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Liviu Rebreanu despre el însuşi
„ Scriitorul, cu cât va fi mai sincer; cu atât va recunoaşte 
mai categoric că observaţiile lui asupra propriei creaţii 
sânt în realitate tot exterioare, că el nu poate înregistra 
decât rezultatele şi că fenomenul creaţiei se petrece 
undeva în afară de voinţa şi ştiinţa iu i”. (Liviu Rebreanu)

în lucrarea „Liviu Rebreanu dincolo de 
realism” (Biblioteca revistei „Familia” , 1997), 
criticul literar Ion Simuţ identifică rădăcinile operei 
rebreniene în criza de identitate a personalităţii 
autorului ei „nu someşan, ci ofiţer maghiar, nu 
ofiţer maghiar, ci scriitor maghiar; nu scriitor 
maghiar ci scriitor român, nu prozator frivol, ci 
prozator realist, nu dramaturg, publicist sau 
nuvelist, ci romancier” (op. cit., p.142). Definirea 
de sine a însemnat o permanentă aventură în 
căutarea identităţii sale.

Căutarea identificării sinelui a avut ca punct 
de pornire faptul că Liviu Rebreanu a fost un 
„înstrăinat”: „s-a născut într-un sat care nu a fost 
nici o clipă al lui; părinţii săi erau de baştină din 
Chiuza şi Beclean, localităţi cu care nu a reuşit 
niciodată să se identifice;...copilăria-i de la 
Maieru a devenit mult prea repede un paradis 
pierdut; cariera militară construită cu atâta efort şi 
fortificată de speranţele familiei, s-a spulberat în 
câteva clipe ca o himeră; după plecarea din 
şcoala de la Năsăud, unde nu şi-a găsit locul şi 
unde a fost apreciat ca un şcolar cu probleme, 
până la demisia din armată” (Niculae Gheran, 
Andrei Moldovan).

De aceea este atât de important să 
cunoaştem pe lângă „ipostaza de romancier” a lui
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Bistrita / Nosen, 1601 (arhiva prof. Sever Ursa)

Liviu Rebreanu şi celelalte feţe ale existenţei sale 
creatoare: de nuvelist, de dramaturg, de publicist, 
de cronicar dramatic, activitatea lui de director al

Teatrului Naţional din Bucureşti, să aflăm mai 
multe date biografice care s-au intercondiţionat 
cu procesul de creaţie rebrenian deoarece, cum 
remarca Stancu llin („Liviu Rebreanu în atelierul 
de creaţie”, Editura „Minerva”, Bucureşti 1985, 
p.6) „Liviu Rebreanu ilustrează tipul de scriitor la 
care opera absoarbe biografia într-o osmoză 
indestructibilă”.

Acesta este şi scopul volumului „Liviu 
Rebreanu prin el însuşi” (Editura „Academiei 
României”, Bucureşti, 2008) al lui Niculae Gheran 
şi Andrei Moldovan. Se valorifică „selectiv” 
publicistica romancierului, „masa interviurilor şi 
anchetelor” , de la primul articol bucureştean (6 
nov. 1909) până la ultimele însemnări din preajma 
morţii sale (1 septembrie 1944), adăugându-se 
a c e s to ra  f ra g m e n te  d in  ju rn a le le  şi 
corespondenţa sa. Volumul în discuţie este „un 
prilej” de a face cunoscute „opiniile lui despre 
crezul artistic, propria-i biografie, şantierul 
creaţie i, geneza m arilor romane, despre 
activitatea desfăşurată la conducerea Teatrului 
Naţional, Societăţii Scriitorilor Români, Direcţia 
pentru Educaţia Poporului, despre literatura 
confraţilor din ţară şi de peste hotare, despre 
mediul social şi politic din epoca interbelică, anii 
de război e tc” ( N iculae Gheran, Andrei 

Moldovan).
încercarea lăudabilă a 

celor doi autori, este cu atât 
mai valoroasă dacă luăm în 
considerare două afirmaţii ale 
lui Liviu Rebreanu: ,,Eu, 
dimpotrivă, totdeauna m-am 
ascuns”; „Scriitorul, cu cât va fi 
m ai s in c e r, cu a tâ t va 
recunoaşte mai categoric că 
observaţiile lui asupra propriei 
creaţii sânt în realitate tot 
exterioare, că el nu poate 
înregistra decât rezultatele şi 
că fenom enul creaţie i se 
petrece undeva în afară de 
voinţa şi ştiinţa lui”.

Liviu Rebreanu "a ocolit 
m u l t ă  v r e m e  s ă  s e  
spovedească cititorilor săi cu 
privire la viaţa şi opera proprie,

-continuare în pag. 2 -

Ion Radu Zăgreanu

' P e r t f e t --------------------------------------------------

Doctor în drept: 
Lucian-Săndel Macavei

înclin să cred, tot mai mult, că vehicularea 
ideii legate de plecarea celor mai studioşi tineri din 
ţară şi că, vezi, doamne, nu rămân aici decât 
mediocrităţile, este o prejudecată inventată de 
nişte politicieni frustraţi cu un nivel spiritual de bună 
seamă îndoielnic. Şi între cele Două Războaie 
Mondiale, şi în zilele noastre, ieşirea din acest 
spaţiu a fost şi este liberă (excluzând, fireşte, hiatul 
de cei 45 de ani de comunism, bun de imbecilizat 
omenirea); că un Cioran, Eliade, lonescu (cu 
siguranţă şi alţii) s-au afirmat deplin în străinătate 
este meritul lor, dar şi al culturii române în care s-au 
format. Pentru asta, - slavă Domnului! -  România 
n-a pierit şi nici nu va pieri. S-au găsit şi se vor găsi 
întotdeauna bărbaţi de ispravă pe care să te poţi 
bizui şi care să conducă cu demnitate destinele 
acestui neam spre o prosperitate binemeritată.

