi cea de după 
'89. Microromanul meu „în spatele călăreţului” 
vorbeşte despre condiţia tânărului în sistemul 
comunisto-securist al lui Ceuşescu, iar „Peşti şi 
paraşute” este o carte a traficului de carne vie (cum 
bine a sesizat dl. Ion Radu Zăgreanu), practicat şi de 
românii noştri după 1989. Proza din „Mitingul” are o 
paletă mai largă de teme şi nu insist acum asupra lor.

Care sunt valorile în care credeţi?
Valorile creştine. Confraţilor mei le reamintesc 

faptul că este loc pentru fiecare în lumea literelor.

Cum scrieţi?
Mulţi ani am scris în caiete, după care am 

dactilografiat la maşina de scris. în ultimul timp 
folosesc şi eu calculatorul.

în cariera d-voastră scriitoricească, există 
oameni cărora le datoraţi ceva?

Tuturor celor pe care i-am cunoscut le datorez 
ceva. în primul rând dascălilor mei, de la învăţătoarea 
mea Ştefan Lucia, la profesorii Sever Ursa, regretatul 
Regvald Titus, Ilea Grigore şi V. Fanache. Apoi, 
scriitorilor: Ioan Negru, Ion Moise, Aurel Podaru, 
Cornel Cotutiu, Ioan Pintea, Olimpiu Nuşfelean, Ion 
Radu Zăgreanu, Andrei Moldovan, Victor Ştir, Virgil 
Raţiu, regretatul Teohar Mihadaş (m-aţi luat prea 
repede, ar fi trebuit să-i spun în ordine alfabetică!) şi 
încă mulţi alţii pe care îi rog să mă ierte că nu-i 
amintesc acum. Un loc important în biografia mea îl 
ocupă colegii mei de facultate Alexandru Vlad şi 
Adrian Ţion.

Consideraţi că aveţi un cerc de cititori? Cine 
sunt ei şi ce aşteaptă de la d-voastră?

Poate prietenii mei. Cărţile mele nu au fost tipărite 
de edituri cu ştaif pentru a-mi fi citite de o masă mai 
largă de cititori. La ora actuală, în România nici nu 
avem cititori specializaţi -ca-n străinătate -  să zicem: 
de romane poliţiste, de romane de dragoste, de 
romane de război, psihologice etc., etc; multă lume 
citeşte de toate, care citeşte!, şi, într-un fel bine face!

Credeţi în prietenii literare?
Da.

Fiecare scriitor gândeşte la cartea de 
căpetenie care să-l reprezinte. Aţi scris-o deja? 
Dacă nu, cum o imaginaţi/proiectaţi?

Vă spun sincer că, iniţial, am vrut să debutez ca 
traducător. Timp de două veri am tradus două 
dicţionare: „Dicţionar de mitologie britanică şi 
irlandeză” de Caitlin şi John Matthews şi „Dicţionar de 
mitologie a indienilor americani” de Page Bryant; le- 
am tradus de plăcere, dar şi cu gândul că vor fi utile în 
primul rând liceenilor. Nu am bănuit că editura engleză

(e vorba de „The Aquarian Press”-„Harper-Collins”) va 
cere o sumă atât de exorbitantă ca drept de autor. De 
aceea, ele zac şi acum ia editura „Limes” a domnului 
Mircea Petean în speranţa găsirii unui sprijin financiar 
consistent. în legătură cu reprezentarea, pe mine, 
fiecare carte mă reprezintă, fie-mi iertată repetiţia.

Grupările literare, cenaclurile, credeţi că mai 
au vreun rost? Care ar fi el?

Rar scriitor care să nu fi frecventat un cenaclu sau 
să nu fi făcut parte dintr-o grupare literară. O carte 
comentată, o idee, schimbul de opinii sunt 
întotdeauna binevenite în formarea unui scriitor. Ceea 
ce face dl. Andrei Moldovan cu cenaclul din Beclean 
este un lucru formidabil. Domnia sa trimite prin e-mail 
membrilor cenaclului poemele ori proza ce vor/va fi 
citită, astfel că la întâlnirea propriu-zisă eşti „informat” 
cu subiectul discuţiilor despre care urmează să aibă 
loc. Nu eşti acolo la prima cetire.

La ce lucraţi acum?
Sunt pe ultima sută de metri -  cum se spune -  cu 

definitivarea unui volum de proză scurtă al cărui titlu mi 
l-a inspirat recenta dezbatere din „Vatra”: „Povestiri cu 
personaje negative” şi fişez de mulţi ani piesele lui 
Shakespeare în vederea unei cărţi intitulate „Mitologia 
teatrului shakespearean”; este vorba de influenţa 
mitologiilor: greacă, latină, britanică şi creştină 
(evanghelică).

Ce reprezintă pentru d-voastră Societatea 
Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud?

în primul rând, m-a determinat să mă aplec mai 
mult asupra scrisului, să-i citesc pe membrii săi; în al 
doilea rând, să mă ocup de spirit mai mult decât 
înainte de a face parte din această asociaţie. Cel mai 
mare duşman mi-a devenit timpul.

Â consemnat Andrei Moldovan
(articol preluat din cotidianul „Răsunetul”,

aprilie, 2010)
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IAC0B NAROŞ - O ADDENDĂ REBRENIANĂ
„Ctitor al romanului românesc modern, 

Rebreanu îşi inventează totul având aerul că reproduce 
realitatea. Scriitorul surprinde miracolul însuşi al 
existenţei umane. Idealul său a fost să creeze o 
tipologie memorabilă” afirmă lacob Naroş la pagina 
143 în „Nume proprii în opera lui Rebreanu” (editura 
„Remus", Cluj-Napoca, 2010).

Pentru Rebreanu, realitatea înconjurătoare 
prezenta un interes minim în raport cu lumea făurită 
de el. Lumea lui Rebreanu este trecută prin filtrul 
său, el fiind atins de scânteie geniului, fapt pentru 
care eroii săi şi realitatea plăsmuită este mai reală 
decât realul. Acest lucru este mărturisit de Rebreanu
„La lumina lămpii” .... lumea imaginaţiei e mai
aproape de esenţa realităţii decât lumea cea 
palpabilă a realităţii aparente”. Autorul, profesor 
lacob Naroş, prin cartea sa, care este o carte de 
cercetare lingvistică necesară rebrenologilor care 
se vor apleca asupra numelor preluate şi prelucrate 
de Rebreanu din zona Năsăudului. Cartea se 
deschide cu un studiu in troductiv , apoi 
„antroponime, toponimie rebreniană, şi concluzii. în 
studiul introductiv- „Literatura şi numele”, autorul 
precizează că „Numele de persoană are funcţiunea 
de a opera şi exprima distincţiile necesare între 
membrii colectivităţii”. Onomastica şi toponimia din 
opera literară a unui scriitor au la origine un rol de 
calificare sau identificare". Autorul citează, pentru 
susţinerea demersului nume de autori deveniţi 
celebri, în materie de onomastică şi antroponimie 
precum: V. lancu, Lidia Şerdean, G. Ibrăileanu, 
Cristian lonaşcu, C. Dumitru, R Mareea, Al. Graur,
Al. Cristureanu, Venera Dogaru, Ş. Cioculescu, 
Parcurgând aceste nume consacrate din subsolul 
paginilor mă întreg de ce I. Naroş nu a fost tentat de 
un doctorat în materie, pentru că lucrarea domniei 
sale are toate elementele unei lucrări de doctorat. 
„Ţăranii de pe Valea Someşului şi de pe Valea llvelor 
îl readuc acasă", în singurul spaţiu spiritual în care 
se putea dezvolta creaţia sa pană la dimensiuni 
uriaşe. Rebreanu s-a raportat tot mereu la această 
matcă, la specificul ardelenesc „componentă a 
marelui duh românesc”, ce l-a ajutat să-l înţeleagă 
mai uşor dimensiunile gândirii şi simţirii naţionale şi 
ale celei universale cărora scriitorul le aparţine 
deopotrivă. Aici s-a produs pentru scriitor 
identificarea cu sine, aici a descoperit energii care erau 
şi ale sale şi care i-au marcat hotărâtor devenirea 
literară” -  afirmă rebrenologul Andrei Moldovan, în „Liviu 
Rebreanu la Ilva Mare” (editura Napoca-Star, Cluj, 
2008). Cartea reprezintă încă un studiu asupra mult 
cercetatului fenomen literar interbelic, abordat din 
perspectivă sociologică, care dezvăluie feţe diferite faţă 
de cele impuse prin tradiţie. Rebreanu reprezintă 
procesul lent şi dificil de impunere a scriitorului în faţa 
marelui public. Toate acestea sunt analizate de 
Rebreanu într-o manieră riguroasă şi sobră, într-o 
cercetare lucidă şi bine documentată, bazată pe 
documentare a prototipului personajului creionat în 
roman, nuvelă sau povestire (pag. 29).
Toponimele reale cuprind întreaga arie geografică a 
Năsăudului. Nota specifică a realismului Rebrenian se 
evidenţiază prin generalitatea caracterelor lor. 
Rebreanu redă exemplare omeneşti mijlocii, de adevăr 
sufletesc general. Realismul scriitorului este clasic, fără 
pitoresc şi dulcegării, de aceea Ş. Cioculescu în 
„Aspecte literare contemporane” (editura Minerva, 
Bucureşti, 1972, pag. 414) afirmă: „Rebreanu rămâne 
astfel reprezentantul cel mai acreditat al epicii obiective 
cu caracter social”. O pondere mare ocupă în opera lui 
Rebreanu numele create de scriitor după porecle. Spre 
exemplu: Strâmbu devine Ciungu; Cârlan devine Tunsu 
etc. Numele proprii sunt luate din limbajul comun, ele 
ducând spre obiectivitate, spre concret, spre realism. 
Poreclele sunt folosite de scriitor ca o completare a 
portului psihologiei sau biografiei personajului. 
Rebreanu avea predilecţie pentru viaţa la ţară, de aceea 
predomină ţăranii, urmaţi de reprezentanţii micii 
burghezii, mai apoi intelectualitatea sătească. Exemplu, 
familia Herdelea din romanul „Ion” este copia fidelă a 
familei Rebreanu. Prenumele latinizate sunt o replică 
dată stăpânirii habsburgice, cât şi un reflex al luptei de 
eliberare naţională. Alte nume înfăţişează excepţii 
psihologice ca: Savista Oloaga sau Anton Nebunul. 
Alteori, numele cuprind cuvinte cu sensuri intenţionate:

Apostol, Svoboda, Nevoiaşu, Pravilă etc. Rebreanu mai 
este un romancier al mulţimilor, care vorbeşte prin

fiU M E PROPRII 
IN  OPERA LUI 

LIVIU  REBREANU

mişcarea independentă a eroilor. Personajele sale 
trăiesc şi acţionează potrivit numelui care îl poartă. 
Toate numele folosite au putere de tipizare. Codrea, 
Tănase şi Gavrilă s-au arminizat cu tot ceea ce este 
general şi individual în caracterul eroilor. Prin nume, 
intelectualitatea satului abia se diferenţiază dintre 
ţărani: Tofan, Boşcanu, Jarda. Numele dovedesc mult 
realism îmbinat cu o puternică nuanţare proprie. 
Toponimele sunt deosebit de sugestive, având un 
caracter mitic: Pripas, Armadia, Amaradia. Alteori, 
numele sunt duble: Petre Petre, Ion Ion, pentru a 
sublinia caracterul lor reprezentativ. Tendinţele 
cosmopolite (franţuzisme) sunt reflectate în nume ca: 
Grig, Jean, Mimi, Madeleine, Ghighi. Rebreanu a fost 
puternic ancorat în realităţile social-culturale ale satului 
someşan, încă din timpul copilăriei. Unele nume din 
opera rebreniană, precum: Titu, Mădălina, Ileana, 
Florica, Livia, Adina, Alina sunt folosite frecvent şi astăzi 
în Maieru şi nu numai, încât Rebreanu s-ar putea numi 
naşul acestor nume. în „Antroponime”, găsim nume 
reale, existente şi astăzi precum: Armeanul întâlnit în 
„Idilă la ţară”, Boroiu din „Hora morţii”, Boşcanu, 
creionat în „Caiete”, pag. 161, Briceag din „ion”, Alexa 
Candale din „Catastrofa”, Cioarba Iulian din „Cuibul 
visurilor", Costan din „Cântecul iubirii”, David din 
„Catastrofa”, Dihoru din „Cuibul visurilor”, Florica din 
„ion”, preotul Groze din „Vrăşmaşii" sau Alexandru 
Groze, nume care au precedat pe Puiu Faranga din 
„Ciulandra", Holbea din „Ion”, Ileana din „Adam şi Eva”, 
llieşu Petru din „Cuibul visurilor”. Ion provine tot din 
Maieru, Ion Prundaru fiind folosit în nuvela „Ofilire”. Ion 
Motofelea din „Răscoala”, Jarda din „Caiete” (pag. 326). 
Mădălina, din „Ciuleandra”, rescrisă la Maieru, este 
preluat din registru de botezaţi ai bisericii şi despre care 
Perpessicius sublinia: „Numeie-i foarte potrivit, nici un 
alt nume n-ar fi putut exprima tot fondul acela de poezie 
interastrală pe care-l radiază mica prinţesă rustică”. 
Dariu Pop din „Dincolo”, sub numele de Iulian Moga; 
Procopoaia din „Cuibul visurilor". Prundaru, Saveta din

„Ofilire”, Todosia din „Talerii”, Tofan din „Vrăşmaşii”, 
Zichi Domocoş din povestirea „Baroneasa". Toate 

aceste nume existente în Maieru, preluate de el şi 
transmise până astăzi ne îmbogăţesc şi învrednicesc 
să zicem cu mândrie că Rebreanu nu este numai al 
ţării ci, în primul rând este al nostru. Foarte şi instructiv 
că, vorbind despre nume, lacob Naroş, vorbind 
despre Avrum, cârciumarul din romanul „Ion", picură 
date care fac cartea accesibilă, atractivă, cu iz 
monografic de care poate fi mândru orice creator 
precum Maieru avea în 1921 3146 de locuitori, din 

■1 care 26 evrei. Dintre numele proprii preluate şi 
| prelucrate de Rebreanu din propria familie aş aminti
* câteva: Boanghină -  nume de ocară pentru ardelenii 

veniţi la Bucureşti, cu care a fost etichetat şi scriitorul. 
Victor Bologa din „Pădurea spânzuraţilor”, Aglaia 
Bujor din schiţa „Dintele”, Tiberiu Cărbuneanu din 
„Răscoala”, Fanny Dragnea din schiţa „Barba”, ori 
Maria Drujan, care o întruchipează pe Ludovica 

| Duganu, căsătorită Herdelea Maria. Emil -  Apostol 
Bologa din „Pădurea spânzuraţilor”, Ghighi din piesa 

, de teatru cu acelaşi nume, Ionica Harosa din 
povestirea „Domnu Ionică” , Laura Herdelea 
reprezentând pe Livia în „Răscoala” sub numele de 
Atena. Maria Herdelea, din „Ion”, o întruchipează pe 
Ludovica Rebreanu, mama scriitorului. Titu Herdelea 
apare în „Ion”, „Răscoala” şi „Gorila”. Zaharia 
Herdelea -  tatăl scriitorului -  în romanul „Ion”. Puia 
din „Răscoala” este înlocuit cu Olga. Emil, a cărei 
biografie este fundamentală pentru prototipul din

I „Pădurea spânzuraţilor”. Remy -  pseudonim folosit 
de Rebreanu în perioada începuturilor literare apare 
în „Caiete” (pag. 39). Măierean apare în romanul 
„Ion”. De fapt, romanul „Ion”, concurează Starea 
Civilă, producând îndelungi confruntări afirmă Ştefan 
Bănulescu şi Ilie Purcaru în „Colocvii"(ed. Tineretului, 
Bucureşti, 1964).

Capitolul 4 se ocupă cu „Alte nume proprii, 
create sau prelucrate pe baza unor nume cu arie largă 
de răspândire. Exemplificăm pe Adeodat, nume 
existent în Maieru, fiind prototipul călugărului 
medieval din „Adam şi Eva”. Alexandru, de origine 
greacă, însemnând „virtute” sau „bărbat virtuos”, 
existent în nuvelistică şi marile romane. Cociorva 
lacob din „Ciulandra”, Dafina, soră de caritate din 
„Adam şi Eva”.

Din Arhiva „Liviu Rebreanu II, ms. 1, pag. 1231, 
au în componenţa lor 176 de nume incluzându-l pe Ion. 
„în romanul „Ion”, există o multitudine de Ioni” afirmă 
George Călinescu. Solomia, din romanul „Amândoi”, 
„este un personaj rustic cu nume tot aşa de rustic" (pag. 
94). Maieru Ruselin, personaj creionat în geneza 
romanului „Crăişorul Horia". încântător este capitolul 6 
„Poreclele măierenilor şi Rebreanu”, care va fi comentat 
pentru frumuseţea şi interesul pe care îl are pentru 
Maieru într-un număr viitor al revistei noastre. „De 
regulă, ne spune autorul în „Concluzii”, numele au fost 
preluate împreună cu particularităţile persoanei, identic 
foarte rar, oricum multe dintre personaje au devenit prin 
pana lui Rebreanu prototipuri literare.

„în urma cercetării numelor, s-a observat că 
onomastica ajută mai bine la fixarea tipologiei umane 
rebreniene. Numele preluat şi folosit de scriitor se 
întoarce de unde a plecat, aşa cum şi Rebreanu se 
întorcea în cuibul visurilor lui. Volumul, din care am 
spicuit doar câteva exemple fac din autorul lui, profesor 
grad I, lacob Naroş, un nou rebrenolog, un altfel de 
specialist şi interpret, şi pentru că sunt fan Rebreanu, 
cartea încântă dar, poate deveni reper pentru cercetare 
sociologilor, antropologilor, lingviştilor sau orice 
cercetare onomatologică. Aţi încheia activitatea 
didactică cu asemenea cercetare, necesară elevilor, 
studenţilor şi specialiştilor, înseamnă cu mult mai mult 
de aţi face datoria. Scrisă cu suflet, documentată şi 
atractivă, cartea cercetătorului lacob Naroş va sta 
alături de specialiştii în materie. Ferindu-mă de lauda 
gratuită, l-aş parafraza pe autorul cărţii, care contribuie 
la cunoaşterea laboratorului şi exigenţei unui scriitor 
atins de scânteia geniului cum a fost Rebreanu.

„Că a reuşit, ne convingem încă o dată, 
parcurgându-i umanitatea din operă şi din punct de 
vedere onomastic” . („Concluzii”, pag.143). Felicitări, 
domnule profesor!

Sandu Al. Raţiu
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Lui Iustin Ilieşiu, omagiu

Iustin ilieşiwsîn 1940, redactor al ziarului 
” Ardealyi”  din Bucureşti, în timpul 

refugiului din 1940-1944.

Poetul iustin Ilieşiu (1900-1976) a fost numit pe drept 
cuvânt, "poetul sângerărilor ardelene”.El va rămâne unul dintre 
marii fii ai Maierului şi ai Ardealului.Majoritatea pomeleor sale îşi au 
izvorul de inspiraţie în viaţa acestui sat-matrice.

Marcăm ce-a de-a 110-a aniversare a naşterii sale prin 
reproducerea a două poeme care dovedesc încă o dată legământul 
de fidelitate faţă de "Cuibul Visurilor” .

Mai întâi pozia ”Rugă” din volumul "Sângerări ardelene” 
(1945) şi apoi "Scrisoare” (vezi ”Sever Ursa volumul antologic”, 
poezii de Iustin Ilieşiu, editura Napoca-Star, 2006, pag.62 şi "Sever 
Ursa, operă citată, pag. 352, cu o notiţă a poetului: "Pentru badea 
Solovăstru Vârtic din Maieru”.Autorul precizează că i-a versificat 
măiereanului o scrisoare primită de la Bucureşti, în mai 1973.

Sever Ursa

Rugă

Doamne, noi nu-Ţi cerem aur,
Nici mărire, ci dreptate!
Dă-ne satele frumoase 
Cu căsuţele curate!
Satele,în care plânge 
Neamul nostru în robie,
Unde ne-am trăit pe vremuri 
Anii din copilărie,

în aceste sate triste 
E viaţa românească,
Şi părinţii se închină 
Cu credinţă strămoşească.
Dar de multă vreme, Doamne 
Plâng şi-aşteaptă libertate,
Căd au fost din trupul ţârii 
Fârâ milă sfâşiate.

Ele sunt moşia noastră,
Stavilă din vremuri grele,
Steagul tricolor al ţării 
Fâ!*âiala candva prin ele 
Dar venit-a fâră veste 
Freamăt negru de furtună,
Şi de-atunci Românul plânge 
Şi duşmanul se răzbună...

Peste ţărişoara noastră:
Suflet smuls din România,
Norii negrii greu apasă,
Corbii şi-au întins domnia.
Fraţii cei rămaşi acolo 
Gem în jug şi-aşteaptă ora,
Când dreptatea va îmvinge 
Peste vrerea tuturora.

Doamne, noi nu-Ţi cerem aur,
Dă-ne satele furate,
Dă-ne vetrele străbune 
Şi bisericile toate.
Dă-ne fraţii şi pământul 
Sfâşiat de-atâtea gheare,
Cerul ţării îl întinde peste tristele hotare.

Dă-ne munţii cu izvoare,
Codrii noştrii şi ciobanii,
Dă-ne satele frumoase 
Ce le-au cotropit duşmanii,
Căci ne-aşteaptă-aco!o fraţii 
Şi pământurile sfinte,
Slove strămoşeşti, de veacuri,
Scrise-n lespezi de morminte.

Dorm Strămoşii mari sub glie 
Şi părinţii ne aşteaptă.
Doamne, fă şi ţârii noastre 
Cumpăna să fie dreaptă!
Nu uita că noi, Românii,
Şi-n furtuni şi-n vremi senine,
Doamne, te-am purtat în suflet,
Nu ne-am lepădat de Tine.

Tu, ce eşti stăpân pe lume 
Fă să strălucească-n zare 
Soarele dreptăţii noastre 
în Ardeal, peste hotare.
Sărbătoarea biruinţii 
Să se-ntindă peste sate,
Să se-nchine-n vers de rugă 
Inimile noastre toate!...

Scrisoare

Dragul meu, în seara ce coboară, 
Stând pe mal de Someş mă frământ: 
Eşti plecat de atâţia ani în lume,
Şi de mult n-ai scris nici un cuvânt...

Ne-am jucat pe vremuri împreună, 
Fraţi am fost, nu prieteni, amândoi- 
Amintirile-s aşa frumoase 
Ca şi basmele de pe la noi.

Stam încremeniţi pe-o laiţă, ziua 
Când treceau cu turmele ciobanii- 
Diona lor şi azi e românească 
Ori cât au săpat în ea duşmanii...

Eu-am rămas aici la plug şi coasă 
Şi mă-mbată munţii plini de flori, 
Păsări prin livada cu pomiţe 
Cântecele de prin şezători.

Dacă ai veni cândva acasă 
Astăzi satul n-ai să-l recunoşti- 
Sânt moşnegii copiii dealtădatâ, 
Mulţi nu s-au întors de pe la oşti...

Casele cu paie acoperite 
Sunt acum palate româneşti.
Nu mai ard lumini de seu în sfeşnic. 
Luminează becuri prin fereşti...

Multă carte se învaţă-n şcoală 
Şi avem o droaie de copii -  
Tuturor le place poezia 
Despre satul nostru când o scrii.

Ţi-aminteşti ce lună minunată 
Se oprea pe Măgura din jos? 
Maieru în floare de muşcată

Multă apă a trecut pe Someş,
Anii fără cugetare curg,
Tinereţea noastră de altădată 
Parcă se îneacă în amurg.

Tu te-ai dus să-nveţi în şcoli înalte 
Şi-i fi domn pe acolo la oraş - 
Oare ţi-a ieşit cumva în cale 
Fericirea, care-o căutaşi?

Noi trăim pe-aicea şi norocul 
Ne surâde astăzi tuturor,
Plugurile noastre taie brazde 
Şi pământul e tot roditor.

Ştii că-n curtea mea din deal ţâşneşte 
Un izvor, ca lacrima curat,
Vin şi azi vecinii cu ulcioare 
După apă, şi începem sfat.

Vremuri, vremuri, cum trecură toate 
Eu-s cărunt ca moşii din poveşti- 
Laviţa din faţa casei tale 
Azi e putredă, n-o mai găseşti...

Nu se mai adună nici codane 
La Banduru, seara, pe părău 
Ca să cânte şi să şuguiască 
Păcălind pe câte vreun flăcău.

E un vis de vară luminos.

Nu mai sunt strigoi azi şi balauri, 
Casa lui Cornilă s-a dărâmat, 
Numai zânele colindă noaptea 
Pe la Caba, mai din jos de sat...

La Pituc se scaldă şi-azi copiii 
De atâta veselie plini, - 
Parcă ieri eram şi noi ca daânşii 
La hăitaşul morii din arini.

Seara cţnd coboară de pe munte 
Someşu-I ascult şoptiind încet: 
"Solovestre, cheamă-l iar acasă, 
Să-l mai vad o dată pe poet”...

Tuturor ne este dor de tine, 
Prietene, cu toţii te dorim,
Mai întoarce-te-ntr-o vară-acasă, 
Să te-mbrăţişăm, căci te iubim...

Zboară carte ca o porumbiţă,
Peste delauri, munţi, peste câmpii, 
Spune-i prietenului sănătate 
Cu noroc şi-un car de bucurii...

DL profesor Viorel Partene este absolvent 
al Universităţii “ Ştefan cel Mare” din Suceava, 
specialitatea engleză -  română, şi predă limba şi 
literatura română ia Grupul Şcolar “ Liviu 
Rebreanu” din comuna Maieru, judeţul Bistriţa - 
Năsăud. Este născut în 1981, In Maieru, unde a 
urmat cursurile primare şi gimnaziale, liceul 
făcându-l la Bistriţa. Din creaţiile sale, astăzi, vă 
propunem două poeme.

Am visat...

Am visat şi a fost ca în rai,
Am fost întreg atâta timp,
Am prins aripi şi m-am ridicat spre cer,
Am zburat către infinit alături de tine.

De-atâtea ori ţi-arn văzut zâmbetul,
Un zâmbet caid asemenea celui mai fierbinte soare, 
De-atâtea ori te-am văzut plângând 
Cu mii şi mii de lacrimi,
Care, daca s-ar fi adunat, ar fi inundat tot universul.

De-atâtea ori am plâns ia fel ca un copil rătăcit în 
noapte,
De-atâtea ori mi-ai şters lacrimile 
Ce izvorau necontenit la fel ca un izvor 
Ce a stat astupat mii şi mii de ani.

De-atâtea ori m-am pierdut în ochii tăi 
Şi am trăit eternitatea într-o clipită 
Şi m-am lăsat condus de privirea ta 
Spre un tărâm ce exista doar în poveşti.

De-atâtea ori ţi-am atins părul tău negru 
Ca noaptea în care am visat că ne vom plimba 
Lipiţi unul de altul, ţinându-ne de mână,
Vegheaţi uşor doar de lumina lunii.

De-atâtea ori am simţit îmbrăţişarea ta 
Şi mâinile taie calde ce mă strângeau strâns...

De-atâtea ori, iubito ... de-atâtea ori...

Mi-am deschis sufletul

25 mai 1973

Iustin llieţiu

Doar să-mi imaginez 
Cum am sta faţă în faţă,
Cum ochii mei i-ar întâlni pe-ai tăi,
Cum m-aş pierde în lacrimile lor,
Cum m-aş îneca ca într-o mare învolburată 
Şi nu aş mai avea nicio scăpare...

Mi-am deschis inima 
Şi te-am primit in ea,
Apoi ţi-am dăruit-o ţie
Să ai grijă de ea în locul meu,
Să o porţi alături de a ta,
Iar, daca vrei, din când în când 
Să o atingi cu o mângâiere...

Mi-am deschis sufletul
Şi mi-am imaginat cum aş zări în ochii tăi
O lacrimă senină şi fierbinte,
O lacrimă în care s-ar reflecta iubirea noastră,
O lacrimă care s-ar lăsa purtată de mângâierea mea 
Şi care ţi-ar atinge în şoaptă buzele...

Mi-am deschis inima 
Iar privirea ta m-a cucerit 
Şi nu mai ştiu nimic de mine.
Ţi-am dăruit ţie toată fiinţa mea 
Pentru a putea zbura din nou...

Mi-am deschis sufletul 
Şi mi-am creat o lume,
O lume în care există două personaje:
Un “el” şi o “ea”, un înger şi-o zeiţă,
Dar care se iubesc enorm...

Mi-am deschis inima 
Şi mâna mea a atins-o pe a ta 
Şi am simţit că am ajuns în rai 
Şi m-am născut din nou 
Doar pentru a fi cu tine...

Mi-am deschis sufletul
Şi am zburat din nou ca un înger,
Un înger care şi-a recăpătat a doua aripă 
Şi a devenit din nou întreg 
Doar pentru a se întoarce înapoi 
în raiul pierdut de când s-a născut...

Viorel Partene
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Valsul covorului stelar

Primăvara, anotimpul renaşterilor, inclusiv al 
celor vegetale, soseşte ceva mai târziu în Munţii 
Rodnei. Acolo sus, în Muntele Saca ( max. 1705 m), 
la altitudini mai mari decât suntem noi obişnuiţi, în 
fiecare primăvară, începând de la sfârşitul lunii aprilie 
şi mai ales în mai, albul narciselor de munte,, invadează" 
poienile.

O astfel de arie în care pot fi admirate 
narcisele (sălbatice) de munte 
( Narcissus angustifolius, în Munţii Rodnei) este 
declarată rezervaţie naturală în cadrul Parcului 
Naţional al Munţilor Rodnei (46.400 ha). Această arie 
protejată este „Poiana cu Narcise de pe masivul 
Saca”, din Munţii Rodnei, cu o suprafaţă de 5 ha. Este o 
rezervaţie botanică, situată la cea mai mare altitudine 
dinţară.

Poiana cu Narcise de pe muntele Saca este

situată pe teritoriul administrativ al comunei Rodna 
Veche, judeţul Bistriţa-Năsăud, în apropierea satului 
Valea Vinului, aflat la 8 km depărtare de centrul comunei. 
Banda de beton ce ajunge în sat se continuă apoi cu 
drumul forestier ce urmăreşte înspre amonte Izvorul 
Roşu, Dar nu pentru mult timp, căci, pentru a urca pe 
muntele Saca, trebuie să prinzi un drum forestier ce 
merge spre vest (stânga), prin pădure. Şerpuirile 
acestuia şi doborâturile de vânt vă pot face calea mai 
dificilă, dar efortul urcuşului va fi răsplătit din plin 
începând de la marginea de sus a pădurii, loc de unde ai 
o privelişte tot mai cuprinzătoare asupra munţilor si văilor 
din jur, în special Izvorul Băilor şi vârful Ineu. Odată 
ajunşi la stâna de pe Dealul Popii simţi în nări mirosul 
inconfundabil al primăverii şi deplasarea devine mai 
vioaie.
Izolate sau grupate în pâlcuri, ele dansează cu vântul 
prin paşunea înverzită ce acoperă versantul destul 
de înclinat al vârfului. Constaţi că, an de an, aria 
acoperită cu narcise de munte îşi măreşte suprafaţa, 
în partea de jos a poienii ele coborând printre molizii 
cei falnici. Statutul de rezervaţie şi preocuparea 
Administraţiei Parcului Naţional al Munţilor Rodnei le 
permite o evoluţie naturală prielnică şi, de ce nu, în 
curând va trebui mărită suprafaţa ocrotită prin lege. Greu 
de descris în cuvinte gingăşia şi frumuseţea narciselor. 
Calci cu grija printre ele având în permanenţă în minte 
faptul că te afli într-o arie protejată.
An de an aştept cu nerăbdare momentul oportun, când 
pot fi admirate aceste “nestemate”. De fiecare dată plin 
de entuziasm îi îndemn şi pe alţii să vină şi să se bucure 
de peisajul unic al Munţilor Rodnei. Aşa s-a întâmplat în 
mai 2007, dar nu numai, când am efectuat o aplicaţie 
practică cu un grup de elevi din clasa

a IX-a B de la Grupul Şcolar “Liviu Rebreanu” 
Maieru. Efortul depus a fost pe deplin răsplătit.

Pe lângă elementele vegetale, peisagistice, 
speologice ( cu peştera Baia lui Schneider) geologice şi 
geomorfologice, pe care le întâlnim în traseu, se adaugă 
şi fauna, care contribuie la frumuseţea rezervaţiei. 
Dintre elementele faunistice se remarcă: ursul (Ursus 
arctos), mistreţul (Sus scrofa), cerbul carpatin (Cervus 
elephus), căpriorul (Capreolus capreolus), acvila de 
munte (Aquila chrysaetos), corbul (Corvus corax).

Nu rataţi “valsul covorului stelar” de anul acesta şi 
cu siguranţă veţi fi pe deplin mulţumiţi de peisajul 
munţilor noştri!

Prof. Croitor Ioan

B o m b y x  m o r i  la  A n i e ş
Se ştie că în „epoca de aur” şcolile aveau de realizat în fiecare an un aşa numit plan 

economic.
Planul economic se realiza din activităţi extraşcolare organizate cu pionierii (toţi 

elevii erau pionieri pentru ca să nu fie supărare). Acţiunile erau gândite ca să fie cât mai 
variate şi mai antrenante pentru toţi. Aşa, sub conducerea comandantului instructor al 
organizaţiei de pionieri trebuiau realizate toate acţiunile pe care „şi le asumau" 
detaşamentele de pionieri la începutul fiecărui an şcolar.

Erau planificate acţiuni de recoltare şi predare pentru valorificare la centrul de
fructe de pădure sau la CPADM 
(cooperativa de producţie, achiziţii 
şi desfacere a mărfurilor) fructe de 
pădure cum ar fi: măceşe, 
porumbe (coţobrele), păducele, 
mere şi pere pădureţe, conuri de 
brad şi de molid, sămânţă de paltin, 
etc., dar şi plante medicinale cum 
ar fi: păpădie, coada calului, coada 
racului , coada şoricelului ,  
sunătoare, muşeţel, rizomi de 
ferigă, flori de urzică moartă, 
rădăcini de hrean şi altele. Un loc 
important în realizarea planului 
economic îl ocupa recuperarea şi 
va lo r i f i ca rea  m a te r ia le lo r  
refolosibile şi de aceea pionierii 
recuperau şi aduceau la şcoală: 

fier vechi, hărtie (caiete vechi, cărţi, ambalaje din carton), sticle şi borcane.
Pentru realizarea planului economic erau organizate şi activităţi ca: plantări de 

puieţi, descopleşiri în plantaţiile tinere, anumite activităţi la Centrul de fructe din Anieş, 
acţiuni în campania agricolă de toamnă cum ar fi participarea la recoltarea porumbului, 
strugurilor şi merelor la I AS-urile (întreprinderi Agricole de Stat) din judeţ.

Şcolile trebuiau să aibă şi gospodării anexe unde erau crescuţi de regulă iepuri de 
casă sau să cultive legume pe lotul şcolar sau în solarii şi sere. Activistul de partid Florea 
venea foarte des pe la Anieş şi-mi explica cât de bine ar fi ca în beciurile şcolii să înfiinţăm o 
ciupercă rie.

într-unul din anii 1980-1984, când ocupam funcţia de director al şcolii din Anieş, 
după mai multe şedinţe cu directorii şi cu comandanţii instructori de pionieri la înspectoratul 
şcolar unde „am fost lămuriţi" cât de rentabil este să creştem viermi de mătase pentru că 
sunt condiţii am fost nevoiţi să ne ocupăm şi de această activitate.

Ştiam din orele de biologie că Bombyx mori (fluturele de mătase) este originar din 
China. Pentru creşterea lui este nevoie de frunze de dud, singura hrană pe care o acceptă, 
în studiul de fezabilitate cum se spune acum se pare că s-a ţinut seama că oamenii din 
Anieş când au fost întrebaţi dacă sunt duzi în localitate au răspuns că sunt foarte mulţi, ei 
crezând că duzii sunt plopii plantaţi pe marginea drumurilor şi nu duzii pe cere ei îi numeau 
pomniţări.

Un pomniţări era totuşi în Anieş.
Cândva pe la începutul trimestrului al treilea am fost chemaţi la Bistriţa pentru a 

ridica materialul biologic constând dint-o casetă în care erau ouă de fluture de mătase de 
culoare galbenă şi de mărimea bobului de mac, circa 1g). Odată adus în şcoală materialul 
biologic am trecut la amenajarea laboratorului de biologie pentru creşterea viermilor. După 
un anumit timp au început a ieşi din ouă larvele care erau mici cât vârful acului. Trebuia 
asigurată hrana lor. Ne-am deplasat la proprietarul dudului şi i-am cerut voie să luăm frunze 
pentru hrana larvelor. Nu am fost refuzaţi. La început cu o mână de frunze puteau fi hrăniţi 2- 
3 zile. După ce au crescut mai mari necesitatea de hrană era mai mare şi trebuiau frunze de 
dud mai multe. Dudul din Anieş începea a rămăne fără frunze şi pentru a nu risca să se 
usuce proprietarul ne-a interzis să mai luăm frunze din el. în aceste condiţii trebuiau aduse 
frunze de dud din altă parte. Larvele fluturelui de mătase au avut noroc cu doamna 
învăţătoare Cărbune Maria care şi-a amintit 
că în Mititei (localitatea sa natală) se găsesc 
duzi. Am convenit ca să o învoim să plece 
după frunze la Mititei. Mergea de câte ori era 
nevoie şi aducea 1 -2 saci cu frunze pe care le 
culegea împreună cu soţul. Ne-am confruntat 
apoi cu situaţia că frunzele se veştejeau şi se 
uscau destul de repede şi de aceea ne-a venit 
ideea de a le păstra în apă. înainde de a le da 
hrană larvelor trebuia să le ştergem cu cârpe 
pentru că dacă le consumau umede se puteau 
îmbolnăvi şi producţia era compromisă. După 
ce au ajuns la stadiul de îngogoşare am adus 
crengi de stejar foarte multe pentru ca să se 
ascundă printre ele şi să poată ţese firul de 
mătase. Acţiunea a fost finalizată odată cu 
predarea gogoşilor de mătase la Bistriţa. Am 
predat 1-2 kg de gogoşi pe care am primit o 
sumă neglijabilă. Nu ne-a interesat suma 
primită, mai mult ne-a interesat să terminăm 
cu creşterea viermilor nu să dăm rateu şi să 
fim consideraţi nişte sabotori ai acţiunii.

Răspunzători de buna desfăşurare a 
acţiunii erau profesorul de biologie şi 
directorul şcolii dar nici ceilalţi nu erau scutiţi.

Aventura lui Bombyx mori la Anieş s-a încheiat în acel an. Nu ştim motivele pentru 
care în anii următori nu s-a mai cerut aşa ceva. Probabil la nivelul judeţului nu s-au obţinut 
rezulotatele scontate.

A fost încă un exemplu de activitate care trebuia să se desfăşoare pentru a obţine 
rezultate nesemnificative cu eforturi şi costuri foarte mari. Aşa era atunci I

Vaier Pop
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Cuvântul ne vine din latină. Oratorul este o 
persoană care îşi compune şi rosteşte 
discursuri în public; unul care are talentul de a 
vorbi (cuvânta) frumos şi atrăgător în faţa unei 
adunări; care are priceperea şi talentul de a 
vorbi convingător.

Aşadar, oratoria este o artă a cuvântului, 
rostit în public.

Horaţiu (65-8 î.e.n) afirma că dacă cuprinsul 
unei cuvântări este bine conceput, cuvintele 
urmează cu uşurinţă, sau ,cum ar spune 
Rebreanu, inspirat la rându-i din înţelepciunea 
noastră populară: ” dacă urzeala e făcută bine, 
bătătura vine de la sine”.

Cuvântarea, oricât de meşteşugită ar fi, e 
găunoasă dacă n-are idei. Eminescu avea 
dreptate: ”E uşor a scrie versuri / Când nimic nu 
ai a spune / înşirând cuvinte goale ce din coadă 
au să sune”. Pentru un orator e nevoie de 
elocinţă, iar elocinţa constă în a spune tot ce 
trebuie şi în a nu spune decât ce trebuie”,

spunea La Rochefoulaid (1613-1680).
E nevoie de perfecţionare continuă a 

elocinţei ” prin bun simţ şî agerime de spirit, 
imaginaţie vie, memorie bună, înfăţişare 
plăcută, voce limpede, pronunţare corectă, 
gesturi frumoase, o încredere onestă şi uşurinţă 
în vorbire” spunea Saint Evremont (1613-1703).

Mirabeau (1715-1785) va adăuga: "Tot 
secretul artei oratorice este să fii pasionat”.

"Poeţii ne nasc, oratorii se fac"- spunea 
Quintilian. Prin urmare, oratoria este o artă care 
trebuie mereu perfecţionată prin exerciţiu 
continuu.

încheiem cu un sfat al iui Pitagora (600- 509
î.e.n):

"Ori să taci, ori să spui lucruri care preţuiesc 
mai mult decât tăcerea...

Nu spune-ţi puţin în cuvinte multe, ci spune
ţi multe în cuvinte puţine".

Ion Delamargină

Epigrame
Utilitatea gropilor

Deşi, plătim toţi rovinetă 
Gropi mai multe-s necesare: 
Să aibă şansa să se-ascundă 
Câte-un ...Boc, în fiecare.

Adela Cotul

Deducţie logică

Toţi ne naştem uzi,
Ba chiar flămânzi şi goi 

Deci» n-ai ce să-mi ascunzi 
Când suntem amândoi!

Resemnare

Accept să lupt cu-n prost 
Şi cred că e normal, 
Dar lupta n-are rost 

Cu prostul la ... plural!