Opiniile de mai sus le susţin de data 
aceasta printr-un exemplu oferit de dl. dr. în drept 
Macavei Săndel-Lucian care prin forţe proprii a 
reuşit să acceadă profesional Iacei mai înalt fo r - în  
domeniul justiţiei -  al României: judecător la înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, la 35 de ani (fiind cel 
mai tânăr judecător de la Instanţa Superioară de

-continuare în pag. 4
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Liviu Rebreanu despre el însuşi
cu atât mai puţin să-şi dezvăluie vreun crez 
artistic”(Niculae Gheran, Andrei Moldovan). 
„Jurnalul” său, început în 1927 şi continuat până 
la sfârşitul vieţii, a dorit să fie publicat după trei 
decenii de la moartea sa.

Prozatorul pune şi la baza destăinuirilor 
despre modul cum se înfăţişează publicului, în 
viaţa lui de zi cu zi, sinceritatea: „însemnările pe 
care le voi face aş dori să fie o încercare de 
pătrundere în mine însumi, lentă, necruţătoare, 
francă şi de absolută sinceritate”(,,Spovedanii”- 
lucrarea lui Niculae Gheran „Rebreanu amiaza 
unei vieţii”, Editura „Albatros”, Bucureşti, 1989, 
p.365).

O detaliată cronologie a vieţii şi activităţii 
literare a romancierului precede paginile acestui 
profil al personalităţii scriitorului, autorii volumului 
„Liviu Rebreanu prin el însuşi” evidenţiind mai 
ales acele date biografice care explică într-un fel 
sau altul opiniile şi atitudinile lui Liviu Rebreanu 
referitoare la variate aspecte. Primul capitol al 
cărţii, „Profesiunea de credinţă” se axează pe 
confesiunea romancierului întitulată „C red”, 
publicată în „Ideea europeană”(1926).

Mărturisirile prozatorului conturează un 
portret spiritual al unui creator care îşi ia în serios 
misiunea de scriitor, pentru care creaţia este o 
opţiune care presupune dăruire, sacrificiu, 
renunţări, sinceritate, dar şi noroc sau hazard. 
Succesul literar, o întâmplare fericită, este un 
moment de „concordanţă dintre inspiraţia 
scriito ru lu i şi necesita tea su fle tească a 
cititorului” . Scrisul nu e „o  jucărie agreabilă”, 
literatura „înseamnă creaţie de oameni şi de 
viaţă”. Creaţia se apropie de „misterul eternităţii”: 
„Creaţia artistică e ca şi creaţia divină, dincolo de 
înţelegere, cel puţin în ce priveşte esenţa”. îl 
interesa în operă în primul rând ,, pulsaţia vieţii”: 
„Când ai reuşit să închizi în cuvinte câteva clipe 
de viaţă adevărată, ai realizat o operă mai 
preţioasă decât toate frazele frumoase din 
lume...Prefer să fie expresia bolovănoasă şi să 
spun într-adevăr ce vreau decât să fiu şlefuit şi 
neprecis”.

Liviu Rebreanu subordonează creaţia 
esteticului, deşi admite în artă şi „valoarea etică”: 
„Arta n-are menirea să moralizeze pe om, 
evident, dar poate să-l facă să se bucure că e om 
şi că trăieşte, şi chiar să-l facă om”. Exclude arta 
cu tendinţă, „o  operă cu tendinţă nu poate fi decât 
un manual de propagantă pentru anumite 
scopuri, ceea ce n-are nimic a face cu arta”.

După cum era şi firesc, Liviu Rebreanu face 
multe referiri despre roman: „romanul ia viaţa 
reală, o preschimbă într-o ficţiune atât de 
puternică, încât va da impresia de viaţă reală”. 
Deşi i se pare greu a defini romanul, romancierul 
încearcă mai multe definiţii ale acestei specii 
epice: „Romanul e ca viaţa. Viaţa n-o poţi defini şi 
nici cuprinde”, „Romanul este o proiecţie în afară 
a trăirilor mele, organizate într-un cosmos nou”, 
„romanul e o lume nouă, născută din lumea 
subconştientului meu”, „romanul este o viaţă de 
ficţiune izvorâtă dintr-o viaţă adevărată: a mea”, 
„romanul este o construcţie de artă care fixează 
cu rgerea  v ie ţii (această  v ia ţă , care e 
nestatornică, fluidă, fără tipar). Romanul dă vieţii 
un tipar care-i va cuprinde şi dinamismul şi 
fluiditatea”. Opinii despre roman vom afla şi în 
alte capitole ale acestei cărţi. Nu este exclusă nici 
prezenţa „etnicismului” în opera literară, el 
asigurând acesteia „un spor de originalitate”. 
Creaţia literară nu este o fotografie a realităţii „ci 
o sinteză, care e cu atât mai reuşită, cu cât 
cuprinde mai multe virtualităţi de personaje 
existente”.Ficţinea în cazul lui Liviu rebreanu, 
remarcă Niculae Gheran („Rebreanu-amiaza 
unei vieţi”-p.376), „nu se încheagă doar pe baza 
unor observaţii strict obiective, fără participarea 
unui coefficient de experienţă strict subiectivă”.