Grigore Cotul

'~PoHve.t in 7>ialoq

ziaristă la cotidianul Adevărul
I.N.: Aşadar, domnişoară 
Cosmina Croitoru, deţii în 
prezent o funcţie de editor 
m a c r o e c o n o m i c  la 
cotidianul Adevărul, din 
martie 2009. Pentru 
aceasta  ai te rm ina t  
Şcoala Superioară de 
J u r n a l i s t i c ă ,  e ş t i  
licenţiată în cadrul 
Universităţii de Vest, 
Timişoara - 1998-2000 şi 
Bucureşti, presa scrisă. 
Cum ai ajuns ziaristă?

C.C.: Mi-a plăcut tot timpul să iscodesc, adică să 
caut raţiunea din spatele faptelor, să vorbesc cu oameni 
noi, interesanţi, sa fiu provocată, să am cu cine să mă 
cert. Iar aceasta este meseria perfectă pentru a 
satisface nevoile de mai sus. Dar plăteşti un preţ pentru 
asta şi din ce în ce mai mulţi cred că merită.

I.N.: Care crezi ca e principala ta vocaţie? Cine 
şi când ţi-a descoperit-o?

C.C.: Vocaţia mea nu ştiu care e. Acum mă ocup 
cu jurnalismul, dar nu sunt convinsă ca asta e vocaţia 
mea nr. 1. Deci, nu pot să spun dacă şi cine a descoperit-
o. Dacă vorbim de jurnalism, asta m-am hotărât să fac 
din clasa a Xll-a când cealaltă opţiune era psihologia. 
Mai târziu, la câţiva ani după absolvirea facultăţii mi-am 
dat seama ca aş fi un bun avocat. Momentan am rămas 
la jurnalism. Dar iau în calcul şi alte opţiuni. Nu le spun 
din superstiţie.

I.N.: Ai fost pe rând începând cu 2003:
-redactor economic la Media-Cultura-Publicaţii;
- redactor investigaţii la Gardianul-Bucureşti;
- redactor realizator de programe-Prima TV;
- redactor de revistă;
- Editor Coordonator Crawl la Realitatea Media;
- redactor şef Web la Grupul Realitatea- 

Caţavencu;
- editor economic la agenţia de presă Newsin - 

grupul Realitatea Caţavencu şi Project Manager la 
Managementul - Consultaţii Raabe România, Edituri 
specializate. Având în spate 5 ani de carieră în mass- 
media care este totuşi domeniul predilect, de ce, dacă ai 
avut sau ai un model în acest sens?

C.C.: Am fost jurnalist de investigaţii, dar acum

sunt pe macroeconomle X^I?!?1 ̂ flWfW^OTmsleruTSe 
finanţe, Fisc, B.N. R. De ce? E un domeniu care-ţi 
deschide mintea, e elegant, la care nu mulţi au acces şi 
pe care puţini pot să-l facă. Deci tot ce e greu şi rar se 
lipeşte de mine. Aşa şi macroeconomia. Un model în 
carieră? Nu am înţeles niciodată care-i treaba cu 
modelul. Admir anumiţi oameni din meseria asta, pentru 
anumite lucruri, niciodată pentru unul singur de la cap la 
coadă. De pildă, îmi place Cristian Tudor Popescu 
pentru sângele rec§ sau Lelia Munteanu, pentru 
inteligenţa din scris şi din cap - nu râdeţi, sunt jurnalişti 
inteligenţi care scriu prost -  dar şi pentru simţul 
umorului. De asemenea şi Ion M. loniţă, pentru bunul 
simţ iar jurnalistul aproape absolut e Cristianne 
Amanpour, fostul şef al secţiei International de la C.N.N.

I.N.: Ştiu că ai terminat Colegiul Naţional “Liviu 
Rebreanu” la Bistriţa între 1994-1998 -  profilul Filologie 
Litere. Care este legătura ta cu Maieru în prezent, dar în 
trecut?

C.C.: Legătura de acum în afară de cea 
familială, ce are căile ei “misterioase" de a se menţine 
strânsă s-a slăbit uşor. Raţiunea este lesne de înţeles şi 
rezumată ţine de distanţă, lista de priorităţi, ocupaţie.

I.N.: Dacă Maieru ţi-a influenţat formarea?
C.C.: Două treimi în bine, una în rău. în bine, mi- 

a influenţat inteligenţa sociala şi capacitatea de a 
accepta caractere disonante. în rău, mi-a creat frica de 
necunoscut. Dar chiar şi asta e o parte bună; frica te face 
mai prudent.

I.N.:Deşi nu te-ai născut la Maieru [nici 
Rebreanu], te consideri o fiică a Maierului?

C.C.: Mă consider o fiică a părinţilor mei dar nu a 
Maierului, sau nu în totalitate. După cum ştiti, m-am 
născut în Oltenia şi am rămas cu multe apucături care 
mi-au folosit mult în meserie şi pe care mi le-am îndulcit 
pe alocuri cu ajutorul Maierului. De aici, am rămas însă, 
cu jumătate din personalitatea mea şi, de cele mai multe 
ori, considerată jumătatea cea mai bună. Oricum am o 
mare afecţiune pentru acest loc, unde o să revin mereu.

I.N.: Cum se vede Maierul lui Rebreanu din 
capitală?

C.C.: Păi, eu îl văd neschimbat din copilărie. Nu 
ştiu dacă e bine sau rău. După cum se mişca lumea la 
nivel global, inclusiv în Bucureşti, tind să cred ca e bine. 
Ţin minte că oamenii sunt politicoşi, vorbăreţi şi veseli. 
Cred că, în ciuda vremurilor, lucrurile astea s-au păstrat.

Mi-a plăcut un anumit moment, când un coleg jurnalist, 
în timp ce-i vorbeam despre Maieru, a exclamat 
aducându-şi aminte de “băieţii ăia calare cu păun la 
pălărie”. Cred că Maierului îi lipseşte viteza de reacţie, o 
sală de naşteri, o şosea bună cu trotuare separate de 
flori şi un Someş mult mai curat. Şi nu mai construiţi 
nimic în parcul ăla mare de lângă poştă că a ajuns prea 
mic!

I.N.: Ce amintiri ai dus cu tine la Bucureşti?
C.C.: Păi, la Bucureşti am dus cu mine, 

inevitabil, tot ce-am învăţat, cunoscut, experimentat la 
Maieru. De la doi-trei profesori de care mai povestesc 
din cand în cand, o gaşcă de prieteni pe care, din păcate, 
nu i-am mai văzut de mult, la patru prietene bune -  din 
care pe una o văd constant, pe a doua şi a treia mai rar, 
pe a patra deloc -  până la mirosul de fân sau de plăcinte 
cu brânză şi mărar. Familia are un loc aparte cu mama şi 
bunica în frunte.

I.N.: Unde te putem găsi sau citi?
C.C.: în ziarul Adevărul, la paginile 44, 45 sau 

47. Uneori, în paginile 2 şi 3. Dacă sunteţi conectaţi la 
tehnologie pe www.adevarul.ro, la secţiunea Financiar. 
Blog n-am şi nici gând să-mi fac vreunul în viitorul 
apropiat. Nu intru pe reţele de socializare, sunt mai de 
modă veche şi-mi place să socializez pe “viu”.

I.N.: Poţi să ne prezinţi câteva articole de 
success?

C.C.: Noi, jurnaliştii de presă scrisă, nu prea ne 
măsurăm calitatea profesională raportându-ne la 
succes. Ştiu că am scris materiale bune după 
telefoanele pe care le primesc după, de la colegii de 
breaslă, colaboratori, autorităţi sau după comentariile de 
pe Web. Ultimul care-mi vine în minte este un articol 
legat în exclusivitate, de Fondul Monetar Internaţional, o 
analiză macro, evident. Nu-mi place să-mi fac 
inventarul, fără supărare! Aştept să mă citiţi!

I.N.: Poţi să dai sfaturi celor care vor să devină 
jurnalişti?

C.C.: Da. Să vorbească înainte de a-şi alege 
meseria asta cu cel puţin trei oameni care o practică 
deja. Eu pot spune că e o meserie extrem de grea dacă o 
faci la modul profesionist care-ţi scoate peri albi, nu-ţi 
lasă timp de nimic, te face mai deştept (dacă nu o 
percepi chiar de la zero). Satisfacţiile sunt mari, dar

http://www.adevarul.ro
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AinqoisUca
Pâre şi Bârgău sau pârgâri şi bârgăuâni

După cum se vede, în coloana alăturată am 
rezervat spaţiu publicistic sau „ideatic” unor binevenite 
readuceri „aminte” consemnate de „cel mai” autentic 
părş'oiân, prietenul meu Vaier Scridonesi. (v. nota 1 privind 
convenţia de transcriere fonetică)

în copilăria "copilăriei” noastre eu păşîeâm vaca In 
vârvu' livedzî Iu' Bâjoâia ( exprimare absolut corectă în 
oralitatea graiului năsăudean !) ţinând în mână învăţaţi 
engleza fără profesori, iar el, astfel cum se înţelege din 
poezia dedicată lui Robert Frost (v. CV nr.), păştea vaca lui în 
fundu' Pârş'oii ţinând în mână Enciclopedia Minerva. 
Trecutau anii şi fiecare a rămas cu „vaca lui de muls". între 
timp eu mi-am dus la Konkar învăţaţi engleza fără profesori, 
pentru că ajunsese "stearpă”, iar cu ce am primit pe ea am 
luat învăţaţi graiul năsăudean fără profesori.

Revenind la tema în discuţie şi ascultând-o pe 
mama, îi spun prietenului meu, retoric desigur: la-ţi Pârcioaia 
înapoi!.

în graiul autohton „materialitatea, istoricitatea şi 
libertatea de expresie a vorbitorilor -, căci ea [libertatea de 
expresie] se manifestă numai In vorbire"(bibi. nota 2) este 
prilejul dezvoltărilor fonetice în rostire precum: (i) alternanţe 
şi dezvoltări ale sunetului vocalic e: seria e>ă>â, cf. pere | 
părc [ pâre; pre-reu | perreu | părău | pârâu; pement | pămănt 
| pământ; dzâne | dzănă, dzân | zână, zân; fete | făt, feâtă i 
fâtă etc; (ii) lichidele /li. Ir/ nu marcau distincţii fonologice în 
protoromână, cf. pâlc |pârc; ulcior | urcior etc; (iii) alternanţa 
fonetică în rostire a seriei consoanelor surde c. t. k. k'. f. s. s. £ 
prin/cu seria consoanelor sonore b. d. a. 6. v. z. j. 6. cf. a pocni 
-pocnitoarei bugni-bugnitoare, îngheţat "pocnă”(adică 
pocneşte cînd calci peste) se rosteşte îngheţat bocnă; pere | 
berc etc.

Ce se poate spune despre pere \ berc şi pâre | bârc 
atunci când se au în vedere cuvinte din graiul năsăudean şi 
nu numai, care conţin înţelesul şi actualizează în vorbire 
semnificaţia: a împreuna, a strânge laolaltă ?

Există identitate de înţeles (conţinut) între rom. 
părgări-pârgari 'locuitori ai unui sat-târg' şi termeni ai altor 
limbi precum: sas. purger; germ. Biirger, ung. polgar.

Cităm din Nicolae Drăganu, Limbă şi 
istorie,Material pentru conferinţa ţinută la liceul din Năsăud în 
27 Februarie 1909, Tiparul Tipografiei Arhiediecezane, 
Sibiu, 1909, p. 26, făcând abstracţie de opinia marelui lingvist 
năsăudean privind etimologiile posibile: „vechea 
atfministraţiune municipală în frunte cu pârcălab! (germ B u 
rg g  raf,  v. germ.purkrâvo, burggrâvo; psl. p o r k o l a b u ;  
ung. p o r c o I â b etc.), numiţi după moda polonă, mai târziu, 
şi hatmani (pol. hetman din germ. H a u p t m a n n ’ şoituzi 
(germ. Schul thesz,  v. germ. scu ldhe iszo ;  pol. szoltys, 
soltys;ung.solteszetc.)şipârgari(germ. Burger.v.germ. 
b u r g â r i, sas. p u r g e r ;  ung. p o l g a r 3 căci târgul (psl. 
trugu), în care se făceau de aici înainte, iarmarocul (germ. J a 
h r m a r k t; pol. j a r m a r (e) k , rut. j a r m a r o k etc.)4 unde

Ref.3 C i h a c, o. c. p. 520 şi 391; cf. O v. D e n s u ş ia n u ,  
Histoire dela lanque roumaine, p. 374 şi N. Iorga, Geschichte 
des rumănischen Volkes, I. p. 158—198 dar cu deosebire p. 
160, 198 şi 328; Ref. *Dr. H. Tiktin, Rumănisch-deutsches 
Worterbuch, p. 749.

Cităm de asemenea semnificaţiile stabilite de istorici 
pentru termenii în cauză: „pârcălab — comandant al unei 
cetăţi, iar mai apoi, până la 1857, ispravnic, prefect de judeţ, 
în timpul domniei lui Ştefan cel Mare, cetăţile Hotin, Neamţ, 
Roman, Orhei, Chilia şi Cetatea Albă erau conduse de 1-2 
pârcălabi. După 1484, în locul pârcălabului de Suceava a 
apărut portarul Sucevei, unul din cei mai importanţi boieri din 
Sfatul domnesc, până la stabilirea reşedinţei de scaun a 
Moldovei la laşi, în secolul al XVI-lea. 
pârgar - membru al unui consiliu orăşenesc, format, în 
Moldova, din 6-12 persoane, condus de un şoituz". (v. nota 
bibi. 5)

Termenu pârcălab este desigur rezultatul 
„compunerii" termenilor perche + hleabe, adică pitar de 
pârc\târg, în documentele publicate de Nicolae Iorga, 
Documente româneşti din arhivele Bistriţei (scrisori domneşti 
şi scrisori private), partea I, Bucureşti, 1899, identitatea pitar- 
pârcălab este evidentă cf.: „Dimitrie Pitarul (pîrcălab)'; 
„Pătraşcu biv Pitar către lanoş Diac”, „Pită (a fi într-o pită)”, 
Acelaşi autor „inventariază” în Documente româneşti din 
arhivele Bistriţei (scrisori domneşti şi scrisori private), partea
II, Bucureşti, 1900, două scrisori ale protopopului Tănase din 
Năsăud, cităm:

p. 108, scrisoare 379, Bistriţa, 28 Decembrie 1723, 
scrisă de protopopul Tănase: „Săboraşul rumănesc 
de la oraşul Bistriţei" (adecă preuţii din satele 
olatuluî) către Sfat. Se ptîng că satele-f despart de 
feciorii lor nedespărţiţi „carii-s întro pită cu noi”; 
amintesc că sînt scutiţi de dare feciorii giuzilor, 
crainicilor, slobodnicilor. — Urmează lista „caselor 
preuţeşti" din Rodna, Maer, Singiordz. Leşul, liua, 
Feldreu, Vărarea, Răbramare, Răbrişoara, Năsăud, 
Salva, din coace, Salva din colo, Hordoul, Felciul, 
Bechigi, Plai, Poeni, Zagra, Mocod, Găureni, Mititei, 
Runcă. Se pomeneşte la urmă şi exemplul popilor 
din „7 oraşe şi în varmeghii", al căror feciori nu sînt 
chilini la dare. Obiceiul s'a luat numai de vre-o doi 
ani’ .
scrisoarea 381,Năsăud, 8 Maiu 1750, scrisă de 
„potropop Tanasiie": „Săteni din Năsăud, anume 
Judele... şi cu părgarii săi... şi alţi săteni”.

în graiul năsăudean expresiile „de âilin" adică 
’familie-gestiune separată' şi „într-o pită" adică 'în aceeaşi 
familie-gestiune' aparţin unei tradiţii vechi de vorbire.

Vasile Bogrea comentând scrisoarea 389 şi

expresia a fi într-o pită, trimite la „lat. cum pane, care e la 
baza fr. compain, compagne, compagnon. — Panem gustare 
cum aliquo, „a fi tovarăş cu cineva, a fi într-o pîne cu dînsul" şi 
ia got. gahlaiba (v. nota bibi. 3). Pentru noi identitatea rom. 
coliban 'pitâr- pâter-patron al celor coprezenţi” cu got. 
gahlaiba este evidentă (v. nota bibi. 4).

Perg , părg şi pârg fiind "târg” este evident ca 
Bergâu | Bârgău [ Bârgău este "La Târg”. Locuitorii Văii 
Rodnei denotau geografic aşezările de pe Valea Bârgăului 
luând drept reper „pârcul" sau burgul săsesc Nosen (lat. 
Markt Nasa, actualul Bistriţa) prin expresii: „cătă târg", „după 
târg”, „dincolo de târg”.

Discuţii interesante se pot dezvolta pornind de la 
înţelesul buigă(re)'aglomerare de substanţă' în termeni care 
desemnează în germ. berg'movilă, munte'. Aglomerarea 
aurului din nisipurile aurifere cu ajutorul pieilor de oaie ( cu 
lână) în amenajări tip "vane-jgheab” sau bahne'băi' este 
denotată prin germ. bergbau. La fel de interesante ar fi 
analiza termenilor rom. bâlci, rom. bulgi, engl. bargairt'a 
târgui'.

Confuzia pârg-târg cu mai vechiul termen pârg-rod 
dintâi este, credem noi, cauza abandonării în vorbire a 
termenului pârg'târg'. După cum se cunoaşte în tradiţia 
religioasă autohtonă primele fructe din pomi, primul vin şi 
prima pâine se dau "pomană" de sufletul morţilor. Această 
ofrandă de rod, adică ceea ce precede rodul propriu-zis (preh
> prech >perch>perche>perghe, pârg) se numeşte în textele 
religioase vechi „pârgă” (v. nota bibi. 7)

Note subsol:
/. ş' fricativă alveolo-palatală surdă (s în sistemul
fonetic al ALR), cu nuanţă palatală, corespunzând sonorei y 
(j.); este corespondenta surdă a lui j'(2>); în ş'ine 'cine', c l'n ş'u 
r i 'clenciuri', şTârî'cer' =între J şi g,.
2. Eugeniu Coşeriu, Sincronie, diacronie şi istorie 
Problema schimbării lingvistice, vers. rom. Nicolae 
Saramandu.ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1997, p.14.
3. Vasile Bogrea, Pagini istorico-filologice, ed. M. 
Borcilă, I. Mării, Ed. Dacia, Cluj, 1971, p. 267.
4. Wilhelm Streitberg, Die Gotische Bibel/Zweiter Teii: 
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Viluţ Cărbune

7 % u * u a  C o ş e r i a n u l e  m a s t e r a t !
Orcât o fi lingvistica aceea de integrală (iar noi ştim ce-i o f(x) dx), când vorbim de cauza 

unor paralele cu fonduri lingvistice mai norocoase prin înregistrare scrisă î.e.n., limba română străveche 
are numai de câştigat I încă nu ştii că prin anii 1971-1975 fiziciana Anita Boshe, soţia ambasadorului 
Indiei în Bucureşti, s-a consultat cu oameni de la IFA, cu ce să ajute! I s-a propus: <Cu un curs de limba 
sanscrită, hindi, bengali, o limbă din spaţiul hindus> Aşa am ajuns să-i urmăresc încercările-i de a 
învăţa limba română, împletite cu cele de a preda limbi hinduse, cu ample referiri la culta-sanscrită.

Aşadar -  Radaşa, Vaier Scridonesi
Anita Boshe, aceea cu cărţile despre Eminescu ...Am cunoscut-o ... personal!!! şi pe bază de 

...fizică şi Eminescu!
Cum m-am simţit coşât de tine în <Pârcioae>

[Observaţii-remarci ale lui Vaier Scridonesi la textul Lexemul pâre/pâlc, CV nr. 2 (89), 2010]

[în textul Viluţ Cărbune] [în viziunea lui Vaier Scridonesi]

(*) lexeme-verb lexeme -rădăcină verbală !

(**)răscolirea sau spargerea 
stânii

Nu era vorba de spargerea stânii ci a boteiului ce s-a format 
încredinţând oile mai multor proprietari către acelaşi păcurar ! 
"Văntărarea" avea loc numai toamna, la 14 octombrie (de Sf. 
Paraştiiţa !), câd se termina anul pastoral şi când i se dădea 
sâmbria cuvenită păcurarului. Tot de atunci hotarul era liber la 
păscut în orice loc ?i cu orice oi. Ieşirea de pe brânză împărltea 
stâna/mutare în boteie după păcurar, care se instala cu boteiul 
unde oile aveau ce paşte, şi până la 14 octombrie păcurarul 
devenea lăptar I sau fiecare proprietar "era să-ş facă laptilie acru"

(***) "Vânturarea" Nu "vânturarea" ci <văntărarea> !!!
(****) "pârcuirea" sau 
"împerecherea" boteielor de 
oi cu ocazia băgatului pe 
brânză sau a însâmbratului

Mârlitul oilor se petrecea numai toamna I Oaia care îmbla a mârlit 
vara era caz rar ?i iera o d???tăăă 1 Berbecii erau purtaU separat 
?i, de multe ori, în alt munte !!!

(*****)un termen peiorativ 
(pârei!)

Am îndiemnat oi să se mârlească cu îndemnu' „Pârei oaie !" fără a-l 
fi sim3t ...peiorativ !!! Cui te adresezi ?

(******)Pârcioaia N-au botezat-o e i! ci Oile pâre!!!
-- II -

[pe marginea unui text-poem Pâcioaie ! părcioaie! Purcioaie ! (Invocare 
mioritică), autorul Vaier Scridonesi mai face următoarea remarcă]

Viluţ, te rog citeşte cu atenţie pag. 7 şi 8., cele cu < P.S.-ul !>. De la început! vei 
vedea că, încă din 1998, aveam bibliografie pentru pâre = pâlc (cum mi-ai ??? în 
<Albac5-7> !!!
P.S.
(*) „pâre, s.n - ciopor, pâlc de oi "/Emilia Comişel, Irina Dragnea, Ioan Gh. Oltean,

"Colindăm Domnului Bunu (Colinde de 
Crăciun din zonele Făget-Timiş şi Mureş- 
Arad) ", Ed. Augusta, Timişoara, 1998, 
pag. 160 (Glosar).
(**)Măierenii au pierdut cuvântul 
<pârc>, cu înţelesul documentat în zona 
Banatului de Nord.Totuşi, puterea 
protectoare, peste ei, a limbii române 
străvechi le-a conservat cuvântul-tezaur 
„PÂRCIOAIA" -un toponim, posibil, cel 
mai vechi dintre toate ale măierenilor, care 
ne furnizează noi informaţii despre 
străyechimea cuvântului românesc 
„MĂIER" -mai marele păcurarilor 
/păstorilor -  cel din "MIORIŢA"-colind, 
ajuns până la noi, în MAIERU, ca „maior" 
, deşi l-a conservat, până recent, firma 
Gării CFR , în forma lui cea mai veche 
„MĂIERU"...

[ Redacţia: ne oprim aici, din lipsă de 
spaţiu! Texteleîn paranteze drepte 
aparţin redacţiei]

[A consemnat leu Crăciun, pe baza 
manuscrisului lui Vaier Scridonesi]

Caricatură reprezentându-l pe Vaier 
Scridonesi-Călin, în timp ce cuvântă la al 
9-lea Congres Internaţional de Dacologie, 

Iunie 2009, desenată de prof. Timotei 
Ursu de la New York !
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Duminica 
plăcerilor simple

Luminoasă zi, primăvăratică. Cu suflete de aer 
rece. Codobaturi ţopăie mărunt prin ierburile înrouate. 
Pe pănzătura verde a câmpului s-au ivit brâuri galbene 
de păpădii, cercuri roz-movulii de urzică roşie pe locul 
unde clăile şi-au avut podina. Copăceii sunt plini de 
buburuzi de floare, iar arborii mai vânjoşi în care sângele 
verde este pompat cu vigoare au muguri cât degetul 
mare, din care explodează frunzele şi florile în fractali tot 
mai iargi, Jerbe de clorofilă, artificii de lumină în 
măruntele panseluţe şi timidele rotunjoare, băi de polen 
în tipsii de păpădii pentru albine de stup şi sălbatice din 
tribul Andrena, furnici, muşte africane, bondoace llenuţe 
“funesta”, câţiva fluturi (Inachis, Pieris, Gonopterix ş-un 
cotar timid cu antene pieptanate). Concurenţă pentru 
fiece strop! Pe fiecare frunză o fabulă de Esop! Huzur, 
măi br(ee)! Unde eşti domnule Fabre?!

La ce sunt bune plimbările solitare? La tăcere în 
tine şi infiorare! Calc cu sfială printre frunze proaspete, 
linse de ploaie şi strălucite de lumină: pătlangină, saivie, 
cerenţel, brustur lappa, tataneasă grasă şi păroasă, 
traista-c*©ft3TO«ui morcov sălbatic podbal grâuşor.

. zemă. măzariche, urzicuţă albă, ştevie, 
rostopascâ, zmeur, fraguţă, saivie, pliscu-cocoarei, 
ceapă de camp. Smulg câţiva bulbi de cepică, cu gând 
să-i răsădesc în grădină, mestec câteva tulpiniţe, care au 
consistenţa frunzelor de usturoi, dar gustul mai blând, 
mai moale, mai pădureţ, amirosind a ridiche proaspătă. 
Câţiva paşi mai ia vale, lângă o buturugă din care curge 
încă seva, printre păpădii se ghicesc câteva pălăriuţe 
albe. Primii bureţi de mărăcine, (Clitopilus prunulus) albi, 
curaţi, parfumaţi, ce vor ajunge în cratiţa în tovărăşia 
arpagicului sălbatic. Mniammmmm!

Urc să răsuflu pe dâmbul Armanului, sub mărul 
albastru. Gust o feliuţă cât unghia din ciuperca crudă, 
apoi muşc setos fructul zbârcit din rucsacul, aşezat drept 
pernă sub cap. Somnolez...cintezoii ţârâie ca greierii, 
pitulicile cifăie subţire, piţigoii suri ciripie prin crenguţe 
înmugurite de carpen, mărăcinarul melodiază pe-o 
vargă uscată de alun, fâsele de pădure trililuie în văzduh, 
apoi aterizează în nuielele de frasin şi-şi continuă strofa, 
cucul se îngână în ecou cu alt Ştefan. Fiecare cânta 
singur sau în cuplu, cuminte, la rând, ascultându-se pe 
sine, ciulind urechea muzicală la fiecare, apoi nu mai au 
răbdare, nu mai ascultă de marele Dirijor, nu mai ascultă 
de nimene şi încep la grămadă, marele concert. Haaai, 
ca sună bine!

Inv. Ilie Hoza

O ţ f im u Şă p fe  o b i c e i u r i  p r o a s t e

Un fel de motio (de ... mine):
Vi se întâmplă ca atunci când n-aveţi ce face, să faceţi ce 

n-aţi face?

în încercarea de a vă face să uitaţi de cele şapte minuni 
ale lumii şi să meditaţi asupra celor şapte obiceiuri, dintre cele mai 
proaste, ale românilor, îmi permit să fac o radiografie (pe alocuri 
subiectivă!) a acestora.

1. Datul cu părerea
„După părerea mea" sau „după părerea noastră” sunt două 

expresii des utilizate de români. De ţi se defectează ceva, apare 
din neant unul care, de regulă, nu-i trimis de ăl de sus. Se-apucâ şi- 
ţi înlocuieşte tot ce e bun cu ceva nou dar prost şi după „părerea 
lui", aşa trebuie. Chestiile respective oricum trebuiau efectuate 
cândva. A sosit acel cândva. Se face seară sau noapte, omu-i rupt 
de muncă şi pleacă acasă. Mâine se va întoarce şi-ţi va rezolva 
problema după ce, în prealabil, a consultat şi părerile altora (lucru 
absolut normal!). Părerea ta, a posesorului, nu contează. 
Contează doar răbdarea.

Se mai dă cu părerea şi în alte circumstanţe. Anume: 
accidente, decese, divorţuri, avorturi, căsătorii, optica soacrei etc. 
Se fac conexiuni de genul: „a păţit pentru c ă ...”, „de m-ar fi ascultat 
...”, „nu-l merita”, „dacă avea cască.. „D-zeu nu doarme’  etc. Aici 
se emană părerile de grup format aleatoriu şi haotic, păreri care, 
din start, nu sunt contradictorii. Cad toţi de acord şi li se poate citi 
satisfacţia pe faţă.

Expresia „după părerea noastră” se întâlneşte în politică, 
unde, fără consultări anterioare şi împinşi de doctrina adunăturii 
respective sunt toţi egali în raţiuni. Problemele nenorociţilor sunt şi 
problemele lor numai atunci când camerele de filmat îi fixează în 
timp ce-şi pleoştesc burţile peste vreun pupitru. „După părerea 
noastră, asta trebuie făcut!" - spun ei. Noi nu obţinem nimic. în 
schimb ne dăm zilnic cu părerea.

2. Fiorul religios
Cui nu-i place la biserică? Vezi evoluţia modei, afli cine se 

mărită dar, cel mai important, afli cine lipseşte. Unii, merg doar 
pentru a nu-şi pierde locul în strană sau, cel puţin, pentru a fi văzuţi 
de enoriaşi când pun 0,5 RON pe vreo icoană. Alţii, speră că se va 
schimba ceva, că Dumnezeu o să le mai alunge necazul. Cert este 
că majoritatea habar n-au ce ciripeşte popa fiindcă atenţia lor nu-i 
chiar atât de distributivă încât să-şi dezlipească retina de pe 
ţinutele semenilor pioşi. Ies de-acolo, păcatele lor sunt multe dar 
Dumnezeu, milostiv.

Cel mai frumos e la împărţitul agheasmei, pe la diferite 
sărbători. După noua modă, agheasma se distribuie la litrii, se 
aruncă în populaţie de către jandarmi, fapt consemnat, probabil, în 
fişa postului. Procedeul de obţinere a unui flacon este similar cu 
grămezile de rugby. Se pune pet-ul la bătaie iar cel mai „vrednic" îl 
recuperează. Ieşitul din mulţime cu trofeul în posesie comportă 
îmbrânceli asidue.

De asemenea, poporul nostru dispune încă de'aoBHwBKw* 
recuperează  cruc ite  de Bobotează, din unicul fluviu a! ţării. Nu ştiu 
ce-i mână-n luptă: credinţa sau faptul că-s săraci cu duhul!

3. Mita
Aceasta poate îmbrăca diverse forme. La început are rangul 

de „atenţie” şi întotdeauna este însoţită de un discurs mieros. Nu 
prea este acceptată din partea celor care n-au darul vorbirii sau

dacă cuantumul acesteia este mic. Deşi, cum spuneam, există 
stângăcii în a o transmite, aceasta se bucură de un areal tot mai 
lărgit.

Chiar şi venirea pe lume a unui nou-născut este însoţită de 
mită. Moartea, în schimb, mai rar. Se moare, de obicei, natural. 
Da'-ngropatul...? Locul de veci...?

Singura cale de recuperare a mitei este, ca tot prin 
intermediul ei, să ajungi sus pus, astfel încât primirea ei înapoi să 
nu se lase aşteptată.

4. Reporterul special în teren
în acest caz, fauna este foarte variată. Ca să mergi, spre 

exemplu, în Irak, trebuie să fi sfrijit iar prin nume şi prenume să-ţi 
alunece diminutivele. La calamităţi, înzăpeziri, cutremure, inundaţii 
trebuie să fii femeie, să ai gluga pe cap şi să aştepţi intrarea în 
direct până ce-ţi sucombă gramatica.

în ambele cazuri este necesar să vorbeşti mult şi fără rost 
despre lucruri banale iar în decor să se poată observa mutrele 
câtorva oropsiţi culeşi din făgădaie, să dea bine pe sticlă.

Cei mai norocoşi, prind un sezon estival şi, de pe malul mării 
descriu live unduiri de tanga în jocuri stupide de adulţi precoce.

Riscurile meseriei sunt inerente. Oriunde-ai fi îţi pot fi sparte 
atât capul cât şi camera. Camera, de regulă, nu se impută.

5. Mersul la supermarket
Nivelul crizei este invers proporţional cu prezenţa populaţiei 

în magazinele mari. Deseori, se împinge căruciorul cu doar câteva 
tuburi de hârtie igienică şi câteva seturi de ciorapi bumbac free, 
sute de metrii. Stai cu ochii-n patru să observi cunoscuţi şi să fi 
observat. La ieşire, înfunzi vreo patru mici şi pleci mutilat de 
plăcerea shoping-ului. Acum, tot mai des, poţi cumpăra lapte din 
acelaşi ioc cu cel de unde cumperi cuie şi şampon la plic.

De asemenea, dacă ai noroc, întâlneşti şi o tipă cu 
tensiometru şi cântar care te convinge că tocmai ai păşit în alt grad 
de obezitate şi că tensiunea-ţi face inima să zburde.

Pleci liniştit. N-ai ratat nimic. Doar câ te s im ţi... ratat.
6. Consumul de lucruri inutile
în rândul tinerilor, mai ales, vizita la Fast food şi consumul 

unor gogoşi însângerate în ketchup şi maioneză este esenţială în 
păstrarea demnităţii într-un colectiv. Elevii, sosesc în clasă cu 
amalgamele respective şi simţi parcă cum mustesc E-urile în toată 
splendoarea. Nu că noi, cei copţi la minte, am fi mai responsabili! 
Mergem şi cumpărăm tot ce-i la promoţie. Tot ce-i „3 bucăţi plus 
una gratis” . Mâncăm pe apucate şi ne culcăm pe săturate. Doar 
colesterolul stă treaz. Şi ne mirăm apoi că unii dintre noi pleacă 
subit. Păi, trişăm până şi moartea!

7. Ţigănizarea în masă
Nu se poate realiza decât dacă este materie primă (şi, este!) 

Procesarea ei e dificilă, dacă nu cumva imposibilă. încercând să-i 
culturalizăm ne-am trezit infestaţi de tot felul de State de România. 
Noi le-m dat drepturi, ei ne-au dat manele. Europa ne-a ridicat 
vizele, noi le-am dat tribut etnia ce ne asigură cinstea şi onoarea.

’liy  WJIirarnsgm - m  protejaţii noştri. Ei se 
înmulţesc, noi nici măcar nu ne adunăm.

Cred că viitorul ne va surâde doar celor care ne-am născut un 
pic mai bruneţi. De-aceea, vă rog, când veţi fi mulţi, confundaţi-mă 
cu voi! Restul, nu cred că-mi va fi greu să-mi însuşesc!

Aşadar, fiţi optimişti! N-ajută la nimic!
G rigore C otu l

I n  s ă n ă t a t e a  d u m n e a v o a s t r ă !

Dacă până acum, tu, cetăţean român cu drepturi depline 
şi cu asigurare medicală plătită la zi, nu aveai norocul (sau 
nenorocul) să te îmbolnăveşti în primele zile ale lunii (înainte de a 
se termina plafonul pentru „compensate”), îţi plăteai din buzunar 
medicaţia, acum poţi răsufla liniştit: nu numai că nu vei avea 
compensare la medicamente (oricum cele care te-ar ajuta cel mai 
mult nu se regăsesc pe lista celor compensate), dar dacă nu 
prevezi cu cel puţin trei zile înainte că ai să te îmbolnăveşti, nu ai 
nici o şansă să fi măcar consultat de medicul de familie. Cu puţin 
noroc, s-ar putea să te consulte contra cost, iar dacă şi numărul de 
consultaţii plătite s-a epuizat, eu zic să te rogi lui Dumnezeu, poate 
se îndură de sufletul tău, căci bunătatea lui e mare iar dacă o fi să 
treci la cei eterni, păi ce mod mai creştinesc de a păşi în împărăţia 
cerului decât cu o sfântă rugăciune pe buze...? Şi n-ar fi rău să te 
pregăteşti din timp (oricât ai fi de tânăr) pentru întâlnirea cu 
Creatorul: să-ţi agoniseşti un coşciug cât mai elegant (după cum îţi 
permite bugetul), o pânză albă şi, după obiceiul locului, o păioară 
brodată, „cingeauă” şi prosoape pentru cei ce te-or căra respectiv, 
conduce pe ultimul drum, căci, cu noile legi din Sănătate, nu se ştie 
niciodată ce se poate întâmpla.

Dar planurile divine nu ie poate nimeni şti: nu ţi-o fi sunat 
ceasul sau mai ai păcate de răscumpărat pe lumea asta, aşa că, 
dacă ai febră 40 sau te-o fi luat un junghi insuportabil pe ici pe colo, 
fă-ţi o programare peste cel puţin trei zile, aşa, pentru orice 
eventualitate, căci poate oricum n-o să mai ai nevoie de ea. Dacă ai 
noroc durerea va trece de la sine ori poate te vindeci cu leacuri 
băbeşti, că, vorba aia, sunt mai naturiste, ori, dai „ortu' popii” şi 
atunci nu te mai doare nimic.

Sigur câ cei din jurul tău se vor agita şi, făcând cu o „deosebită 
nesimţire” abstracţie de încercarea Ministerului Sănătăţii de a face 
economie la buget, văzând că boala (care la început poate 
necesita doar un banal antibiotic) se agravează, vor suna, repet, cu 
un „tupeu extraordinar” la ' /& .  Va veni probabil o Salvare (dă 
Doamne una corespunzătoare!), care va constata fie câ ai intrat în 
comă din cauza febrei netratate, fie că apendicele ţi-a perforat 
deja, f ie ... data şi ora decesului.

Dacă te încăpăţânezi să mai respiri când sosesc, vor fi 
obligaţi să te transporte la cel mai apropiat spital, unde un medic de 
la Urgenţe va fi, sper eu, obligat să te consulte şi să te transfere într- 
o secţie specializată în conformitate cu suferinţa ta ca bolnav 
(repet, asigurat!). Este bine să fie prezent şi un membru al familiei,

pentru că, cel mai probabil, spitalul nu are medicamente şi vor 
trebui urgent cumpărate de la farmacie, că, vorba aia, eşti asigurat 
cu asigurarea plătită la zi. Să zici mersi dacă ai norocul să împărţi 
patul de spital cu vre-un eventual coleg, dacă se poate, nespălat şi 
cel puţin mirositor, dacă nu împuţit de-a dreptul.

Acolo, poate ai norocul ca medicul specialist să constate că ai 
avut o banală criză biliară şi suferinţa ta dispare ca prin farmec 
după ce o asistentă bătrână, în prag de pensionare, cu multă 
experienţă şi mână grea îţi face un no-spa injectabil (căci 
asistentele tinere sunt păsări rare: fie preferă să îngrijească câte un 
moşneag în străinătate, fie devin profesoare de orice, câ, vorba 
aia, numai cine nu vrea nu poate face azi un Spiru, fiindcă a trăi din 
salariul de asistent în România, nici nu se poate pune problema).

îmi place optica ministerului: de ce să te consulte medicul de 
familie şi doar dacă e cazul să te trimită la spital, când te poţi plimba 
frumos şi nu prea ieftin cu Salvarea, care, poate, ar fi mai utilă 
oriunde altundeva (poate la un accident de circulaţie, că aşa-i 
unde-şi bagă necuratul coada, parcă-s din ce în ce mai dese şi 
astea...).

Dacă, în schimb, ai nenorocul să nu fi fost o alarmă falsă, şi ai 
nevoie, Doamne fereşte!, de vreo intervenţie mai complicată, o 
analiză mai sofisticată, o operaţie, ceva, abia atunci poţi să guşti cu 
adevărat plăcerea de a fi asigurat medical în România, cu 
asigurarea plătită la zi. Toate analizele trebuie să le plăteşti, 
operaţiile costă începând cu cea mai uşoară, de la mia de Roni în 
sus, o zi de cazare la spital costă cât una în Antalya la hotel de cinci 
stele şi nici măcar nu asigură, ca acolo, all inclusive şi se 
recomandă să-ţi cumperi costum de astronaut pentru că circulă în 
voia cea bună, prin spitale, tot felul de microbi, bacterii, bacili şi alte 
microorganisme terestre şi, mai nou, poate, extraterestre.

în final, am o singură întrebare (probabil retorică): Domnilor 
miniştrii şi secretari de stat (şi ce mania împăratului Roşu veţi fi 
fiind!) din Ministerul Sănătăţii, credeţi că „minunile” astea de reguli 
şi legi noi şi-au atins, în sfârşit, scopul?

Semenilor mei, foşti şi viitori pacienţi cu asigurarea medicală 
plătită la zi, le transmit următorul mesaj: „Fiţi liniştiţi, asigurarea 
medicală o veţi avea mereu plătită din oficiu (dacă sunteţi angajaţi), 
indiferent de opţiunile şi dorinţele voastre şi, mai ales, să nu 
îndrăzniţi să speraţi în ceva mai bun, pentru că veţi fi dezamăgiţi". 
Dumnezeu să ne ajute!

Adela Cotu l
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D slevid

„ O lecţie”
După cum se ştie în perioada interbelică s-au înfăptuit numeroase reforme, una dintre acestea fiind 

reforma administrativă. Modul cum guvernul a alcătuit reforma administrativă a nemulţumit pe saşi, care s-au 
hotărât să apeleze la rege (făcând apel la originea germană, comună).

O delegaţie a saşilor s-a prezentat la Palat, plângându-se Suveranului că guvernul nu respectă 
drepturile minorităţilor stabilite prin tratatele de pace încheiate după primul război mondial. Surâzând, regele 
Ferdinand a răspuns delegaţiei săseşti:

„Şi eu sunt minoritar, şi cu toate acestea n-am a mă văita de nimic în această ţară. Faceţi şi 
dumneavoastră ca mine!".

Reprezentanţii saşilor, uluiţi, priveau cu ochii întrebători pe rege, neştiind cum să interpreteze 
cuvintele regale.