F ac to ru l s ,,sp o re ş te  co n s id ra b il v ite za  
inspiraţiei”.

Scriitorul este foarte bine familiarizat cu 
tendinţele de atunci ale romanului european, 
salută cu bucurie pe romancierii români în plină 
afirmare:. Mihail Sadoveanu, Cezar Petrescu, 
Hortensia Papadat Bengescu, Camil Petrescu, 
Ionel Teodoreanu, Mircea Eliade, Gib Mihăiescu, 
Panait Istrati, Ion Agârbiceanu, Ion Minulescu, 
Emil Gârleanu, etc., lansează verdicte: Gala 
Galaction este un „foarte mare nuvelist, dar nu-i 
romancier”, în cazul lui Camil Petrescu vorbea 
despre neorealismul prozei sale, el „fiind o nouă 
sinteză a vieţii” , o sinteză „care pătrunde dincolo 
de scoarţa realului, spre esenţe”. Un mare 
romancier este şi un pasionat cititor de romane.

Liviu Rebreanu lectura cu atracţie romanele 
lui Andre Gide, ale lui Thomas Mann, Thomas 
Hardy, John Galsworthy, Joseph Conrad, 
Georges Duhamel, Virginia Woolf, Aldous 
Leonard Huxley, amintind aici şi pe Lev Tolstoi, 
Feodor Mihailovici Dostoievski, pe Miguel de 
Cervantes cu romanul său „Don Quijote” , carte 
atât de îndrăgită de scriitor.

Remarcă romanul psihologic al lui Marcel 
Proust („a  atins punctul celebrităţii prin romanul 
psihologic”), sesizează dincolo „de minuţioasele 
lui analize psihologice”, descrierea societăţii 
burgheze franceze. Prevedea p ierderea 
interesului pentru romanul psihologic şi revenirea 
la rom a nu l s o c ia l. S c r iito ru l o b se rvă  
diversificarea formulelor romanului modern, 
acceptă să introducă în romanele sale scene 
sportive.

Dintre criticii literari care au scris romane, 
interesant i se pare „Adela” a lui Garabet 
Ibrăileanu, deşi i se pare „oarecum searbăd”; 
pozitiv semnalează romanele „Cartea nunţii” a lui 
George Călinescu şi „M ite ” al lui Eugen 
Lovinescu, acesta reuşind să „recupereze pe 
Eminescu”. Romanul fluviu „corceşte “această 
specie a genului epic, iar reportajul „e  o viziune 
directă din care nu se poate face literatură”.

Liviu Rebreanu ses izează  „a s a ltu l 
romanului, nivelul prozei a întrecut pe cel al 
c r i t ic i i ” , d e ş i a p re c ia z ă  pe P o m p iliu  
Constantinescu, Şerban Cioculescu, Mihail 
Dragomirescu, George Călinescu. Nu aceeaşi 
preţuire pozitivă exprimă Liviu Rebreanu 
referindu-se la poezie: „De la Eminescu plutim 
într-un fel de nebuloasă în care se învălmăşesc 
toate curentele străine”.

Interesante sunt relatările rebreniene 
despre „naşterea primelor romane”(capitolul IV), 
despre „şantierul propriei creaţii”(capitolul V): 
„Prin lămuririle acestea cititorii pot să pătrundă 
puţin în secretele de atelier ale creaţiei şi să-şi 
dea seama din câte imense sforţări se încheagă o 
operă de artă”. Odiseea redactării romanului 
„Ion” a coincis cu o perioadă dificilă din viaţa sa. 
Romanul a fost primit cu o „totală indiferenţă 
critică”, deşi critici importanţi ai vremii şi-au expus 
părerile despre el. Savuroase sunt reacţiile 
personajelor care s-au recunoscut măcar 
onomastic în primul roman rebrenian (notarul 
Stoessel multumindu-i prozatorului astfel: „M i-a 
plăcut d-le Rebreanu cum m-ai feştit”, popa din 
Vărarea supărându-se). Scriitorul intervine cu 
repetate precizări în a sublinia raportul realitate- 
ficţiune în opera literară: „Creaţia literară nu e o 
fotografie, ci o sinteză, care e cu atât mai reuşită 
cu cât cuprinde mai multe virtualităţi de personaje 
existente”.

Aserţiunea rebreniană „întotdeauna la 
baza cărţilor mele este un mic fapt real” este 
demonstrată prin „aplicaţii practice” care descriu 
geneza romanelor sale, mai ales referirile la 
,,Ion”, „Pădurea spâzuraţilor”, „Răscoala” , 
„Adam şi Eva”. Sunt mărturisiri care interesează 
pe istoricul literar şi care relevă intenţiile

ro m a n c ie ru lu i: , , în A p o s to l ( , ,P ădu rea  
spânzuraţilor” , n.n.) am vrut să sintetizez 
prototipul propriei mele generaţii”, „în  Ion 
stăpânirea pământului e chestiune individuală, pe 
câtă vreme în Răscoala e o revendicare de ordin 
social”, „Gorila” simbolizeză pacostea care a fost 
pentru ţara noastră politica”, „dintr-o amintire a 
apărut romanul „Adam şi Eva”, dintr-o scenă, 
dintr-o întâlnire cu o femeie. Eram la laşi şi am 
întâlnit-o pe stradă: era cu o umbrelă deschisă; 
era o femeie frumoasă, o brunetă cu ochi verzi; 
când am întâlnit-o am avut impresia că am mai 
văzut-o cândva în altă lume...şi e interesant că şi 
ea a avut aceeaşi impresie”.