Pentru a-i lămuri, Suveranul a adăugat:
„Fiţi şi dumnevoastră buni români ca mine, şi să vedeţi ce bine vă veţi simţi fn Ţara Românească!”.
Cu aceste cuvinte audienţa delegaţiei săseşti a luat sfârşit. Reprezentanţii saşilor coborau gânditori 

scările de la Palatul Regal.
Primiseră o frumoasă lecţie de înţelepciune

P.S. Cine are urechi de auzit, să audă!

*Preluat de către Pr. Alexandru Dărăban din: 
Renaşterea, nr. 20, anul III, Cluj, 17 mai 1925, p. 20.

S-au căsătorit 
noiembrie 2009-aprilie 2010

Bazga Cătălin -  Vasile cu Varvari Alexandra -  
Florina

Gaboreanu Liviu cu Mihăilă Crina -  Letiţia 
Boşca Ilie cu Pop Buia Oniţa 
Măgurean Călin -  Gavril cu Bolfă Cornelia 
Juravle loiel cu Deac Lucreţia -Anghelina  
Bazga Toader -  Dorel cu Candale Anca 
Hodoroga Cifor cu Bolfă Antonia -  Florina 
Ureche Aurel cu Varvari Victoriţa 
Cărbune Gavril -  Ioan cu Şofroni Doina 
Latcolic Florin -  Ionel cu Flămând Daniela -  
Ioana

Casă de piatră!

Au decedat 
noiembrie 2009-aprilie 2010

Rus Paraschiva -  76 ani, Raţiu Virgil -  67 ani, 
Cârceie Filon -  57 ani, Ureche Maria -  77 ani, 
Luchi Docea -  69 ani, Raţiu Elisabeta -  67 ani, 
Avram Victoria -  91 ani, Roman Mihai -  64 ani, 
Dumitru Maria -  85 ani, Pui Ciril -  67 ani, Micle 
Mina - 79 ani, Candale Augustin -  70 ani, Pop 
Aurelia -  78 ani, Andronesi Vasile -  86 ani, Borş 
Ionel -  79 ani, Lorinţiu Alexandru -  75 ani, 
Dumitru Viorel -  63 ani, Hădărău Anchidim -  79 
ani, Mureşan Vasile -  76 ani, Borş Gavrilă -  86 
ani, Buia Maria - 67 ani, Rebrişorean Ioan -  73 
ani, Mihăilă Reghina -  82 ani.

Dumnezeu să-i odihnească!
Ofiţer de stare civilă 

Clara Raţiu
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ORIZONTAL: 1) Cel mai mare orator al antichităţii (384- 
322 Î.Hr.) despre care se spune că era peltic şi că gesticula în 
timpul vorbirii, iar pentru a-şi elimina aceste defecte, 
declama, pe ţărmul mării, cu o pietricică în gură iar deasupra 
umerilor avea o sabie ca să-l înţepe dacă îi ridica; ajungând 
un model de conciziune şi simplitate în arta de a vorbi 
frumos, 2) Unde, încotro (reg.) - Se spune că a fost cel mai 
înţelept rege al evreilor, trăitor cu 1000 de ani înainte de 
Hristos, şi care ne sfătuieşte astfel: "Cât e de bună o vorbă 
spusă la locul ei". 3) Măiestria de a vorbi - Mare dramaturg 
francez (Jean-Baptiste: 1639-1553) care, despre 
adaptabilitate, se expimă astfel: "Cu lupii înveţi să urli", 4) 
Oraş belgian, a primit statutul de oraş încă din 1185, atestat 
la 721, nod feroviar şi rutier, port fluvial, aşezat pe stânga 
fluviului Meuse - La capăt de drum. 5) Părere (mai mult sau 
mai puţin întemeiată) - Secol. 6) Capul lui Gigi! - Celebru 
nume feminin din romane de Tolstoi, Duiliu Zamfirescu etc. 
7) Afirmaţie - Scriitor şi om de stat roman (4 Î.Hr. - 66 d.Hr.) cu 
următoarea reflecţie despre oratorie: "Vorbirea adevărului e 
simplă". 8) Persoană mult mediatizată şi des întâlnită pe 
ecranul marele şi mic - Numele dat plopului alb în Provense 
(Franţa) 9) Aici (mold.)-Aşaptesprezecea literă a alfabetului 
românesc - Sunt. 10) Scriitor şi gânditor politic (Nicola: 1469- 
1527), autorul cărţii "Principele". 11) Filosof francez (1868- 
1951), părintele sublimei maxime: "Surâsul este 
perfecţiunea râsului... Surâsul cere surâs” - Inventatoarea 
gerovitalului(Ana),

VERTICAL: 1) Conversaţie între două sau mai multe 
persoane sau personaje - Punct de trecere. 2) Poet tragic 
grec (480-406 î.Hr.) care ne atenţioneată astfel: "înţeleptul 
are două limbi: una pentru a spune adevărul, alta spre a 
spune ceea ce este oportun" - în sală! 3) Unul din cei patru 
evanghelişti care despre defectele omului predică astfel: 
"Vezi pariul din ochiului fratelui tău, iar bârna din ochiul tău nu 
o iei în seamă" - Formulare pentru precizări suplimentare! 4) 
Localitate din Italia - Prefix cu înţelesul de egal. 5) Bis! - Una 
din cele mai strălucite minţi ale omenirii, autorul teoriei 
relativităţii (Albert, 1879-1955). 6) încă un corp geometric 
preluat de arhitectură - Erou legendar, considerat părintele 
gintei latine. 7) Prefix cu înţelesul "cerb" - 365 de zile - Prima 
doamnă a lumii. 8) Periculos - General şi om politic 
portughez (Antonio dos Santos Romalho, n. 1935), 
preşedintele Portugaliei între 1976-1986. 9) Poet naţional 
(Mihai, 1850-1889), care la tema noastră, ne comunică prin 
timpi: "De vorbiţi mă fac că n-aud,/Nu zic ba şi nu vă laud" - 
Bile! 10) Râu din Rusia - Ageră şi pricepută. 11) Cel mai mare 
compozitor român (George, 1881-1955) - Măgar.

DICŢIONAR: IUA, AUBA, AGNA, ENEA, ELAF, ONIA

Dezlegarea careului Hristos a înviat!: ISUS HRISTOS- 
NECO-IEHOVA-TPE-GUH-BAN-ETNIE-US-LA-LUICAN- 
IU-T-IACOB-BORDO-GG-NATAN-la interjecţia lui 7 
orizontal/9 vertical lipseşte un punct negru-AS-ElAO-ER- 
ON-NN-MAG-ASIA-TTB-BETLEEM-AARON-EBAL.

MACAVEI AL. MACAVEI
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Lui Ioan Seni
(scrisoare întârziată)

Regretând că starea sănătăţii nu-mi permite efortul deplasărilor, vreau să mă aşez 
măcar cu sufletul lângă Dumneavoastră, cei care-l sărbătoriţi pe Ioan Seni, preşedintele 
Despărţământului Năsăud al ASTREI, cu prilejul ieşirii la pensie.
Să spunem încă odată cu bătrânul Horaţiu: Eheufugaces labuntur ani!... Cum se scurg anii 
în fugă!

Sărbătoritul face parte dintr-un corp didactic de elită.La urma urmei, demnitatea şi 
reputaţia unei comunităţi, a unei instituţii, o dă formula morală a oamenilor ei.Şi Ioan Seni 
a ştiut şi ştie că fiecare valorăm atâta cât am dăruit, nu cât am primit. Şi mai ştie că binele nu 
stă în mult, ci în bine stă multul...

Deservind cu sârg şi cu pasiune, până aproape de înălţimea eroismului cultural, nu 
numai urbea grăniţerească ci un întreg ţinut, ba mai mult - o ţară, el a rămas şi va rămâne 
fidel unui crez, păşind pe urmele marilor cărturari năsăudeni. IarNăsăudul nu duce şi nu va 
duce niciodată lipsă de modele...

De nenumărate ori am parcurs împreună, cu emoţii, itinerariile ASTREI noastre 
nemuritoare, mereu în linia întâi a vredniciei astriste, ani şi ani, ducândfaima Năsăudului 
legendar; colaborând cu intelectuali de aleasă omenie şi competenţă: primarul Dumitru 
Mureşan, Romulus Berceni,directorul Dorel Alexandru Coc, Grigore Marţian, Ion 
Lăpuşneanu, Radu Nistor, Gheorghe Pleş, soţii Mititean ş.a.

Un alergător de cursă lungă, i-am spune, implicat cu pricepere în toate demersurile 
culturale ale ţării Năsăudului şi nu numai.

Cu valenţele sale de cercetător a devenit, iată, om de ştiinţă, analist cultural.
întotdeauna cu voie bună, cu zâmbet molipsitor, organizator fără cusur, mereu

Ioan Seni, Preşedintele DespaitamSntulul Astrei Năsăudene

optimist şi înarmat cu tact şi răbdare, 
cu inteligenţă nativă mereu cultivată, 
înzestrat cu un subtil simţ al 
umorului, cu putere de muncă 
pilduitoare, ştie să fie totdeauna cel 
dintâi.

ASTRA l-a născut parcă a doua 
oară, l-a perfecţionat în specialitate, 
l-a făcut şi literat, şi orator şi, mai 
ales, Om şi dascăl.

Fie ca pensionarea, pe care i-o 
dorim cât mai lungă, să-i aducă lui 
şi familiei sale numai soare şi 
sănătate.

Maieru 16. VI JOI O

Cu statornică preţuire şi devoţiune 
sinceră

Sever Ursa

Zâne, Sânzâiene şi Cosânzene
în universul de discurs năsăudean m m o

Semnificaţia numelui Zâne

Pentru a cuprinde într-o privire de ansamblu semnificaţiile 
sărbătorilor de Sânzâiene (24 iunie, solstiţiul de vară) ar trebui 
să avem în vedere datini, obiceiuri şi credinţe cu privire la 
Zâne şi Sâmzâiene (Ioane - Simioane), Cununa de 
Sânzâiene (Iarbă de Sântu Ion), Săritul peste Foc de 
Sânzâiene" (Focurile Sfântului Ion sau Săritul/Jocul de 
Drăgaica), Făt Frumos şi Ileana Cosânzeana etc.

Afirmăm că tema zânelor este elementul de recurenţă în 
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comuniune de către vorbitori şi ascultători - poate constitui 
criteriul de validare al discursului însuşi.

Cuvântul Zeu, dial. Dzău, gr Theos, lat. Dens era - până nu 
demult - folosit în mod obişnuit în rostirea dzeu, dzău - în 
graiurile nordice, respectiv zeu, zău în graiurile sudice. Prin

complinire cu pronumele de politeţe - dial. dumne-sale, 
dumne-lui şi cu apelativul vievodal - Jco[I-uo], domnia mea s-a 
impus norma literaă în limbaj - Dumnezeu, dial. Dumne-Dzău, 
cf. "Dzăulu'Dumne-Dzău! :

Ion Budai-Deleanuexprimă un punct de vedere corect, 
cităm:

„Vreme ar fi să începem odată a ne cunoaşte limba şi a 
vorbi cum să cuvine. Cuvântul acesta, Dumnezieu, este 
îmbinat din doao cuvinte adecă domnu si zieu, ca când ai zice 
domnu zieu. Deci acea ce au zis latinii deus, noi românii trebue 
să zicem zieu şi ce zic ei dominus deus, noi zicem dumnezieu. 
Acum dar' pre adevăratul zieu noi bine numim dumnezieu, 
pentru ca să-l osăbim de toţi alţii ziei a păgânilor. însă rău foarte 
au obicinuit tălmacii cărţilor besericesti, a numi ziei păgânilor 
bozi, cu cuvânt împrumutat de la sloveni, având numele 
strămoşesc zieu. Mai bine au nimerit unii zicându-le zâni, 
precum Dosifei la Vieţile Sfinţilor” (Budai-Deleanu, 
2004:49).

în graiul năsăudean folosim expresiile pesemne şi de-o 
seamă, cf. engl. thesame'acelaşi cu', atunci când recunoaştem 
în mod intuitiv, recunoaştem firea sau modul de a f i  al cuiva 
manifestându-se prin altcineva sau în altceva. Sâmnion, 
Sâmmedru, Sâmpetru, Sâmgeorz etc. sânt, pesemne, de-o 
seamă cu Dumnezeu, adică sânt sfinţi şi prin aceasta "ajutoare" 
ale lui Dumnezeu. Poate şi de aceea Dumnezeu - mai totdeauna
- "coboară" pe pământ "însoţit" de Sfântul Petru sau de ceilalţi 
sfinţi.

Una din modalităţile gramaticale care este folosită intuitiv 
în vorbire pentru a marca apartenenţa la o clasă generică pe 
baza unor trăsături imanente, aşadar, ţinând de "firea" sau 
natura lucrului ca atare este adăugarea sufixului -na (morfem - 
semnificat instrumental) la cuvântul temă (radical), cf. rom. 
grâu'hrană' - grâne; [cea care poartă] coadă - codane; [născute 
în] Maieru - măierene; a păţi - păţâfie - păţanie etc.; lat. 
panis'pâine-potenţa cea spre fiinţă', diana'zână - putere 
zeiască' etc.; germ. hause - hausen(e), verbe germ. la infinitiv 
sprechen(e), (ich) kene şi inf. kenen(e) etc. (Cărbune,

2010:126). Acest procedeu instrumental cu funcţie de 
modificator lexical (Coşeriu 1989/2009:293) stă - în acest caz
- la baza constituirii de clase lexicale - nume generice 
(colective), de tipul celor mai sus enumerate.

Consideraţii lingvistice aprofundate se pot dezvolta 
(Borcilă, 2009) - dar nu este oportun în contextul de faţă - pe 
baza lingvisticii integrale sau coşeriene, astfel cum această 
disciplină este predată în cadrul Centrul de studii integraliste 
„ Eugeniu Coşeriu ” din Cluj-Napoca. Vom spune doar că acest 
centru sau şcoală are drept mentor pe însuşi maestrul Eugeniu 
Coşeriu şi - spunem noi în calitate de discipol al şcolii clujene - 
are drept creator defacto pe prof. Mircea Borcilă.

Legat de subiectul nostru afirmăm - în ce ne priveşte - că 
oricând (între)vedeâ cineva puterea sau coprezenţa de 
(dumne)dzei se vorbea despre dzene, dzăne, dzăne, lit. zâne 
sau mai corect despre ceva ca fiind de-o seamă, pesemne, cu 
(dumne)cfeeu, altfel spus Sâmdzdne sau Sâmdziene. Se 
subînţelege că a intui sau chiar a "recunoaşte" - pe cont propriu, 
desigur - coprezenţa cu/de (dumne)zeu nu înseamnă în nici un 
caz "politeism" sau "panteism", chiar dacă denotaţiile în graiul 
autohton (protoromân) se fac prin nume precum: Sâmzâiene, 
Sâmnion, Ursitoare, Joimăriţe, Crăciun, Moş Ajun, 
Sâmmedru, Sâmgiorz. Rusalii, Ispas etc.

îl cităm în sprijinul argumentaţiei noastre tot pe ardeleanul 
Budai-Deleanu cu "definiţia" numelui zănă:

„Zână. Cuvântul acesta va să zică zi'ea(sic!) sau ca cum ai 
zice dumnezieoaie " (Budai-Deleanu, 2004:19)

Termenul Zâne are astăzi 'valori' gramaticale stabilite prin 
distincţii funcţionale, respectiv prin categoriile gramaticale de 
număr (plural) şi de gen (feminin), dar în protoromână numiri 
sau clase generice precum zâne, grâne, stâne, matroane 
patroană a casei', colne-colnice-coline etc. funcţionau ca 
termeni nemarcaţi sau "extensivi", adică nu erau nici singular 
sau plural, nici masculin sau feminin

-continuareînpag.2-
Viiuţ Cărbune
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în universul de discurs năsăudean
Zâne sânt Zorile care vin "în graba" zilei să înalţe la cer 

sufletul celui adormit, zâne sânt şi Ursitoarele care se lasă prin 
hornul casei la leagănul celui nou născut, iar tot ceea ce este 
"de-o seamă" sau co-prezent cu zânele este denotat prin co
sânzene. Sânzâiene Cosânzene sânt, aşadar, sufletele încă 
"nepereche" i. e. necununate visate de feciorii ajunşi în 
"floarea vîrstei" sau la "pragul" Cununii de Sânzâiene.

Tot zâne numeşte Budai-Deleanu şi inspiraţia sau harul 
creaţiei, în opera citată mai sus, respectiv:

„Precum s-arată la mithologhia elinilor, musă va să zică 
ştiinţă, sau mai vârtos zâna aflătoare de ştiinţă. Elinii cinstea 
noao muse, precum: Clio, Euterpe, Thalia, Melpomene, 
Terpsihore, Erâto, Polimnia, Urania ţi Calliope, care toate s-au 
zis ziele sau zâne, născute de Joie (sau Zevs) şi fecioare 
viergure, de musică şi poetică aflătoare" (Budai-Deleanu, 
2004:17).

în ţinutul istoric al Năsăudului femeile curate şi bine- 
credincioase adeseori invocau puterile dumnezeieşti ale 
zânelor, prin mijlocirea Maicii Preacurate, în descântece- 
rugăciune, astfel cum citim în studiul lui Lazăr aăinean 
(“ăinean, 3003:55):

„Nastasia Pantelimon Lari din comuna Salva", 
îndeplinind ritualul descântecului este încredinţată de Maica 
Preacurată astfel: „Nu gâni (gândi) nimica N., c-om lua cruşe 
de bosîioc în mâna dreaptă, în oală nouă şi apă neîncepută ş- 
om strânge Dzânele, Bunile, Vântoasele, Frumoasele. ai ele o 
vinit tare şi vârtos cu puterea lui Hristos".

„M arta Tihoaie din Râbra-M are, lângă Năsăud", este şi 
ea încredinţată astfel: „Nu te cânta N..,. nu te văita, c-om 
strânge Dzânele, Bunile, Tarile. Frumoasele, în cercala roşă 
încerca-le-om, în steblă de bosâioc mătura-le-om, în rază de 
pânzăturâ21 lega-le-om, şi acolo mâna-le-om în trâmbîii 
câmpilor, în vârvii munţilor", unde la nota 21 (pănzătură) se 
precizează: „Haină femeiască, care seamănă cu fotele dinainte 
ale ţărancelor: rază dungă sau vârstă dintr-însa."

Coprezenţa "dumnezeiescă" a zânelor în anumite locuri 
din hotarele năsăudene a fost statornicită prin cuvinte - numiri 
de locuri (peşteră, părău, prelucă) - precum: Peştera lui 
Zalion de la Gersa, dial. Jd'iabul lui Dzalion (galerii de 
16,107 km, adâncime de 461,6 m -cea mai mare diferenţă de 
nivel din România); Peştera Zânelor de la Rebra, dial. Grota 
Dzăhilor (galerii de 4,269 km, adâncime de 110 m, peştera cu 
coeficientul de ramificaţie cel mai mare din România); Tăul 
Zânelor de la Colibiţa - situat între Vârful Bistriciorul - 1980 
m şi Vârful ţiganca - 1596 m, pe Izvorul Colbului; Părăul 
Zânului, Părăul Zânei, Poiana Zânelor de la Valea Mare - 
pe Măria Mare, în hotarul comunei aanţ.

Fata de M âier - 0  Zână din soare 
Dintre toate colindele cu tema zână'dumnezoaie', cele din 

ciclul Fată de Măier (Mioriţa) plasează întregul discurs 
"folcloric" sub patronajul Celui Preamalt reprezentat prin 
Fata de Mâier - „O zână din soare, Făr-de-asemănare" 
(Mocanu, 2007:483); „în zona Bistriţa-Năsăud, Fata de maior 
apare în piesele [10 ocurenţe]: 162, 164, 165, 166, 167, 168, 
169,170,174 şi 175 (Mocanu, 2007:83).

O colindă de Crăciun din Maieru, cântată în copilărie de 
către mama mea, începe astfel:

»Sus la munte 
Haileroi, leroi Doamne, 
fată de maior[se repetă]
Tri păcurăraşi 
Şi naintea lor 
Fată de maior.
Cel mai mic a zis:
-Haideţi să o luăm 

Originea: M aieru , Bistriţa-Năsăud; Informator: 
neprecizat; Culegător, data: Olimpiu Barna, neprecizată; 
Apărut în Olimpiu Barna, Veselie, dor şi jale. Folklor cules 
din comuna grănicerească Maieru -judeţul Năsăud, 
Sighişoara, 1944, p. 131; Observaţii: a. Textul a fost reprodus 
în Fochi, Mioriţa, 1964, Trans. 34 d., p. 577; b.Ed. I - n . 143« 
(Mocanu, 2007:311).

Colindele Fată de Măier (Mioriţa), Dealul Mohului, 
Meşterul Manole şi Toma Alimoş sânt imnuri sau incantări 
liturgice rânduite ca atare în tradiţia religioasă precreştină - 
tradiţie întemeiată pe credinţa zalmoxiană în nemurirea 
sufletului (Cărbune, 2010:118).

Num ele fă t  | fa tă  din co lindă desem nează 
o'/acort'cunoscător-ofîciant de cele dumnezeieşti' (theo- 
aeene[kene] - cf. teo/dzeo/dzeu/zeu, dum ne-zeu'; 
aeene'cunoaştere' -etimologia noastră).

întreaga procesiune a colindei este, credem noi, o slujbă 
precreştină menită a consacra în frăţie-călugărie (monahism) 
un novice mai mic şi mai străinic, dar recunoscut de cei mari 
drept mai ortoman, adică mai cu har şi mai drept. O asemenea 
slujbă - păstrând perspectiva cultural-religioasă - se petrece şi 
astăzi la tunderea în monahism, însoţită de cântarea „Braţele 
părinteşte, sub mantia naşului de călugărie (Ciachir, 
2004:19). Mirenii de rând vorbesc despre această slujbă astfel' 

„Maică, dacă cineva nu are lumânare pe patul de moarte

dar a ţinut una la o călugărie i se socoteşte ca şi cum arfi avut 
!" (Ciachir, 2004:19).
în colindă cei trei ciobănei sânt, aşadar, fraţi prin faptul că cel 
mai mic - ajuns în frăţia de călugărie - "moare" în numele 
vechi şi "se naşte" în nume nou, conform rânduielii monahale - 
„Cum te cheamă,frate ? "(Ciachir, 2004:29).

Fătul (Fată) de Mâier este sinonimul dialectal pentru 
diăc sau diacon 'cunoscător de cele sfinte', altfel spus 
ieromonah sau preot călugăr al vremurilor precreştine, în 
colindă se afirmă că fata de Maier [fătul] este - „O zână din 
soare / Făr-de-asemanare (nr. 19 şi 20), amintindu-ne de Sora 
Soarelui şi-a Pământului din variantele haţegane [ale 
Mioriţei]" (Mocanu, 2007:48).

Atribute ale Zânei | Zânului sau Fătului | Fetei de Maier, 
invocate în colindă:

- patronează întregul ritual de suire şi scoborâre a 
sufletelor păstorite de "cei doi mari [care] sânt veri primari" şi 
de "cel mai mic [care] ] îi străinic, cf. "cel mai mic îi strin /  
strinăşel/ străine (Fochi, 1963:385);

- este întotdeauna „mai 'naintea lor”, dar nu doar în 
înţelesul spaţial, cum s-ar crede din context, ci în primul rând 
"în timp"; în Colinda de Cunună a grâului zânele Sora 
Soarelui şi Sora Vântului îşi dispută - în plan filozofic-religios
- tocmai primordialitatea;

- este idealul desăvârşirii, astfel cum rezultă din însuşi 
înţelesul de zăn \ zână, din faptul că este mai 'naintea tuturor şi
- mai ales - din îndemnul făcut întotdeauna de cel mai 
ortoman; „ Haideţi să o luăm!'

- fătul | fata de Maier - aidoma zânelor ursitoare la naştere
- înşiră 'deapănă' baierul, adică soarta omului.

Denşirarea celor trei fire ale firii, aşadar, întremarea firii 
ca frâu liber sau baier, astfel cum prezic zânele ursitoare se 
poate recunoaşte în denotaţia expresiilor dial. : "omul o duce 
cât îl mai ţin bâierele" sau, la moartea cuiva "s-o scurs, s-o 
gătatmosorelul".

Baierul se întrevede a fi cheia înţelegerii viziunii 
antropologice dezvoltată în colindă, astfel cum se afirmă în 
numeroase variane, cităm:

„Ş-o fată de maier / Cu-n focat de baier";
„Ş-o fată de maier / C-on pustiu de baier "j 
„Fată de maier/ Cu galbân baier";
„O fată de maier/Cu cel drag de baier"

(Fochi, 1964:ibidem);
sau:
"Pe cel plai de munte 

Merg oile-n frunte.
Dar 'naintea lor 
Cine mi-şi mergea?
O fata de maier 
Cucei drag de baier.
Dar în urma lor 
Cine mi-şi mergea ?
Nouă ciobănei,
Frăţiori de-ai ei.
(Coroieşti, Hunedoara, 1963)"
(Mocanu, 2007:44)

Brâul sau baierul cu care este împreunat preotul pentru a 
săvârşi liturghia este numit în cele mai vechi texte biblice 
cuvânt, în fapt legământ - urmare traducerii ad literam din gr. 
eiiăîo, logos'cuvânC conform:

„5. Şi luând veşmintele, vei înbrăca pre Aaron, fratele tău, 
şi haina-cea-pănă-gios şi cea-preste-umăr şi cuvîntul, şi vei 
preuna acesta, cuvîntul, cătră cea-preste-umăr" (Biblia 1688, 
Ex.,29,5).

„5.Şi luînd odăjdiile cele sfinte, vei îmbrăca pre frate-tău 
Aaron în odăjdia-cea-până-la-pământ şl în cea-de-preste- 
umere şi vei pune şi cuvântul şi vei împreuna cuvîntul de cea- 
de-preste-umăr", cf. Manuscrisului 45 al Bibliei de la 1688 
(MONUMENTA, 1991:165).

Referitor la înţelesul termenului cuvânt din pasajul biblic 
redăm din sursa citată:

»Sensul 'hoşen' al lui cuvînt nu este înregistrat în DA şi 
nici în alte dicţionare româneşti. Prezenţa acestui sens în ms. 
45, de unde a fost preluat şi în ms. 4389, se explică prin 
calchierea de către Nicolae Milescu a echivalentului grecesc 
(oii) eiiăyîi, din contextul: âîyţoâyo eiiăyîi oţo enl3oâuî (Ex.,
28, 15), tradus în ms. 45 prin : „Vei face cuvîntul judeţelor" 
(vezi mai sus). Gr. (oii) eiiăyîi este un derivat de la eiiăîo a. 
’compte', b. 'raison', c. "pectoral du grand-pretre'. Există şi 
formele eiiăyeio şi euăâyîi"«. (Arvinte, 1991:42)

în colinda Mioriţa legarea sau legământul prin cuvânt 
reprezintă, aşadar, legământul de frăţie monahală.

Un legământ prin cuvânt se petrece şi în ritualul de sfinţire 
al cununei grâului atunci când o fatăfecioară sau un fecior (în 
alte zone) îşi asumă rolul de purtătoare a cununii, chiar la/pe 
locul secerat. Pe drumul de coastă (traseul cununii) pornind de 
la Runc, de pe Arşiţă sau din Porcoaia - cele trei feţe cu 
har'însorite' din hotarul comunei Maieru - purtătoare cununii 
se văietă'vkită' de "greutatea" ce apasă pe umerii săi. 
Sancţiune verbală vine imediat din partea celorlalte fete prin 
întrebarea dojenitoare: "De-ai ştiut că nu-i putea / De ce te-ai 
legat de ea ?", unde rom. a se lega [prin cuvânt] 'a spune prin 
viu grai' cf. rom. logofăt 'cuvântător la liturghie'; gr. eYăâyi 
'spunere-rostire'.

Legea firii este, desigur, învăţătura zalmoxiană despre 
ciclurile suirii şi scoborîrii sufletului pe calea desăvîrşirii, iar 
baierele inimii - în fapt brăie sau legi alefirii - sânt "denşirate" 
pe-ncet de O zână din soare - fată de Maier, astfel cum se 
poate înţelege din colinda năsăudeană, şi nu numai.

Câsânzeana este, aşa cum am precizat mai sus, o 
denotaţie metaforică pentu o fată nemăritată.

Tradiţia locală a fixat printr-o practică milenară cutuma 
cosiţei drept expresie a statutului matrimonial.

în noaptea nunţii cosiţele miresei (cozile lăsate pe spate) 
sânt legate şi înnodate pe vârful capului sub formă de cunună 
(conci) ca însemn al cununiei săvârşite şi consacrate în 
biserică prin aşezarea mitrei pe capul mitrenilor mireni (gr. 
pupa mitra 'cunună'). Din acest moment femeia măritată nu 
îşi va mai purta părul lăsat pe spate decât, prin excepţie, la 
jelirea rudelor decedate.

Pentm a face relevantă datina cosiţei ne referim la un fapt 
cunoscut de măierenii mai vârstnici. O "crima" de 
lezmajestate (jignire profundă adusă unei persoane) a săvârşit 
Ana Bumbu (Bâjoaia) - buna noastră adoptivă, Dumneze s-o 
odihnească - prin tăierea cozii unei fete nevinovate. Gestul ei 
nesăbuit şi nejustificat moral - de altfet tipic pentru 
personajele rebreniene cu obârşie măiereană - a fost

-continuareînpag.3-

Ilene Cosânzene - Crăiese pe pământ



Pag. 3 Anui XV, nr. 4 (91), august 3010 CUIBUL VISURILOR

Zâne, Sânzâiene şî Cosânzene -urmare din pag. 2 - 

în universul de discurs năsăudean
"răscumpărat" în lege prin plata unui "loc de cinci cară de 
fân", astfel cum îmi spune, depănând amintiri, mama mea - 
Maria Cărbune.

Urările pe care le rosteşte starostele - peţitor de seamă al 
comunităţii - la nunţile tradiţionale ale măierenilor „cuprind 
minunate portrete în versuri ale miresei, ele amintind de 
portretele zânelor din basme, din care, de altfel, împrumută 
unele imagini: „Numele ei e Ileană / Seamănă c-o 
Cosânziană,/ Frumoase pe aici nu sunt / Crăiese aşa pe

pământ" (Păiuş, 2009:476).
Ilenele ajunse în "floarea vârstei" îşi împlinesc prin 

cununie ursita hotărâtă de cea care pare a fi prototipul 
Cosânzenei - Sora Soarelui - astfel cum exprimă Mihai 
Coman, cităm:

»Sora soarelui ne apare nu numai ca un prototip al fetei 
de excepţie, imagine idealizată a frumuseţii feminine, ci şi ca 
divinitate consacrată fetelor; ea le apără (în plan metaforic) 
şi le cere socoteală pentru felul în care şi-au împlinit în viată 
menirea, pe care ea, zână ursitoare, le-a dăruit-o« conform, 
Mihai Coman, Sora soarelui. Schiţe pentru o frescă

mitologică, Bucureşti, Editura Albatros, 1983], că în cultura 
populară, apud (Bot, 1989:17)

Sărbătorile de Sânziene sânt rânduite spre a preamări 
Harui sau Creaţia divină în coprezenţă cu noi.

Feciorii sărind peste foc şi fetele purtând cununiţe de 
sânziene (sânziene de pădure - Galium schultesii, drăgaică - 
Galium vernum) trăind inefabilul sărbătorii vor recunoaşte 
prezenţa Sânzienelor, fie în ivoarele din Bori, în focurile de pe 
Colnice sau de pe Boboşe şi, mai ales, în Feţii Frumoşi şi în

Ilenele Cosânzene cu care se libovesc deo-tnpreună.
Cununile de sânzâiene se aruncă astăzi tot mai puţin 

peste hăizaşul caselor, semn al unei profunde schimbări de 
mentalitate care copleşeşte lumea tradiţională a satului 
năsăudean.

Putem, cu toate acestea, să ne "mărginim" disperarea cu 
gândul că dascăli adevăraţi, fie seniori precum prof. Sever 
Ursa, fie în floarea vârstei precum cei crescuţi sub 
îndrumarea sa, vor şti să păstreze - ducând mai departe - 
autenticitatea şi profunzimea filozofică a tradiţiilor 
năsăudene.
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Viluţ Cărbune

Muzeul „Guibul Visurilor”
Prolog
Maierului i se acordă în memorialistica rebreniană un loc privilegiat prin 

sublinierea rostului adânc pe care răstimpul copilăriei petrecute aici l-a av,ut în devenirea 
lui ca mare scriitor.

Nostalgia cu care cel mai mare romancier român îşi zugrăveşte satul, în 
nenumărate prilejuri, este tulburătoare, fiind subliniată de toţi exegeţii operei sale.

„Maierul revine însă adesea ca o oază de fericire, ca un etern pământ al făgăduinţei. 
Hotarele lui, pe cât de modeste în realitate, se pierd în vis, înconjurând imensa împărăţie a 
copilăriei, tezaurizând cele mai vechi amintiri, poveştile cu balauri şi feţi-frumoşi, tainele 
lumii înconjurătoare, primii prieteni, primele jocuri, cazna şi bucuria învăţăturii şi tot ce se 
leagă de candoarea anilor dintâi.” (Niculae Gheran)

Aşezat la poalele Munţilor Rodnei, a Ineului „cel 
cu zăpada eternă”, Maierul este vatră străbună, ghioc de 
vieţuire românească, satul cel mai de sus „pe drumul care fm '  
vine de la Cârlibaba, întovărăşind Someşul când în dreapta, 
când în stânga”, ca să ne folosim de cuvintele de început din 
„Ion”. Natura Maierului, aspră şi dulce totodată, locuitorii, 
dârzi păstrători de datini şi de grai străbun, înzestrat cu 
amare ori dulci zicale, legende şi balade, şcoala lui 
bicentenară, cunoscută în ţinut prin faima vredniciei 
pedagogice, i-au fost lui „Liviu al dascălului” primele 
imbolduri în drumul creaţiei sale granitice. „Am crescut în 
regiune de munte în deplină libertate. în satul meu nu era 
petic de pământ pe care să nu-1 fi umblat. Om al munţilor şi 
al pădurilor, natura mi-a intrat în ochi şi în suflet de mic 
copil. Valea Someşului, atât de bine cunoscută, în cele mai 
mici cotituri, a fost şi va rămâne pentru mine cel mai frumos 
loc de pe pământ”.

Aşadar, motivaţia înfiinţării aici, în urmă cu peste 
o jumătate de veac, a unui muzeu (27 noiembrie 1957) 
venea, fireşte, pe de o parte, prin impulsul mărturisirilor 
ferme ale scriitorului însuşi, numeroase şi care mai de care 
mai tentante în semnificaţii, încât cu greu să te decizi pe 
care s-o alegi mai întâi. Dar dacă ar fi să ne oprim aici, am

încheia cu această sintetică propoziţie-emblemă: „în Maieru am trăit cele mai frumoase şi 
mai fericite zile ale vieţii m ele.C uvin te-deviză sub vraja cărora copiii cei mulţi ai satului, 
sub oblăduirea dascălilor lor, au creat o anumită instituţie de dor şi lumină, de care se 
vorbeşte tot mai mult. Să trecem pragul, dar, în acest locaş ridicat în inima unui sat-matrice, 
prin strădania sătenilor lui de toate vârstele.

. Ghidaj
Muzeul „Cuibul visurilor”, cu profil mixt: istoric-etnografic memorial, a luat fiinţă 

la 27 noiembrie 1957, din iniţiativa profesorului Sever Ursa prin inaugurarea unei expoziţii 
memoriale prilejuită de cea de-a 72 aniversare a naşterii marelui romancier, expoziţie care a 
avut şansa să rămână ca durabil nucleu al actualului muzeu.

Mica înfiripare de acum 53 de ani avea să se 
îmbogăţească mereu şi să fie mutată de câteva 
ori, până în 1972, când s-a zidit parterul acestui 
edificiu. Era nevoie de spaţiu de expunere, 
întrucât ne gândeam la un muzeu sătesc în jurul 
chipului îndrăgit al unui mare scriitor care aici s- 
a trezit în lume.

în toam na anului 1985, cu prile ju l 
Centenarului naşterii lui Liviu Rebreanu, s-a 
adăugit etajui edificiului prin contribuţia 
comunei şi a unor organe judeţene. S-au 
îmbogăţit colecţiile prin donaţiile familiei 
scriitorului, ale sătenilor, ale multor intelectuali, 
fii ai satului, şi mai ales, ai copiilor celor mulţi ai 
Maierului, satul care pe atunci deţinea recordul 
naţional al natalităţii. Nu putem omite ajutorul 
unor oameni din conducerea judeţului ca: Mihai 
Marina, Leon Hogiu, a unor specialişti de la 
Complexul Muzeal Judeţean: Gh. Marinescu, 
Mircea Prahase, Lazăr Ureche, Florica Pop, 
Comeliu Botoş, Nicolae Gălăţean, Marioara

-continuare în pag.4 -
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Murărescu, regretatul Mihai Martin, Cornel Cotuţiu, Ion 
llieş, atefan Mircea, echipa de constructori condusă de 
Viorel Olar ş.a.

Este semnificativ faptul că muzeul s-a înălţat 
succesiv pe locul din inima satului, loc care i-a fost 
dăruit lui Rebreanu deodată cu investirea acestuia cu 
titlul de Cetăţean de Onoare al Maierului, încă din data 
de 5 ianuarie 1927.

Iată mărturisirea scriitorului în legătură cu 
acest moment al vieţii sale:

Cu ce ocazie v-aţi simţit mai mult mulţumit?
- Când satul Maieru, în care am copilărit, mi-a 

trimis o decizie a Consiliului Comunal, prin care mă 
proclamă Cetăţean de Onoare al Comunei şi-mi 
dăruieşte un loc de casă”.

Aşadar, începând cu data de 27 noiembrie 1985 
muzeul funcţionează în edificiu propriu. Are 9 săli 
spaţioase, fiecare conţinând tematici bine chibzuite, 
marcând cronologic momente şi evenimente uneori

/  Absolvenţii clasei a V ll l -a  A,
> Şcoala Generala Maieru -  1972
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cumplite -  din istoria satului, din cele mai vechi timpuri, 
până în actualitate.

Astfel,Sala I : ..Maierui în m ărturii istorice”
prezintă cele mai vechi dovezi de locuire, cele 
arheologice, istoricul castrului de la Anieş, o ladă de fier 
inscripţionată anul „ 1383”, folosită, probabil, în cetatea 
amintită, apoi primul act păstrat (1440) în care se 
menţionează numele Maierului, apoi ca o prelungire 
periferică a vechii Cetăţi Rodna, Maierui era 
„măieriştea” Rodnei legendare, un colţ al cetăţii 
Anieşului cu piese descoperite de elevii din cercul 
muzeului. Sunt expuse aici şi arme haiduceşti şi alte 
obiecte din timpul Regimentului grăniceresc (1762- 
1851). Un loc aparte au dovezile pustiitoarelor năvăliri 
mongolo-tătare din anii 1241 şi 1717. Episodul tragic al 
fetiţei Dafina Balotă... ş.a.

(va urma)
Sever Ursa

^ iH c a

Sunt fericit

Sunt fericit când tu nu ai lacrimi în ochi,
Când zâmbetul ţi se aşterne pe faţă,
Când visezi pe cineva aproape de tine.
Dar mai ales când visul prinde aripi...

Sunt fericit când citesc printre rânduri 
Despre cei care se iubesc şi se pot îmbrăţişa, 
Despre cei care se pot vedea la fiecare apus 
“i care pot fi mereu aproape unul de celălalt...

Sunt fericit când, totuşi, eu sunt trist,
Când, fară să îmi dau seama,
Simt ceva cald şi sărat în jurul buzelor,
Ceva ce apare deodată cu acel nod în gât...

Sunt fericit când eşti iubită şi dăruieşti iubire, 
Când poţi fi strânsa cu căldură la piept.
Sunt fericit.. . doar pentru că tu eşti fericită,.. 
Chiar dacă nu-ti voi putea fi niciodată aproape...

^  „  vw-' jT ‘ v- ..........-i ^  «■

Ara învăţat

Am învătat sâ zâmbesc
Chiar şi atunci cand sunt la pământ,
Când sufletul îmi plânge cu lacrimi de pelin,
Când inima mi-e îngheţata de atâtea picături...
m învătat că poţi învăţa
Să iubeşti într-un timp foarte scurt
Şi că trebuie să îti dai inima şi sufletul persoanei iubite,
Chiar daca într-o zi ţi le va zdrobi...

Am învătat că toată viaţa nu îţi va fi de ajuns 
Pentru a*i putea arata cuiva dragostea ce i-o porţi,
Mai ales când cea pe care o iubeşti 
Nu va putea fi niciodată lângă tine...

Am învătat câ cei ce caută fericirea 
Nu o vor găsi prea curând sau poate niciodată 
Şi câ pentru a putea fi fericit 
Trebuie doar sa visezi...

Am învătat câ mai intâi trebuie sâ plângi 
Pentru ca apoi sa poţi zâmbi 
Şi câ înainte de a privi soarele 
Trebuie să stai şi sub razele lunii...

Viorel Partene

C-artca

leu Crăciun, Gânduri către prieteni,
Cluj-Napoca, Editura Remus, 2010

La Editura Remus apar "Gânduri pentru prieteni", reflecţii şi reflexii pentru toţi 
cei care se consideră solidari cu autorul. "Una este să compilezi realitatea ( cu talent) şi 
alta este compilarea", spune încă de la început cugetătorul, care ne duce apoi, în paginile 
cărţii, prin gândurile filosofului, ale dascălului, ale scriitorului, ale omului vrednic care 
îşi apără sentimentele de iubire pentru glie: „ patria mea este atât de creştină, încât şi hoţul 
îşi face cruce înainte de a pleca la furat". Icu Crăciun este unul dintre cei mai rafinaţi 
intelectuali ai Văii Someşului, fapt vizibil şi în aforismele dedicate prietenilor. Pentru că 
este foarte greu să găseşti acel sâmbure care spune ceva despre existenţa noastră. Icu 
Crăciun reuşeşte. "Bine este când ajungi stăpân peste mintea şi vorbele tale" spune 
magister, cu înţelepciune: „ cu un singur prieten şi eşti mai bogat". Cât adevăr în sintagma 
„ vorbele simple fac oamenii fericiţi". Cartea musteşte de frumuseţea cuvintelor, de roua 
nepoluată a sâmburelui de viaţă, de dramul de divinitate insuflată cu dragoste. „După ce 
omul a gustat din pomul cunoaşterii şi a primit legea morală, libertatea sa a devenit 
umană", adică Cel de Sus i-a dat putere asupra Cuvântului. Cartea de faţă conncentrează 
reflecţiile scriitorului de-a lungul anilor, aduse acum, ca o ofrandă prietenilor. Un buchet 
binecuvântat precum busuiocul din apa sfinţită. O carte a descoperirilor...

Menuţ Maximinian
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Familiei de prof! în epigrame,

Ea, pro fa, scumpă la-ndem ână... 
El, p ro f celebru, tot de mate, 
Perechea-ntreagă să rămână 
în epigrame nestemate!

Celor doi profi Cotu, amândoi de mate,

O ceartă între profi, la fix:
-„Te derivezi până dispari!”
-„Ar fi de n-aş fi e la x,
Bărbate, ce monom m i-apari!”

Doamnei Adela, în situaţie specială,

Grigore Cotu de se-mbată 
Cu multe epigrame,
Adelo, fii tare bărbată:
<Serveşte-i holograme!>

Unui elev temător de ora de mate cu oricare dintre 
profii Cotu, pe care-i iubeşte,

B8
Cu genunchii stand în Unghi,
Ameţindu-mă cu totul,
Optuzatu-m-a un Junghi:
<Oare, Inima-mi-e Cotu?!>

Bucureşteanul Esilerva Măiereanu 
(ce-1 ascunde pe Vaier Scridonesi Pârcioianu)

Explicaţie
Fiind de mate, nu scriam nimic 

Şi-ntâmpinam mereu pumnii cu ... botul, 
însă de când m-a înţepat un Ic,
Am început si eu să dau cu ... Cotul!

Lui Esilerva

Sunt onorat şi-o spun stând într-un cot 
Că, Esilerva, când m-a lăudat 
Până şi muza-mi şi-a luat-o-n bot:
Creşte cât m asa ori viteza la pătrat!

Noutăţi

Grigore Cotul

Domnul Lazăr Om etiţă, colaborator al 
revistei noastre, absolvent al Institutului 
T eo log ic  d in  B u cu re ş ti, a c tu a lm en te  
masterand al aceluiaşi institut şi pastor în 
capitala Irlandei, Dublin, a trimis Redacţiei 
noastre cea de-a cincea sa carte, intitulată 
„Stropi de rouă divină” (schiţe de predici), 
tipărită la editura „Societatea Biblică din 
România”, din Oradea. îl felicităm şi-l 
aşteptăm la sediul Redacţiei când se va 
întoarce la Maieru. (I. C.)

La rându l său , dom nul A urel 
Partene, din Anieş, ne-a adus la Redacţie cea 
de-a doua sa carte tipărită la editura „George 
Coşbuc” din Bistriţa; aceasta poartă titlul 
„Călătoria pe Urmele Domnului Nostru Isus 
Cristos” şi cuprinde note şi impresii ale 
autorului pe pământul sfanţ al Israelului, dar 
şi multe documente şi fotografii legate de 
atrocităţile naziştilor împotriva evreilor. 
Felicitări, d-le Aurel Partene, şi vă aşteptăm 
la Redacţie! (I. C.)

Icu Crăciun

Tradiţii folclorice măierene

Maieru -  păstrător  ̂de tradiţii şi obiceiuri „ Un popor care nu păstrează şi nu-şi cultivă 
tradiţiile îşi va pierde identitatea".

Păstrător al virtuţilor noastre şi al istoriei, leagăn al 
artei milenare, satul ne e rădăcina, taina şi temelia. Suntem şi 
vom fi întotdeauna neam de ţărani iar literatura ţărănească, a 
transformat sufletul său în aur curat, dar mai atârnă şi de felul 
cum va fi utilizat şi transformat acest aur în valori eterne.

Cu toate că civilizaţia e prezentă în toate ramurile de 
activitate, viaţa în interiorul satului, încă mai pulsează după 
vechile tradiţii şi obiceiuri. Viaţa în mijlocul satului îşi petrece 
cursul după alte reguli şi alte credinţe faţă de 
cea de la oraş. Aici obiceiurile s-au păstrat 
aproape intacte, în special în marile momente 
calendaristice, parcă într-o voinţă de 
neimaginat, neimpusă de nimeni. Toate se fac 
după datină şi obicei pentru că aşa e bine".
Cu credinţă în Dumnezeu, cu tot ce-i al lui 
ţăranul a învăţat secole de-a rândul de la moşii 
şi strămoşii lui să trăiască frumos.

Cei de la oraş pierd tot mai mult 
legătura cu satul românesc, cu tot ceea ce 
înseamnă viaţa acestuia, viaţă care mai 
păstrează încă patrimoniul inestimabil al 
folclorului, portul, datinile şi credinţele 
acestui neam.

Tinerii - luaţi de val - preiau tot mai 
multe obiceiuri străine neamului românesc 
ajungând să-şi piardă identitatea naţională 
rătăcind într-o zonă întunecoasă a nonculturii 
sau aşa zisei „ culturi de cartier".

Ca spectator, niciodată nu vei reuşi 
să trăieşti aceleaşi emoţii şi sentimente ca 
omul simplu de la ţară. în înţelepciunea lui, 
acesta se bucură de lucrurile mai simple şi 
curate spunând şi crezând că sunt de la 
Dumnezeu şi că aşa e bine să trăieşti.

Este imperios necesară întoarcerea 
la tradiţii, la prezentarea lor cu "fală" întregii 
lumi, ca o bogăţie de inestimabilă valoare 
moştenită din strămoşi, afirmându-ne încă o dată în ansamblul 
de culturi europene.

La Maieru se păstrează datini străvechi, de o adâncă 
frumuseţe, datini care se alătură cu strălucire celor mai 
semnificative mărgăritare ale folclorului românesc. La 
măiereni tradiţiile şi obiceiurile folclorice oglindesc concepţia 
oamenilor de la ţară despre ei înşişi, despre femei şi fete, 
despre bărbaţi şi feciori, despre hărnicie şi lene - cu toate 
calităţile şi cusururile pe care le au. Astfel strigăturile la 
şezători, la horă duminica, dezvăluie elementele unui cod etic,

nescris statornicit în timp de multe secole, potrivit căruia erau 
judecate deprinderile bune şi rele - tăcând elogiul primelor şi 
înfierându-le pe cele din urmă. Este prezentă, de asemenea, 
figura muzicantului sătesc -ceteraşul şi instrumentul său. Nu 
lipseşte nici jocul - criteriu de apreciere ( alături de frumuseţe 
şi hărnicie) a tinerilor din medi ul sătesc.

Fiecare sărbătoare creştinească sau calendaristică 
aduce după sine o pleiadă de credinţe şi obiceiuri. Sărbătorile

de iarnă şi cele pascale sunt întâmpinate de fiecare familie cu 
adâncă emoţie spirituală. Altele, în special cele referitoare la 
marile evenimente din viaţa omului (naştere, botez, nuntă) 
sunt aşteptate cu mare fast şi bucurie.

Păstrăm cu drag obiceiuri foarte vechi precum:
„Cununa" - prilejuită de încheierea secerişului;
„Săritul peste foc"- la zi de Sânzâiene;
„Descântatul mirelui şi a miresei";
„Strigătura la găină" - la zi de nuntă;
„Descântatul buhaşului"- la înmormântarea unui 

tânăr (tinere) necăsătorit etc.

Preocupaţi de păstrarea datinilor şi obiceiurilor şi de 
cunoaşterea folclorului local am cules cântece populare, 
strigături de la Jocul satului", poezii populare, colinde din 
Maieru, colecţionând totodată şi costume populare „vechi si 
noi".

La muzeul satului adeseori copiii rămân uimiţi de 
obiectele vechi, de îndeletnicirile şi ocupaţiile măierenilor, de 
"vechiul" port popular - abandonat prea devreme - şi de 

obiceiuri vechi, obiceiuri care astăzi nu 
se mai practică.

Sânt şi întrebări ale copiilor, al 
căror răspuns noi "l-am trăit", iar pentru 
ei devine "folclor", bunăoară - Ce este o 
meliţă ? sau Cum se făcea uleiul din 
seminţe de dovleac ?

Am reuşit astfel să trezesc 
interesul pentru cunoaşterea tradiţiilor şi 
datinilor locale, să dezvolt sensibilitatea 
copiilor şi să cultiv dragostea pentru 
ceea ce este frumos şi plăcut, să-i fac pe 
copii să înţeleagă că ei, la rândul lor, 
trebuie să ducă mai departe „zestrea 
folclorică" a străbunilor noştri aşa cum 
ne-au lăsat-o ei, din generaţie în 
generaţie.

Alături de noi îl avem - în toate 
aceste acţiuni de cunoaştere a folclorului 
local - pe profesorul Sever Ursa, atât cu 
zestrea muzeului Cuibul visurilor - 
adunată de dânsul cu pasiune şi dăruire - 
cât şi cu zestrea sufletească a domniei 
sale.

Sânzienele - săritul peste foc.

Această sărbătoare marchează 
trecerea de la primăvară la vară (gândindu-ne la calendarul 
vechi) iar focul simboliza curăţirea sufletului, curăţirea 
naturii.

Este o datină curată a voioşiei, a vârstei, o probă a 
voiniciei şi a speranţei, un rug aprins de iubire. Se păstrează şi 
se practică şi azi, copiii aşteaptă cu plăcere această sărbătoare, 
îşi fac coroniţe din sânziene şi cu ele pe cap sar peste foc 
pentru a se curăţa de faptele rele.

în ziua de Sânzâiene, dis de dimineaţă, fetele adună

-continuare în pag.6 -

Rebrişorean Maria
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sânzâiene pentru a face coroniţe. Aceste plante, sânzâienele 
sunt culese pe rouă înainte de răsăritul soarelui, pentru că ele 
trebuie sa fie curate, fetele cântând următoarele versuri: 
Fost-am, fost-am prin poiene Şi-am strâns flori de sânzâiene 
Cununiţă-am împletit Tăt cu gândul la iubit Sânzâiene flori 
cu rouă Crescute pe lună nouă Faceţi-vă 
cununiţă Pentru stâlpii din portiţă.
După răsăritul soarelui, feciori din sat 
vin să ajute fetele la impletitul 
cununiţelor. Vin şi ei cântând:
Cucuie, cucuţ bălan, Ţi-am plătit sa-mi 
cânţi pe-uh an Nu ne-ai cântat nici de-un 
ban. Cucuie săca-ţ-ar limba Că m-ai 
despărţit de mândra Că tu pe la 
sânzâiene Ţi-ai bagat clonţul în pene N- 
ai cantat ca ţi-o fost lene.
Seara feciorii aprind focurile prin 
împrejurimile satului: pe Drogomana, pe 
Colnic, la C ru d , pe Hânţoaia, în 
Tutuleasa, în Bori etc. Focurile sunt 
aprinse înainte de a se înnopta, şi abia 
după aceea fetele merg şi ele la foc cu 
coroniţele împletite atât pentru ele cât şi 
pentru feciori. Se sare peste foc pe rând 
câte unul sau in perechi (fată şi fecior - 
drăguţu cu drăguţa). Acolo se cântă, se 
joacă şi se strigă în jurul focului.

Sunt momente de veselie, de întâlnire a tinerimii 
satului, de legare de noi prietenii. Abia după miezul nopţii, 
fetele şi feciorii se întorc acasă cântând, oprindu-se din loc în 
loc pe la casele fiecăruia pentru a-şi arunca fiecare cununiţa 
peste casă.

Se spune ca atunci când cununiţa se arunca peste 
casă şi se întâmplă să cadă, fata sau feciorul care şi-a aruncat-o 
nu se va căsători în anul respectiv. în situaţia în care cununiţa 
nu va cădea - se spune că se vor căsători.

Săritul peste foc are loc în două seri - în ajun şi în 
ziua de Sânzâiene (Naşterea lui Ioan 
Botezătorul - 24 iunie).

Noi, învăţătoarele Rebrişorean 
Maria, Pop Măriuţa şi Pîrlea Lucreţia avem 
convingerea că prin înfinţarea cercului de 
folclor copiii noştri vor conştientiza 
valoarea inestimabilă a creaţiilor folclorice 
şi menirea acestora de a "înfrumuseţa" 
viaţa. Folclorul nu va rămâne pentru ei doar 
„o poveste" auzită dar niciodată "trăită". 
Vor descoperi că este un tezaur "viu", cu 
valori nepieritoare.

Activităţile desfaşurate în cadrul 
cercului se doresc a revitaliza tradiţii 
culturale în derivă fiind prin aceasta un 
mijloc de educare a copiilor în dragostea şi a 
respectul faţă de valorile tradiţionale. Vom 
putea, astfel, să îmbinăm armonios 
capacitatea creativă a copiilor şi buna lor 
dispoziţie cu dragostea pentru folclor - 
oglindă a vieţii şi istoriei unui neam.

Rebrişorean Maria

j D s i c H c .
ÎMPĂRATUL IOSIF AL II-LEA DE HABSBURG LA ŞANŢ

losif al II-lea s-a născut la Viena în anul 1741, a fost fiul împăratului 
Francisc I şi al împărătesei Maria Tereza. După moartea tatălui său, în anul 1765 
a devenit împărat german şi tot din acel an a fost asociat la domnie, de mama sa, 
în Austria. De la moartea acesteia, în anul 1780, a condus singur, fiind împarat 
austriac până în anul 1790. A fost cel mai important reprezentant al 
despotismului luminat.

încă de la început a iniţiat reforme în spirit luminist. în afară de măsura 
desfiinţării ordinelor călugăreşti şi a mănăstirilor care nu exercitau activitate 
şcolară şi de ocrotire a bolnavilor, s-au mai adoptat şi altele: desfiinţarea 
cenzurii cărţilor şi revistelor, acordarea către ţărani a dreptului de a prezenta 
plângeri în faţa funcţionarilor de stat, abolirea poliţiei senioriale, abolirea 
iobagiei îin posesiunile ereditare şi în regiunile slave ale imperiului (toate aceste

masuri au fost adoptate în anul 1781), iar prin măsuri succesive a fost abolită 
iobăgia şi în alte teritorii (pentru Transilvania, ca urmare a răscoalei conduse de 
Horea, Cloşca şi Crişan din 1784- 1785, a fost data, la 22 august 1785, patenta 
prin care era abolită servitutea personală a iobagilor).

în timpul domniei sale, a căutat să cultive şi mitul bunului împărat, 
Astfel, în 1773 şi 1783, împăratul a vizitat Transilvania pentru a se interesa 
personal de situatia locuitorilor de aici.

în timpul vizitei din 1773 a trecut şi prin locul unde azi este comuna aanţ.

Este demn de consemnat un episod descris de preotul greco-catolic Pamfiliu 
Grapini în Monografia comunei mari Rodna Nouă, din fostul district al 
Năsăudului împreună cu Note istorice despre valea Rodnei care se referă la 
perioada 1773-1903: „împăratul losif II era însoţit de o suită în care erau 
generalii Nostitz, Siskovics şi Pelegri. împăratul adică veni peste Cucureasa şi 
deasupra comunei pe dealul numit şi azi Vârful Boului, peste care trecea 
drumul principal de atunci Plaiul Moldovei, se despărţi de suită lăsând-o 
înapoi, iar el veni pe jos drumul în vale şi intră în comună, şi merse de-a dreptul 
la cea mai frumoasă casă, la casa sau cuartirul ofiţerilor (în acel timp punctul 
de vamă); acolo în casa aceea, fireşte că ştiau că va sosi împăratul în acea zi 
după-amiază, dar nime nu-l aştepta să sosească cu vreo două ore mai curând, şi 
apoi nici nu-l cunoştea nime din cei de aici. împăratul intră în casă, fară a 

insinua cine e, şi fară a se putea presupune de pe veşmintele lui că 
doară, el ar fi puternicul domnitor, şi începu a face glume cu cele 
care erau ocupate cu pregătirea mâncărilor. O bucătăreasă mai 
guralivă, văzându-1 că e aşa popular, îi zise: „Mă rog, nu ne zăbovi 
de la lucru, mai bine ajută să întornăm frigarea asta mare, să 
gătim prânzul că va sosi acuşi împăratul La acestea, el se puse în 
ajută (se puse la ajutat), şi tocmai atunci sosi şi suita în acel loc şi-l 
salută cu reverinţă, din ce cunoscură îndată bucătăresele, că acel 
glumeţ e însuşi împăratul, şi începură a se ascunde de frică, dar el le 
opri să steie, să gătească şi să servească prânzul şi intră cu suita în 
chiliile de lângă bucătărie.

Cu această ocazie, puţinii locuitori ce-şi aveau căsuţele lor aici, 
la câmp, parte de a vedea şi ei pe împăratul cel bun şi poporal, 
despre care vor fi auzit povestindu-se multe, parte spre a-şi arăta 
supunerea şi omagiul, au alergat la casa amintită în care prânzea, şi 
unul dintre ţărani sau mai corect munteni, îi duse ca „cinste”bun 
porc foarte mare, sălbatic. Numele acelui bărbat a fost Ion Filipoiu. 
împăratul şi suita lui s-au uitat cu mare plăcere la acel porc şi au 
întrebat că unde şi cum l-a ucis, la care munteanul nostru i-a dat 
lămuririle de lipsă, spunând că a puşcat în el numai odată cu puşca 
cea cu cremene. împăratul se arătă foarte mulţămit, dar zise că nu-l 
poate primi neavând acum ce face cu el şi aşa îl înapoie 
munteanului nostru, dându-i doi galbeni”.

Despre vizita din 1783 se scrie: „ împăratul losif II a mai vizitat 
raionul regimentului II românesc de graniţă şi în anul 1783, cu care 

ocaziune comunei acesteia deja formate şi de sine stătătoare, capela aflătoare 
aici, în care deja servea preotul local, a donat-o de biserică parohială, iar casa 
de lângă ea: de casă parohială”.

Poate astfel de gesturi au prins foarte bine ţinând seama că localitatea 
Şanţ a fost declarată comună politică în anul 1773. Comună parohială este din 
1783 de când a primit donaţie capela din partea împăratului losif al II-lea,

Vaier Pop
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^  LA 300 DE ANI..:.
<HocnLnte.nl

Am venit la chemarea oamenilor de suflet care au organizat 
sărbătoarea “300 de ani de atestare documentară a comunei Ilva 
Mare”.
Chemarea a fost una puternică, de vreme ce a trezit în noi glasul 

rădăcinilor. Da, glasul rădăcinilor înfăşurat pe firele istoriei!
Istoria este povestea a ceea ce a fost. Istoria este locul unde a început 

povestea noastră, a fiecăruia precumşi a tuturor împreună; mai ales - a tuturor 
împreună! Tot istorie esteşi părul despre care tata spune că a fost altoit de bunicul 
dumnealui. Istorie este casa bătrânească, făcută din bârne necioplite, cu lut pe jos, 
având cuptorul într-o încăpere,şpohertul în tindă; parcă acum îi văd cotruţul în 
care găseam ascunzătoare împreună cu unul dintre fraţi.

Casa noastră cea bătrână nu mai este demult.,. Pe locul ei este casa cea 
nouă. Chiarşi aceasta pare deja veche în comparaţie cu locuinţele recente, 
adevărate vile care încântă chiarşi pe orăşeanul rafinat.

Pe drum, în vremea copilăriei mele, se facea nor de praf când trecea o 
maşină. Aproape nu ne mai zăream unul pe altul, dacă se întâmpla atunci când 
veneam de laşcoală. Noi ne bucuram. Taţii noştri însă fugeau din casă -  noaptea 
mai ales -  fiindcă duruitul motorului putea fi doar al maşinii securităţii din 
Năsăud... Aşa a fost pe vremea “colectivizării liber consimţite”.

M^i erauşi cotele, frecvent mai mari decât producţia gospodarului. 
Pâinea, mai ales cea din grâu, era interzisă ţăranului fiindcă el nu avea dreptul la 
cartelă. Noroc că, în căruţa care ducea pâinea caldă de la brutăria din Rodna Veche 
la magazinele din oraş, erau adesea câteva pâini în plus. Apoi, nu au mai fost!

Au făcut sătenii asociaţii, să meargă câte doi, cu rândul, la Vatra Domeişi

să aducă pâine pentru toţi. (Vatra Dornei era staţiuneşi trebuia să arate bine!) După 
ce a secatşi această sursă, au folosit ilvenii griş, apoi macaroane, au măcinat 
arpacaşşi chiar orez ca să facă o pâine albă de sărbători. Doar de Crăciun -şi numai 
dacă reuşeau să se descurce cu miliţia C.F.R. -  mai aduceau câţiva saci cu grâu chiar 
de la Botoşani sau de dincolo de Gherla... Ce bine este azi când avem pâine 
gustoasăşi proaspătă în fiecare dimineaţă!

Noi, cei mici pe atunci, ajutam părinţii după puterişi mergeam laşcoală. Pe 
lângă carte, pregăteam serbări, cel puţin una pe trimestru. Acele serbări ne-au 
completat gustul frumosului cu a spune o poezie frazată binişor, a declama o replică 
pe tonul potrivit, a interpreta un cântec popular. Aşa că, după absolvirea celorşapte 
clase primare, bogaţi sufleteşte, bine pregătiţi -  la română de domnul profesor 
Aurel Berceanu, la matematică de domnul profesor Eugen Popa -  obişnuiţi de 
acasă să muncim multşi bine, am plecat la alteşcolişi ... am izbândit. Totuşi, ne e 
drag să ne întoarcem la casa părintească, să ne întâlnim cu prieteni din copilărie, cu 
oameni pe care îi maiştim,şi chiar cu cei pe care i-am uitat cu totul. Ne este drag 
fiindcă ni-i dor să ne mai simţim câteva clipe ilveni mari, să reînnodăm povestea 
vieţii noastre cu firele istoriei locale.

Din cele spuse, vedem că istoria povesteşte despre vremuri de restrişte, 
despre lucruri măreţe, despre oameni bunişi faptele lor frumoase. Tocmai asta avem 
de făcut, ca să rămânem în istoria comunei: fapte frumoase -  unul faţă de altul, 
lucruri măreţe -  împreună!

Alexandru Rusu, Ilva Mare
22 mai, 2010

J f

Propunere pentru acordarea titlului de cetăţean de 
onoare al comunei Ilva-Mare, Domnului Sever Ursa

Dom nule ICU CRĂCIUN,
Cu ocazia aniversării a 300 de ani de la atestarea documentară a comunei 
Ilva-Mare i s-a conferit titlul de CETĂŢEAN DE ONOARE a! acestei 
localităţi Domnului Profesor Sever Ursa.Pentru a primi acest titlu a fost 
nevoie şi de aşa zisele”recomandări”.'

Vă trimit una dintre acestea pentru a o publica în „Cuibul visurilor”,ca o 
surpriză pentru Domnul Sever,directorul revistei.

4

Propunere pentru acordarea titlului de cetăţean de 
onoare al comunei Ilva-M are, Domnului Sever Ursa <

îh toamna anului 1970, după repartiţia guvernamentală ca profesor de 
limba şi literatura română, la primele consfătuiri la care am participat, l-am 
cunoscut pe Domnul Profesor Sever Ursa.

De la început am fost impresionat de nobleţea, de personalitatea domniei 
sale, în care Omul,Profesorul şi Literatul se împletesc formând un tot unitar 
precum degetele de la mâna dreaptă când facem semnul Sfintei Cruci.

Omul Sever Ursa s-a dovedit un sfătuitor şi sprijinitor,împărtăşind de-a 
lungul timpului din experienţa dumnealui tuturor celor cu care a venit în contact, 
lucruri legate de demersul didactic şi nu numai.

Profesorul Sever Ursa va rămâne un exemplu pentru generaţiile care au 
trecut prin mâna dumnealui, slujind cu credinţă şi pasiune limba românească 
care cântă şi încântă când domnia sa o rosteşte. Colaborarea mai apropiată cu 
domnul profesor a început pe când era inspector metodist la I.S.J. Bistriţa- 
Năsăud, apoi la întâlnirile anuale cu dascălii de limba română, consolidându-se 
prin participări comune la diferite acţiuni organizate de I.S.J.(olimpiade 
şcolare), la perfecţionările organizate de Universitatea clujeană, la acţiunile 
ASTREI.

Ca literat domnul Sever Ursa s-a remarcat printr-o susţinută activitate 
publicistică şi culturală materializată prin întemeierea renumitului 
muzeu”Cuibul visurilor”, a revistei cu acelaşi nume, pe care o conduce de peste 
patru decenii, a publicării a numeroase articole în reviste şi ziare precum:Limba 
şi literatura română,Revista română, Cronica, Minerva, Ecoul, Răsunetul,

Mesagerul..., a publicării cărţilor: Bistriţa-Năsăud vatră folclorică(în 
colaborare), Constelaţia Liviu Rebreanu(colaborator), Iustin Ilieşiu -  
Sfinte firi vizionare,Vasile Rebreanu -  învăţător,folclorist şi animator 
cultural...

Cu ansamblul „Cununa Maierului” al cărui iniţiator şi suflet a fost a 
câştigat premii atât în ţară cât şi peste hotare(Polonia,Franţa).

Activitatea astristă a celui pe care-l propunem spre a primi titlul de 
cetăţean de onoare al localităţii noastre a constat în principal din: participări 
la simpozioane, la adunările asociaţiunii, dezveliri de plăci şi monumente, 
lansări de carte, susţinerea a numeroase şi interesante comunicări în toate 
cercurile Despărţământului năsăudean şi la nivel naţional.

Nu şi-a uitat niciodată locul unde a venit pe lume -  Poiana- 
Cătunenilor, străjuită de Măgura Păltinesei, neamul mare şi falnic al 
Cătunenilor, pe care l-a făcut cunoscut ţării şi lumii prin contribuţia adusă la 
realizarea filmului „învingătorii”, prin articolele publicate în presă de-a 
lungul timpului, nu a uitat şi a iubit localitatea noastră Ilva-Mare, 
nemurind-o prin lucrările privind toponimia şi graiul oamenilor de aici, prin 
articolele despre popasul ilvean a’l scriitorului Liviu Rebreanu.

Ilvenii mari,Domnule Profesor,sunt mândri de a fi contemporanii şi 
consătenii dumneavoastră, aşa cum dumneavoastră sunteţi mândru de a fi 
fiu al acestor locuri.

Ştim că sunteţi cetăţean de onoare al Maierului, locul unde v-aţi 
desfăşurat cea mai mare parte a activităţii, al Năsăudului, şi credem că veţi 
primi acest titlu şi aici la Ilva-Mare, acum cu prilejul sărbătoririi a 300 de 
ani de la atestarea sa documentară, (odată cu sărbătorirea comunei vă 
sărbătorim şi pe dv.,cetăţeanul de onoare al ei.)

Activitatea dumneavoastră, Domnule Profesor, ştim este mult mai 
fructuoasă. Aici şi acum am selectat câteva dintre faptele care vă 
îndreptăţesc a vi se acorda titlul de cetăţean de onoare al localităţii 
noastre.De fapt, noi, ilvenii mari, v-am considerat întotdeauna cetăţean de 
onoare al comunei noastre.
Vă lipsea Diploma. Credem că astăzi veţi primi-o. Vă felicităm.

Ieronim Ureche
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PREOTUL IOAN REBREANU DIN CHIUZA /3/
începem publicarea scrisorilor, inedite, primite de Ioan Rebreanu de la 

personalităţi ale zonei, ori ale ţării, şi păstrate doar ca “zestre” de familie peste o suta de 
ani, fără a fi valorificate pâna acum./l/.

în reproducerea scrisorilor s-a procedat în aşa fel încât să nu intervenim în topica şi 
vocabular, doar intervenind în fonetică şi în ortografie. Prezenţa unor cuvinte vechi, nefolosite 
azi dau epistolelor o coloratură de epocă. Puţine din ele se cer sinonimizate, conformându- 
ne.Oferim, de asemenea, referinţe minimale despre personalităţile la care face referire 
expeditorul scrisorii.

Pornim cu două scrisori primite, amândouă, în anul 1890, februarie şi martie, de la 
redactorul gazetei Transilvaniei Grigore Maior/Gregoriu Maioru/, care îndeplineşte această 
onorantă funcţie la cea mai importantă revistă a romanilor transilvăneni, între 1890-1900. 
"Şeful” lui Grigore Maior şi, implicit, al revistei este Dr.Aurel Mureşianu, fiul lui lacob 
Mureşianu, bunul colaborator şi continuator al lui George Bariţiu./2/.

Ioan Rebreanu, după cum procedau preoţii şi învăţătorii ardeleni subscrie el şi adună 
şi de la alţii sume de bani pentru a servi cauzei “înalte”româneşti. Deducem că a adunat şi de la 
alţii bani pentru că suma este mult prea mare şi peste puterile unui preot, sumă ce avea 
destinaţia revista Gzeta Transilvaniei. Suma de care vorbeşte Gr.Maior 
este de o mie de florini. Pentru a aprecia această sumă, e destul să 
spunem că salarul unui învăţător, la acea dată, era între 196-200 florini 
lunar./3/.

Importante rămân, din cele două scrisori, datele referitoare la 
cei doi Mureşeni, Aurel şi Andrei, vajnici luptători pentru cauza 
naţională.

Preotul din Chiuza văzând că nu consemnează nimeni 
contribuţia sa /şi a colaboratorilor săi/ se adresează redactorului Gazetei 
cerând precizări. Redactorul Gr.Maior îi răspunde prin cele două 
scrisori, bine păstrate, cu un scris frumos, citeţ, de parcă n-ar avea 120 
de ani.

Redactorul Maior îl linişteşte pe preotul nostru, rugându-1 sa 
nu facă zarvă şi să nu lezeze cumva mândria şi prestigiul “iubitului său 
şe f’, Dr.Aurel Mureşianu.

ONORATE DOMNULE,
Astăzi cetind comitiva Dvoastră adresată noua cu data de 18 

februarie observ cu mare surprindere întrebarea ce binevoiţi a mi-o 
adresa despre acel “Maior” de la biroul redacţiei, despre care ziceţi că ar 
fi încasat nu ştiu ce parale de pe la Dvoastră.

Nu ştiu, Domnul meu, despre ce e vorba. Maiori de la redacţia 
Gazetei/Gazeta Transilvaniei n.n./ sunt eu, dar eu n-am încasat nici un 
crucer din părţile Dvoastră, nici din alte părţi. Nici n-am umblat prin 
părţile Dvoastră. Am făcut o excursie în lunile de vară prin diferite oraşe 
ale Transilvaniei cu care ocaziune ne-am abătut o zi şi prin 
Bethlen/Beclean, Gherla, Clusiu etc.dar eu nici nu ştiu unde e 
Năsăudul.

Pare-mi-se, Domnul meu că suntem în rătăcire şi tocmai de aceea grăbesc a vă ruga, ca 
în cel mai scurt timp, să binevoiţi a-mi scrie mai cu deamanuntul despre ce e vorba.Ce fel de om 
a fost acela care a încasat parale sub numele de Maior, cu ce scop şi de la cine a încasat? Cum s- 
au întamplat aceste şi cine v-a recomandat pe acel Maior?

Vă rog On.Domnule, prea mult vă rog, ca imediat să binevoiţi a mă informa cât mai în 
detaliu.Eu vă voi răspunde numaidecât şi ne vom clarifica unii pe alţii, eventual vom lua măsuri 
pentru clarificarea şi a celorlalţi domni, care au trebuinţa de clarificare.

Până nu ne vom lămuri unii pe alţii aş recomanda ca să nu faceţi vorbă, căci este 
posibil să fiţi în rătăcire. Poate e vorba de o altă întreprindere pusă la cale priri'conlucrarea mea 
şi, dacă despre aceasta e vorba, am să vă scriu imediat şi să vă lămuresc.

Tare mi-e frjcaă însă, nu cumva vreun mişel să fi abuzat de numele meu, în care caz 
simt urgent trebuinţa a da lămuririle necesare pentru salvarea reputaţiei mele.

încă odată, vă rog, Onorate Domnule, ca în considerarea nedumeririi în care m-aţi pus 
şi în interesul lămuririi noastre, să binevoiţi cât mai curând a-mi ,da informaţiile cerute, 
asigurandu-vă pentru aceasta de deosebita mea recunoştinţă.

Primiţi, vă rog, asigurarea stimei mele deosebite.

Braşov, 21 febr. 1890 
Adresa la” Gaz.Trans.” Gregoriu Maioru

Stimabile şi iubite Domnule,

Pentru a nu răspunde la preţuita D-voastră epistolă de la 23 febr.a.c.cu un simplu “Nu 
ştiu”, m-am hotărât să scriu mai întâi locurilor competente şi numai după informaţiunile ce le 
voi primi, să vă răspund.

Am scris, am scris deja a patra oară dlui Dr.Gregoriu Silasi/4/ şi răspuns n-am primit 
până în momentul de faţă. Sunt silit dar a nu mai sta în aşteptare, a vă cere scuze pentru 
întarzierea răspunsului meu şi a vă da, cât depinde de la mine, informaţiunile ce ştiu.

în luna lui august luându-mi un concediu de câteva săptămâni, mă dusei în Câmpie/5/, 
locul meu natal, unde dând în vorbă cu dl.Ludovic Simon, marele proprietar din Sângeorzul de 
Câmpie, şi spunându-i între altele că dl.Dr.Mureşianu are un băiat, D-sa se şi declara ca, cu 
ocaziunea botezului/6/ îi va face o cinste, căci aşa este obiceiul prin părţile acelea. Ideea aceasta 
s-a dezvolat din ce în ce mai mult şi, în cele din urmă, sfătuindu-se cu mai mulţi inşi laolaltă, 
aflarăm că ar fi bine şi frumos ca din incidentul acestui botez să i se facă dlui Mureşianu o 
surprindere prin prezentarea unui cadou mai insemnat.De 12 ani de când luptă acest bărbat 
pentru cauza română, nu i s-a făcut niciodată vreo surprindere de felul acesta; chiar şi cel din 
urmă funcţionar işi are familia sa asigurată prin vreo pensiune(pensie), ori în alt chip, pe când 
pentru familiile celor mai meritaţi bărbaţi ai noştri, prea adesea ori nu se face nimic, ci işi 
jertfesc şi activitatea pentru naţiune, iar când mor, familiile lor rămân nenorocite.

Poate Dvoastră, Dle Rebreanu, nu-ţi fi avut ocaziune de a cunoaşte în astă privinţă 
toate amănuntele, eu însă pot să zic, că, cunoscând în parte şi nu ştiu dacă aş fi în stare a-ţi 
spune în culori destul de fidele impresiile ce am avut ocaziune a mi le câştiga în astă privinţă.

îţi voi spune numai că în oraşul nostru nevasta fericitului Andrei Mureşianu locuia 
împreună cu o fiică a sa într-un bordeiu suteranu. Acum doi ani s-a îndurat unul dintre clericii 
noştri a trimite pe un tânăr teolog, care luând de nevastă pe fiica nemuritorului nostrum poet, o 
duse în părţile Seghedinului şi o făcu preuteasă. Acolo s-a refugiat apoi şi mumă-sa.Vezi, Dle

Rebreanu, cum e lumea.Umblă să facă monument lui Andreiu Mureşianu, iar familia e lăsată 
pradă sorţii.

Avem noi şi astăzi bărbaţi care luptă şi jertfesc viaţa şi avere, jertfesc totul pentru 
cauza română. Noi nu-i cunoaştem pe aceştia, fiindcă sunt români adevaraţi, nu lucrează pentru 
a-şi face reclamă, ci lucrează pentru a face bine şi pentru ca simt româneşte.Oare când vom 
cunoaşte noi pe aceşti bărbaţi? Atunci numai când va trebui să le facem mormântul?

Din principiu chiar, eu cred că pentru oamenii noştri, dacă vrem să facem ceva, să 
facem până ce sunt în viaţă, căci prin acestea le vom dărui putere şi curaj, ceea ce e mult pentru 
ei: le dovedim recunoştinţa noastră.

Cam de aceste consideraţiuni fiind eu condus, am primit cu entuziasm idea de a se face 
un cadou şi Dlui Mureşianu şi, fiindcă n-avea cine să umble în cauza aceasta, am luat asupra-mi 
angajamentul. Domnii P.Barbu din Reghin era unul dintre iniţiatori şi alţi doi, ale căror nume n- 
am autorizaţia de a vi le spune. M-am dus la Bistriţa, Năsăud, Bethlen, Desiu(Dej) şi 
Clusiu(Cluj). Aici se constitui pro form un comitet central însărcinat cu adunarea colectelor, al 
cărui preşedinte era dl.Dr.Gregoriu Silasi M-am dus apoi la Turda, Alba lulia, Oraştie şi Deva.

Pretutindenea ideea a fost îmbrăţişată cu căldură şi în fiecare 
localitate câte un bărbat s-a însărcinat cu facerea colectei, pe care 
avea s-o înainteze dl.Dr.Silasi.Eu am făcut în scris un raport 
despre succesul călătoriei mele şi in 10 octombrie m-am reântors 
în Braşov.De atunci n-am mai aflat nimica despre ceea ce s-a făcut, 
caci Dl. Silasi la epistolele mele a refuzat a-mi răspunde.Am aflat 
numai că în Alba lulia s-a făcut o colectă, dar că ce s-a ales de ea nu 
ştiu. în ziua botezului a asosit aici un plic cu un libret de depunere 
la banca Des(Dej) pe 1000 florini, pe numele noului născut. Că de 
unde şi cum a venit mia aceasta de florini anumitu, nu ştiu. Destul 
că dorinţa mea s-a realizat şi de asta sunt foarte vesel.

Vorba e numai că eu am ramas încurcat. Responsabil ar fi 
să fie Dl.Dr.Silaşi, dar fiindcă eu am fost acela care mi-am angajat 
parola(cuvantul) înaintea bărbaţilor noştri, vă puteţi închipui cum 
mă simt acum, când celei mai înalte datorinţe de a informa pe 
domnii cu care am vorbit eu, nu poate corespunde. Nu pot din 
cauza că nu ştiu nimica cum stă treaba. Poate anume s-au înţeles să 
nu-mi scrie nici unul pentru că, cu atât mai plăcut să fie 
surprinderea, temându-se adecă nu cumva eu să comunic iubitului 
meu şef şi să-i descopăr totul, ceea ce n-aş putea-o face, căci ştiind 
că eu am fost amestecat în lucru, nu i-ar face plăcere. Ceva, ceva a 
aflat Dsa(Domnia Sa), ca eu aş fi întreprins ceva astă vară, dar 
scopul adevărat al călătoriei mele nu-1 ştie, căci pretutindenea m- 
am rugat să nu facă uz de numele meu.

Acuma să ne sfătuim laolaltă, dragă Dle Rebreanu; oarece- 
ar fi de făcut? Cum aţi văzut, eu am întreprins din parte-mi paşii de 
lipsă pentru a mă clarifica în cauză, dar n-am izbutit (la) nimic. 
Faţă cu mine a îngheţat (....) oamenilor şi n-am norocul de a putea 
primi nici o epistolă în astă privinţă.Eu aş crede că Dvoastră, cari 

aţi dat banii, sunteţi în drept a reclama. Ştiţi cui aţi trimis banii şi pe acela, cui i-aţi trimis, să 
binevoiţi a-l lua la răspundere.

Eu n-am fost şi nu sunt nici astăzi de părere că afacerea aceasta să se aducă la 
publicitate, căci mi-ar părea ridicol ca o naţiune întreagă să facă un cadou aşa de neânsemnat, 
iar Dl.Mureşianu ar fi absolut necuviincios să se publice (....) amanunţit că, de exemplu: N.N. a 
contribuit cu 1 florin, căci acesta ar fi prea incompatibil faţa cu demnitatea Dsale, cât şi ca 
reprezentant al nostru faţă cu străinii. Eu credeam că după ce mie personal mi se va comunica 
lucrul în detaliu, ca fiecărui colectant să-i adresez o epistolă de mulţumită, în care să publice 
darea de seamă privitoare la singuraticii colectanţi, pentru ca ceştia să se poată achita faţă cu 
contriburanţii lor.

Aşa era ideea mea şi pare-mi-se că chiar şi venerabilului domn Puşcariu/7/ i-am 
declarat că în sensul acesta se va face achitarea.

Aşadar, Dle Rebreanu, sunt sigur că Dvoastră mă înţelegeţi: aş dori să nu se facă zvon 
în public cu niciun preţ, dar foarte m-aş bucura dacă ocazional aţi binevoi a recurge la toate 
mijloacele posibile pentru a vă câştiga lămuririle de lipsă şi, dacă veti putea ajunge la ceva 
rezultat, ni-aţi obliga şi mai mult, dacă aţi binevoi a mă lumina în astă privinţă şi pe mine.

Eu nicidecum nu pot să vă zic că acea mie de florini ar fi rezultatul colectei amintite, 
căci în astă privinţă am unele motive prezervate de a mă îndoi.Tocmai de aceea, ar fi bine să nu 
ne lăsăm până nu vom ajunge la lămurire.

Eu cred ca Dl protopop Puşeariu mai uşor ar putea să se informeze dacă nu pe altă cale, 
cel puţin prin intermediul Dlui N.F.Negruţiu din Gherla/8/, care cred că mai bine este informat 
în cauză, deoarece Dsa era în Clusiu când am vorbit cu Dl.Dr.Silaşi şi ştie despre înţelegerea 
noastră de atunci.