Im p re s io n e a z ă  d e z v ă lu ir ile  desp re  
laboratorul de creaţie rebrenian, momentul zilei 
propice redactării textelor, creerea atmosferei 
pentru creaţie (cafeaua şi tutunul-„izolarea mea 
mistică în mijlocul nopţii, singur la masa mea de 
scris”), chinurile pentru găsirea primei fraze 
„pentru redactarea primului capitol: „numai când 
într-un moment fericit am nimerit prima frază, am 
nimerit şi restul”. Prozatorul scria greu, „tăia în 
carne vie “ în textele elaborate: „în adolescenţă 
eram şi eu foarte fecund,...De îndată însă, ce am 
coborât în Bucureşti şi mi-am înţeles rostul între 
literaţi, m-a cuprins o adevărată spaimă în faţa 
cuvântului scris”. După etapa redactării textului, 
după primul impuls, urmează transcrierea, 
schimbările, de cele mai multe ori aproape în 
totalitate. După tipărire propria-i carte pare a nu-l 
mai impresiona. Provincia natală a constituit 
mereu o obsesie în viaţa prozatorului: „Valea 
Someşului...a fost şi va râmâne pentru mine cel 
mai frumos loc de pe pământ”. A preţui ţăranul 
român pe care l-a elogiat în discursul său de 
primire în Academia Română („Lauda ţăranului 
roman”, 1940). Cataloga limba română ca „o  
limbă ţărănească”.

Inspiraţia înseamnă mai ales „concentrare”, 
iar scrisul e „o  plăcere chinuitoare”; „Bucuria 
creaţiei e atunci când scrii: e o euforie. Omul se 
detaşează de pământ, e în altă lume, trăieşte într- 
o bucurie continuă; o astfel de bucurie cred că o 
trăieşte numai femeia care ştie că va dărui lumii un 
nou suflet, o nouă fiinţă”: „Procesul de creaţie e un 
miracol...Dar ai senzaţia că participi la o minune, 
că eşti instrumentul unui miracol care se 
săvârşeşte în tine, cu tine.”

Spaţiul natal şi-a pus amprenta asupra 
formării personalităţii sale: „scriitorul şi artistul în 
genere îşi trag seva creaţiei din sângele şi 
pământul ce l-au născut”.

Publicistica social-politică a lui Liviu 
Rebreanu este redusă ca volum, autorul lui „Ion” 
refuzând orice angajare politică, convins că: 
„Artistul este în decădere atunci când intră în 
politică”. Pentru a-şi proteja creaţia el s-a ţinut 
departe de polemici, chiar şi atunci când ele vizau 
viaţa personală: „Dintr-un sentiment de demnitate 
firească am preferat să îndur chiar atacuri 
mârşave, fără să-mi ofer viaţa mea intimă 
polemicilor scandaloase”.

Asemeni lui Titu Maiorescu, Liviu Rebreanu 
este silit a face concesii în cazul lui Octavian Goga 
pentru care „politica şi cultura erau aproape 
acelaşi lucru”, atenţionând încă o dată clar: 
„Misiunea scriitorului este să scrie, a omului 
politic să guverneze”.

Romancierul a fost interesat de viaţa 
culturală a cetăţii, mai ales când a ajuns să 
conducă Direcţia pentru Educaţia Poporului 
militând pentru emanciparea culturală a satelor, 
pentru înfiinţarea de biblioteci etc. A condus 
publicaţiile „Mişcarea literară”, Gazeta literară”, 
„România literară”, „V iaţa”. A lăsat mărturii 
despre propria-i creaţie dramatică( „Cadrilul”-

-continuare în pag. 3 -
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Liviu Rebreanu despre el însuşi
1919, „Plicur-1923, „Apostolii”-1926, „Osânda”- 
), pasiunea pentru teatru fiind o constantă a vieţii 
sale: „Prima piesă scrisă reprezintă debutul meu 
în viaţă şi în dragoste”

Promovat de luliu Maniu ca director al 
Teatrului Naţional din Bucureşti Liviu Rebreanu a 
condus această instituţie între anii 1928-1929 şi 
din 1941 până când va muri. în calitate de director 
de teatru a încercat să imprime mişcării teatrale 
româneşti „o  respiraţie europeană”, a încurajat 
literatura dramatică românească, s-a preocupat 
de soarta materială a actorilor, a căutat să 
stabilească un ,, echilibru între valoarea artistică 
şi gustul publicului”, a pus accent pe textul 
dramatic şi pe jocul actorului. Pentru repertoriul 
modern şi eperimental a înfiinţat Teatrul Mic, a 
organizat matinee teatrale pentru elevi şi studenţi.