In fine, mă rog foarte mult ca să prezervaţi Dle Rebreanu, exclusiv numai pentru 
Dvoastră cele ce vă comunicasem, mai ales în ce priveşte mia aceea (de florini), căci lucrul nu 
este cunoscut decât în familia Dlui Mureşianu, în care petrec şi eu şi de a căreia încredere faţă cu 
mine n-aş vrea să abuzez.

în epistola trecută trebuia să zic: recomandatu-vă cineva?- în loc de cine va 
recomandat-, căci mă temeam nu cumva vreun şarlatan pe baza unei reclamaţii false să fi 
colectat în numele meu.

Primiţi dle, îmbrăţişarea mea amicală şi multumită pentru osteneală.

Cu deosebită stimă,
Braşov, 12 mart. 1890 Gregoriu Maioru

1 .v.Cuibul Visurilor, an XI V,nr.4/87/, 2009, p.2 si 6.
2.0r.Aurel Mureşianu, 1847-1909, conduce gazeta Trans.între 1878-1909
3,N.Gheran-Tânărul Rebreanu, Ed. Albatros, Buc.l986,p.45,
4.Dr.Grigore Silaşi, 1836-1897, acad.1877, primul prof.la catedra de limba română la 
Universitatea din Cluj, 1872.
S.Singeorzul de Câmpie, Jud.Mureş.
6. Aurel A.Mureşianu, publicist, 1889-1950.
7.Ilarion Puşeariu, 1842— 1922, vicar al Arhiepiscopiei Sibiu.
8.Nicolae Fechete-Negruţiu, 1846-1890, cleric, prof.la Preparandia din Gherla, director de 
ziare, tipograf.
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OneMasiica PORECLE ale măierenilor (partea I)
Baciu/Bâsu/, individ, „de la ocupaţia baciului, baci la oi”, 
Bâduru/Banduru/, colect. „de la un om care-i plăcea mult să 
joace în
„băduri”, când apărea ceilalţu spuneau vine Bâdurul şi aşa i- 
a rămas numele”.
Becioaia/Bersoăia/. „un strămoş se numea Berce formă de la 
feminin + oaie, - suf. -
Bîia/Bîia/. colect. „cînd a fost copil mic, mamă-sa i-a zis 
bîja-n joc, adică să se ferească de el. -  cf. Şi feminin Bîjoaie. 
Bogatu/Bogâtu/. colect. „după starea materială a 
strămoşilor” (bogaţi).
Boieriu/Boieriu/. colect. „pentru că era sărac, nu mergea la 
lucru, zicea că dece stă ca un boier acasă”.
Bolocă/Boloâcă/. colectiv, „de la numele Boloc forma de 
feminin Boloacă”.
Bărzuc/Bărzuc/. colectiv.
Becălă/B’ecăilă/. colectiv.
Bărbiută/Bărbîută/. individ, „după aspectul fizic”. 
Bodală/Bodâlă/. individ,
Boncalău/Boncalău/. colect. „Bătrânul vorbea tare şi gros 
boncăluia”.
Bontea/Bont'a/. colect. „la un copil mic cineva i-a spus când 
1-aluatînbraţie,
-Vai, ce bonte gras”.
Boroiu/Boroiu/. colec. „Bour/a + oi derivat mase. Boroi”.

Broască/Broască/, colect. „pentru că avea casă într-o mocirlă 
unde cîntau broaşte” -  cf. şi numele de familie.
Bui?Buf7. colect. „de la un om glumeţ, care după ori ce vorbă 
mai zicea şi bu f’.
Clucalău/Sucalău/. colect. „pentru că avea mult mălai (prob.) 
şi vindea ciucalăi oamenilor să-i macine”.
Coaca/Coâca/. individ, „defect fizic, cu cocoşă în spate”. 
Cifu/Cifu/. colect. „îi plăcea să ciufulească, în batjocură”. 
Cocu/Cocu/. individ, „de la defectul fizic, după înfăţişarea 
corpului, cu cocoaşă”.
Ciobica/Ciobica/. individ, „din maghiară-ţigan-ciobi”. 
Cioarca/Sarca/. individ, „de la defectul fizic, nu vedea cu un 
ochi bine, era chioară”.
Ciorcu/Ciorcu/. individ, „nu vedea bine cu un ochi”. 
Cira/Sira/. colect. „un nume al bunicului”. 
Colectăru/Corectăru/. individ, „a fost un casier -  colector de 
bani, pe comună”.
Cocirlău/Cosîrlău/, colect. „de la un om care umbla după o 
pasăre ca s-o prindă (ciocîrlău) ca să nu-i zică ca la pasăre i-a 
zis aşa” pron. Cocirlău.
Calica/Calica/, colect. „de la sărăcia strămoşilor care nu avea 
ce mânca şi cu ce se-mbrăca” -  calic = sărac, lipsit, fără nici un 
sprijin material.
Cîmu/Cîmu/. individ, „după defectul fizic”.
Cucu/Cucu/. colect. „de la nume de familie azi dispărut”

deoarece a avut numai o fată care şi-a schimbat numele prin 
căsătorie,
Ceapă/Siâpă/. individ, „de la numele de familie azi 
dispărut”.
Ciuzanu/Cuzânu/. colect. „pentru că a fost plecat în com. 
Chiuza”.
Capra/Capra/, individ, „de la numele bunicului”. 
Cinca/Snca/. colectiv.
Cantes/Cant'es/. colect.
Ciocănaş/Socănas/. colectiv.
Ciumurel/Sumurel/. colectiv.
Căţălu/Cătălu/. colectiv.
Cagel/Cazel/. colectiv.
Coiban/Coiban/, colect.
Cărăuşă/Cărăuşă/. colectiv.
Ciueălâ/Ciueâlă/, individ.
Corenciu/Corensu/. individ,
Codoiu/Codoiu/. colectiv.
Cantes/Cantes/. individ.
Chicu/Chicu/. individ.
Caciuboaie/Caciboaie/. colect.
Călaian/Căleian/. individ.

-va urma-
Iacob Naroş

Primim de la dl. Vaier Scridonesi din Bucureşti
Stimată Redacţie a „Cuibului visurilor”,

„Polemica” încropită, în „C.v.”, nr. 3 (90) / Mai 2010, la pag. 6, n-are a face 
cu polemica de pus sub ochii cititorilor de „C.v”, pe seama lui Vaier 
Scridonesi, deoarece:
1. nu există un manuscris de accept a lui Vaier Scridonesi pentru polemică 
publică, cu atât mai mult cu cât autorii punerii în pagină a rubricii „Polemica” 
au cules nişte propoziţii şi/sau fraze ce reprezentau adnotări olografe ale lui 
Vaier Scridonesi, direct, pe pag. 7 a „C.v.”, nr. 3 (89), Aprilie 2010, întru 
lămuriri autorului Viluţ Cărbune la propriul articol „Lexemul pâlc/pârc” (!);

2. greşelile introduse, în pag. 6 din „C.v.” nr. 3 (90), prin „paralela” de texte şi 
prin manipulările de computer, sunt inacceptabile pentru un text editat 
electronic, uşor de obţinut de calitate, pentru o revistă de pus sub ochii 
cititorilor.
3. rigoarea scrisului, argumentării şi a stilului cu care V.S. i-a obişnuit pe 
cititorii de „C.v.” nu-1 poate lăsa indiferent la suma consistentă de erori de 
care este plină rubrica „Polemica” din „C.v.”, nr. 3 (90), pag. 6.

Vaier Scridonesi
Cu multă stimă faţă de cititorii revistei „Cuibul visurilor”

Bucureşti, 15 iulie 2010

/ U t i c a

P Â R C I O A I E  ! Părcioaie ! Purcioaie ! 
(Invocare mioritică)

m
Motto (Din Geneza Geologică): <Aburoasă şî bălaie,/ 

Măgura cie pântiecoasă i clocotise a PÂRCIOAIE, / 
a Dial Ştief... şî-a Dialu' Fie !/ Amu...,doarmie-on somn 
chitic/.pint'u Vieşnicie...mnic./ Cu albastru din 'Nălţare, 

oc'i die Măgura cie Mare, / daţî-s pie păreţ’ on pcic, / 
casălie să ciiie SUARIE, / şî PÂRCIOAIA mai frumoasă! >

P Â R C I O A I E ,  P A R C I O A I A ! /
NUME fericin' misteri,/ RIMĂ umezît-a ploaie, / 
MATRICE-ascultăn' die Cieri, / ÎNŢĂLIES în carie OAIA/
'I PĂSTORITĂ die Valieri, /di pie Fiiic...până-n Hănţoaia. /
** ^
P Â R C I O A I E ,  P Â R C I O A I E , /
'NDIEMN ascuns spre OAIE, / din diemult ADÂNC! /
Caii-ţ' mai nec'iază, / dincol' die oblânc, / 
alergân' a triază/ PRIVEGHERE-n câmp. /
***
PÂRCIOÂE, MNIELUŢĂ/  
păscân' pie trăistuţă / iarba die alint; /
PĂCURARi mnicuţ / şăzân' pie procuţ, / 
cu TRIŞCĂ în cânt / şî MA MĂ-n diescânt. /
****
P Â R C I O A I E ,  MNIOARĂ/pint'u-ntâiaoară!/
VEI SUI-N COLIND, / 'naintie die rând ! /
VEI TRIECIE-N BALADĂ, /dincoa' die bravadă,/
'nainte di-a naştie / on MNIELUŢ DIE PAŞTIE! /
*****
TOAMNĂ înverzâtă zgârci, / a îndiemn die OAIE... /
<PÂRCI, OIŢĂ, PÂRCI! >, /sună pie PÂRCIOAIE. /
<PUNIE-NIE DIE PÂRC(*)/[**|, /întrie pomnii PÂLC. /
PÂRC cu PÂRC s-adunie PÂRC-uri, /
cât mai diepartie die smârcuri, / S-UMPLĂ STAOR
strâns în ciercuri,/înt’-o SFÂNTĂ ZÎ dieMNIERCURI! /
FATĂ-NIE o droaie, MNIELUŢIdin cii dulci,/
feriţ' die năpârci, /c'iar cân' vriei să-i culci, /
da' pi gios să pun, / colo su' alun, / şî să fac mai mulţ', /
cu toţî... diesculţ'! / Feriţ' şî die lup, / când pie bot să pup', /
şî-i aleargă striec'ie , / de nu-ş' au păriec'ie / la NIEDIEIA
vec'ie,/
OC'I die PĂCURARI / dintrie cii mai mari, /
întrie ii MĂIERI- / suc die vorbe tari, /ca şi FĂCLIERI! > /

P Â R C I O A I E ,  P A R C I O A I E , /
PLINĂ die PĂRĂIE, die IZVOARĂ şî PĂŞUNI, / 
bucuri ŢÂNCII cu căpşuni, / OILIE cu MNIEI frumoş', /

FIETILIE cu OC'I focoş', / pie BĂTRÂNII din povestie / 
cu DIEPARTILIE din.vestie, / pie FOMEILIE doritie / 
şî cu CAIERE sporitie! / Dai la BABE, ce-i a' lor, / 
POVESTITU' diesprie DOR, / LUMNINĂ niepoţîlor! /

Nu-ţ' rămâne on FICIOR, / ne-nturnat căt'ă FICIOARĂ! /
La BĂRB ATU' cie să-nsoară, / ION, pie nume şî ficior, / 
ZĂSTRE-IDAI şî o MNIOARĂ, / ca-n târzâu' târzior / 
să-i agiungă die CIOPOR. / Cu putieri sporitie-n urmă, / 
să-ş' tocmiască c'iar ş-o turmă! / Ş î, în fîecarie TOAMNĂ, / 
să s-audă pie PÂRCIOAIA/ ’NTRIEG ÎNDIEMNU', / 
carie-ns'amnă / la IONU cie îndiamnă: / « ”Vriau BOTIEIU' 
di la OAIA- / MNIORIŢĂ NĂZDRĂVANĂ, / 
carie m-o vegheat la NUNTĂ, /cu răbdarie transilvană, / 
tătgisân' PĂŞUNIE multă,/  pint'u IE şîpint'u MNIEI,/  
ca să pună die BOTIEI / şî die TURMĂ cu tiemei!” » .  /

La FATA cie să MĂRITĂ, /îi dai LÂNĂ DIESPLIETITĂ, / 
să-ş' încarcie CAIERU, / fest, la tors, în MAIERU! / 
îi dai STATIVIE cu IŢĂ, / cu SUCALĂ şî cu SPATĂ, /
PÂNZA s-o ţ'asă-n cruciţă, / să mai uitie DOR die FATĂ / 
şî să doarmă NE-NTURNATĂ, /dup-o zî die MAMĂ-n muncă 
,/
făr' die ordin ori poruncă. / Doar aşa, din cân' în cân', / 
cân' vinită-i IARNĂ CIIIARĂ, / să mai iasă pân' afară, / 
OILIE-auzân' ZBGIERÂN', / să lie-adape ori hrănească, / 
şî întoarsă iar la TIARĂ, / CUGIETU' SĂ-Ş' ÎNTĂREASCĂ : 
<”DO AMNIE, APĂRĂ-NIE OAIA i /
FAIN-FRUMOASĂ ii PÂRCIOAIA (!), / d'îngă SOMEŞ cu 
arini,/
suuus,în BORII cu grădini; / di Pie PODURI ,...în CIRQAIA;
/
di su' F1C , / până-N COLNIC ; / di su' ŞTIEF , su' Dial 
CONDRIC,/
DUPĂ COAST' şî COASTA RUS ; / ( « ”multie-ar trăbui die 
spus: /
diesprie CÂŞLĂ şî PRIPOARĂ , /diesprie OI, diesprie 
MNIOARĂ,/
pân' la MĂGURA di' SUS(!);/diesprie a' BÂRLESÎ Dial/

şî DUMBRAVA cu zăbava, / la păscut die MÂNZ şî CAL; / 
diesprie
« < ”'om da, ori nu 'om da, / la rognieni şî la ROGNA, 
tătă PININGARIA!! !???”» > ;  /diesprie-a URZÎ Valie, / 
plină oc'i die clăi, / grieu die scos la calie, / până la mărhăi; / 
diesprie DOS şi diesprie JDIAB, /şî La PODINIE-o dărab / 
coborân' în ILIUŢA , / să nu uitie MĂGURENI / că , la 
triecieria
p'in văi,/ pie PÂRCIOAIA li-i DRĂGUŢA / şî că-s NIAM 
die MĂIERENI(!)”» ) ;/ dinsprie HAJ, însprie BUHOAIA; / 
din BGICĂU' mnic cu AN A <<”bărzciiin' umbros ŢURANA/ 
(pint'u IARBA FÂN, şî...gata(!)”>>, / pân' SU'POMCIE 
la CÂRJATA, / ca apoi, în BUTIANA, / să-l aud frumos pie 
TATA,/
poviestiiin' cu BA' DONIZĂ , / că-i « ”diepartie-n 
TUTULEASA,/
cumpărată di pie IZĂ, / o MOŞÂIE,'n fapt, culeasa / cu moşâi 
din INIEUŢ / ş-o dărabă-n Dial La CRUCIE, / mniiică şî- 
ngrădiiită
dulcie”»  ; / din TĂUŢ cu PĂRTINOI , / casă-n câmp şî cu 
PROCUŢ/

(c'iar cu STAOR pint'u oi, / pie moşâi...di La CIUROI), / 
tum-aici în PERIŞOARA, /unie-i MAI GRASĂ MNIOARA- / 
a muuult laptie primăvara, / un'ie-i plin, DOAMNIE, die..,oi!
/
Dup-o vriemie, c'iar c-o dat, OI şî OAMINI, În POIANĂ, / 
HARNICI cu poftă horeană, / CA S-AGIUNGĂ die NOU SAT 
!!!/
DACĂ AR DISPARIE OAIA , DOAMNIE , n-ar mai cii 
PÂRCIOAIA!/
DOAMNIE, PÂRCIOAIA... S-AR DUCIE ! / Ar cii vriemea 
die apoi! >...

...Şî MĂRIA-Ş' FACIE CRUCIE, / DÂN' ÎN BRÂGLĂ 
CHIRIE NOI...

-continuare în pag. 10-

E S I L E R V A  N. Călidonscri
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P Â R C I O A I E !  Părcioaie ! Purcioaie ! 
(Invocare mioritică) 

-urmare din pag. 9

*******
Giiia-ş' uscă AŢA zgârci! / P Â R C I , frumoasă OAIE, PÂ R C 
I! /
Să-ş' revină sfânt PÂRCIOAIA, / fruntia să-ş'arătie-'Nalt, / 
c-o TRIMĂS iar pie HĂNŢOAIA / on BOTIEI die OI ş'-on
ALT ",/
hăăăt,diepartie pie CORMAIA,/pint'u ZA LIO N  anumie,/ 
SFÂNTU' MARE di pie RĂBRIE,/în diemuuult...,sfinţîn' o L 
UM IE
pie NIEDIEILIE cieliebrie, / S U A R IL IE să ocrotiască / 
şî PÂRCIOAIA CIE C1ERIASCĂ, / şî PÂRCIOAIA CIE A 
NOAST'Ă!

********
P Â R C IO A IE , P Â R C IO A IE ,/
GÂNDURI mă-ncovoaie : / < La poveri mai noi/ ai uitat die OI
!>;
< GRIJAţîGRIJANIE! >; /<  Ficiorii-sîn SPANIE,/ 
fietilie-n ITALIA! >; / Să subţîe talia, / şî nici lâna nu-i die noi!
>; /
Pliiinăăă-i Iu mia die nievoi, / GOAL' PÂRCIOAIA c'iar die OI 
!>...

*********
TOAMNĂ luuungăăă pie CIRRROAI A.../
S O M E Ş U' soarrrbe BUHOAIA.../
Vrrriemia-i fărrră die năpârrrci, / 
sfânt-afarrră p ieP Â R R R C IO A IA :
< PÂ R R R C I , MNIOARRRÂ-ZÂSTRRRIE, P Â R R R C I 
!!! >

E S IL E R V A  N. Călidonscri

Bucureşti, în mijloc de noiembrie 2003 binecuvântat 
tomnatic, retrăind fabuloasa-i copilărie măierean- 
pârcioiană!

P.S. (*) „pâre,s.n.- ciopor, pâlc de oi” / Emilia Comişel,Irina 
Dragnea.Ioan Gh.Oltean,"Colindăm Domnului Bunu/Colinde 
de C răciun din zonele F ăget-T im iş şi M ureş- 
Arad”,Ed. Augusta,Timişoara, 199 8, pag. 160 [Glosar]. 
[**lMăierenii au pierdut cuvântul „PÂRC”,cu înţelesul 
documentat în zona Banatului de Nord.Totusi.puterea 
protectoare.peste ei.a limbii române străvechi le-a conservat 
cu- vântul-tezaur PÂRCIOAIA” -un toponim, posibil, cel mai 
vechi dintre toate ale măierenilor, care ne furnizează noi 
informaţii despre străvechimea cuvântului românesc „ MĂIER 
..-mai marele păcurarilor/păstorilor-cel din .. MIORIŢA 
colind , ajuns pâna la noi, în MAIERU , ca „ maior „ ,deşi l-a 
conservat, până recent.firma GĂRII CFR.în forma lui cea mai 
veche : „ M Ă I E R U  „[firma/legenda geografică a satului şi 
comunei M A I E R U ,  marcată în GARĂ , fiind singura şi cea 
mai veche inscripţie cu numele localităţii,un monument 
istoric de patrimoniu, pentru localitatea cu unul din cele mai 
importante muzee săteşti din România,localitate care,după 
1990, şi-a lăsat de izbelişte importanta clădire a Gării 
CFR<MĂIERU>!!! | !!!  Măierenii, cei de pe PÂRCIOAIA , 
cu siguranţă, mai folosesc îndemnul „Pârei, oaie, pârei !”, 
toamna, când se pun bazele turmelor viitoare, chiar dacă ei 
detaliază: „ Oilie să mârlesc, şî caprilie să pârciesc (!) „ . 
Amănuntul, deloc de neglijat, al pudicităţii verbale pe această 
temă a reproducerii ovine, folosim termeni ştiinţifici spre a 
evidenţia autocapcana lingvistică, îi face pe unii dintre măiereni 
să deformeze adevărul lingvistic tezaurizat ca „ PÂRCIOAIA „, 
pronunţând ori scriind „ PURCIOA1A „! Până nu demult, 
exista şi pronunţia „ PÂRCIOAIA „ , un cuvânt de legătură

evolutivă vocalică prin triada [ â , ă , u ] incifratoare a semanticii, 
dar mult trădătoare a originalului lingvistic „ Pârcioaia-Măier „ . 
în spiritul marelui lingvist B.P. Hasdeu, substituţia cu „ u_„a lui „ 
ă “ ne provoacă râsul ( ăăă...ă !), iar cea a lui “ â_“ cu “ u “ plânsul ( 
âââ...â ! ) .  La începuturile lum ii, pentru măiereni, pârcioienii 
ţineau în mână căldarea plină cu lapte, în timp ce 
drogomănenii ofereau măierului busuiocul, ca să stropească 
salmocsian/zalmoxian/ZALIONIAN. peste extraordinara 
mulţime de pârcuri.adunate pentru sfinţirea de primăvară, 
întru roade cât mai bogate peste an, şi pentru protecţia 
turmelor . Astfel, Geneza, în partea ei cea mai profundă, 
ocultează adevăruri monumental conservate de semantica, 
deloc mitică, a toponimului PÂRCIOAIA, pe care măierenii( şi 
nu numai ! ) trebuie să-l aşeze, istoriceşte, chiar înaintea 
naşterii ..MIORIŢEr’-colind . Limba vedică sanscrită ne va 
putea ajuta, comparatistic, să demonstrăm sensul semantic al 
cuvântului ..PÂRC” .ca rădăcină verbală, aceasta conducând, 
atât spre „PÂLC”-ul de oi ca mulţime, cât şi spre 
„înmulţire/multiplicare//a se înmulţi/a se multiplica/a se 
re p ro d u c e /a  se r e p l ic a ” , cum  la fe l, şi sp re  
„mulţime/grămadă/grup/ceată/turină/ciopor...” P.S./P.S. 
Băjenărirea măierenilor, peste munţii SUHARD şi DIECI, în 
BUCOVINA de Sud , a dus cu ea şi cuvântul-tezaur 
PÂRCIOAIA, fapt documentat, de noi, în arhiva Facultăţii de 
Chimie (Secţia <Chimie-Fizică>) a UNIVERSITĂŢII din 
BUCUREŞTI, în anul 2007, când o candidată la admiterea în 
facultate purta numele de familie A P Â R C I O A I E . ea fiind 
domiciliată în Rădăuţi, şi provenind, pe linie paternă, din 
satul(şi comuna) BOTOŞANA(j.Suceava)|sat demonstrat ca 
fondat de băjenari măiereni, într-o monografie a Botoşanei 
aflată chiar în biblioteca Muzeului „Cuibul visurilor” din 
MAIERU (prin grija autorului lucrării I.Boca, profesor în 
localitatea în discuţie)].

Vaier Scridonesi-Călin
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ORIZONTAL: 1) Scriitor moralist englez (1821-1904) 
care în a sa carte "Fii om de caracter" specifică: "Datoria este 
singurul adevăr" - Fabulist grec cu următoarea învăţătură: 
"Cine plăteşte se instruieşte" extrasă din fabula: "Păstorul şi 
marea". 2) Stolnicul Constantin (1650-1716) în "Istoria Ţării 
Româneşti" arată: "Mult mai mult şi mai mare iaste ruşine a

zice minciună că ştie, decât a zice adevărul că nu 
ştie". 3) Numirea convenţională a insecticidului 
hexaclorciclohexan - Filosof, scriitor şi estetician 
francez (1713-1784), autorul reflecţiei: "Omul cel 
mai fericit este acela care face fericiţi pe cât mai 
mulţi oameni". 4) Ion Hodoroga - Mai marele 
ruşilor - Mai marele (spiritual) egiptenilor. 5) 
Autor dramatic francez (1802-1867), părintele 
desăvârşitei maxime: "Sinceritatea nu înseamnă a 
spune tot ce gândeşti, ci a gândi tot ceea ce spui" - 
Ţesătură foarte subţire, fină. 6) Lacul de fală al 
Munţilor Rodnei - Scriitor şi om de stat roman (4 
î.Hr. - 66. d. Hr.) care precizează astfel: "Nu este 
bine decât ceea ce este moral; ce este moral este 
firesc şi bine". 7) A "cântări" un om din priviri - 
Usturoiat bine. 8) Pisc în Germania (Munţii Hardt) 
- Păr făcut măciucă! - Banco (abr.). 9) Evanghelist 
din înţelepciunea căruia transcriem: "Nu judecaţi 
şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi şi nu veţi fi 
osândiţi; iertaţi şi veţi fi iertaţi" (Cap. 6, vers. 37) - 
Capodopedă a literaturii române, semnată de 
Liviu Rebreanu, legată de mediul rural al Ţării 
Năsăudului. 10) Vioara a doua! - Fabulist român 
(1806-1866) din a cărui fabulă "Cheltuitorul şi 
rândunica" se desprinde următoare învăţătură de 
minte: "De ce, tot omul, când greşeşte /Asupra 
altuia se dezvinovăţeşte?". 11) Estetician şi 

scriitor român (Tudor, 1897-1964) cu al său îndemn: "Caută a 
fi binevoitor, tolerant, filantrop, generos, mărinimos, 
caritabil, plin de politeţe, larg în idei, deschis la noutate" - 
Mare general de stat roman, (Caius lulius 100-44 . Hr.) care 
"ordonă" astfel: "Experienţa este magistrul tuturor 
lucrurilor".

VERTICAL: 1) Poet şi dramaturg german (1750-1805) 
autorul piesei "Don Carlos", din care redăm - pentru 
profunzimea înţelepciunii - replica: "Sufletele mari rabdă în 
tăcere" - Avram Viorel. 2) Istoric şi scriitor italian (1469- 
1527), autorul maximei cinice: "Scopul scuză mijloacele". 3) 
Suhă de joacă - Scriitor român (1858-1919), autorul 
"României pitoreşti", dar şi a sentinţei ultimative: "Nu de 
moarte îmi este frică, ci de veşnicia ei". 4) Leţ! - Prilej de a sta 
de vorbă cu profesorul! - Formă de erupţie! 5) Particolă 
onomastică anglo-saxonă - Cauză, pricină (înv.) 6) Locuitor 
al triburilor nomade care populau, în sec. 9-3 î. Hr., teritoriul 
cuprins între Mare Neagră, Fluviul Don, Nipru şi gurile 
Dunării - "Sfînt” în toponimia portugheză. 7) Muiate - Vîrf de 
atac cu deschidere largă! 8) Fizostigmină - Numărul unu la 
englezi. 9) Aşezare de indieni! - Ilustru filosof german cu 
preocupări enciclopedice (1646-1716) care postulează astfel: 
"Un adevăr nu poate fi contrar altui adevăr". 10) Primit cu 
surle şi trâmbiţe! - Control Tehnic de Calitate (abr. uz.) - 
Confirmă o egalitate de termei. 11) Complex religios în Tibet, 
reşedinţa lui Dalai Lama (până în 1959), inclus în patrimoniul 
cultural universal - Localitate şi vârf (alt. 2141 m) din Austria.

DICŢIONAR: HCC, TIL, REH, BCO, INC, EAD, UCA, 
SAO,EZERINA
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DnUtoiu
Să facem cunoscut Maierul 

în ţară şi în afara ţării
-  s c u r t  i n t e r v i u  c u  p r i m a r u l  V a s i l e  B o r ş

Reporter S.U.:
Ştim cu toţii că prin eforturi proprii v-aţi 

consolidat imaginea unuia dintre cei mai tenace şi 
răzbătători primari din cuprinsul judeţului nostru. 
Explicaţi-ne pe scurt în ce constă "secretur-autorităţii de 
care vă bucuraţi în lungul celor două mandate.

P rim a ru l V as ile  Bors

Primarul V. B.:
Imaginea pe care mi-am creat-o în aceşti 

ani a venit prin muncă, a venit prin faptul că tot ceea ce 
am realizat pentru Maieru a fost cu foarte mult suflet. De 
când sunt primar nu mi-am luat nici într-un an concediul 
de odihnă, ci tot timpul am fost activ pentru a nu pierde 
nici o oportunitate de atragere de fonduri pentru 
localitatea noastră. La nivel judeţean m-am făcut 
cunoscut prin faptul că am fost deschis colaborării cu 
orice coleg primar indiferent de culoarea politică, iar în 
relaţia cu persoanele din conducerea judeţului şi a ţării 
am spus todeauna lucrurilor pe nume indiferent cine a 
fost în faţa mea, chiar dacă pe termen scurt am avut de 
pierdut, dar pe termen lung am cîştigat. Acest cîştig nu I- 
am dorit pentru mine personal, ci pentru localitatea 
noastră şi pentru cetăţenii acestei localităţi. Am reuşit să 
fac cunoscut Maieru în această ţară şi chiarîn afara ţării.

Reporter S.U.:
Bilanţul bogat al împlinirilor edilitar- 

gospodăreşti din Maieru este, în general, cunoscut. 
Totuşi, vă rugăm să repetaţi în sinteză, pentru cititorii 
noştri principalele izbânzi în domeniul unor ample acţiuni

de modernizare, precum şi neajunsurile, neîmplinirile de 
care v-ati izbit.*

Primarul V. B.:
Realizările din ultimii şase ani au fost 

multe şi nu le voi enumera aici deoarece la sfirşitul 
acestui mandat intenţionez să scriu o carte cu toate 
aceste realizări la care voi ataşa şi pozele cu fiecare 
obiectiv în parte. Anii 2011-2012 vor fi anii cu cele mai 
mari realizări datorită proiectelor europene pe care le-am 
depus şi sunt în curs de finanţare. Dacă aş vorbi de 
neîmpiiniri m-aş referi la canalizare, deoarece aceste 
fonduri vor veni cu întîrziere datorită procedurilor de 
licitaţie foarte greoaie. Dacă fondurile pentru canalizare 
ar fi venit mai repede am fi început deja programul de 
asfaltare a uliţelor comunale. Probabil că şi eu sînt un om 
foarte grăbit şi-mi doresc prea mult în scurt timp dar şi 
parte din locuitorii acestei comune îşi doresc prea mult 
de la mine şi parcă niciodată nu este deajuns oricît aş 
face, oricît m-aş zbate. Vor vedea însă şi vor compara 
aceste realizări după ce nu voi mai fi primar şi sunt sigur 
că mulţi dintre ei vor regreta comportamentul de acum, 
dar va fi tîrziu. Cred însă că am fost omul potrivit pentru 
această perioadă greoaie de luptă cu birocraţia impusă 
de Uniunea Europeană deoarece Dumnezeu mi-a dat 
ştiinţa şi puterea de a învinge. Sunt sigur că 99% din 
locuitori nu cunosc greutăţile cu care se confruntă un 
primar.

Reporter S.U.:
Se ştie că Muzeul "Cuibul Visurilor" şi 

revista cu acelaşi nume şi-au câştigat prin ani un 
prestigiu cultural binemeritat care depăşeşte graniţele 
satului copilăriei lui Liviu Rebreanu. De curând au fost 
încheiate unele lucrări de reabilitare a edificiului 
muzeului, aflat acum în haină nouă. Sprijinul financiar a 
venit din două părţi: din partea Cosiliului Judeţean şi din 
partea Primăriei şi Consiliului comunal Maieru. Detaliaţi, 
vă rog, aspectele esenţiale ale acestei realizări şi, 
eventual, nominalizările care se impun.

Primarul VB:
Muzeul „ Cuibul visurilor" ne reprezintă. 

Acolo găsim Maieru de sute de ani, ne întoarcem în timp 
şi retrăim istoria acestor minunate locuri. Reabilitarea a 
fost necesară, deoarece nu se putea să intre în 
degradare ceva care este de fapt sufletul măierenilor, 
ceva care ne reprezintă peste veacuri şi fără de care ne
am pierde identitatea. Din partea Consiliului Judeţean 
am beneficiat de sumele necesare pentru refacerea 
şarpantei şi aici trebuie să-i mulţumim preşedintelui 
Consiliului Judeţean Liviu Rusu şi special d-lui Vasile 
Negruşer, consăteanul nostru, care este administratorul 
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi a avut un rol 
foarte important pentru aceşti bani. Din administraţia 
locală trebuie aduse mulţumiri consilierilor locali care au 
fost de acord cu alocarea sumelor necesare reabilitării 
muzeului.

Reporter. Vă mulţumesc.

A consemnat Sever Ursa

în memoria prietenilor noştri, 
prea repede duşi dintre noi;

Ovidiu Barna şi 
Simion Andronesi

Dacă voi muri
Dacă voi muri primăvara,
Ştiu:
Mă vor acoperi florile!

Dacă voi muri într-o vară, 
Ştiu:
O să rămân în iarbă!

Dacă voi muri toamna, 
Sub un copac,
Ştiu:
Mă vor acoperi frunzele!

Dacă aş muri la iarnă. 
Ştiu că veţi spune:
A  fost prea devreme!

Dacă voi muri aici, 
în satul meu drag,
Să mă lăsaţi cu ochii deschişi!

Vaier Pop

Post-scriptum:
A lă turându-ne d -lui prof. Vaier 

Pop şi - sperăm  noi - cu asentim entul 
dom niei sale am dori să adăugăm  
elegiei - drept încheiere - un ”verş” pur 
zalm oxian şi totoodată testam entul 
"m ioritic” al celor plecaţi, sunând 
astfel:

„Şi de-i întâ lni 
m ăicuţă bătrână 
cu caieru-n mână 
să-i spui c-oi veni 
cân' frunz-a ’n verzi 
ş-oi înturna 
cân' frunza-pica”

(redacţia, V iluţ Cărbune)
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Sala II, tema: ..Ocupaţii vechi ş i străvechi”  -  
etnografie pe următoarea structură: agricultură (plugul de 
lemn şi grapa), morăritul, vânătoarea (pumnale şi 
capcane pentru urs, lup, vulpe, mistreţ, cerb etc.). Cele 
mai bine reprezentate sunt: păstoritul olăritul şi stupăritul, 
cu obiecte de o vechime seculară. Majoritatea acestor 
obiecte au fost culese de elevi din diferite generaţii, cei 
mai mulţi făcând parte din cercul „Prietenii muzeului”, cerc 
cunoscut în judeţ şi în ţară.

Sala III, ..Ocupaţii mai noi”  Cioplitul în piatră,

MAIERU: Taina si ... ilum inare

mineritul, plutăritul pe Someş, ţapinăritul, curelăria, 
pompierii locali etc. o expoziţie înfăţişând oameni de 
seamă ai locului şi faptele lor, vechi documente ale culturii 
locale vin să întregească tabloul spiritualităţi măierene. 
Obiceiurile satului, datinile, culminând cu neasemuita 
melopee a „Cununii grâului”, un bogat artizanat local 
(cioplituri în lemn, cusături) dovedeşte, pe de o parte, 
inteiigenţa tehnică populară, simţul artistic, iar pe de alta, 
hărnicia proverbială a localnicilor.

Sala IV, etaj, salonul ..Cuibul visurilor” , tot 
etnografie locală, măiestria femeilor şi bărbaţilor. Cele 
cinci expoziţii: „Mamele Eroine”, „Casa dinainte” a satului, 
costume vechi, ruda de zestre a fetei de măritat, ocupaţii şi 
meşteşuguri casnice, bucătăria de altădată etc. întregesc 
imaginea satului cu rădăcini străvechi care au rămas 
izvoarele unor opere literare rebreniene fără pereche, 
după cum însuşi Rebreanu mărturiseşte: „De la Târlişua 
ne-am mutat la Maieru. Ăsta este satul copilăriei mele. E 
un sat de munte, într-adevăr foarte frumos, cu oameni 
voinici şi foarte înţelepţi. Din satul acesta am luat toate 
personajele rustice din literatura mea. Unora le-am pus o 
mână, altora le-am tăiat un picior, i-am împătimat pe unii, i- 
am făcut să cugete pe alţii şi oriunde i-am plasat în cărţile 
mele tot din Maierul Năsăudului i-am luat.”

Sala V: O şcoală bicentenară ş i cultura locală. 
Ca pe sub un arc de argint, vizitatorul intră sub puterea 
cuvintelor tutelare ale aceluiaşi patron spiritual: „în şcoala 
aceasta, mulţi ani în urmă, am făcut şi eu întâiele clase 
primare, învăţător fiind tatăl meu.”. O expoziţie: cărţi vechi 
şi noi ale unor autori măiereni, abecedare româneşti 
(unele de peste un secol), tăbliţele de ardezie cu 
condeiele lor de piatră, chipuri de dascăli şi alţi cărturari 
locali reuniţi în „Societatea Culturală Liviu Rebreanu” 
(1927-1935), coiecţie de vechi calendare româneşti, 
expoziţia „Poetul Iustin Ilieşiu (1900-1976) cântăreţul 
sângerărilor ardelene”, reînfiinţarea „Societăţii Culturale 
Liviu Rebreanu” (1972-1987). Tot aici, înfrăţirea dintre 
Maieru şi localitatea franceză Nort sur Erdre, participarea 
ansamblului „Cununa Maierului” la festivalurile 
internaţionale de folclor de la Zakopanne şi Gannat, 
trofeele obţinute, între care „Toporaşul de Aur” 
(Zakopanne, Polonia).

De observat cum tricolorul românesc este ascuns 
în obiecte, ţesături, simboluri, cojoacele mireselor, în ruda 
de zestre a fetelor, în feţele de masă, în cingeauă 
(ştergare), în icoane pe sticlă etc. Măiereanul şi-a ţinut 
lângă el -  „drapelul ţării şi atunci când asuprirea străină 
apăsa greu viaţa românilor...”

Dar, una dintre cele mai valoroase achiziţii ale 
muzeului este o bibliotecă cu peste 6000 de volume, din 
donaţii. Donatori principali: familia scriitorului, poetul 
Iustin Ilieşiu şi profesorul Vranău Dumitru şi Silvia. Aceştia 
din urmă au făcut o donaţie de 2418 cărţi.

Sala VI: sub genericul ..Rebreanu creatorul”
Prin numeroase obiecte adunate cu anii, 

fotografii, texte mărturisitoare, se reconstituie mai întâi 
viaţa şi opera marelui romancier. Rebreanu retrăieşte în 
Cuibul visurilor, de fapt, trei perioade ale existenţei sale: 
copilăria între anii 1888-1898, parcurgând şcoala primară, 
după care, cu părinţii, se mută la Prislop, apoi revenirile tot 
mai rare în amiaza forţei sale de creaţie între anii 1918-

1938, când şcolarul de altădată îşi regăseşte „cuibul” şi, în 
sfârşit, înălţarea în universalitate prin scrisul său granitic, 
tradus în aproape 40 de limbi ale pământului.

Respectând acest circuit al încăperilor muzeului, 
vizitatorul parcurge, de fapt, un drum iniţiatic dinspre 
rădăcinile milenare ale satului, până la coroana lui 
spirituală în care strălucirea cea dintâi o dă înălţimea 
acestui fuior de genialitate şi lumini care este Rebreanu 
pentru literatura română şi universală.

în ansamblul său acest muzeu re-crează 
atmosfera rustică în care a copilărit şi a vieţuit marele 
scriitor. Fiind întrebat în 1933, de Ioan Massoff, care este 
cea mai frumoasă epocă din viaţa sa, Rebreanu, cu 
gândul la jocurile şi scăldatul din Arini, răspunde 
indubitabil: „ -  Copilăria, pentru că în acest răstimp am 
dus-o tot în jucărie şi le vedeam pe toate în trandafiriu. 
Poate că această epocă mi-a infiltrat optimismul meu 
ridicol, care mă face să văd numai oameni buni în jurul 
meu”.

Numai aşa se explică tonul de unică nostalgie în 
scrisul său, în 1919, din povestirea „Cuibul visurilor”, 
când, după o îndelungată absenţă, îşi regăsea satul lui cel 
drag: „După treizeci de ani de zbuciumări deşarte mă 
întorceam acolo de unde pornisem în lume. Căutasem 
fericirea prin toate colţurile pământului şi nicăieri n-o 
găsisem. Nici în zgomotul oraşelor, nici în iubirea 
oamenilor, nici chiar în inima mea ... Amintirea mă 
îmbrăţişa înfrigurată, îmi dezvelea clipe care au trăit 
odinioară în veşminte lucitoare. Mă ademenea într-o lume 
uitată, unde viaţa e un vis şi sufletul nu cunoaşte durere.”.

în amintirile bătrânilor, portretul scriitorului 
adesea recompus în nenumărate ipostaze, prinse, de 
fapt, în fotografii expuse: bărbat maiestuos, înalt, chipeş, 
de o învăluitoare frumuseţe nord-carpatică, încărunţit de 
timpuriu, cu privirea senin-albăstrie. Un om în toate 
cuceritor... Şi totuşi, nimeni nu l-a prins atât de fidel în 
descriere, ca badea Toader Avram, unul dintre semnatarii 
actului prin care i se acorda romancierului cetăţenia de 
onoare a Maierului. Prezentarea pe care i-o face acest 
ţăran rămâne nu numai un etalon lingvistic al graiului din 
Cuibul visurilor, ci şi un model de expresivitate şi 
adâncime a observaţiei, cum conchidea Şerban 
Cioculescu, cu un anumit prilej.

lată cuvintele lui Badea Toader Avram:
„Cu mine o stat mult, tare mult, de vorbă. îmi 

spune că sat ca aista nu-i găsî, de-i îmbla ţări-împărţâte. 
Era bărbat falnic, cu părul alb caoaia; voroveam de una, 
de alta, mă-ntreba de năcazuri. îi plăce să cânte hori de- 
aistea, de-a noastre, ca pi la noi. Era scurt la vorbă; mai 
aminte ăi era s-asculte cum îi povestesc eu ori altul. Cân î 
să păre oam zâs câte una pe placul lui, zâce rugători: „ia,

D e a c  Io a n  B is t r ita  
C O N S T R U C T O R U L  DE C A SE  

(B a d e a  T r a ia n  la 1 OO d e  a n i )

fă bine şî mai zî o dată vorba asta!” Cunoşte tăte râpile şî 
văile aistea pe nume, pesămne că de cân era băiat, că el 
aici s-o trezât în lume, cu noi şî cu valurile noastre ... Mai 
cu samă îi era drag vara pi lângă Someş, acolo în Arini, 
cum zâcem noi din bătrâni, la locul morii celei veci a 
Părtinoiului, une să ţâne, dumineca, giocu. într-o duminică 
dimineaţă, vara, gâneşecă i-amu-l văd înaintea me, l-am 
pândit cum s-o uitat on dărab de vreme, cu mânurile la

spate, la roţâle morii şî la răcită ce groasă şî bortoasă, 
care ş-amu-i tăt acolo ... Sî să uita, sî să uita lung, bag 
sama, îl prindeaşă câte-un dor. Apoi să mai şpaţâre 
(plimba) cu Dumitru dascălu, cu Dariu Pop şî cu Vichente 
notăraşu, ortaci de-a lui că s-aveu bine, vez Doamne, de 
pe cân erau prunci ca mieluşăii... Era jâb (voinic, atlet, 
n.a.), mai bine făcut ca tăţ, fain bărbat şî drept ca un steag. 
Nucerăne (nu-i fie de rău, n.a.), mult mai căta el la 
poporănii noştri! Cân eram holtei i-am cetit nişte cărţ 
făcute de el; era cel mai învăţat domn. Apoi tare bine o mai 
priceput el aleanurile şî sufletu plugariului. Auzeam noi c-o 
agiuns la mare cinste cu istoriile lui cu Boroiu, cu Ion, cu tăţ 
... Şî o hotărât Comuna să-i deie onorul cel mare şî să-i 
gratuleze c-on loc în mijlocu satului, ca să-ş rădice o curte 
(vilă casă mare n.a.) aici între noi. Eu eram pe-atunci 
casar comunal ş-am iscălit şîştiu bine...”.

Tronează aici un splendid portret în ulei al 
romancierului la vârsta de 35 de ani, pictat de pictoriţa 
Ileana Antonu, apoi măsuţa de brad de la preotul Cioarba 
pe care a trudit la „Ciuleandra” şi „Răscoala”, lampa 
nopţilor de trudă, alte obiecte de uz personal, cele mai 
multe donate de soţia Fanny şi fiica Puia Florica, toate 
încadrate de o lungă coloană de texte mărturii, în 
alternanţă cu imagini foto edificatoare, documente 
originale unicat, apoi expoziţia „Prieteni şi gazde din 
Maieru”, stupul dăruit scriitorului drept premiu şcolar, 
precum şi întreaga operă rebreniană în original şi în 
traduceri, portretul lui Emil, fratele scriitorului, ce fusese 
condamnat la moarte prin spânzurătoare.

începând cu măsuţa de brad, apoi lampa nopţilor

C o s a s i i  m ă ie re n i  ( 1 9 8 8 )

de nesomn, fluierele din ţeavă de puşcă, cafetiera şi cutia 
cu tutun şi alte obiecte-metaforă, apoi bustul scriitorului 
din faţada edificiului, creat de către sculptorul Constantin 
Popovici şi bustul de incintă executat de către sculptorul 
Ioan Deac -  Bistriţa, ambele, donaţii, fiecare exponat în 
parte, cuprins în şuvoiul ghidajului, mai ales când acesta 
este prestat de mici ghizi-elevi, luminează un detaliu, o 
faţetă a omeniei sătenilor şi, implicit, a personalităţii unui 
scriitor ridicat din miezul fierbinte al vieţii ţărăneşti.

Sala VII. Dispunem de un am fiteatru  
multifuncţional cu 120 de locuri. Aici, vizitatorul se poate 
edifica asupra numeroaselor implicaţii ale muzeului în 
viaţa culturală a localităţii şi nu numai. Amintim că aici este 
o bună parte din biblioteca muzeului, sediul Astrei locale, 
redacţia revistei „Cuibul visurilor” care e, de fapt, o 
emanaţie a muzeului.

Pe lângă amfiteatru, muzeul dispune de alte două 
spaţii pentru depozite.

Ghidul muzeului mulţumeşte şi cu acest prilej 
acelor conducători ai comunei şi judeţului, acelor oameni 
şi mulţimii de elevi care i-au acordat sprijin în ridicarea şi 
menţinerea acestei instituţii rurale, care nu mai este, 
demult, numai a Maierului. Dar mai întâi aduc recunoştinţă 
exemplarei mele soţii Doina Ursa, învăţătoare a fiilor 
noştri Liviu şi Ovidiu, profesori, care mi-au stat în ajutor 
întotdeauna când mi-a fost greu.

Epilog

în loc de alte concluzii, încheiem ghidajul nostru 
cu două documente de mare valoare. Mai întâi, cuvintele 
doamnei Fanny Liviu Rebreanu, soţia marelui scriitor: 
„Maierul a fost dimineaţa senină, a unei vieţi zbuciumate 
de 58 de ani! Oamenii, plaiurile, întâmplările de aici au fost 
preludiul îndepărtat al unei opere nemuritoare, unica lume 
din care a cules primele flori, primele impresii care au lăsat 
urme de neşters în amintire”. Apoi, o scrisoare versificată, 
scrisă de un oarecare Ion Delamargină, în urmă cu peste
50 de ani, cu prilejul inaugurării expoziţiei memoriale 
„Liviu Rebreanu” în incinta şcolii din Maieru, la 27 
noiembrie 1957. A apărut în volumul „Omagiu lui 
Rebreanu” de Sever Ursa şi Mihai I. Vlad, Ed. Macarie, 
Târgovişte, 1994.

SEVER URSA
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VIAŢA OMULUI OGLINDITĂ ÎN CÂNTUL POPULAR
Ce cutremurătoare şi copleşitoare metaforă a 

veşniciei este timpul! Şi atunci îţi vine să te întrebi 
nu cât vei petrece aici pe pământ -  unde viaţa 
noastră este doar o picătură de apă într-un acean
-  ci unde, cum şi cu cine îţi vei petrece veşnicia? 
Iar, în acest caz, din nou trebuie să ne întrebăm 
cum fo losim  această c lipă num ită viaţă 
pământească?

Psalmistul David -  omul după inima lui 
Dumnezeu -  ne trezeşte conştiinţa de sine, 
vocaţia veşniciei, atunci când ne învaţă cum să 
socotim bine zilele noastre, ca să îndreptăm 
inimile spre înţelepciune. A  fi înţelept înseamnă a 
cântări bine orice lucru, a degaja esenţialul de 
neesenţial, în vedeea ţintei pe care ţi-ai propus-o 
şi spre care te îndrepţi. Dacă viaţa noastră este o 
punte, atunci înţelepciunea ne face să înţelegem 
că aceasta este doar un loc de trecere de la un aici 
spreunDincolo[1],

Dar, pentru că pe acestă punte trecem nu 
numai cu sufletul, ci şi cu trupul -  vehicolul 
sufletului -  am avut grijă ca acestuia să-i dăm cele 
necesare, spre a-i menţine starea de sănătate şi 
putere, ce ne ajută în voiajul nostru până la 
mormânt. Această punte trece printr-un loc 
minunat, numit patria noastră cea pământească, 
râ n d u ită  nouă  de D u m n e z e u . A s tfe l,  
evenimentele şi personalităţile trecutului nostru 
ne întâmpină în fiecare zi, aducându-ne aminte 
cine am fost, ce suntem şi ce trebuie să 
devenim[2]. Toate acestea ne sunt necesare, căci 
trăim azi într-o lume în care se încearcă mereu să 
ni se pună în umbră sau chiar să fie împinse la 
dispariţie urmele glorioase ale trecutului nostru 
zbuciumat, dar strălucit. S-ar putea ca valorile 
noastre morale şi spiritual-creştine să fie înlocuite 
cu nişte realităţi mondene ce duc, în final, la 
neantizarea noastră ca naţiune şi popor creştin.

Cunoaşterea Bibliei, a Sfintei Tradiţii a 
ocupat un loc însemnat în viaţa oricărui creştin. 
Astfel, învăţătura, cântul popular, poezia şi 
cântarea religioasă îşi dau mâna pentru a realiza 
profilul omului deplin în Hristos. Numai un astfel 
de om dotat cu toate armele de lovire şi de 
apărare, pe care ni le dă Duhul Sfânt, poate să se

împotrivească forţelor râului, ce se dezlănţuie atât 
de vijelios împotriva Neamului şi Bisericii noastre.

Cântul popular -  mărturie a unui 
neam dăruit de Dumnezeu cu mult har

Constantin Brăiloiu, vorbind tinerimii 
interbelice despre poporul nostru spunea: Numai 
prin cultura noastră ţărănească vom însemna şi 
noi ceva în lumea asta mare. Cu armele 
Occidentului nu vom bate niciodată Occidentul şi 
va trece multă vreme până vom mai fi o caricatură 
sau, în cel mai bun caz, o copie fără importanţă a 
Apusului.

Martin Opitz, demnitar german şi om de 
cultură umblat prin lume, spunea pe la 1620: Când 
aud un cântec românesc, îmi vine să cred că 
muzica e anume creată pentru român şi românul 
pentru muzică[3].

Pentru românul de odinioară cântul se 
împletea cu însăşi viaţa şi avea valoare sacră. 
Atunci când el cânta, o făcea din toată fiinţa, nu 
minţea. Ciobanul Gherasim, de 72 de ani, din 
Vadeni-Soroca, Basarabia, spunea la 1939 că 
doina ciobanului nu o pot cânta oricând, ci numai 
când îmi vine, şi atunci o cânt cu suflet, că o dau 
lumii. E pomană mare s-o cânţi[4].

Trebuie să spunem că jertfa înaintaşilor 
noştri pentru credinţa strămoşească este păstrată 
până în zilele noastre în creaţiile populare ale 
românilor Exemplificăm în acest sens Cântecul lui 
Tănase Tudoran care a fost păstrat în inimile 
românilor din Ţara Năsăudului şi care se cîntă 
neîntrrupt de fiecare generaţie până în zilele 
noastre[5].

Horea cu noduri (horea lungă sau doina 
maramureşană -  aşa cum este cunoscută printre 
etnomuzicologi) este o manieră de interpretare 
prin care ţăranul îşi mărturiseşte cele mai 
profunde trăiri. Este cântecul de unul singur şi se 
cântă pe deal, în cătănie, la nuntă sau în şezători. 
Din păcate, se mai păstrează doar în câteva sate 
din Maramureş, Ţara Lăpuşului, precumm şi în 
satele din Tara Năsăudului care se învecinează7

cu Ţara Lăpuşului. Accentul personal, lipsit de 
armonii gratuite, apropie această muzică de cea 
bisericească-psaltică bizantină (care, de fapt, a 
avut la origine muzica tradiţională din Asia Mică şi 
Balcani)[6]. La începutul secolului XX, Bela 
Bartok, fascinat de descoperirea horei lungi 
maramureşene spunea că este un cântec
inimitabil de către alţii.i

în ultimul timp, asistăm la o degenerare a 
cântului popular în scop comercial, orice cântec 
vechi, serios, suferă modificări: este pus pe un 
ritm săltăreţ (nu de puţine ori, doine au fost 
transformate în chip barbarîn aşa-zise cântece de 
joc) şi cântecul devine în acest fel unifomizat, plat.

O altă problemă este înlocuirea textului cu 
versuri ce nu au nicio legătură cu folclorul 
autentic, ajungându-se la mutilarea gravă a 
semnificaţiei iniţiale a mesajului. Cântecul devine 
astfel superficial, lipsit de profunzime şi sărăcit în
esenţa sa, în ultimă instantă o non-valoare. Dar,i ’ i 1
care să fie cauza acestei decăderi? E însăşi 
degenerarea su fle tu lu i om ulu i, sărăcirea 
spirituală, cântecul fiind oglinda sufletului. Dacă 
cântecul izvora din însăşi modul de viaţă al 
ţăranului, şi, datorită acestui lucru este de înţeles 
că folclorul adevărat se defineşte prin însuşi faptul 
că se manifestă în mediul său natural, iar o 
adaptare scenică poate denatura actul artistic 
autentic într-un fel sau altul.

înainte de toate, cântul popular crează o 
imagine a dorului, o imagine a dealurilor, o 
imagine a vieţii ţăranului român anonim de 
odinioară. Dar, atenţie: nu o imagine cu iz de 
exponat de muzeu; crează o imagine vie, mai 
exact crează o atmosferă care deşteaptă sau 
răscoleşte în tine cele mai profunde sentimente. 
Este un cântec care rezistă, un cântec care poate 
fi alături de oricare din marile creaţii ale lumii, o 
mărturie a unui neam dăruit de Dumnezeu cu mult 
har, a unui neam cu adevărată vocaţie de creator. 
Cum e omul aşa-i şi cântecul!

-continuare în pag. 5 -

ALEXANDRU DĂRĂBAN

itn td o k u ri SofiCoc în ziceri înţeCepte

Viaţa e plină de paradoxuri. Ce este un paradox? Este un enunţ 
contradictoriu dar, în accelaşi timp, credibil, demonstrabil, provocator 
pentru gândirea profundă.
Un paradox poate fi şi o părere absurdă, neaşteptată, contrară 

adevărului unanim recunoscut. Prima impresie asupra unui paradox este 
aceea că enunţul său poate fi considerat o enormitate, o ciudăţenie 
inadmisibilă, o întorsătură ciudată de vorbe.

Cele mai multe paradoxuri au intrat demult în anonimat. Găsim, totuşi, 
destule puse pe seama unor mari gânditori.

Cu momentul în care ne naştem - spune anticul Seneca, timpul începe 
să ne ia viaţa înapoi. Atrăi înseamnă a muri - completează după aproape 2000 
de ani, Fr. Engels. "S-a dus să moară puţin", glăsuieşte Marin Sorescu.

E bine să fi însurat, dar să n-ai muiere, susţine hâtrul badea Ion.
Excesul de tact e o lipsă de tact, scrie G. Călinescu. 
într-o adunare gălăgioasă se aude cel ce tace. Mă odihnesc alergând, 

susţine unul din ţăranii lui Rebreanu.

Aţi fost remarcat prin absenţă (J. Russel). O cuvântare publică trebuie 
să fie atât de bine pregătită încât să pară improvizată.

Paradoxală şi spunerea lui Picasso: Arta e o minciună care ne ajută să 
înţelegem adevărul. Iar VladimirStreinu pare şi mai răspicat: Omul poate crea 
valori eterne tocmai prin condiţia lui de a fi fiinţă pieritoare.

Marele filosof indian R. Tagore era de părere că cel care foloseşte 
forţa îşi dovedeşte, de fapt, slăbiciunea.

De ce are girafa gâtul atât de lung? întreabă un savant. Ca să ajungă 
până la cap, răspunde un copil de alături...

Toate nenorocirile care încă nu ni s-au întâmplat se numesc fericire. 
Câştigă mai mult cel ce ştie să piardă. Ferice de noi că nu suntem prea fericiţi.

Nestatornicia este singurul lucru statornicîn lumea aceasta.
încheiem cu o memorabilă cugetare a lui J.J. Rousseau: „Viata imită 

arta mai mult decât arta imită viata.”

Ion Delamargină
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cu gândul la ficţiune, şi anume la multcitita carte a 
lui Alexandre Dumas. Pe de altă parte, tema 
aceasta a fost deja abordată destul de des, atât în 
presa scrisă cât şi în cea vizuală (recent pe ProTV, 
de exem p lu ). D eparte  de p re te n ţia  de 
exhaustivitate, ne vom opri la unele aspecte care 
işi vor găsi sursa în experienţe proprii, ori observaţii 
scurte asupra a ceea ce, în măsura în care 
memoria ne-a sprijinit, am văzut/trăit/simţit atunci 
şi acuma.

Trăitor în afara graniţelor ţării de mai bine 
de optsprezece ani, „mă întorc" anual, de fiecare 
dată cu plăcere, pe meleaguri natale. Am pus 
ghilimelele, pentru că nu mă întorc definitiv, ia fel 
cum, în anul 1992 evitam să folosesc formula, de 
altfel larg răspândită, de „plecare d e fin itiv ă pe 
care o auzeam în cercul de prieteni ori cunoscuţi 
saşi dinspre partea soţiei. Şi a fost bine aşa, astăzi 
acest cuvânt devenind de prisos, de vreme ce cu 
toţii, de aici ori de acolo, ne aflăm în Europa, în 
toate sensurile pe care i le cunoaştem. Două dintre 
cele mai importante sunt, fără îndoială, libertatea 
de opinie şi libera circulaţie a individului.

Este adevărat că, în primele zece zile ale 
lunii august, în ţară fiind, am avut ocazia să stau din 
nou de vorbă cu prieteni sau cunoscuţi, să aud 
diverse păreri privitoare la viaţa de zi cu zi, să mă 
las informat de audio-vizualul românesc... Cu toate 
acestea, mărturisesc, nu mi-am făcut o imagine 
clară a ceea ce se întâmplă la nivel social- 
economic-politic. Doar o impresie de sistem 
neaşezat, respectiv de structuri nesigure, în 
căutare de teren de fortificare (cu puţine şanse de 
reuşită, la prima vedere, cel puţin) am putut lua cu 
mine la plecare.

Dar dacă e să facem un mic bilanţ al 
mersului înainte, cred că am putea enumera 
câteva puncte relevante. Probabil că scepticii fac, 
citind acest ultim rând, ochi mari şi vor să renunţe 
în a citi mai departe. Nu vreau să fiu interpretat 
greşit: eu sunt, în principiu, foarte critic vis-a-vis de 
carenţele sistemului actual -  de cel trecut ce să mai 
vorbim... - românesc ori/şi mai ales de mentalitatea 
româneasca. Am avut aici de lucru, pe scară mică, 
ce-i drept, în a corecta imaginea pe care noi, 
românii, o avem în Germania.

în afară de libertatea pe care deja am 
pomenit-o şi de care unii dintre noi se mai îndoiesc 
şi în ziua de astăzi (inclusiv unii dintre cei pe care îi 
cunosc personal) şi a dreptului de deplasare liberă 
dincolo de graniţele naţionale, merită să punem în 
relief şi alte aspecte. Să ne gândim la cel economic 
şi ne întoarcem la anii '90. Aici nu vedeam de pildă 
n ic i un p ro d u s  v e n in d  d in  R o m â n ia . 
Europenizarea, respectiv mondializarea ne-a creat 
această punte economică cu Europa şi nu numai. 
Criza economică va trece şi ea; ghinionul 
României este că structurile ei economice nu sunt 
(încă) robuste. (îmi vine aici în minte o idee a lui 
Silviu Brucan, care spunea la sfârşitul lui 1989 că 
vom avea nevoie de cel puţin 20 de ani pentru a ne 
alinia la ţările occidentale. Atunci, anii aceia ni se 
păreau o veşnicie, astăzi, că îi trăim, nu putem 
decât să spunem că el a fost de fapt destul de 
indulgent. Economic. Politic însă a avut dreptate: 
astăzi suntem la nivel european! (Politicul, nu 
neapărat şi politicienii!).

Dacă ne gândim la sistemul de învăţământ, 
oricât de schimbător ar fi el (în funcţie de politica 
mereu în schimbare) putem remarca şi aici lucruri 
bune. Păi cine cuteza (în afară de cei care 
colaborau cu securitatea!) să se joace în vis cu 
ideea ca va obţine o bursa la o universitate din 
Occident? Astăzi cazurile acestea sunt dese şi e 
normai să fie aşa...Echivalarea diplomelor de studii

superioare nu este încă, după cunoştinţele mele, 
adusă la acelaşi numitor în spaţiu! european deşi 
strădaniile în acest sens există, dar să nu uităm că 
într-o ţară federativă, cum este Germania, de pildă, 
legile diferă de la un land la altul, inclusiv cele 
p r iv ito a re  la re c u n o a ş te re a /e c h iv a la re a  
diplomelor.

Apoi, prezenţa atâtor programe cu caracter 
economic puse la dispoziţie de UE dă şanse 
inclusiv sau mai ales micilor întreprinzători din 
România. Nu-i puţin lucru (Nu vrem sa ne referim 
aici la în ce fel acestea sunt repartizate şi puse în 
aplicare).

Mergând mai departe şi referindu-ne la 
cultural nu avem voie să trecem sub tăcere 
succesul filmului românesc (vezi „Palme d 'or“ de la 
Cannes de care s-a bucurat filmul lui Cristian 
Mungiu). Nu este şi asta o dovadă, alături de talent, 
a libertăţii de care dispunem în anii de ,..“după“? Iar 
cărţile, un adevărat spectacol pe care librăriile îl 
oferă cititorului, din păcate de multe ori pus în 
încurcătură de preţurile disproporţionate (dacă nu 
chiar aberante) dacă le pui în legătură cu venitul 
mediu pe salariu. în afară de asta, este demn de 
subliniat acest idealism al scriitorilor din România, 
unde se publică mult mai multă beletristică decât în 
ţările occidentale. în Vest trecerea o au cărţile de 
specialitate (aşa numitele „Sachbucher" în 
Germania) care dezvoltă anumite teme, cum ar fi 
sănătatea, cărţi de bucate ori altele care ţin de arta 
culinară, cele de voiaj, de mediaţie (yoga de ex.) şi 
altele. Aşa că la întrebarea „Cum este văzută 
literatura română în occident?", pusă de un prieten 
de acasă, nu pot să răspund decât că, în 
Germania, din păcate, aproape nicicum. Desigur, 
dacă la expoziţia de carte de la Leipzig, ţara 
prezentată este România, şi atenţia de care se va 
bucura cartea românească va fi mai mare (ca în 
urmă cu câţiva ani?, când printre cei prezenţi se 
numărau Andrei Pleşu şi Gabriel Liiceanu, 
amândoi cunoscuţi în spaţiul cultural german), dar, 
în general, cititorul de rând nu se aventurează, el 
citeşte ceea ce-i recomanda topurile revistei 
„Spiegel" de ex.. O excepţie aici o prezintă Mircea 
Cărtărescu, care, fiind şi nominalizat pentru 
premiul Nobel pentru literatură şi bucurându-se şi 
de burse în Germania (chiar şi aici aproape de 
domiciliul subsemnatului, în Stuttgart, în castelul 
Solitude) a făcut în repetate rânduri obiectul unor 
in terviuri, inclusiv în celebrul „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung". Mai trebuie adăugat faptul ca 
Orbitor este tradus, între timp, în bună parte în 
limba lui Goethe.

Revenind la aspecte ale imediatului o să 
fac o comparaţie pe cât de aparent banală pe atât 
de adevărată. Prin anul 
1997 venind împreună 
cu familia în concediu la 
Maieru ne întâmpinau 
străzi atât de ...nestrăzi 
(a se citi gropi şi gropoaie 
întrerupte din când în 
c â n d  de a s fa lt ) ,  
semafoarele (în marele 
oraş Cluj) atât de prăfuite 
încât îţi venea să te dai 
jos din maşină şi să 
ştergi sticla pentru a 
d e s c o p e r i c u lo a re a  
activată, iar participanţii 
la traficul rutier atât de 
disciplinaţi de trebuia să 
f i i  cu  o c h i i  î n . . .  
p a is p r e z e c e . . .  
luc ru rile  stau astăzi 
incomparabil mai bine!

Nu numai ca şoselele sunt mai bune dar şi şoferii 
au o conduită destul de precaută. Ştiu şi ştim că 
mai „e multe de făcut” în sensul acesta, dar să nu 
trecem aşa de uşor peste ceea ce s-a făcut bine.

M-a nedumerit, în urmă cu câteva 
săptămâni, printre altele, contradictoriul unei 
măsuri nepopuiare pe care guvernul român era „en 
train” de a o lua. Lăsând la o parte tăierea (măsura 
de-a dreptul draconică!) din salariile bugetarilor 
(25% este fără doar şi poate un şoc!), este vorba că 
în rândul bugetarilor să se desfiinţeze peste un 
sfert de milion de locuri de muncă (sper că bine am 
înţeles). Pe fondul acesta unul din posturile de 
televiziune de largă popularitate, cred că Pro TV, 
prezenta cazuri de fraudă în sectorul pensionarilor 
de boală, scoţând în evidenţă faptul că la un control 
recent efectuat în judeţul Bihor s-au descoperit 
zeci de cazuri în care persoane primeau o pensie 
de boală fără temei real. Contrastul: dacă tendinţa 
este aceea de reducere a personalului bugetar, 
atunci de unde vor mai fi luaţi factorii de control? Aş 
adăuga, incoruptibili, ceea ce nu este deloc de 
neglijat.

La întoarcere, în Viena, unde am zăbovit o 
zi, aveam să vedem multe grupuri de români. 
Turişti. Alţii, pe cont propriu, cu câte o hartă în 
mână, orientându-se, făcând planuri. Cred că asta 
ar fi cel mai grăitor termen de comparaţie referitor 
la „după douăzeci de ani”. O să închei cu câteva 
rânduri dintr-un caiet de însemnări din vremea de 
începuturi, aici in Vest:

Astăzi e sâmbătă, la mijloc de septembrie, 
cu mohoreala vremii ce îmi aduce mai degrabă 
aminte de ursuzul noiembrie. Trecerea de la un 
anotimp la altul nu se face aici - unde influenţa 
climei de tip semioceanic îşi spune cuvântul -aşa  
de lin, ca acasă. Nici urmă de sfârşirea înceată a 
culorilor naturii, ceea ce dincolo se întâmplă atât de 
oarecum pastelat: dealurile, copacii îşi arătau 
încetul cu încetul partea mai de umbră, până când 
totul devenea o voce tristă dar plină de poezie, 
împânzind sufletul de nostalgie. A ici verdele 
întârzie, uneori până se întâlneşte cu celălalt, din 
anul care-i urmează. Eu unul nu mă simt mai 
norocos în astfel de decor. Sunt însă sigur că nici 
un neamţ nu s-ar putea bucura, la înălţimea la care 
aş face-o eu, de cumpăna anotimpurilor între 
Carpaţi.“ (1994).

S-auzim de (si mai) bine.

Damaschin Pop-Buia 
O stfildern, in septem birie 2010
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e p ig r a m e . TZttbrtca elevului

B u c u r e ş te a n u l  E s i l e r v a  
Măiereanu
(Vaier Scridonesi Pârcioianu)

Marelui epigramist,

Grigore Cotu-ar pi-coti 
Cu căpăţâna între coate,
De epigrame n-ar mai fi
De scris, că-i "gânditor" la...
toate.

Oricăruia dintre cei doi Cotu 
profi de mate,

Când pe tablă Profu-i scrie 
Ceea ce elevul ştie,
Ştie şi ştie că poate, 
Clasa-ntreagă dă din coate!

Unui mare băutor,

Scrie Cotu că se poate 
Să te-ncerce băutura, 
Până ce mergând în coate 
O urăşti cu toată... gura!

Profilor de mate, Cotu,

Având carte să dea parte 
Cotu n-au prea dat din coate 
Şi-au rămas să dăie carte -  
Mate-mate, cât se poate!

Vaier Scridonesi 
Pârcioianu

Mirare

Orice dame pot să fie 
Muze pentru poezie ...
Eu, n-aş fi crezut vreodată 
Că-s destul de rafinată 
Ca să fiu băgată-n seamă 
Personaj de ... epigramă!

Adela Cotul

Toamna

Pe-o banca plina de amintiri 
Stau si privesc la soare 
Unde copacii plini de gânduri 
îngălbenesc de suparare.

Venind de sus, parca departe 
O frunza ma atinge 
Si-un nor cu bratele-nghetate 
Cu lacrimi reci iar plânge

E toamna, zice un glas 
tremurând
Si-atunci pe suflet ma apasa 
E mama ce imi spune blând 
E frig, haide, hai in casa.

SOMEŞAN GEORGE
clasa a X-a D

Oglinda

Am privit către cer 
Straniu...
Un singur înger 
Trist, tăcut...
Am vrut să îi alin 
Durerea,
Să-i şterg lacrimile 
Dar m-a durut...
Am vrut să-i vindec rana 
Dar sângera mai rău...
M-a privit 
Am îngheţat 
M-a atins 
Am simţit un fior 
Şi-am înţeles...
Acel înger ce încă Plânge... 
Acel înger 
Eram chiar EU...

BIANCASZABO 
clasa a X-a D

VIAŢA OMULUI OGLINDITĂ ÎN CÂNTUL POPULAR
-urmare din pag. 3 -

Viata omului-o trecere9

Viaţa omului trebuie să ne-o închiopuim ca 
pe o zi, când soarele răsare, se înalţă pe cer şi 
apune -  spune Grigore Leşe la o emisiune tv.

Prima trecere ar fi cătănia, când fecciorul 
devine matur: horile de cătănie marchează un 
timp istoric, cătănia nu trebuie privită ca pe o 
plecare pe un timp scurt -  adică stagiu militar; ea 
trebuie înţeleasă ca pe o plecare pe un timp 
îndelungat. Cătănia mai înseamnă şi războaie, 
înseamnă necaz, scoaterea unui braţ din familie, 
din rosturile firii[7].

A  doua trecere din viaţa omului este nunta, 
care se sărbătoreşte cu mult fast. Şi în cazul nunţii 
este vorba de un ritual. Sunt câteva momentecare 
merită amintite, cum ar fi: oraţiile de nuntă, de 
iertăciune, oraţiile de la masa mare. Nunta este 
trecerea dintr-o lume în alta, dintr-o lume a 
inocenţei copilăriei într-una a greutăţilor, a 
problemelor de zi cu zi. Mireasa este personajul 
principal al nunţii; momentul când mireasa îşi ia 
năframa -  prilej cu care se cântă horea miresei -  
este unul din momentele importante şi marchează 
cel mai bine această trecere. Nunta are în ea şi 
bucurie, dar şi tristeţe.

Balada Mioriţa exemplifică cel mai bine 
marea trecere -  moartea: este vorba în egală 
măsură de valoarea jertfei asumate şi de 
transfigurarea morţii. Mioriţa este poate cea mai 
reprezentativă creaţie a poporului (folclorului) 
nostru, ea este cântată ca baladă, iar în 
Transilvania se găseşte ca şi colind (corind).

în această trecere, omul şi-a creat şi 
instrumentele necesare pentru aceste momente. 
Materia folosită este lemnul: bisericile au fost la 
început din lemn, trâmbiţa este din lemn, buciumul 
este din lemn, toaca e însăşi lemnul. Toaca este 
folosită cu scop liturgic în cadrul slujbelor din 
Biserica Ortodoxă, toaca e şi un instrument 
tradiţional, legat de viaţa comunităţii săteşti, cu rolul 
de purifica spaţiul, de a deschide calea dintre cer şi 
pământ, dintre Dumnezeu şi om. Glasul de toacă 
este un glas din altă lume, glasul de toacă face 
legătura dintre cerşi pământ, între ceea ce se vede 
şi ceea ce nu se vede. Când aud glasul de toacă uit 
de toţi oamenii care mi-au făcut rău şi atunci încerc 
să devin mai -  spunea acelaşi inegalabil Grigore 
Leşe.

NOTE:
[1] Gheorghe PRECUPESCU, Câteva cuvinte 

de început, Almanahul „Iisus Biruitorul”, Sibiu : 
Oastea Domnului, 1999, p. 3.

[2]lbidem ,p.4.
[3] http://spiritromanesc.go, pp. 1-2.
[4]lbidem ,p.2.
[5] Ion Alexandru MÂZGAN, Tănase Todoran 

din Bichigiul Năsăudului, un martir al neamului şi al 
legii srămoşeşti, în „Mărturie şi martiriu în 
Transilvania sec. al XVIII-lea -  in memoriam: 
eroului Tănase (Atanasie) Todoran din Bichigiu, 
coord.: Dorel Man şi Flore Pop, Cluj-Napoca : 
Renaşterea, 2004.

[6] Ibidem, a se vedea nota 3.
[7] Chiar când scriu aceste rânduri, doi militari 

bistriţeni („cătane”)au fost aduşi din Afganistan 
căzuţi pentru o altă cauză, în nici un caz una 
patriotică sau pentru neam şi ţară.

ALEXANDRU DĂRĂBAN

La Paşti

în noaptea asta sfântă şi senină 
Când clopotele bat neîncetat, 
Veghează oamenii-n lumină 
Şi spun cu toţii: Hristos a înviat!

E sărbătoare şi pot să sper,
Copiii se-adună pe lângă mese 
Să guste din pască şi mâncăruri 
alese
Hristos a înviat! şi este în cer.

Silvia-Letiţia Hoza 
clasa aV-a A

Dragi părinţi

Dragi părinţi ce m-aţi crescut, 
Niciodată n-a trecut 
Să nu vă spun sărutmâna,
Şi să vă dau bună ziua.

M-aţi crescut, m-aţi ajutat 
Şi mi-aţi spus, m-aţi învăţat 
Voi ne daţi învăţătură, 
Spunându-ne o vorbă bună.

Ăştia sunt părinţii mei,
Luându-mi învăţătură de ia ei.
Ei ne-ajută-n tot ce-i greu 
Şi ne-ndrumă tot mereu!

Silvia-Letiţia Hoza 
clasa aV-a A

http://spiritromanesc.go


CUIBUL- V ISURILOR Amil XV, nr. 5 (92), octombrie 3010 Pag. 6

^bibaeliea neoa £ o v g i x ş u [ _  î n v â t ă ţ o n b r "Dibaellca ncoa

în perioade 28-31 august, s-a desfaşurat, la Constanţa şi Eforie Sud, cel 
de-al XXXI-lea Congres al Asociaţiei Generale a învăţătorilor din România şi al 
Cadrelor didactice Române de peste Hotare, la care a participat şi delegaţia 
Asociaţiei învăţătorilor AMmA Bistriţa-Năsăud, formată din: vicepreşedinţii Elena 
Berende (Grup Şcolar „Liviu Rebreanu” Maieru) şi Marioara Petrina (Şcoala 
Generală Nr, 1 Bistriţa), şi membrii Monia Todea (Şcoala Generală Nr. 1 Bistriţa), 
Fira Pătraş (Grup Şcolar „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului), Mirela Bozga 
(Şcoala Generală Tureac), Olimpia Cheţa (Şcoala Generală Nr. 1 Bistriţa), Codruţa 
Hădărău (Şcoala Generală Nr. 1 Bistriţa).

între obiectivele prezentate de preşedintele AGIRo, Viorel Dolha, din Arad, 
se remarcă: organizarea sucursalelor judeţene care nu au asociaţii, funcţionalitate 
pentru departamentele AGIRo, iniţierea unor programe de dezvoltare 
profesională, prestigiu şi credibilitate etc.

Sâmbătă, la deschiderea festivă, de la 
Teatrul „Oleg Danovschi”, din Constanţa, au 
participat şi foştii miniştri Andrei Marga şi Ecaterina 
Andronescu, dar şi Crin Antonescu, alături de 
reprezentanţii autorităţilor publice locale. Invitat de 
onoare a fost ministrul invăţământului din 
Republica Moldova, Leonid Bujor.

Peste 40 de delegaţii din ţară, numărând în 
jur de 500 de participanţi, alături de delegaţiile 
românilor din Republica Moldova, Serbia şi 
Ucraina, au ascultat cu interes intervenţiile de bun 
simţ şi de suflet ale vorbitorilor şi l-au aplaudat, la 
final, pe inegalabilul TudorGheorghe.

în următoarele 3 zile, la Eforie Sud, 
participanţii la Congres au dezbătut atât probleme 
generale ale învăţământului românesc, cât şi cele 
privind în special învăţământul primar.

Deşi a lipsit la deschidere, actualul ministru 
al învăţământului, Daniel Petru Funeriu, a 
impresionat prin modul în care a dialogat cu 
dascălii, încercând să clarifice probleme ca: 
salarizarea, menţinerea titu larizării, statutul 
absolvenţilor Universităţii Spiru Haret, diferenţele 
dintre învăţământul din mediul rural şi urban, 
calitatea manualelor etc.

însă, cea mai discutată problemă, aşa cum era de aşteptat, a fost cea a 
tăierilor salariale, mai ales că învăţătorii sunt printre cei mai afectaţi, fără a mai 
adăuga că reducerile de 25 la sută s-au aplicat, la cadrele didactice, pe perioada 
concediului.

în final, ca mesaj de început de an şcolar, ministrul Funeriu a accentuat 
importanţa „recredibilizării învăţământului” .

Conceput şi ca un veritabil curs de formare, pentru care participanţii vor 
primi şi diplome, de la Congres nu au lipsit conferinţe ale specialiştilor în educaţie 
(Florian Kolceag -  doctor în economie mondială, conf. dr. Constantin Şchiopu - 
profesor doctor Teodor Pătrăuţă- Univ. Vasile GoldişArad), soft-uri educaţionale 
prezentate de Adina Tulbure, cunoscută bistriţenilor. De asemenea, participanţii 
la Congres au fost introduşi în universul unor programe inovatoare (iEam, 
SIVECO, BEI, Grupul Educaţional Helen Doron, INFOSPEED).

Amănunte despre toate acestea, delegaţii b istriţen i vor da la 
întâlnirile următoare cu membrii Asociaţiei.

Im pres iona ţi de p rog ram u l INFOSPEED (c itire  rap idă ş i 
creativitate), reprezentanţii AMmA l-au invitat pe form atorul Alexandru 
Bordea să conferenţieze la Bistriţa, special pentru membrii asociaţiei.

Cât priveşte activitatea directă, comisiile de lucru ale departamentelor 
AGIRo au formulat propuneri pentru îmbunătăţirea 
calităţii în învăţământ. Pe masa de lucru a 
ministrului vor ajunge astfel şi propuneri punctuale 
ale delegaţiei bistriţene, ca: aplicarea prevederilor 
Legii 128 - Statutul personalului didactic, art. 44, 
alin. 4.1, 4.2., şi a OM 5885 din nov. 2009, art. 1 
alin. 13 -  Metodologia de mişcare a personalului 
didactic, indiferent de condiţiile economice, 
sociale sau politice actuale; reînfiinţarea liceelor 
pedagogice, ca premiză la mesajul ministrului 
p r i v i n d  n e c e s i t a t e a  „ r e c r e d i b i l i z ă r i i  
învăţăm ântulu i” , idee susţinută de dascălii 
bistriţeni; mentorii să fie obligatoriu absolvenţi de 
liceu pedagogic; revizuirea programelor şcolare la 
disciplinele Geografie, Istorie, Ştiinţe, în sensul 
eliminării redundanţelor şi corelării conţinuturilor; 
la muncă egală, drepturi egale -  în sensul 
salariilor; fonduri pentru manuale noi în fiecare an; 
acordarea celor 5 salarii la pensionare, conform 
legii, dar nu din fonduri extrabugetare, pentru că nu 
toate şcolile au astfel de fonduri; numărul maxim 
de elevi în învăţământul primar -  maxim 20 -  dacă 
vrem calitate şi nu cantitate.

Aceste propuneri vor fi duse la minister de 
Victoriana Aprilia Gălbenuş, preşedinta asociaţiei învăţătorilor ialomiţeni, careva 
fi şi gazda de anul viitor a celui de al XXXII-lea Congres al învăţătorilor.

Vicepreşedinte AMmA;
Elena BERENDE, în numele Delegaţiei AMmA BN

C a r t e a Grigore Avram
Contra rău lu i din noi

“în vremurile actuale, ca şi în veacurile deja consumate, constatăm că 
în grija exagerată şi exacerbată pe care o subordonăm exclusiv interesului 
personal, construcţiile legislative poartă în ele ipocrizia maladivă a minţii 
umane. Mai mult decât poate suporta, în general, orice creatură subordonată 
timpului. ”

G . Avram , Contra răului din noi, p. 148.

Fără intenţia de a prescrie o reteţă împotriva imanentului maladiv din 
fiece fiinţă umană, Grigore Avram, în cartea sa Contra răului din noi, înainte de 
a scrie efectiv, seamănă opţiuni de identificare a virusului. Considerând acest 
citat, de mai sus, ca fiind unul relevant pentru întreaga sa scriitură, am curajul 
de a spune că scriitura lui Grigore Avram îşi are sintetizată întreaga esenţă 
olfactivă şi auditivă (pentru cel ce vrea să miroase, pentru cel ce vrea să audă) 
aici. Adică, într-o schematizare probabil relativ injustă, răul din noi este unul de 
factură individuală, pentru că fiecare îl creşte, îl alimentează, dar de care, la 
nevoie de expunere reală, fiecare se leapădă şi îşi caută ascunziş în societate.

Versiunea clasică, duală Rău-Bîne, presupune o oglindă reflexivă a 
ceea ce spun eseurile lui Avram, adică, fiecare premisă de la care el ar porni se 
agaţă de aceleaşi două paliere absolut fundamentale în creştinătate, şi anume 
Divinitatea, ca un dat fără (de) preţ şi Contraponderea sa, ca un bonus al legii 
nescrise a existenţei supuse timpului.

în construcţia crezului său, din capitolul Aşa cred şi justific, se propune 
întoarcerea la matrice, la Adevărul iniţial, christic, absolut, pentru o oglindire a 
sinelui în propriul început, cel firesc, pur şi neîntinat de o evoluţie defectuoasă, 
malebilă şi influenţabilă. Intangibilitatea Adevărului este una palpabilă doar în 
esenţa începutului, în cea christică. Forma de recuperare a Binelui care 
stagnează în fiecare, sub forma sa incipientă este aceasta privire în oglinda 
trecutului( fapt susţinut şi în eseul numit Bucuria unei fotografii).astfel, iată de 
unde pornim: lupta contra răului din noi nu este o reţetă, ci este un câmp de

varinte, alternative justificate faptic şi prezentate la nivel teoretic, la nivel de 
probabil-posibil.