Din interviurile acordate diverşilor ziarişti 
aflăm multe date interesante despre romancier. 
Radiografierea societăţii româneşti din vremea 
sa, ne dezvăluie un Liviu Rebreanu bun 
cunoscător a tot ceea ce se întâmpla în 
contemporaneitatea lui, se conturează un fin 
observator al realităţii acelor vremuri. Multe 
aspecte negative ale timpului sunt semnalate 
tranşant, iar multe din previziunile sale s-au 
confirmat: „Se pare că regimurile totalitare se vor 
generaliza”, „Nu ştiu cum ar mai putea Germania 
să câştige războiul”, „Apusul e în agonie”, „în 
Europa miroase a mort”, „Hitler, Stalin, Mussolini 
şi-au aservit literatura”, „Viitorul nostru în istorie 
depinde de-acum de calitatea acestei contribuţii 
culturale”, „Ardealul nu se discută. E jalea 
noastră cea mare care s-a închis sub lacăt greu în 
inimile noastre”. Nu îl încântă şcolile de literatură, 
ele „mărginesc libertatea de acţiune artistică”, îl 
consideră pe Nicolae Iorga „cel mai formidabil 
creier pe care l-a produs neamul românesc până 
astăzi”, „Omul politic român este imbecil, barbar

şi an ticu ltura l” , ,,Sunt hotărât de partea 
democraţiei. Dacă n-ar fi existat democraţia eu aş 
fi rămas la Prislop, la coarnele plugului” , 
„Europenismul vrea să clădească de sus în jos, 
românismul se mulţumeşte a începe cu temelia”, 
„Cărţile traduse ar face servicii României mai 
mult decât propaganda politică”etc.

Cu luciditate caracterizează poporul român 
astfel: „Poporul român s-a născut dintr-o fuziune 
de latinitate şi slavism pe un străvechi fond tracic. 
Ca atare el reprezintă o virtualitate originală şi 
într-un fel unică. Singură originea aceasta poate 
să exp lice  unele con traz ice ri care par 
inexplicabile în caracteristica generală a omului 
român: inimă fierbinte şi cugetare clară, simţul 
realităţii şi gustul reveriei, ambiţii nemăsurate 
care deseori se sfărîmă în contact cu faptele, 
sforţări excesive alternând cu perioade prea lungi 
de repaos, de unde un etern conflict cu timpul care 
trece când prea repede, când prea încet...lată 
numai câteva contraste care aproape se exclud şi 
care totuşi sălăşluiesc aievea în sufletul 
românesc, menţinându-l într-o permanentă 
tensiune interioară, tensiune agravată încă şi de 
condiţiile mediului şi ale istoriei”.

Unele răspunsuri ale lui Liviu Rebreanu, 
date celor care l-au intervievat, completează 
portretul omului Rebreanu cu date simpatice sau 
neaşteptate. Romancierul nu a fost vânător 
fiindcă s-a stabilit târziu la casa lui, „singurul 
sport” pe care şi l-a permis a fos mersul pe jos, a 
crezut în Dumnezeu („Numai arta pornită din 
credinţă dă merinde sufletească”), a manifestat 
„o  adevărată sete de camaraderie”, soţia unui 
scriitor „trebuie să fie o martiră, o sacrificată”, 
prozatorul a fost o fire optimistă, dar şi un om 
superstiţios: „nu plec la drum marţi, nu încep un 
lucru sâmbăta, numărul 7 nu mi-e favorabil, 13 în 
schimb îmi e simpatic, cum ies şi văd un popă ştiu 
că mă aşteaptă nenorocirea, după cum dacă îmi

iese un ţigan, îmi pare bine”. A fost influenţat de 
cultura germană, ea „făcându-mă să privesc 
lucrurile mai grav, mai serios”.

Unele afirmaţii ale iui Liviu Rebreanu sunt 
de mare actualitate: „Din criză în criză am ajuns 
însă să ne obişnuim cu viaţa de azi pe mâine”, 
„statul nu ocroteşte cele culturale”, „Artistul este 
în decădere atunci când intră în vâltoarea 
politicii”, „Dacă se va elimina orientalismul, 
tembelismul, pezevenglâcul şi şmecherismul, şi 
se va cultiva seriozitatea, munca, hărnicia, vom 
ajunge la o înflorire vrednică de un neam mare” 
etc.

Volumul celor doi rebrenoiogi conturează un 
Liviu Rebreanu, om şi creator, interesant, atractiv, 
mai aproape de contemporaneitatea noastră. 
Selecţiile din mărturisirile romancierului pot 
constitui un capitol introductiv în studierea operei 
prozatorului.

Autorii volumului prezentat au ştiut să 
selecteze acele mărturisiri rebreniene care 
conturează portretul spiritual al unui renumit 
scriitor, al unei conştiinţe scriitoriceşti de primă 
mărime, reuşind să pătrundă ,,în durata 
interioară” a acestuia.

Bibliografie:
1.Niculae Gheran, Andrei Moldovan-,,Liviu 

Rebreanu prin el însuşi”, Editura „Academiei 
Române”, Bucureşti, 2008.

2.Ion Simuţ-,,Liviu Rebreanu dincolo de 
realism”, Editura „Biblioteca revistei 
Familia”, 1997.
3.Stancu llin-,,Liviu Rebreanu în atelierul 
de creţie”, Editura „M inerva”,
Bucureşti,1985.
4.Niculae Gheran-,.Rebreanu amiaza unei 
vieţi” , Editura „Albatros”, Bucureşti, 1989.