Primul pas spre pactul cu lupta contra răului din fiecare ar fi 
disponibilitatea de a opta pentru binele colectiv, în detrimentul celui individual, 
insuflându-se astfel clasica idee a reuşitei colective de factură ”unde-s mulţi, 
puterea creşte”. Şi iată că aşa începe sfidarea involuţiei individului 
contemporan, şi se strecoară printre rânduri încrederea în frumuseţea

-continuare în pag. 7 -
Prof. Bîrta Anton 

Grup Şcolar „L iv iu  Rebreanu”, Maieru

M a ie ru  -  casa in v .  A nch id im  P a rte ne  ( c e n t ru )  
una d in  c a s e le  c o l p i l ă r i e i  l u i  L iv iu  
Rebreanu (a rh iv a  p r o f .  Sever U rsa )
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Grigore Avram _  ̂ „ .
Contra râului din not

-urmare dinpag.6- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

armoniei primordiale.
Cultura populară, tradiţională, cu aport imediat la locul natal, amintit 

într-unul din cele treizeci de eseuri cu tentă filosofică prearistoteliană, este 
muza scriitorului în travaliul pentu această carte. Modelul de urmat, cel biblic, 
se îm ple teşte  cu cel( rămas printre s ingure le  cu vertica lita te , în 
contemporaneitate, din perspectiva autorului ) al „firului de iarbă” din cultura 
populară.

Temele străbătute, aliniate dincolo de dualitate şi miza supunerii ei în 
favoarea individului societăţii contemporane, se înşiră, nu neaparat ierarhic, ci 
mai degrabă mozaical: Adevărul absolut raportat la Divinitate, Cinstea faţă de 
tine însuţi, Cuvântul biblic, Creaţia şi Ordinea divină, Puterea credinţei, 
Sfinţenia şi Curăţirea trupească întru iluminare sufletească, Altruismul, 
Puterea timpului si Relativismul.

Dimensiunea creştină este bagheta magică ce vrea să corozeze unele 
realităţi ale lumii materiale, redând dimensiunea pocăinţei (în sens de pietate) 
drept arma contra răului din fiecare. Una dintre calităţile autorului relevate de 
această scriitură o reprezintă capacitatea de a nuanţa responsabilitatea 
umană, ambivalent: ca una asumată pe poteca dificilă, dar benefică spiritului, 
sau ca una proiectată evenimenţial şi luată ca atare. Pe de altă parte, puterea 
de sugestie este uimitoare, autorul făcând din simbol instrumentul prim în 
poetica textului.

Urmărind traiectoria vieţii unui individ, nodurile pe care le face Grigore 
Avram sunt acolo unde dezechilibrul în faţa tentaţiilor şi non-valorilor sociale, 
îşi arată colţii. A lternativa la acest dezechilibru este proiecţia omului în ordinea 
iniţială dată, cea care se doreşte a fi imuabilă. Deşi dorinţa de evoluţie 
intelectuală a omului pare a determina negarea forţei Divinităţii, prin 
experiment şi căutare de răspunsuri în teluric, aceasta poate fi contracarată, 
chiarşi la nivelul ştiinţei, aşa cum autorul o arată în capitolul Lipsa binelui.

O carte a alternativelor la tot ce corodează fiinţa umană, un 
pseudotestament cu aspiraţie religioasă şi social-valorică, aceasta este

scriitura lui Grigore Avram. Fiecare dintre non-valorile societăţii pare a avea un 
contrapunct. Tot ce duce la creşterea răului din fiecare este doar carenţa 
curajului sau alegerea căii simple, meschine de cele mai multe ori. Simplitatea  
cu care poate fi asumată această luptă stă în gesturi prime, în acte minore, dar 
puternice, aşa cum este, spre exemplu „puterea unei rugăciuni” . Filosofia 
christică e în fiecare, ea poartă veştmântul idealului ce poate fi simţit, în 
perimetrul condiţiei de a nu o ocoli. Modelul de a învinge este turnat în forma  
coexistenţei cu perfecta armonie a Totului dat. Această coexistenţă, la rândul 
ei, presupune a opta pentru adevăratele valori sociale: adevăr, curaj, credinţa, 
altruism etc, adică respectarea (la nivel biblic spus) Cuvântului, înţelegerea  
Lui.

Totuşi, ceea ce rămâne în faţa acestei lupte aşa cum ceaţa londoneză 
trândăveşteîn faţa soarelui, pentru a sfida inevitabilul, este miza unui relativism  
pe care autorul decide să îl pună între alternativă şi sugestii, lată o foarte  
inteligentă manieră de a respecta liberul arbitru, într-o scriitură despre care 
lectorul inocent ar putea avea tendinţa să o considere un mănunchi de eseuri 
moralizatoare. Moralistul nostru, însă, ştie să pună mâna pe alternativă, şi, să 
sufle cu putere peste jăraticul binelui din lăuntrul său, şi să armonizeze latura 
moralizatoare cu dreptul la alegere, îm brăcându-oîn costumul opţiunii.

în fond, ceea ce Grigore Avram propune este un moment de respiro şi 
de gândire curată: deschidem ochii şi vedem lipsa de stăpânire de sine sfidând 
cu o insolentă de nedescris pe oricine şi orice -  rămâne pe retina fiecăruia doar 
o cultură tradiţională a stăpânirii de sine în ruină. De ce nu am lua o fotografie  
veche a unui fir de iarbă care pleacă urechea la rugăciune şi ascultă cuvântul 
proorocului pentru a se putea (re)cunoaşte? Alegerea este, de fapt, arma în 
lupta cu răul din noi.

Prof. Bîrta Anton 
Grup Şcolar „L iviu  Rebreanu” , Maieru

<” LEG POLPOUMN PRUPE Ma leg ( jur ) sa lupt cu vitejie...”> 
fCronic’di pe BUTIANA PÂRCTOTT MATERULUKîn subgrai maierenesc)]

Motto: „LEG POLPOUMN PRUPE / GE S-URM 
COHUPE /ASTATI PRIOR / ET POSTERIOR! " // „ Mă leg (jur 
) să lupt CU VITEJIE /si să urinez conducătorul / Acum ( astăzi), 
în trecut / Şi în viitor ! ” [Jurământ militar (în limba traco-geto- 
dacă) Inscripţie antică de la ROMULA, azi REŞCA, j. 
OLT] (Olimpiu Ioan LUCA. „ Dacia eni phaniske”// „ Dacia va 
renaşte * , Ed. Buna Vestire, Beiuş, 2002, p. 14/// Neamul 
BONTAŞ de pe Butiana Pârcioii Maierului, prin porecla 
P R U P A  , dă a t e s t a r e  a n t i c ă  s u b g r a i u l u i  
măierenesc.conservând cuvântul-tezaur PRUPA , care se 
dovedeşte a fi un supranume de cea mai aleasă semanti- citate, 
cum se dovedesc a fi multe din cuvintele străvechi ale limbii 
române- stăpâna, protectoarea şi purtătoarea prin vremi a 
neamului traco-geto-daco-românesc.
*
Pe PÂRCI OAIA-n BUTIANA, / viine iarna, şî să ducie... 
în ocol la BUCEA lucie..., / die curat sfinţât die A na. //
**
Ana c'iar îş' facie crucie, / sprie < Iisusu' > di la PRUPA...
C-o văzut..., în ciiiaţă..., grupa / d'îngeri, colo...în Colnic, / 
prapurin' şîreşu' mniiic, / pus la căpătâi d'Ionic...//
***
Sămnu’ crucii zboară nou,/l-a iu* Fătufată mniiica,/ 
adăpân' diegrab'-on bou,/ după gardu' lu' Vlădiiica... /
Cân' şî ie îş' facie crucie, / diiin săriiin, ca botă lucie: /
<Hooop (!)>, şîPopăs, cuîndiemnu': / -<Hai, la PRUPA, 
să-ntriebămu/die-işârieşorinuma' perj !> ...//
****
- < Carie-a mer'ie, die întriabă, / afl-acasă doar pie babă.../ 
...Şî cum baba n-arie triabă, / o să-l ţîîîi-o zî...întriagă, / 
să-i tăăăt spuie...cum:
"BONTAŞ, / Omu' ii d'ingă Ionic / 
o muriit,diemult, on pciic; / da' o fo' haaarniiic bărbat...,/ 
cum n-o fo' mai altu-n sat; / că-n răzbel cu Leonaş / 
o fo' duuus,diepartie-n BOSNII(*), / c'iar cu PRUPA-vor- 
ba posnii / di pie niamu-i die BONTAŞ.../ Da' nu-i bai 
şî niiici năcaz, / doar',aici lângă pârleaz, / mni-o cam zîs, /
IEL, PRUPA, mnie / ,  'naintie di-a durmni, / colo suus 
în ţânţâriiim: /
””Măi, Măriiie(!), Mă', Măriiie(!),/
ciie ţ-oi spuniie, amu, ieu, ţîîîie, / ii diemuuult... di la Şotropa-/ 
pretiiinu' lu' Groza-popa,/cuişcolip'inBucurieşti,/

OM die trieb'e să-l cinstiiim! / IEL, mni-o zâs-o 'nt'o 'ntreba- 
rie: / « -  M ă ', lo a n ie , c iiin ie  ie ş ti, /  d ie î ţ ' zîcie lu m ia  PRUPA
? »

Io, ia-m zîs că, în povesti / cân' nie adunam cu grupa, / 
MACIDONU' komandant/înrăzbelu' dipieBOSNII(*),/ 
lângă clopot alarmant. / mni-o cam zîs / iar' vorba posnii/
( diiin diem uit, ci-o blăstămatZniam u ' mnieu în a ' mnieu sat), /  
că-i bătiem rău pie madiari(io gân'in', Zău, la şăndari!):

« < T ătă  trupa taBO NTAŞă/ofo' P R U P A  diefruntaşă!»>

............Ş-atunci, Groza-popa /îş' trăgiiie die ocielari, /
tăăătzgâiiin'-o la Şotropa ./Da' Şotropa, căt'ă popa: /
« Ş ti i ,  Părintie, care-i trupa/care batie-sâ cum PR UPA ? » /  
...Cum Părintilie tăcie, / m-o luat pie minie-aşă: /
« M ă ', loanie-'t zîc, io , ţîie ,/v-aţ ’ bătut cu V I T E J I  I E I » ” 
*****
...Şî aşa..., drag Omu' mnieu... / şădie... duuus la Dumniezău,
/
şî pie minie m-o lăsat, /în  grijă la niiimie, / a'i v-o patruzăci 
şî zăcie,/ numa'-o lună di-a mai triecie, / sângură şî în bănat, / 
tăăăt pie Dumniezău să-L ca't / (pint'u IEL şî pint'u minie), / 
pân' la ciiiasu-mi die pliecat / di pie lumia die lăsat, / 
la-loralţîîî die răbdat...” > //
******
-< Ana Tunsului(cu moş în Săpânţa(**)) / o gătat, pistie gard, 
sămânţa / die grai, şî-n vâlvoarea fusului..., / mintiiin', ciiie 
mai(!),
în cas' s-o băgat, / la focu' năimniiit şî sângurat lăsaat... > //
*******
-< Nime' numai şti', în verş, / dacă Popăs o aflat/ 
di-o fo' perj...,di-o fo' şîreş! > //
********
-< Fata di la Fătu, nici că s-o băgat... / Ie criedie că PRUPA-i / 
numa'/ o poreclă, / tărie Tieclă, / cu BONTAŞ-i die supărat ...
>//
*********
-< Az', IONU-i Moş-Strămoş / stân' diemuuult, la 
Dumniezău, /
i ertat  ş î -mpăcat  cu umbră die IEU, /  învăţân'  
diesprie...Zalmoş...>//
**********
.......Pe COLNIC, îngieri prapuresc/ numa' frunză die
vo'niiic stăjar/
întiiins pistie ţânţârim, / arbore curat Domniesc, / un'ie 
păsările-njar,/
primăvara, drăgostiesc; / da' şî tac, cân' şî jăliesc, / cum 
vântu' cântă/
şî clopotilie bat, cu limbă sfântă: l «  Viniiim! Viniiim! 
Vin ii im !...» ,/
pint'u sufliet 110111111- / Ooom agiuuuns ecouuu. cu umbră die 
IEUUU, /
d o a r  I E L , m i e r i e  u u u,  / C i i i e e e m a a a t  la  
Duuumniiieeezăăăuuu...

Am zîîîs...,ş-aaam scriiis, IO ..J// s.s. ESILERVA  A. 
Călidonscri, Bucureşti,început de aprilie 2003, reactualizare 
în mijloc de martie 2010,tot gândind la <niamu' PRUPA di pie 
Butiana Pârcioii Maierului>,
după,mereu,reluată lectura inscripţiei antice de la ROMULA. 
care atestă documentar antichitatea subgraiului măierenesc,

prin CONSERVAREA cuvântului-tezaur PRUPA !!! (*) 
Liviu REBREANU scrie, în 1918, în „Hora morţii” : „Şi
BOROIU a plecat liniştit în BOSNIA şi de acolo i-a scris carte 
ILENII...”/  „Apoi BOROIU s-a dus iar în BOSNIA, căci la „un 
an a venit acasă, de CRăCIUN, o săptămână”,de atâta răzbel în 
BOSNIA, agiungân' să-i grăiască Ilienii şî „în bosniacă”. (**) 
Neamul TUNSU-lui avea ascendent un maramureşan băjenit în 
Maieru şi stabilit, prin însurătoare, pe Butiana Pârcioii 
Maierului, prin trecerea peste munţii Rodnei, hotărâre luată 
după ce DACICUL SFAT AL BăTRANILOR din SăPÂNţA 1- 
a pedepsit cu TăÎEREA PLETELOR DACICE(pe care,până 
n u  d e  m u l t , î n c ă  l e  m a i  p u r t a u  b ă t r â n i i  
Maramureşului(!)),pedeapsă echivalând cu excomunicarea din 
COMUNITATEA DACICă a săpânţenilor!!! [„Grie faptă 
trieb'e c-o făcut şăpânţanu' măierenizat pie ascuns !!! Da' 
tăăăt s-o aliat,dacă luuumia l-o polecrit TUNSU', c'iar dacă 
măierenii, ieu nu ştiiiu,să ciii purtat,ca bărbat', păru' luuung, 
cum i-am văzut, cu ocii mniei, cân' am îmbiat pi la moroşăni! 
”, ne relata în anii studenţiei noastre, ca fapt real, bătrânul 
DONIZă ţONCAN[CIONCAN-din niamu' lu' îlRINCă.neam 
aparţinând arborelui genealogic al regretatei atlete MARIA 
CIONCAN (o pârcioiancă die BGICăU)] ,care la data 
relatării(din anul 1966),la 90 de ani,locuia în FUNDU 
PăRCIOII. Bătrânul DONIZă, datorită înţelepciunii 
sale,era supranu- mit <OMU' CU DOAUă MINţ'>, faptul 
fiind consemnat şi în scris într-un document, care a fost 
descoperit într-o <capsulă a timpului>, plasată de 
intelectualii vremii construirii, în temelia unuia dintre 
picioarele PODULUI MARE(cel ce te trece pes
te SOMEŞ pe PÂRCIOAIA,„tuma-n dreptu' căşii lu' 
BOROIU”), documentul fiind descoperit în primăvara anului 
1957,când vijeliosul SOMEŞ MARE a spulberat în întregime 
PODUL,”lăsân'u-i înpcicioare numa' pi-aciiiela cuţâdula <Omu' 
cu doauă minţ'>”] .

Vaier Scridonesi-Călin, 
Bucureşti, 16 Martie 2010

Maieru - Moara d in  sus, 1980 
(a rh iv a  p r o f .  Sever Ursa)
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s b n t  c o yih tele  l o i Em in esc u  ?
La abordarea unui subiect, fie el cât de mic, 

atingător de personalitatea grandioasă a lui 
Eminescu, în care i se contestă ceva, există pericolul 
de a fi trecut, catalogat, ca făcând parte din „Galaxia 
Grama”(1), ca făcând şir cu detractorii, sau mai uşor 
cu contestatariisăi.

Nu facem parte din acestă categorie, atâta 
timp cât încercăm să demonstrăm un adevăr la care 
ţine atât de mult istoria literară, mai ales când e vorba 
de mari valori ale ei, în cazul nostru de unicul 
Eminescu.

Ştim, deasemenea, că unei mari personalităţi 
literare, culturale, ştiinţifice, nu i se ia niciodată nimic, 
dimpotrivă, i se adaugă ca document cât şi ca 
descifrare a unor valenţe noi în scrisul său.

Apoi cine consultăun dicţionar de cuvinte, 
expresii şi citate celebre, constată că stau în bună 
armonie două, trei sau mai multe nume ce au folosit 
expresia respectivă. Ba mai mult, face bine ca fiecare 
expresie să-şi aibă părinţii ei şi o istorie a ei.

Noi apelăm la celebrele cuvinte ale tânărului 
Eminescu, când de la Târgu-Mureş merge spre Blaj, 
în tovărăşia a doi tineri seminarişti (Ion Cotta şi Teodor 
Cojocariu ), şi în vârful Hulei, de unde se vedea 
panorama Blajului, exclamă „emfatic: Te salut...mică 
Romă!” (2).

G.Călinescu preia acestă informaţie de la 
clericul Dr. Elie Dăianu, ce se pare că o foloseşte 
pentru prima dată, astfel ar fi fost citaţi şi alţii, 
informaţie cuprinsă în articolul „Eminescu şi Blajul”, 
publicat in revista „Familia”, 1902, ce o pune în 
monografia sa din 1932 (3) şi de atunci profesorii şi 
şcolarii o repetă mereu.

Credem că Eminescu a preluat, însuşindu-şi 
această antonomază„micăRomă”, dintr-un text din 
1863. Subliniem, el spune aceste cuvinte in iunie 
1866, iar textul nostru e din octombrie ,4, 1863. La 
acea dată Eminescu avea 13 ani. Textul este anterior 
cu trei ani.

Apar mai multe antologii de „amintiri despre 
Eminescu”, sau „ei l-au cunoscut pe Eminescu”, dar 
nimeni altcineva din cei antologaţi nu pune în gura 
adolescentului Eminescu expresia în cauză. Amintim 
una din antologii apărută la Junimea în 1971 şi 
îngrijităde Ion Popescu, cuprinzând pe: I. Ai. 
Brătescu-Voineşti, Ştefan Cacovean (coleg la 
Cernăuţi), Mite Kremmitz, lacob Negruzii, G. Panu, 
Vintilă Rusu-Şirianu, Ioan Slavici, Teodor Ştefaneli 
(coleg şi el), Al.Vlahuţă etc. sau scrisori despre 
Eminescu ale lui: A.Chibici-Revneanu, C.Popasu, P. 
Missir (coleg şi viitor ministru), Ioan Sbiera (profesorul 
său cernăuţean).(4).

Textul unde găseşte Eminescu antonomaza 
„mică Romă” este imnul „Gimnaziului superiore 
românu greco-catolicu” din Năsăud. (ce va trebui 
săpoarte şi numele lui „Fracisc losifu”, coîmpăratul 
imperiului, pentru că deschiderea gimnaziului se face 
de ziua lui: 4 octombrie), imn compus de către 
profesorul Ioan Marte Lazăr, apoi directorul acestei 
instituţii.

I.M.Lazăr foloseşte termenul de odă şi nu imn 
şi are 20 de versuri, în măsura de 11 silabe şi rimă 
liberă. în prima parte glorifică pe romani numindu-i 
„domnitorii lumii”, „mama noastră Roma”, ce au înălţat 
(romanii) „altare şi temple măreţe sacrei Minerve”, iar 
strănepoţii Romei, junimea năsăudeană va fi „auriul 
templu”, ţie, o, Minervă!

Strofa următoare ne interesează în cel mai 
înaltgrad:

„Sălteze Blajul, mica noastră Romă.
Braşovul antic, cu tine Beiuşe,
Căpot întinde mâna de frăţie soţului june".(5) 

Oda se incheie cu o inchinare venerândelor umbre 
„din Legiunea a doua română/Regimentul II de 
graniţănăsăudean).

Autorul cu modestie, ori ştiinţa necesară 
precizează izvorul odei sale, în partea de jos a paginii: 
scrisă în 1863, în metrul odei lui Horaţiu „Integer 
vitae”. Data odei lui I.M.Lazăr nu poate fi contestată, 
pentru ca ea există la deschiderea gimnaziului şi 
autorul după numai o lună de zile pleacă la Viena, la 
studii, şi revine numai după şase ani, în 1869.

Foarte bine informatul profesor năsăudean 
face o corectă„istorie”, în strofa citată, a şcolii 
româneşti ardelene, menţionând localităţile în ordinea 
apariţiei şcolilor (Blaj, Braşov, Beiuş, Năsăud, apoi 
urmează Brad.)

Este după ce ştim noi, prima menţiune a

acestei expresii antonomază (mica Romă), preluată de 
Eminescu, care va face carieră până în zilele noastre, iar 
părintele ei I.M.Lazăr, fiind lipsit de „dreptul de autor”.

Cum a ajuns Eminescu să cunoască imnul 
gimnaziului năsăudean şi implicit expresia „mica Romă”, 
prin care se elogia Blajul ca primul centru mare cu şcoli 
româneşti încă din vremea vajnicului episcop Petru 
Pavel Aron de Bistra (1743)?

Să-l urmărim, lapidar, pe Eminescu de la data 
apariţiei imnului gimnaziului năsăudean, 1863.

La acea dată tânărul Eminescu, repetăm, de 13 
ani, „începând cu 16 aprilie 1863, dată când cădea prima 
zi de şcoală după vacanţa Paştilor, nu mai apare prin 
eataloage”(6).0 nouă încercare de apropiere de 
Cernăuţi o face în 1864, dar pentru puţin timp, fiind 
perioada 1864-1865 cand îl găsim „conţepist” la 
Tribunalul din Botoşani. în toamna anului 1865 tânărul 
Eminescu, după demisia de la Tribunalul din Botoşani 
apare din nou pe uliţele Cernăuţilor, hotărât acum, 
spunea el prietenilor, săse supună examenelor pentru a 
deveni elev public ( nu privalist).Trase în gazdă la bunul 
profesor Aron Pumnul, profesor de limba şi literatura 
română, şi „se aşează acolo ca bibliotecar”(7),

A. Pumnul avea case proprii: una cu cerdac în 
care locuia el şi alta, mai joasă, unde locuiau şcolarii 
ţinuţi în gazdă şi, se adăpostea şi aşa-zisa bibliotecă. 
Biblioteca alcătuită din câteva dulapuri, cu autori români, 
broşuri, foi răzleţe, calendare, opuri de istorie naţională, 
letopiseţele editate de Kogălniceanu etc.”era un mic 
focar de cultivare a graiului literar, căci legile şcolare 
interziceau elevilorsăîntreţină biblioteci.

Bibliotecarul ales dintre studenţi (elevi) locuia în 
odaia cu cărţile. "Aici îşi trânti Eminescu traistele şi 
începu să doarmă şi să viseze printre cărţi ”(7). E 
perioada când prof. Pumnul era bolnav, uneori pleca fără 
să termine ora de curs, însoţit de elevi până la trăsură, 
sau de Eminescu până acasă.
Era suplinit acum de alt foarte bun profesor, 
bucovineanul Ioan Sbiera, istoric şi folclorist şi autorul 
primei monografii a lui Aron Pumnul (1889).

Moare Aron Pumnul în ianuarie1886, prilej 
pentru Eminescu să publice, alături de alţi şase, poezia 
ce apare în broşura „Lăcrimioarele învăţăceilor 
gimnazişti”, Cernăuţi, 1866, semnată M.Eminovici, 
privatist.

Dintre revistele existente în biblioteca lui 
Pumnul, era şi „Familia” lui losif Vulcan, ce apărea în 
acea vreme la Pesta (1865-1880), cu care va colabora 
Eminescu, făcându-şi debutul în 1886, nr.6, februarie- 
martie.

înfiinţarea unui gimanziu românesc în nordul 
Ardealului (am văzut că erau doar trei) era o mare 
izbândăpentru toţi români i  provinc iei ,  f i ind 
premizăsigurăpentru  a primeni in tel ighenţ ia  
românească, care se va pune necondiţionat, în slujba 
idealului naţional: afirmarea naţională. Un asemenea 
eveniment-aşteptare, va fi consemnat în termeni 
entuziaşti în toate ziarele importante ale Ardealului: 
Familia, Gazeta Transilvaniei, Telegraful Român etc. în 
ele se prezintă cu amănunte inaugurarea gimnaziului 
năsăudean, cuvântări le ţinute, personali tăţi le 
participante, şi, bineînţeles, imnul şcolii nou înfiinţate.E 
de crezut căşi aceste ziare posibil şi altele, existau în 
biblioteca lui Pumnul. Călinescu amintea numai Familia, 
sugerând de ce Eminescu apelează pentru debutul său 
la ea, altele neintrând în demonstraţia lui. La fel, nu se 
poate ca dascălul lui sănu le fi vorbit cu satisfacţie 
despre o asemenea „izbândă naţională”.

Aron Pumnul, ca toţi românii dealtfel, avea un 
cult al Blajului „De când se aşeazăA.Pumnul în Cernăuţi 
ca profesor, se porni un adevărat curent spre Blaj” (9). 
Aici, la Blaj, ajunse înaintea lui Eminescu: Vasile 
Bumbac, Buliga, Bucescu, Iliescu (călugărul ) şi alţii 
pentru cămirajul Blajului îl inoculase A. Pumnul elevilor 
săi.

în acest fel expresia „mica Romă”, fie de la 
profesorul său, fie, sau şi, din revistele din biblioteca 
profesorului este asimilată de Eminescu şi folosită în 
primul lui drum ardelean.

Este Eminescu mai puţin Eminescu dacă 
expresia în cauză nu este creaţia lui? Cu nimic, 
dimpotrivă, se învederează informarea (şi asimilarea) 
elementelor de cultură naţională ia acea vârstă timpurie.

O altă sursă pentru a cunoaşte expresia- 
antonomază şi, implicit, imnul gimnaziului năsăudean 
este prezenţa la „Şcoala superioară reală ortodoxă” din 
Cernăuţi a câtorva elevi năsăudeni, ca Ioan Neamţu din 
Feldru şi Samuel Ruşti din Josenii Bârgăului, ultimul

semnalat de Acad. D. Vatamaniuc (10) într-un articol 
din 1992. Şcoala din Cernăuţi fiind ortodoxă, se afirmă 
că şi feldrihanul Neamţu este ortodox, ori 
recensământul din 1850 prezintă localitatea Feldru ca 
neavând nici un ortodox, populaţie 2368, gorog 
katalicus-2368.

Ioan Neamţu ( 1864-1870)din Feldru era fiul lui 
Ştefan Neamţu, cancelist judecătoresc, familie veche 
(9 ) înstărităşi cultă.( cancelist la Năsăud şi apoi la 
Beclean ). Ajunge odata cu Eminescu la Cernăuţi, 
respectiv 1863 şi finalizează studiile, cu succes, în anul 
1869. în acest an Eminescu ajunge la Viena la 
Facultatea de Filozofie, iar Neamţu la Politehnica din 
capitala imperiului. în anul următor, 1870, Neamţu 
moare aici, departe de Năsăud, iar prietenul său bun îi 
dedică poezia „La moartea lui Neamţu”, apărută în 
Albinadin Budapesta, 16/28 aprilie 1870.
Poezia are elemente ce se vor regăsi în „Mortua est” şi 
„Epigonii” . Pe Neamţu îl numeşte „scumpe frate”. 
Neamţu rămâne primul someşean ce se bucură de 
prietenia lui Eminescu şi de versuri închinate lui.

Cercetătorii eminescologi, unii amintiţi, afirmă 
că Eminescu este întovărăşit de Neamţu (19 ani) şi de 
alţi doi colegi cernăuţeni din zona Bistriţei, la începutul 
vacanţei de Paşti, pe jos, cu căruţa, sau cu diligenţa, ce 
făcea „cursă rapidă” între Lemberg si Sibiu, 
parcurgând, posibilul, traseu: Şiret, Suceava, Vatra 
Dornei, Pasul Tihuţa, Bârgău, Feldru, Dej, Bistriţa, 
Târgu Mureş, Blaj.

în acea „familie cultă” a cancelistului Neamţu 
din Feldru nu se poate să nu fi pus în cumpănă şcoala 
din Cernăuţi cu cea din Năsăud, sănu le prezinte 
cancelistul Ştefan gazetele lunii octombrie 1863, care 
vorbeau de inaugurarea gimnaziului. Pledăm şi pentru 
cunoaşterea expresiei şi din această sursă. Nu este 
exclus să fie cunoscută din toate trei sursele 
menţionate.

Suntem datori săspunem câteva cuvinte şi 
despre autorul imnului gimnaziului năsăudean.

I.M.Lazăr se naşte la 26 septembrie 1832 în 
Năsăud, ca unicul fiu al lui Ioan Lazăr, cooperator şi 
grănicer, decorat cu „Crucea de aur”. învaţă la Năsăud 
şi Blaj, fiind clasat eminent.în anul 1863 este profesor 
provizor la Năsăud, iar după o lună de zile pleacă la 
Viena, la Institutul Augustinian. Aici, înafară de studii 
teologice, face cursuri de istorie universală şi filozofie. 
Vorbea desăvârşit, spun academicienii Virgil Şotropa şi 
Nicolae Drăganu, (11 ) limba latină, germana şi italiana, 
bine limba maghiarăşi cunoştea deplin elina şi 
franceza. în anul 1869 face doctoratul în teologie şi 
patronatul liceului năsăudean îl solicită iar ca profesor 
şi apoi director al acestei instituţii.

înafară de articole istorice şi filozofice, de ziar, 
scrie „Dizertaţiune despre liberul arbitru al omului 
considerat în sine, cât şi în realitate cătră graţia divină”, 
în latineşte şi româneşte; „Tabele istorice sincronistice 
ale coloniilor romane din Dacia Traiană şi ţinuturile mai 
târziu numite Dacia Aureliană”, Bistriţa, 1872. Din 
această lucrare apare doar primul fascicol, pentru că 
holera ce bântuia şi în Năsăud, îi pune capăt vieţii la 30 
august 1873, la numai 35de ani.

Noi am prezentat documentul, imnul, cât şi o 
mică „demonstraţie” privind logica faptelor, după noi, 
rămânând ca aceste două nume, cu sau fără orgoliul 
priorităţii, să fie sub această expresie-antonomază, ce 
există de aproape 150 de ani.

Nimeni nu e obligat să renunţe la un 
conservatorism al său, spunându-şi, şi fie: dardacă?

Eminescu ar face-o , dovadă cugetarea sa: 
„Pentru o minte mare, totu-i problemă, iar pentru 75 
grame de creier, totu-i certitudine”.
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Grădinile botanice de pe vale... 
Firimituri de vară

Haos pluvial, torenţial...înainte de ploi, preumblare 
printre fluturi şi foi; măcriş, silenuţe nutans, guşa 
porumbelului, steluţe albe, floricica flos-cuculi, 
săpunariţe, garofiţe, picioru-cocoşului, vărzuţe brassica, 
rapiţă, cardamine, usturoiţe, sângerele, trăistuţe 
pastoris, creţişoare, turiţă eupatoria, zmeur, mur, 
măceşel, frăguţe, cerenţel urbanum, răculeţ anserina, 
sclipicioşi recta, cinci degetuţe, trifoi alb, lucerne, 
măzăriche, coronişte, sulfină albă şi galbenă, fân sfinţit 
(Onobrychis viciifolia), trifoi roşu, pliscu-cocoarei, ciocu- 
berzei (Geranium palustre & phaeum), măcriş iepuresc, 
năpraznic, laptele cucului, nalbă sylvestris, pojarniţă, 
trei-fraţi pătaţi, panseluţe arvensis, răchitan epilobium, 
sărăţică lythrum, morcoveţi, podagriţe, secărică, 
odolean, brădişor, trifoişte de apă menyanthes, ginţură 
erythraea, volburică de rândunică, gălbăjoară, 
sânzâienuţe, coana tătăneasă, viperiţă echium , limba- 
mielului borago, vineţele ajuga, mierea-ursului, crenguţe 
de nu-mă-uitare, busuioc de câmp pruneHa, lanuri de 
urzici (vie, albă, galbenă, roşie), rotunjoară, unguraşi, 
cătuşnică nepeta, saivie arvensis şi verticillata, 
vindecuţe stachys, cimbrişor, mentă piperată şi din cea 
dulce, lumânărele thapsus şi nigrum, lânariţă, degetăruţ 
galben,  scrof i ţe,  veronici ,  creasta-cocoşulu i  
melampyrum , clocotici rhinanthus, patlangina major ş i 
lanceolata, bărburel knautia, soc nigra in floare alba, 
campanule patule şi alte clopote de iarba (rotundifolia, 
glomerata, persicifoiia, barbata), cânepişte, vărguţe, 
părăluţe perennis, margarete, rozmarin-de--munte 
(Gnaphalium silvaticum ), cozi de şoricel şi de cal, căpriţe

galbene tragopogon, pelinariţă, muşeţel, roman, calapăr 
tanacetum, lăptuci, vulturici hieracium si pilosella, 
carline, scai cirsium  şi carduus ţintaură neagră, cicoare, 
orchidee dactylorh iza, cariophora, sam bucina, 
maculata,Listera ovata, Platanthera chloranta...

Duminică cu Pământ însorit!

Veniţi, (privighe)...cioara cântă şi măceşelul a-nflorit! O 
preumblare matinală spre Măgura Dragostei în papucii 
uzi de rouă; trântit pe pântice în paturi de cimbrişori, 
tăvălit pe spate cu gânduri la lăstunii dintre nori. Aripioare 
albe în florile de orhidee! Pene de codita-randunicii în 
aripi de fluturi?! Gâze mărunţele, gigantice coleoptere, 
invazie de băcăruşi horticola, sirfi holbaţi, cărăbuşi 
ameţiţi, ilenuţe de smarald, petale de fluturi. Cântecele 
de grangur, fâse, ciocârlii de pădure, cuc, presuri, 
cinteze, cânepari...începi, de la o vârstă să te bucuri, de 
orice simţi şi să te minţi!

O zi fără tablă...

Marţi cu excursie ornitho-naturalistă. Reguli stricte: 
curăţenie, linişte, ecologie, bună dispoziţie! Scatiii s-au 
odihnit pe garduri! în timp ce ierburile ne gâdilau subţirel 
gleznele, pe deasupra au străfulgerat, în ţiuit ascuţit, trei 
drepnele melba\ Un şoim de rândunele pişcat de câţiva 
lăstuni, ca un meteor după mesteceni pică. E cald 
toropitor şi... ninge cu puf de plop şi păpădie. Seara cântă 
greierii, coropişniţeie, codroşii, brotăceii bombina, ce

nebunie!

Duminică solară...

Nu se poate trăi pe-afară decât de la şase seara la opt 
dimineaţa. Găinile stau cu ciocul deschis şi-şi mişcă 
„branhiile”, agitat, ca peştii pe uscat. Un codroş pe 
acoperiş ş-un cănăraş pe sârmă stau cu aripioarele între- 
ridicate, pigulindu-se pe la subsuoară, de atâta căldură, 
în grădină, inima leului (Leonorus cardiaca) a crescut 
mai mare decât mine, trandafirii se scaldă în strălucire, 
garofiţele şi nalba licăresc în rouă de lună plină, mărarul 
în argint verde se-mbracă, muşeţelul în poleială, ceapa 
îşi umflă bulbul, bujorii se-nfoaie, macii somnoleză, 
fasolea se-ncârceie pe suliţe de lemn, vreo sută de 
soldaţi verzi în falangă. Doar lăstunii urbica dansează pe 
cerul albastru incins, dar după ce-a dat un pic umbra au 
început zbănţuitul prin livadă, piţigoi codaţi cei sâsâiţi şi 
repeziţi, apoi alţi treziţi (adică deştepţi): piţigoi mari, 
fliţiguşi suri, cinteze, sticleţi, presuri, fâse, grauri, 
cocoşari, codroşi grădinari. în ocol, pe-un stânjenel de 
lemne, printre care au ieşit cârcei şi frunze de hamei, mi- 
am instalat baia: un lighean, o aşchie de săpun şi o 
mănuşă; în sfârşit apă caldă la discreţie! Seara, o 
răpăpăială de vară a scăpat grădinile de toropeală, 
drumul de prăfuială şi lumea de transpiraţie!

înv. ILIE Hoza

O fărâmă din paradisul munţilor noştri
Rezervaţia naturală “Pietrosu Mare”

E dimineaţă! Cu bucurie în suflet mă 
pregătesc de o altă aventură. De data aceasta 
destinaţia este rezervaţia naturală “Pietrosu Mare”, 
împreună cu câţiva prieteni, înainte de revărsatul 
zorilor, ne aflăm într-un autobuz care merge spre 
Borşa. Primele clipe de lumină ale zilei ne găsesc 
urcând serpentinele Pasului Şetref (818 m). Ajunşi în 
Borşa, imediat ce coborâm din autobuz, o privelişte 
măreaţă ne apare în faţă. Este Pitrosu Rodnei (2303 m) 
cel mai înalt vârf din Carpaţii Orientali. După ce primim 
câteva informaţii de la localnici despre traseu, o luăm 
agale la drum pe valea Pietroasa. Casele se înşiră pe 
lâgă vale până departe în etajul pădurilor. Ne-am 
fixat un scop precis pentru prima zi: să ajungem 
la Staţia Meteorologică. Prin aerul puţin umed, dar 
plăcut, venea un iz de ploaie. Prin pădure, din loc în 
loc,

vedem urme proaspete de lucrători forestieri şi 
culegători de afine. înaintăm fără să ne dăm seama şi 
câştigăm treptat, dar constant, în altitudine, lăsând 
kilometri buni în urmă. După un galop de vreo două ore, 
având ca marcaj banda albastră, ajungem într-o poiană 
de unde putem admira totă Ţara Maramureşului. La 
baza muntelui se află oraşul Borşa, cel mai lung oraş 
din ţară, cu 18 km. Peste Valea Vişeu se desprind în 
peisaj Munţii Maramureşului, cu vârful Toroioaga (1930 
m), ce se pierd în zare pâna dincolo de graniţele ţării, în 
Ucraina, care apoi se continuă cu Carpaţii Păduroşi.

Zănoaga Iezerului cu iacul Iezerul Pietrosului

Ne continuăm drumul prin pădure, apoi 
prin jnepeni, un traseu în serpentine, destul de greu 
pentru începători. După vreo şase ore de mers, 
aproape extenuaţi, ajungem la Staţia Meteorologică, la 
co ta i760 m. Este o construcţie cu două etaje destui de 
bine întreţinută unde se găsesc diferite instrumente 
meteorologice. Aici ne întâmpină un domn cu faţa 
senină, care ne arată locul de campare. Suntem foarte
entuziasmaţi!....Pe lângă panorama deosebită care se
deschide spre Ţara Maramureşului, acum ne bucurăm 
de un peisaj aparte. Este Zănoaga Iezerului, care la 
partea superioară are un vârf unic, Pietrosu Rodnei. 
Pe lângă aceasta, simţim binecuvântarea naturii, prin 
aerul curat, apa pură, dar şi formaţiunile vegetale care 
ne încântă şi ne conferă o stare de bine.

Zănoaga Iezerului este unul dintre ceie mai 
frumoase locuri din Munţii Rodnei. Această căldare 
imensă este defapt, un circ glaciar, care în urmă

cu mai bine de 10 000 de ani găzduit un gheţar. 
Acesta a creat un relief glaciar aparte: un circ glaciar în 
trepte, pereţi verticali impozanţi care înconjoară circul, 
turnuri, ace, curmături, pietre impozante, etc., ce se 
continuă cu o vale glaciară, unde se găsesc depozite 
morenaice. Această masă de gheaţă care a format 
morfologia actuală, în urma încălzirii climei s-a topit şi a

Iezeru l P ietrosul Rodnei 
lo to  Ion C ro ito r

contribuit la diversificarea reliefului. A apărut un lac 
glaciar, Lacul Iezerul Pietrosului, cu o suprafaţă de 
3450 mp, adâncimea maximă de 2,5 m şi lungimea de 
84 m.

Bucurându-ne din plin de dărnicia naturii, am şi 
uitat să campăm. Se lasă întunericul şi noi suntem tot cu 
rucsacii în spinare. La lumina lunii, dar şi a focului, ne
am întins corturile, mulţumiţi de ceea ce am văzut în 
această zi. In faţă se ascund şi alte surprize pe care 
natura le are şi pe care de abia aşteptăm să le 
descoperim.

Câteva date statistice despre rezervaţia 
naturală “Pietrosu Mare”

Rezervaţia naturală "Pietrosu Mare" cuprinde 
cel mai impresionant relief glaciar din Munţii Rodnei: 
Buhăescu (cel mai mare din Munţii Rodnei), Zănoaga 
Iezerului, Zănoaga Mare, Zănoaga Mică, Rebra, 
Gropi, având în porţiunea bazală morene şi căderi de 
apă pe pragurile de stâncă lustruite de gheţari. Cea mai 
mare parte a rezervaţiei este ocupată de roci cristaline 
metamorfice din Pânza de Rodna, micaşisturi cu

nivele de paragnaise, cuarţite şi amfibolite, cu nivele de 
dolomite şi calcare cristaline (Turnu Roşu, Piatra Albă).

Printre culmile notabile cuprinse în perimetrul 
rezervaţiei se numără vârfurile Buhăescu Mare (2221 
m), Buhăescu Mic (2199 m), Gropi (2063 m), Piatra 
Albă (2061 m), Hotarului (1905 m), Bătrâna (1770 m).