Ion Radu Zăgreanu

Seară cu Mircea Cărtărescu* 
in Esslingen (Germania)

LesART I 16. Literaturtage in Esslingen am Neckar 
Donnerstag | 11,11, j 19,30 Uhr | Kutschersaal

Mircea Cartarescu
Moderation, Gbersetzung und Lesung Ernest Wichner
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A şaisprezecea ediţie a „Zilelor literaturii în Esslingen am Neckar“, care se 
desfăşoară în perioada 7-30 noiembrie 2010, numără printre participanţi şi pe 
scriitorul roman Mircea Cărtărescu, „unul dintre cei mai importanţi scriitori 
europeni de astăzi“, cum îl caracteriza ziarul judeţean „Esslingen Zeitung“, 
preluând o afirmaţie din vestita publicaţie „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. 
După ce la „Lunga noapte a literaturii române“, eveniment cultural care a avut 
loc în urmă cu mai mulţi ani la Fellbach (lingă Stuttgart) - la care subsemnatul a 
avut plăcerea de a fi luat parte -  Cartarescu, deşi figura pe lista scriitorilor care 
urmau să participe activ, nu a mai putut onora invitaţia şi după ce la 
„Literaturhaus“ din Stuttgart, care l-a găzduit în urmă cu doi ani, unde într- 
adevăr a venit dar, ca un tacul!, subsemnatul nu a mai putut fî de faţă, am privit

to cn in icn l

această ocazie drept o şansă pe care nu mai aveam voie s-o ratez.
Mircea Cărtărescu a fost unul dintre cei treizeci de autori găzduiţi în 

perioada mai sus amintită în Esslingen şi singurul dintre aceştia care scrie într-o 
altă limbă decât germana.

Cu doua seri înainte acesta citise în Salzburg, unde luaseră parte vreo 20 de 
simpatizanţi ai autorului, ziua următoare, la Dresden suma acestora se ridicase 
la 40. La Esslingen autorul a avut plăcuta surpriză de a citi din romanul 
„Travestie“ (aparut în româneşte în 1994 şi recent şi în limba germană) în faţa a 
nu mai puţin de şeizeci de persoane! Acest lucru s-a întâmplat pe data de 11 
noiembrie a. c., la ora 19:00, în sala „Kutscher“ a bibliotecii orăşeneşti din 
Esslingen. După lectura din romanul „Travestie“, mai întâi a autorului, în limba 
originală, mai apoi în limba germană, efectuată de traducătorul acesteia, Emest 
Wichner (care a fost şi moderatorul intâlnirii), celor prezenţi le-a fost oferită 
posibilitatea de a adresa întrebări scriitorului. Astfel s-a creat un dialog autor- 
public viu, întrebările şi răspunsurile desfaşurându-se pe o arie variată de teme: 
atelierului de creaţie, modalităţi de scriere, „datoria“ de implicarea a 
scriitorului în social şi politic, afinităţi ale acestuia cu mari scriitori ai literaturii 
universale etc.. Răspunsurile au fost pe cât de exacte pe atât de nuanţate, creând 
astfel o atmosferă de cenaclu.

A fost, fără îndoială, un eveniment cultural demn de semnalat, iar pentru 
semnatarul rândurilor de faţă marea bucurie de a trăi unul de astfel de 
dimensiuni în limbă şi spirit românesc.

* Lista cărţilor publicate de Mircea Cărtărescu este una foarte lungă. A 
început ca poet (reprezentant strălucit al generaţiei optzeciste) şi este şi critic 
literar. Cărţile lui de proză (povestiri şi romane) l-au consacrat definitiv, fiind la 
ora actuală tradus în multe limbi străine. La trilogia „Orbitor“ („Aripa stângă“, 
„Corpul” şi „Aripa dreaptă“) a lucrat nu mai puţin de zece ani. Succesul ei este 
indiscutabil.

Damaschin Pop-Buia,
Ostfildem (Germania) la 15 noiembrie 2010
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O p i n i i ------- î n t r e b ă r i  i n t r o s p e c t i v e
De ceva timp încoace, cu fiecare zi ce trece, 

sunt invadat de tot mai multe întrebări referitoare la 
scopul vieţii mele şi în acelaşi timp al omenirii întregi. 
Stau şi mă gândesc de multe ori dacă are vreun scop 
existenţa mea pe pământ sau sunt, pur şi simplu, un 
individ care, ia fel ca şi ceilalţi, a intrat în fiinţă fără să i 
se ceară acordul şi îndeosebi, pentru a repecta o lege 
primordială de perpetuare a specie umane. Şi dacă 
admitem că acesta este răspunsul, făcând un pas în 
faţă, oare la urma urmei care să fie ţelul suprem ai 
omenirii? Dacă nu în unanimitate, cred că în 
procentaj foarte mare ar răspunde că şi-ar dori să fie 
fericiţi. Alergăm dintr-o parte în alta, zbătându-ne ca 
peştele pe uscat întru dobândirea fericirii, dar totuşi 
suntem prea departe şi prea puţini aceia care o 
găsesc şi se bucură de ea.

Euripide, un mare poet grec, spunea: “Cine- 
aleargă îndărătnic după „nalte idealuri, pierde 
fericirea simplă care-i stă la îndemână” şi oare, la 
aproape doua mii de ani distanţă, nu acelaşi lucru se 
întâmplă şi în zilele noastre? Batem la porţile, până 
mai anii trecuţi, închise ale occidentului în speranţa 
de a găsi fericirea pe care toţi spunem că ne-o dorim, 
însă cum facem de reuşim să ne îndepărtăm tot mai 
mult, greu de explicat. Poate că atât sărăcia şi 
necazul în care se află unii, cât şi somptuozitatea şi 
confortul în care trăiesc alţii, sunt obstacole care ne 
împiedică să vedem luminiţa de la capătul tunelului, şi 
de ce nu, fericirea.

Ce ne face să ne trezim în fiecare dimineaţă 
şi până seara să nu ne oprim din alergat? Nu cumva 
ne-am perdut scopul, oare nu facem parte dintr-o

generaţie care a părăsit orice fel de principiu din 
dorinţa de a obţine autonomia de care decenii întregi, 
amfostprivţi?