în rezervaţie pe lângă lacul Iezerul Pietrosului, 
se mai găsesc şi alte lacuri: Buhăescu I, având suprafaţa 
de 700 mp, Buhăesu II, cu suprafaţa de 1700 mp; 
Buhăescu III, cu suprafaţa de 700 mp; Buhăescu IV, 
cu suprafaţa de 1100 mp. Aceste lacuri mai sunt 
cunoscute sub denumirea de Tăurile Buhăiescu.

Dicţionar
Rezervaţie naturală -  teritoriu în care este 

ocrotit întregul cadru natural sau numai anumite 
e lemente  naturale (f loră, faună,  geo log ie ,  
geomorfologie, etc).

Platformă meteorologică -  un spaţiu amenajat 
din cadrul staţiei meteorologice, unde se găsec diferite 
instrumente meteorologice.

Peisaj -  o porţiune de la suprafaţa scoarţei 
terestre, caracterizată de o anumită combinare a 
elementelor biotice şi abiotice care interacţionează 
strâns.

Circ glaciar -  formă de relief semicirculară, 
rezultată în urma acţiunii gheţarului; căldare; zănoagă.

Vale glaciară -  vale creată de limba gheţarului 
care are forma literei U.

Morene -  materiale provenite în urma dislocării 
pereţilor văilor de gheţari şi depuse în urma topirii 
acestuia.M

icaşisturi -  roci metamorfice care au o dispunere 
în foiţe, ce au un conţinut mare de mică.

Cuarţite -  sunt minerale de culoare albă, foarte 
răspândite, cu o duritate mare, şapte în scara Mohs.

Amfibolite-sunt roci metamorfice de culoare 
cenuşiu-verzuie, până la neagră, cu structură 
nematoblastică, imprimată de orientarea prismelor de 
hornbiendă.

Dolomitele -  sunt roci sedimentare,formate în 
urma proceselor exogen-sedimentare, ce apar în 
masive cristaline.

Calcare cristaline-roci metamorfice formate 
în urma recristalizării calcarului la temperatură şi 
presiune mare; marmura.

Prof. Croitor Ioan
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ANTROPONIMIE ORALĂ ÎN SUBMATRICEA LINGVISTICĂ MĂIEREANĂ(SmM) 
PORECLE ŞI OCĂRI DE NEAM ŞI DE PERSOANĂ

Precizare; Paragraful de faţă aparţine manuscrisului <<<ELEMENTE LINGVISTICE ŞI MITOLOGICE CARPATIC-VEDICE CONSERVATE ÎN 
SUBMATRICEA HIDRO-ORO-TOPO-ANTROPO-LINGVISTICĂ HABITUALĂ M Ă IE R E A N Ă « Glose şi prolegomene la « DACIA PREISTORICĂ » a lui Nicolae 
DENSUŞIANU(1913)>> (PROIECTUL CĂRŢII CARPETICE PELASGO-VED1CE »> [autor Dr.Valer SCRlDONESl-CĂLIN(UNIVERSITATEA din BUCUREŞTI);
205 p . , 150 ref. bibliografice, 5.06.2007]

Că ne aflăm într-o submatrice lingvistică măiereană (SmM ), ne 
va da seamă, fie şi numai, enumerarea a cât mai multe PORECLE (unii 
măiereni spun POLECRĂ), faţă de care majoritatea purtătorilor au o 
atitudine intolerantă, dacă şi-ar auzi-o spusă, fie şi la modul neutralităţii 
constatatoare de existenţă lingvistică inofensivă.D’apoi să o audă la 
modul IMPERATIV ocărâtor, ofensator, din te miri ce motive, scăpând 
MÂŢA RĂZBOIULUI ascunsă în SÂNUL graiului măierenesc, extraordinar 
de conservator de limbă arhaică românească în acest TEZAUR 
LEXICALÎDe aceea, am folosit şi distincţia OCĂRI de neam şi de 
persoană.Este zona lingvistică cea mai fierbinte, la nivel psihologic 
subliminar, cu izbucniri sentimentale aţâţătoare din partea “agresorului”, dar 
mai ales cu replici aproape viscerale ale “agresatului”!Măiereanul cu 
PORECLĂ <“hâdă”> suferă, din mai multe motive înregistrate 
subliminar.Mai întâi, că nu se pronunţă prin tabuizare, copiii aflând de ea, 
cel mai adesea, într-un “conflict” de uliţă între copii; la origine foarte multe 
porecle, chiar au fost OCĂRI “în gura mare”.A!t foarte important motiv 
este faptul că unele şi-au pierdut înţelesul originar, lipsa de semantică 
provocând un conflict surd, la nivelul operării în gândire cu un cuvânt 
aparent fără sens, perturbând interacţiunile dintre înţelesuri (!), 
rezultanta fiind, în cel mai bun caz, o uşoară stare de disconfort psihic gentru 
PORECLIT-ul autointrospectându-şi NEÎNŢELESUL din PORECLA.Mai 
apoi, nu cel din urmă, necunoaşterea istoriei proprii neamului “poreclit”, 
generând o anumită psihologie de grup (neam, subneam-ram, 
familie).ARMA ÎN SINE A PORECLEI, ca unealtă lingvistică de grai- 
subgrai utilizată, într-o colectivitate cu etică şi morală real motivată şi prin 
oralitatea grupului restrâns, stă la baza comunicării şi raportărilor reale între 
ramuri de neam, între neamuri, între încrengături de neamuri înrudite etc, 
rapida identificare a aparteneţei la un ram de neam, sau la un neam, 
câteodată, în comunicare orală, fiind mai eficientăi la nivel de SAT, decât 
cea cu numele de familie. Măierenii cu PORECLĂ, încă, mai suferă de 
pe urma psihologiei de grup (cuplu, familie, ram, neam etc), aparent, 
negativă în ceea ce-l priveşte, cu atât mai mult cu cât este vorba de 
oamenii pământului, esenţial, ţărani, PELASGII (născuţii din pământul 
pe care îl servesc rodindu-1, ca să-i rodească în civilizaţia pe care şi-au 
creat-o muncind/lucrându-1 ((!))!.Aşa se face că autorul acestor rânduri a 
simţit-o de multe ori “pe propria-i piele” psihologică, atunci când a încercat 
abordarea VIULUI TEZAUR AL POLECRELOR, nu numai, frecvent, în 
MAIERU, ci foarte special într-o încercare de culegere de PORECLE în 
satul RUŞII MUNŢI din judeţul Mureş, provocat fiind de împrejurări 
favorabile, când a dat de porecla “a lu’ZD/\RIE”şi “a lu’CÂCĂDARE”! 
Este momentul, să precizăm că graiul viu, în localizarea/precizarea/numirea 
de persoane foloseşte cel mai sigur mod de identificare, cel al aparteneţei 
prin mamă, tată, familie, ram, neam, porecla fiind capabilă să"identifice 
precis, dar printr-un anumit tip de globalizare foarte eficientă în comunităţile 
umane mici (cătun^sat, comună), esenţial, agrare.De aceea, ”a lu’PRUPA”, 
”a lu’DURGĂL”, ”a lu’CALICU”, ” ’a lu CAUTIEŞ”, ”a lu’PITUC”, ”a 
lu’CAGIELU”, ”a lu’ ADAOS”, ”a lu’BOROlU”, ”a lu’FALCAŞ”, ”a 
lu’GA'GIA”, ”a lu’HRINCĂ”, ”a lu’ IOCHIM, CÂRNU, JUCA, LUPAŞ, 
MITRAŞ, NEGOŢ, OFILAT, PĂCĂLEA, RAFA, SOLOMON, 
ŞUCIOAIA, TRÂNCA, TĂRANU, URDĂ, VASÂLCA, VLĂDICĂ, 
CIORCU, SFÂRĂILĂ, MÂRŞU, PĂNCIOAIA, ZDROBĂU etc. Şi acum, 
să deşertăm SACUL LINGVISTIC(în filtrare /strungărire alfabetică), plin 
cu: Adam, Adaos, Annanu, aBogati, aBadului, aBâii, aDeodătoaii, Afrim, 
aCalului, aTomii aFătuţî;BANDURU, BÂJOAIA, Brezu, Bărzuc, Băzgău, 
BESĂ, Becălă, BONTEA, BUCEA, Buştea, Broască, BUF, Blum, Boşcanu, 
BODALE, BODĂLĂU, BOROIU/BOROAIA, BUZĂILĂ, Bizău, Bârnari, 
Bica, Bondrâşu, Bercioaia, BOB, Bodia/Bodea(aBodi), CARELA, 
CACIBOA1A, Cautieş, CAGELU/Cagielu, CĂLICU, CÂRNU, Cărăruşă, 
Ciroaia, CARP, Cacioară, Ciprulea, Cioncu, Cionocu, Ciocănaş, CIORCU, 
Ciocârlan, Ciucalău, Cobzalău, Cocirlău, Cotârlău, Cornilă, Cordoş, 
Ciobicu. Cioamba/Ciombu, Chicu, Chizăl, COIBAN, Costea, Ciacanău, 
CUCU, CIIGUITĂ, Craca, Catirina, Condracie, Curălariu, Coruţ, Cosma, 
Chilimefit, Coaca, Ciuscri;DIACU, DASCĂLU, Draifus, DROGA, 
DRU I U, Doroftei, DUBĂU, Dubgilă, DURGĂL;Eşcobelu;FAORU, FAL- 
CAŞ, Fansulă, FĂTU, FLAINĂR, FLOCEA, Florea, Fişpan, FUFĂ, 
Fetielincă;Găciulă, Găoază, GÂGEA/GÂGIA, GHE, Găină, Giuncanu, 
Găluşcă, GENEA/GIENIA, Gavrilă/Găvrilă, GOGA, GOZIC, Gafencu, 
GONTU, GRELUŞ, GREAB, Guzu, Guzac, Gurită;Hagea. HOGEA, 
HOREA, HORIZ, HESCAL, HEHEA, HITICAŞ, HRINCĂ, HILUŞ, 
HUCI, Handralău;IOCHIM, IACOBUŢU, IOVU, Ilari, ÎMBULZÂTU, 
ÎMPCILITU;Jaca, Jăcuitoriu, JUCA;Lăzăroi, LUPAŞ;MĂRCOAIA, 
MARCU, MACSÂNUT, MARICEA, MAIORU, MÂRŞU, MĂRTIN, 
MECIU, M01SĂ, MELÎNTIOCU, Melean, MITROFAN, MORGÂN, Mii,

Miluţ, Mutu, Mnihăilă, Mnitosâlă, Maftei;NEGOT/Niegot, Notărăşâta, 
NITUCA:OFILAT, ORBU, Olari, OTIC, Onuc;PĂIUŞ.’ PĂNCOAIA, 
PCISCOILĂ, PCISĂLIŢĂ, Pătatu, Pantelimon, PITUC, Pilulă, Păpuc, Păţât, 
Pocăitu’, Pontăilă, PORNEA, Păvăleanu, POPĂS, POPÂRTAC, PĂDURE, 
PCILUG, PRÂLEA, PĂCĂLEA, PUI, PUPAN, PIŞTĂU, P-R-U-P-A, P-U- 
T-R-E-A, Pcizduilă-RAFA, RANTEA/Rantia, Răţoii, ROM, REM, 
RAUCA, RUŞTI, RÂZA;SĂCURIC1E, SĂVANU, SÂNGIEAC, 
SCOROPAN, SFÂRÂILĂ, (a) SURDi, Sfrangieu, SOLOMON, 
SUCI;ŞÂNDRILARIU/ŞINDR1LAR1U, ŞPANU, ŞOFRON, SPURIU, 
ŞTIELILIE, Ştiopu, Ştirbu, ŞUCIOAlÂ, ŞUŞTAC, Şuştăru, Şoarecu (vezi 
L. Rebreanu, "Ciubul visurilor”!);TIESCU/Tescu, TIOCU, Tăurariu, 
TRÂNCA, TUNSU, Turcu;TĂRANU, Tăpicu, Târcoman, TÂPĂTIE, 
ŢENCĂL, TURCA;URDĂ;VANGIELIE/Vangelie, VASÂLCA, VĂNTĂU, 
VÂRVONEA, Vergiloaia, VÂRTA, VLĂDICĂ, VLASĂ, Vrabgia, 
Vandraiău;ZAIŢ, ZDROBĂU.Şi câteva «să săritele » printre găurile sitei 
alfabetice, la deşertarea sacului lingvistic:Barna, Capra, GROZOAOA, 
ILISÂIE(a lu’Bodalie), ISAC, SCUTUR1CIE (neam cu boala lui Parkinson), 
Core'nciu, Cute, Clompoş, Hâcea, Himpu, Hitioana, Hoheriu. Mitraş, 
Mucea, Prâha, Tămaş, Tomoiu, Vărzari, Herşti, Boloacă, Loţi, Leoanca, 
Gafta, Pupăză, Pupăzâlă, Ciapă, Leonaş, Creţ, Creţoaia, Hăngeu, Boctăru, 
Generalu’, Avrum( v.”Cuibul visurilor”), Leonte, aCiţî, Dimu. 
Deodătoaia.Cititorilor care vor fi curioşi, şi la aritmetică, le precizăm că 
TEZAURUL LEXICAL, memorat în scris mai sus, conţine circa 250 (două 
sute cincizeci) de PORECLE MĂIERENE, chiar dacă ni se va obiecta că 
unele sunt chiar nume de familie.Acest aspect lingvistic spune ceva special 
despre relativitatea poreclelor, anume că are loc o diluare prin propagare de 
la persoană, la cuplu, la familie, la ram, la neam, la încrengătură de 
neamuri, sau calea inversă (a fost, şi mai este , posibilă!). De asemenea, că 
poreclă în SmM, ar fi putut veni ca nume de familie din afara SmM. 
Pomenim, aici, porecla măiereană HITICAŞ (amintită mai sus!), care stă 
nume de familie în zona turdeană a judeţului Cluj. ANALIZA lingvistică a 
comorii de porecle SmM poate constitui un subiect de lucrare de licenţă şi 
chiar de doctorat. Noi am adunat-o, spre a servi scopului cercetării de faţă, 
vizând punerea în evidenţă a elementelor lingvistice carpatic-vedice în 
submatricea hidro-oro-topo-antropo-lingvistică măiereană(SmM) conservate 
în oralitatea subgraiului viu măierenesc. De aceea, vom selecta acele porecle 
ce vor putea fi documentate, mai ales, prin prisma arhaicităţii lingvistice, 
probată prin metoda comparatistică cu elemente ale vedo-sanscritei, inclusiv 
ale mitologiei vedice.

Pentru început, reluăm precizata poreclă P-R-U-P-A, cuvânt 
pelasgo-dacic documentat ca având înţelesul de V-I-T-E-J-I-E (v. 
DOCUMENTAREA istorico-lingvistică a SmM, din prezenta cercetare), 
foarte importantă deoarece inscripţia pe care este însemnat PRUPA a fost 
datată în secolul 1 î.e.n. /a.Hr..Pe această poreclă transformată, pentru 
neamul BONTAŞ (de pe BUTIANA PÂRCIOI1), în RENUME, mai avem a 
o încerca vedo-sanscritic, spre a desluşi înţelesurile adânci ale VITEJIEI 
PRUPiei.Sanscritic PRUPA=PRPă/PRÎPA/PRÎ (U)PA=PR+PA=(” a proteja, 
a păzi, a elibera din, a salva, a apăra, a învinge, a ţine în viaţă, a rezista, a se 
împotrivi, a fi în stare să”>+<”a păzi, a proteja, a apăra împotriva, a-şi 
apăra ţara;a stăpâni, a guvema”>.Dacă, pe deasupra, mai precizăm că 
PRUPA, din secolul 1 î.e.n., apare într-un JURĂMÂNT MILITAR DACIC 
(“LEG POLPOUMN PRUPE/GE S-URM COHUPE/ASTATI PR10R/ET 
POSTERIOR”
= ” MĂ LEG (JUR!) SĂ LUPT CU VITEJIE / Şl SĂ URMEZ 
CONDUCĂTORUL/ ACUM (ASTĂZI), ÎN TRECUT/ŞI ÎN VIITOR”), 
sensurile acţionale detaliate de rădăcinile verbale vedo-sanscrite PR/PRÎ şi 
PRÂ, confirmă corectitudinea traducerii inscripţiei dacice de MALVA în 
actuala limbă română, după peste 2000 de ani, furnizându-ne şi o confirmare 
DIRECTĂ a corectitudinii şi a valabilităţii metodei noastre comparatistice, 
confruntând elemente lingvistice arhaice conservate în limba română (în 
particular, cea din submatricea măiereană, SmM) cu străvechea^ limbă 
vedică, ale cărei origini le considerăm carpatice. Aşadar, IATĂ-L pe 
BONTAŞ PRUPA , adică BONTAŞ CEL VITEAZ!!! Referitor la 
conţinutul Jurământului, se poate afirma, prin ele, credinţa în nemurire, 
despre care scria HERODOT, în secolul 5 î.e.n., atunci când scria despre 
ZALMOX1S/ZAMOLXIS şi despre modul cum i-a făcut pe geţi să se creadă 
nemuritori. Jurământul foloseşte toate adverbele de timp, adică prezentul 
actului de încredinţare, dar şi trecutul şi viitorul, prin trecut adesându-se 
Zeităţii Tutelare a Conducătorului, fiecare Jurământ antic având o înaltă 
încărcătură cultic-religioasă, ceea ce sporeşte şi mai mult COMOARA P-R- 
U-P-A!

Vaier Scridonesi-Călin
(va urma)
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Duraăl/Duraăl/. colect. „de la un dascăl care 
a stat la o femeie ce a născut un copil căruia 
oamenii i-au spus „Drugăl”.

Dubău/Dub?u/. colect. „juca cărţi mereu şi 
repeta „dubă”.

Draifus/Drăifus/. colect. „avea un defect la 
picioare, l-a poreclit Dreifus”.

Drutu „bunicul îl desmierda mîndruţuu tatii, 
druţu”.

Deodătoaie, Soţul se numea Deodat”.
Domitian. „bunicul se numea Domiţian”.
Dobasu/Dobăsu/. individ, „de la unul care a 

fost dobaş, (toboşar) la muzica militară”. -  în 
armată-

Flocea/Flosa/. colect. „de la faptul că avea 
mulţi peri pe obraz, păros”, -

Fufă/Fufă/, colectiv „în loc să spună să sufle- 
n foc, a spus „fufă” în foc”.

Flescoaia/Flescoâia/, colect. De la vechiul 
nume de familie Flesca (sec. XV) + suf. -oa ie  
-ipoc.

Giaa/Gziqa/, colect. „ de la Palagia, numită 
Gică, când era mică copiii i-au spus Gigă”.-

Găină/Găină/. colect. „îi spune aşa pentru că 
a fost din Ilva Mică şi s-a măritat la Maieru. Se ştie 
că la cei din Ilva Mică li se spune „Cucurigu” venind 
aici i s-a spus de-a lui Găină” -  cf. suprn. colect. 
(Paşca).

Guzjc, „bunicul îşi poreclea nepoţii „guzuri” -  
guzici.

Gaie. „un frate mai mic nu-i putea zice pe 
nume şi-i zicea Gaie în loc de Gavril”.

Găciularu/Găsulâru/. colect. „făcea căciule” .
Genia/Gen’a/. colect. „de la Eugenia”.
Himpu/Himpu/. colect. „striga la horă „himp-

hop”.
Horiz/Horîz/. individ, „era îndoit de spate”.
Holba/Holba/, colect. „defect la ochi, ochi

mari”.
Hescăl, individ.
Hrincă/Hrincă/. colect. „de la un om care 

învârtea mămăliga şi o punea pe jarîn  foc şi de aici i 
s-a spus „Hrincă”.

Hersti/Hesti/. colect. „unul a zis către 
altcineva să meargă să strîngă nişte herştiuri 
(adică vreascuri)”.

Horpotă/Horpotă/. colect. „i s-a zis aşa că un 
bătrân a zis către nişte oameni: - hai să horpotim 
nişte zamă/- a horpoti cu sensul de a sorbi, a mînca 
pe fugă.

Junianu/Junjănu/. colect. „de la străbunicul 
Joja” cf. şi numele de familie vechi „Jujan”.

lanos/lănos/. individ, „din ungureşte”.
Isac/lsăc/. colect. „de la numele de botez 

„Isac”.
Iernatic, individ, „umbla şi vara cu căciulă”.
Ilisnoaia/llisnoăia/, individ, „de la bărbatul 

mort penum elluş”.
Jucoaie/Jucoăie/. colect. „de la nume de 

familie Juca+suf. -oa ie ” ipoc.

Juncanu/Juncanu/. colect. „un om a luat un 
june în spate şi de aici s-a numit aşa”.

Lupasu/Lupăsu/, colect. „aşa îi zicea la lup, 
vine lupaşul -  lup+suf. -  aş”.

De-a Lernnului/D 'a L'eimnului/, colect. 
„străbunicul a făcu o strigătoare: „ De ce joc, de ce 
mă-ndemn/Gândeşti că-s făcut de lemn”.

Lucuta/Lucuta/. colect. „de la numele Luca 
ipocoristicLucuţa”.

Lala/Lăla/. colect. "pentru că îi tot cânta la, la 
cînd îl legăna” era şi mai mare.

Muieru/Muiefu/, colect. „de la o strigătură: Nu 
te da muietului, /Ca iarba tăietului”,

Maioru/Maioru/. colect. „deoarece a avut 
neamuri în armată, dintre care unul maior, sau aşa 
ziceau ei că-i maior” .

Meciu/Mesu/. colect. „un om cam slab, care 
abea se ţinea pe picioare ca un fitil de lampă 
(meci)”.

Melentioc/Mel'entioc/. colect. „de la o femeie 
numită Melintia, prin crearea unei forme de 
masculin -  ipocoristic de la Melintia”. -

Mărtuta/Mărtuta/, colect. „de la Marte, 
ipocoristic de la Marta” . -

Mitraş/Mitrăş/. individ, „de la o strigătură: 
Cărăruşă peste deal/Făcută de-un măierean/Pe 
măierean cum îl chiamă?Mitrăşel de bună seamă”.

Mituca/Mn'tuca/, colect. „Mituc/a şi ipoc. 
Miţuca”.

Iacob Naroş

i a

„Lăsaţi copiii să vină la mine şi nu-i opriţi!”  (Mt. 
19, 14)

Alcătuită din 66 de cărţi, Biblia a fost descrisă în 
dicţionarul „Larousse” ca „fiind cea mai prestigioasă p 
relatările Bibliei, deloc, este analfabetă din punct de 
vedere cultural”.

Heinrich Heine -  scriitor german din secolul XIX 
spune „datorez luminarea mea spirituală acestei cărţi -  
Biblia. Traducerea Bibliei, specific că este cea mai citită 
carte, are 1100 de capitole şi 37 de mii de versete.

Este cartea care, a învăţat mii de generaţii să 
vorbească limbile vii ale lumii. Se pune întrebarea cum 
s-ar traduce o carte, într-o limbă care nu are sistem de 
semne scrise? Ex. Wulfila, a încercat să traducă Biblia în 
secolul IV, într-o limbă considerată modernă la vremea 
aceea, dar nescrisă -  gotica. Astfel, el a trebuit să creeze 
alfabetul gotic, format din 27 de litere, bazându-se la 
început pe alfabetul grecesc. în secolul IX, fraţii Chirii şi 
Metodia, vorbitori de limbă greacă, trebuiau să traducă 
Biblia în slavonă, care nu avea un sistem de semna 
scrise. De aceea cei doi, au creat un alfabet, pentru a 
putea traduce şi această carte, care să le vorbească 
oamenilordin lumea slavă.

Tzndale, instruit ia Oxford, o traduce în engleză pe 
la 1526. Până în anul 1800. Biblia, era tradusă în 68 de 
limbi. Odată cu constituirea Societăţii Biblice din Anglia, 
în 1804, repede Biblia a putut vorbi în toate limbile 
pământului.

Descoperirea vestigiilor antice, îngropate în ţările 
biblice, au susţinut exactitatea istorică şi geografică a 
Bibliei. Ar fi suficiente câteva mărturii. Ex. Regele David 
şi „casa lui David”, cu referire la dinastia lui, apare în 
Biblie de peste 1100 ori. Este un personaj imaginar sau 
nu? în „Israel Exploration Journal”, din 1993 se afirmă: 
„Pe locul unei movile antice, numită Tel Dan, ia nord de 
Israel, s-a descoperit o piatră de bazalt, cu inscipţia 
„Regele David -  casa lui David”, datând din sec. IXî.d. 
Hr.”. Piatra făcea parte dintr-un monument de biruinţă 
ridicat de armeeni -  duşmani ai israeliţilor, care trăiau la 
est de aceştia. Demonstraţia este că, Regele David şi 
„casa lui”, au fost binecunoscuţi în lumea antică, au fost 
deci personaje reale!

A existat în realitate Ninive, marele oraş asirian, 
menţionat în Biblie? în 1849, Henrz Layard, arheolog 
englez, a descoperit ruinele palatului Kuymijik ai

regelui Suherib, loc care făcea parte din Ninive. Toţi 
scepticii cu privire la Biblie au fost reduşi la tăcere. Pe 
perete era gravată ? regele stând pe tron şi evaluând 
prada din Lachiş (La-ki-şu). Se poate vedea la Muzeul 
Bretanie. Cucerirea Lachişului de Suherib este 
consemnatăîn Biblie, în împăraţi, cap. 18, vers 13-14.
S-a descoperit oraşul caldeean Ur, centru comercial 
şi religios unde a trăit Avraam (Geneză XI, 27-37. în 
Daniel cap. V, 9 -  descrie căderea Babiionului în 
mâinile lui Cirus cel Mareîn 539î.d.Hr.

Tot la Muzeul Bretaniei, stă mărturie o inscripţie 
din arcul de triumfal Tesalonicului, conţinând numele 
conducătorilor oraşului şi care se numeau „palitarhi”, 
cuvânt necunoscut, dar folosit în F.A. 17, 6 şi 18. 
scriitori regali n-au fost todeauna sinceri. Şi-au 
preamărit conducătorul. Scriitorii Bibliei au dovadă de 
sinceritate exemplară. Moise, conducătorul Israelului
-  prezintă deschis defectele fratelui său Aron, precum 
şi propriile sale greşeli (Exod, 14,11, 32, 1-6: Levitic, 
10,1-2; Numeri, 12,1-3).

în Matei, arată cum Apostolii s-au certat, neştiind 
care-i mai mare dintre ei, şi cum aceştia l-au părăsit 
pe lisus în noaptea în care a fost arestat (Mt. 20; 20- 
24). Scripturile greceşti creştine au recunoscut cu 
sinceritate imoralitatea sexuală şi neînţelegerile. 
Biblia este o carte amănunţită. Există o concordanţă 
deplină în privinţa celor mai mici amănunte.

De la aeroplane şi bombe atomice, ia ingineria 
genetică şi donarea oilor, la trimiterea oamenilor pe 
lună, inventarea m ijloacelor de comunicare 
ultrarapide, se pune întrebarea ce spune Biblia 
despre ştiinţă? Care e facerea pământului? 
Concepţia generală a antichităţii era că este plat. 
Babilonienii credeau că universul este o cameră 
pentru care pământul este podeaua. Preoţii vedici din 
India îşi imaginau că pământul este plat şi că numai o 
parte a lui este locuită. în secolul VI î.d. Hr., Pitagora 
emite teoria că întrucât Luna şi Soarele sunt sferice 
atunci şi Pământul este sferic. Aristotel secolul VI î.d. 
Hr. Dovedeşte sfericitatea pământului prin eclipsele 
de lună; umbra pământului de pe lună fiind arcuită. S- 
a demostrat practic, în secolul XX, când oamenii 
mergând în cosmos, au văzut prin observaţie directă 
că pământul este un glob. Punctul de vedere al Bibliei:

Profetul Isaia (secolul VIII î.d. Hr.) când punctul 
vedere general acceptat, era că pământul este plat, în 
cap.40, 22 afirmă cu o simplitate uluitoare: El stă 
deasupra cercului pământului. Cuvântul ebraic 
„chugh” este cerc, care poate fi redat prin sferă. O altă 
întrebare: pe ce stă pământul? Nu se cunoştea Legea 
atracţiei universale formulată de Isaac Newton şi 
publicată în 1687. Euepedode, filozoful grec al 
secolul V î.d. Hr. îşi închipuia că pământul stă pe un 
vârtej şi că acest vârtej este cauza mişcării corpurilor 
cereşti. Nici Aristotel nu avea noţiunea vidului cosmic. 
O sferă se află într-o altă sferă, transparente,în care 
pământul este în centru. Cu mult înaintea acestora, 
Biblia afirmă în Iov 26, 7 că pământul este suspendat 
pe „nimic! Cuvântul ebraic „beli-Mah” se traduce „fără 
nimic” -  anticipând ideea de vid cosmic. Biblia nu 
conţine nimic care să contrazică faptele ştiinţifice. 
Afirmaţia lui iov, potrivit căreia „pământul este 
suspendat pe nimic” vădeşte o cunoştere care nu era 
la îndemâna contemporanilor săi. Biblia mai conţine 
multe lucruri care nu se armonizează cu teoriile 
neîntemeiate, cum arfi teoria evoluţiei.

Ideea de cer, a frământat multă vreme omenirea. 
Odată cu telescopul, apoi vizitele în cosmos s-a ajuns 
la ideea de „ceruri”. Ori Isaia, afirmă înaintea primilor 
fizicieni şi matematicieni, teoria nu a unui cer, ci a mai 
multor ceruri, (Isaia, 40, 12-23). „Chiar dacă cerul 
cerurilor taie nu te pot cuprinde, cu atât mai puţin 
această casă pe care nu ţi-am clădit-o nici măcar eu”, 
Iov în 37,48 vede cerurile ca o oglindă.

Legea mozaică, conţine reguli de igienă 
avansată, ţinerea în carantină a persoanelor cu lepră, 
interzicerea atingerii de cadavre (Levitic, 13, Numeri, 
19). Toate acestea au salvat, fără îndoială viaţa multor 
israeliţi. în contrast izbitor, practicile medicale ale 
asirienilor, sunt descrise drept „un amestec de religie, 
divinitate şi demonism”şi includeau tratamente cu 
excremente de câine şi urină de om. Psalmul 104, 5 
prezintă pământul ca fiind „fixat pe temeliile de 
nezdruncinat pe vecie”. Galileo Galilei, cu telescopul 
său, a descoperit 4 luni care se roteau în jurul lui

continuare în pag. 12

Sandu Al. Ratiu
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S-au născut: 
ianuarie - octombrie 2010

Lăzăroaie Onisim-Caiudiu, Avram Larisa-Violeta, Ursa loan-Vasile, Cobzaş Petruţa- 
Emilia, Scurtu Daniel Folfă lacob-Alexandru, Rebrişorean Dorina-Maria, Sângeorzan Andrei- 
Valentin, Cimuca Laura-Stefana, Berende Florica-lonelia, Chisăliţă Daniela, Nut-Chisaliţă Paula- 
Florica, Pop Lavinia-Ştefania, Gologan Roberî-Cătălin, Croitor Alexandru-Florin, Andronesi 
Andreea-Maria, Mureşan Adelina. Ureche Ioana, ParteneAndrei-Simion,
Chisăliţă Daniel, Rîmbulea Daniel, Strugar Petrică-Daniel, Bors Vasilica-Denisa, Horavetz Ioana, 
Chisăliţă Natalia-Reghina, Vasilca Natalia-Mihaela, Strîmbu Georgiana-Simona, Ometiţă Daniel- 
lonuţ, Horduan Darius-lonuţ, Bîrta Nistor-Tiberiu, Varvari Sergiu-Bogdan, Flămînd Lucreţia-lonela- 
Cornelia, Rebrişorean ionuţ-Andrei, Deac Florina-Margareta, Timiş Daniela, Berendea Vasile- 
Viorel, Creţiu Daniela-Maria, Candale Silviu-Darius, Bontaş Alex-Vasile, Cotu Ariana-Florina- 
Luciana, Hodoroga Cifor, Rebrişorean Corneliu-Samuei, Ometiţă Paula-Silvia, Lorinţiu lonel- 
Gabriel, Sidor Elisabeta-Florina, Rauca Natalia-Maria, Bazga Renata-Bianca, Sidor Maria- 
Veronica, Nut lonela-Viorica, Ometiţă Samuel-Viorel, Jarda Clementina-Maria, Oprea Andreea- 
Rebeca, Lorinţiu Tudor-Gabriel, Pîrlea Silviu, Adam loan-Florin, Lorinţiu Samule-lonuţ Motofelea 
Maria-Andreea, Nascuti-Varvari Adrian-lonel, Hoza Daniel, Barna Simina-Maria, Hoza Ilie-Florin, 
Moisil Viorel-Doruţ,van Noelia-Nastasia, Bosca Raul-Cosmin-Doruţ, Bârta loneuţ-Andrei-Anton, 
Flămînd Andreea-Victoriţa, Cărbune lasmina-Anamaria, Mogin Radu-lonel, Mihăilă Andreea- 
Maria-lonela, Ureche Delia-Maria, Deac Simona-Andreea, Mogovan losua-Viorel, Hădărău 
Andreeas Alex, Bors Florin-Adrian, Ureche Lucas-Viorel, Olar Darius-lonel, Ureche Adrian-Florin, 
Flămînd loan-Paul, Avram Maria-Victoria, Partene lonela-Lucreţia, Pop Andreea-lonela, 
Dumitrean Teodor-lonuţ-Alexandru, Hoza Estera-Sefora, Ureche Sorin-Cosmin, Balos Daniel, 
Moravetz Răzvan-Daniel, Rebrişorean Noemi-Eliza, Hoza lulia, Candale Adina-Camelia, Leonte 
Natanael-Daniel.

Să crească mari, frumoşi şi sănătoşi!

Au decedat: 
ianuarie - octombrie 2010

VasilcaAnchidim-49 ani, Andronesi Reghina-68 ani, Todoran Marcela-73 ani, Ciroie Mihai-82 
ani, Bolfă Saveta-51 ani, Frunză Lazăr-49 ani, Negruşer P. Vasile-66 ani, Hădărău Titus Tiberiu-55 
ani, Partene Viorica-74 ani, Vărzari loan-86 ani, Ţarcă Liviu Sorin-46 ani, llieşiu Augustin-51 ani, 
Sîngeorzan lulian-45 ani, Candale Felicia-82 ani, Barna Vasile-80 ani, Flămând Maria-73 ani, 
Croitor Lucreţia-91 ani, lurişniţ Viorica-84 ani, Scridonesi Floarea-79 ani, Sidor Clement-78 ani, Isip 
lonel-77 ani, Lorinţiu Floare-42 ani, Ureche Mariea-88 ani, Zavaschi Epaminonda-89 ani, Timiş 
Matroana-56 ani.

Dumnezeu să-i odihnească!

B I B L I A  Ş l  Ş T I I N Ţ A  -  R E P E R E  P O S I B I L E

urmare din pag. 11 - _______________________________________________

Jupiter. Biserica catolică a considerat descoperirea o erezie. Mai înainte, în anul 
1543, astronomul polonez Nicolaus Copernicus, formulase principiul conform 
căruia planetele efectuează o mişcare de rotaţie în jurul Soarelui. Galilei susţine 
acest principiu general şi trebuia să fie martirizat. După 350 de ani, În1992, 
Biserica catolică a recunoscut dreptatea lui Galilei. Biserica primară, afirmase cu 
mult înainte că, pământul este centru universului, conform psalmului amintit mai 
sus. Galilei credea că Biblia este exactă şi atunci exprimă postulatul că: două 
adevăruri nu se contrazic niciodată!” Care ar fi cele două? Desigur că Biblia şi 
ştiinţa, nu se contrazic niciodată, ci se complementarizează.

Referitor la soare, toţi 4 evanghelişti, îl propun pe Dumnezeu ca lumină. Să nu 
uităm că Michelangelo, puţin poetic afirmă că: „soarele este doar umbra lui 
Dumnezeu”.

DE CE DUMINICĂ-ZIUA DE ODIHNĂ ACREŞTINILOR?

Până la învierea Domnului lisus Hristos, ziua aceasta se numea „Una a 
sâmbetelor”,fiind ziua dintâi a săptămânii. De la învierea Domnului şi până astăzi 
se numeşte „ziua Domnului” sau „Duminică” (Apocalipsă, 1, 10). Creştinii 
sărbătoresc Duminica pe tot parcursul unui an, în locul sâmbetei pentru că: 

Duminica este ziua cea dintâi a creaţiei şi facerii lumii (Gen. 1,5)
Duminica este ziua învierii Domnului (mt. 16,2)
Duminica este ziua întemeierii Bisericii Universale şi a Pogorârii Duhului 
Sfânt (F. A. 2)
Duminica este ziua în care primii creştini în biserică serbau „Frângerea 
pâinii, adică, Sfânta Liturghie de astăzi;
Duminica este ziua în care Dumnezeu i-a făcut descoperirea Sf. Apostol 
loanîn Apocalipsă...dacă odihna le-ar fi adus-o losua, atunci Dumnezeu 
nu ar mai fi vorbit după aceea de o altă zi de odihnă” (Apoc. 1 -10).

*** Apocalipsă = viziune mistică înspăimântătoare a sfârşitului lumii în religia 
creştină/ scriere care înfăţişează alegoric sfârşitul lumii. ( fr. apocalypse, gr. 
apokalypsis)

Apocalipos - în limba greacă: Apokalypsis ÂTTOKăAui)J!ţ; "ridicare a vălului", 
descoperire, "revelaţie")

Ţejoş (în g reacă , TeÂoq,) = capăt, m argine, limită, sfârşit.

Sandu Al. Raţiu

S-au căsătorit: 
ianuarie - octombrie 2010

Sîngeorzan Florin-Valer cu Leonte Maria, Pui Vasile cu Barna loana-Alexandra, Răzvanţă Aurel cu 
Bungardi Nadia, Boşca Ioan cu BuiaAlexandra-Florica, Ropan Dragoş Petre cu Hangea Elisabeta 
Victoria, Candale Doruţ cu Bode Rafila, Adam ioan cu Suciu Florica, Oltean Liviu Ovidiu cu Sidor 
Emanuela-Varvara, Negruşer Dorel Simion cu Bîrta Mihaela, Paşca Dorel cu Avram Maria, Ometiţă 
Ionel cu Păţitu Victoria-Ancuţa, Mureşan Ionel Adrian cu Andronesi Augustina, ANdronesi Ion cu 
Rusu Rodica, Rauca David cu Zbâncă Caludia Valerica, Pop Vasile cu Cioncan Dochia Maria, Hoza 
Vasile cu Mihăilă Maria Lucreţia, BerezaMarius Vasile cu Coman Cătălina, Ferec George Ruben cu 
Hangea Violeta, Ursa Gavrilă cu Sidor Anuţa Adriana, Hodoroga Vasile Mircea cu Bizău Ana-Maria, 
Haliţă Viorel cu Arman Emilia Mihaela, Croitor Vaier cu Belea Simona Ana-Maria,Băl Teodor cu Pagu 
Ştefania Danela, Sidor Pavel Florin cu Schuller Ramona, Candale Bonifapt Mihai cu Balotă Saveta, 
Deac Daniel cu Lorinţ Florica Monica, Măgurean Nelu-Maxim cu Hoza Rodica Victoria, Bîrta Dorel 
cu Avram Sînziana, Lorinţ Grigore cu Rebrişorean Victoria, Ureche Vasile cu Rătişan Ioana, 
Dumitru Petru cu Algeorge Floare, Varvari Leon cu Flămînd Augustina, Berende Lazăr cu Corondan 
Florina-Cristina, Mihăilă Lazăr Daniel cu Rîmbulea Aurelia Viorica, Buha Doruţ-Danile cu Ţîncă Ana- 
Maria, Avram ioan cu Cărbune Ana-Maria, Itu Adrian Florin cu Bolfă Elisabeta Augustina, Candale 
Grigore cu Strîmbu Ana-Maria, Berende Cătălin Ovidiu cu Fogorău Mihaela, Buia leronim cu Ureche 
Dorina, Cimuca Ionel cu Moisil Onita Floarea, Cristurean Ioan Alexandru cu Les Ionela, Rebrişorean 
Viluţ cu Candale Iftinica Leontina, Creţiu Alexandru cu Simion Simona Loredana, Strîmbu Dorel cu 
Algeorge Ana-Maria.

Casă de piatră!

Prezentare: Clara Raţiu, Victoria Ureche

w v  ■ f
Z a r e a  zărilor

Chiar şi lacrima mă frige Chiar şi cerbul când îi creşte
în raza stelei ce s-a stins, Un gorun în cornu-i viu,
Pe pământ lumina curge Strigă bobul ce musteşte
Dintr-un loc de neatins. Malul marginei de râu.

Chiar şi marea-i lacrimă de ploaie
Dintr-un cerc cu ceruri multe, Chiar şi aerul învie
Din pământul ce se-ndoaie intr-un pom cu floare deasă,
în răscruci de clipe sfinte. Busuioc ce te îmbie

La o grindă-n cer de casă.
Chiar şi apa-i abur dulce
Dintr-o pâine frântă iară,
Abur cald ce mă mai duce Chiar şi focul nu-i fierbinte
Pe sub umbra de secară. într-o lacrimă ce doare,

Spre aducere aminte
Chiar colnicu-i deal şi munte Zarea zărilor se-ndoaie.
Umbră moale din răscruci,
Pe cărări topite-n culme
Zarea zărilor s-apuci. Este cale lungă-n toate

Peste zările din deal,
Chiar şi păsările albastre Cărăruie lin foşnită
Dintr-un cer ce mă sărută, în copita unui cal.
Mă întreabă în ce zare
Se topesc când se mărită. Sandu Al. Raţiu
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