Ce ne mai aduce nouă astăzi fericirea?,o 
facultate grea, un serviciu bun, o haină de calitate, o 
maşina cu mulţi cai putere? Indubitabil toate acestea 
ne vor face fericiţi, ne vor da împlinire, dar vor fi ca o 
ploaie de vară deoarece alte şi alte visuri stau în 
aşteptare, chinuindu-ne fiinţa până ce ajung să fie 
materializate. E bine că NU ne complăcem să trăim în 
monotonie şi că tot timpul ţintim înspre înalt, cu toţii o 
ştim asta, însă în acest ritm, alţii vor fi cei care se vor 
bucura de osteneală, aşa-zisa fericire a noastră, 
deoarece noi pe atunci vom fi plecat, departe...

încă din antichitate, oamenii au avut anumite 
puncte de sprijin, un axis-mundi în jurul căruia gravita 
lumea, ori în zilele noastre, abuzăm de aceste 
vremuri de libertate, aşa mult timp râvnite, iar 
rezultatul, evident că nu poate fi unul pozitiv. Dacă 
unui oarecare om întâlnit pe stradă aş încerca să-i 
împărtăşesc aceste sentimente ce nutresc în mine, 
probabil că l-aş pune pe gânduri, nu conexe cu ale 
mele, ci compătimindu-mă pentru patologia de care 
sufăr.

De ce azi nu se mai caută decât ceea ce este 
la modă (nu-i un lucru rău), dar de ce ne-am detaşat 
într-o aşa mare măsură de trecut? ştiu, ca să nu fim 
acuzaţi de plagiat. Să fie oare de vină pretenţiije 
noastre de erudiţie mult peste predecesorii noştri? în 
acest sens ne vine în ajutor tehnologia care în ultimii 
ani a avansat surprinzător de mult şi căreia cu 
siguranţă nu-i vom ţine pasul. Aceasta n-a făcut nici

mai muit nici mai puţin decât să creeze nişte lucruri tot 
mai sofisticate pentru oameni tot mai “inteligenţi”.

Câtă dreptate avea Octavian Paler care 
spunea: “avem mai mulţi experţi şi totuşi mai multe 
probleme, mai multă medicină, şi totuşi mai puţină 
sănătate, [...] citim prea puţin, ne uităm prea mult ia 
televizor şi ne rugăm prea rar. Ne-am multiplicat 
averile, dar ne-am redus valorile, vorbim prea mult, 
iubim prea rar şi urâm prea des”. Şi totuşi până la urmă 
ce căutăm!?

Dacă am nota pe o hârtie lucrurile pe care ne 
interesează şi după care tânjim cu adevărat, am 
rămânea profund uimiţi de rezultat deoarece prea 
puţin coincide cu ceea ce, în mod conştient, ne ocupă 
timpul. Am adunat în acest articol câteva întrebări, cu 
sau fără răspuns, de altfel, cunoscute de toţi, nu în 
ideea de a epata, ci de impulsiona fiinţa şi gândurile 
care fac vechime în fiecare dintre noi. Zac sub 
mormane de alte gânduri în încăperi ticsite de praf, şi 
din ce în ce mai puţin accesate. Poate din comoditate 
sau poate din dorinţa de a nu stârni zarvă mare printre 
moliile care de mult s-au cuibărit printre ele. Niciodată 
nu-i târziu să credem că acestea ar putea renaşte ca 
pasărea Phoenixdin propria cenuşă.

în încheiere, te îndemn să-ţi rezervi un timp în 
care să-ţi faci ordine în gândurile care-ţi tranzitează 
fiinţa, având deplina încredinţare că, la fel cum spunea 
şi Nicolae lorga, “de prea mult gând, n-a îmbătrânit 
nimeni, niciodată”. Nu ştiu ce idei se vor naşte şi ce vei 
câştiga, dar cu siguranţă, nu vei avea nimic de 
pierdut.

Aurel Deac

'~ j) c r tv c t
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Doctor în drept:
Lucian  - Săndel M acavei

Judecată a României). Traseul vieţii sale se cuvine a fi luat ca model de mai 
tinerii elevi ai şcolii noastre. Virtuţile sale: inteligenţa şi conştiinciozitatea, 
dublate de o maturitate în gândire şi o ambiţie mai rar întâlnite, mă 
îndreptăţesc să afirm -  parafrazând cronicarul -  nasc şi în Ardeal oameni!

Elev la „Liviu Rebreanu” din Bistriţa, student al Facultăţii de Drept 
(Universitatea „Babeş-Bolyai”) din Cluj-Napoca, dl. Lucian-Săndel Macavei 
şi-a continuat studiile cu două masterate, unul în Ştiinţe penale şi 
criminalistică (la U. B. B), cel de-al doilea în Managimentul resurselor umane 
(la U. B. B.) -  toate absolvite cu Magna cum Laude. Evident că formarea sa 
profesionala a continuat cu doctoratul, doctorat finalizat în 2010 la 
Universitatea din Bucureşti cu teza „Recursul în materie penală”, luat, 
bineînţeles, cu Magna cum Laude.

De ia absolvirea Facultăţii de Drept, în 1996, până în 2010, tânărul 
Lucian-Săndel Macavei a parcurs toate treptele ierarhice specifice 
magistraţilor: judecător la Judecătoria Năsăud (1996-1997), judecător la 
Judecătoria Bistriţa (1997-2004), judecător la Tribunalul din Cluj-Napoca 
(2004-2006), judecător la Curtea de Apel din Cluj-Napoca (2006-2010), iar din
2010, până în prezent, judecător la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia 
penală, din capitală. Sunt convins că studiul permanent şi experienţele 
dobândite pe parcursul acestor ani l-au făcut să capete alura de campion. La 
susţinerea tezei de doctorat toţi cei cinci membri ai comisiei de acordare a 
titlului de doctorîn drept (profesori universitar de drept), înainte de deliberare, 
au subliniat caracterul practic al tezei şi apetenţa candidatului pentru 
cercetarea juridică. Iar conducătorul ştiinţific al tezei de doctorat, prof. univ. dr. 
Nicolae Volonciu arată: redăm din considerentele finale şi concluzii următorul 
text: "Teza de doctorat întocmită constituie o contribuţie valoroasă la 
cercetarea ştiinţifică din domeniul căilor de atac în procesul penal. 
Remarcăm, alături de valoarea doctrinală a lucrării, evidentul său caracter 
aplicativ care face ca multe din concluziile la care ajunge autorul să poată 
constitui un îndreptar preţios pentru practica judiciară.

Elementele pozitive mai sus amintite îşi au o explicaţie normală de 
ordin personal. Doctorandul are o experienţă profesională deosebită în 
calitate de magistrat de cea mai înaltă calificare. Mulţi ani de-a rândul a fost 
judecător la Curtea de Apel din Cluj, iarîn prezent stă pe cea mai înaltă treaptă 
a magistraturii în calitate de judecător la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie".

în „Enciclopedia Personalităţilor din România” aflăm că dl. dr. Lucian- 
Săndel Macavei a activat în cadrul seminariilor de formare a formatorilor 
pentru perioada 2004-2005: Convenţia Europeană a Drepturilor Omului- 
Aspecte Penale INM(2004), Aptitudini Didactice, INM, SNG(2005), Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului-Aspecte Penale, INM(2005), Cooperare

internaţională în lupta contra criminalităţii organizate, INM(2005), Cercetare 
penală, bănuială, adevăr şi dreptul la apărare, !NM(2006); Seminarii 
internaţionale: Regimul juridic al accidentelor în cadrul Uniunii Europene, 
ERA, Riga(2007), „Confiscation of the proceeds of crime as an effective 
method in fighting the crime on EU territory and internaţional cooperation in 
this respect”, Gdansk, EJTN(2008). De asemenea, a publicat: „Caiete de 
drept penai”, nr.2/2008, ed. C. H. Beck, Bucureşti, Curtea de Apel Cluj, 
Buletinul jurisprudenţei, Repertoriu anual 2008, ed. Universul juridic, 
Bucureşti, 2010, „Dreptul” , nr. 4/2009, ed. C. H. Beck, Bucureşti; este membru 
al Asociaţiei Naţionale a Magistraţilor din Romania şi este pasionat de hărţi, 
sport şi lectură, fiind, de asemenea, cunoscător al limbilor engleză şi franceză. 
Că este un mare iubitor de beletristică am avut ocazia să-l ştiu încă din 
copilărie şi constat că această frumoasă pasiune continuă şi astăzi. Ferice de 
părinţii săi!

Dar, pentru ca toate aceste trepte să ajungă în vârf, anul trecut(2010), 
doctorul în drept Lucian-Săndel Macavei şi-a găsit sufletul-pereche, 
căsătorindu-se cu colega lui de serviciu, drd. în drept, Alina, cărora îmi permit 
să le urez acum la început de an: LA MULŢI ANI şi multe bucurii!

Icu Crăciun

Măiereni la Cam pionatul European de Fotbal, Elveţia 2008
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SoCiCoc în ziceri înteCepte despre voinţă
Voinţa este efortul pe care omul îl 

depune pentru rezolvarea unui scop pe care 
omul trebuie să-l obţină şi să găsească 
soluţiile necesare. Voinţa este una dintre cele 
m a i im p o r ta n te  t ră s ă tu r i de  c a ra c te r  
m anifestate prin decizie ferm ă, controlată, 
îm potriva oricăror piedici.

Poetul Tudor Arghezi afirm ă lapidar: 
„Dacă vrei, poţi. Prin stăruinţă. Ca să fii b iruitor 
este de ajuns să te birui pe tine însuţi în fiecare 
zi câte puţin şi să priveşti în tine ca într-o 
cam eră închisă în care poţi muta m obilierul 
după vo ie ” .

Din acte de voinţă m ărunte se poate 
ajunge la rezultate mari, uneori neaşteptate. 
Ezitările paralizează actele de voinţă.

„A fi om cu voinţă înseam nă a nu putea 
voi decât în tr-adevăr că poţi să-m plineşti (M, 
Codreanu).

Omul, stăpân al fapte lor sale, poate 
reuşi pentru că nu vrea, nu urm ăreşte decât 
ceea ce e cu putinţă. Să încerci şi să spui în 
acelaşi timp, cu curaj: Trebuie să reuşesc!

Anticul Epictet: „Acela este domn peste 
toţi şi peste toate, care, când vrea şi când nu 
vrea, găseşte în propria lui voinţă, atât energie 
de realizare cât şi frână de reununţare. Cine

vrea să fie liber, să nu se ia după ce fac şi ce nu 
fac alţii, fiindcă atunci sclav răm âne” .

Voinţa adună în sine toate celela lte 
resurse ale sufletului. A  vrea înseam nă a iubi, 
a urî, a se bucura, a regreta. Cu alte cuvinte, 
voinţa este tăria m orală a fiecărei fiin ţe umane, 
cutezanţa de a traduce în fapte, puterea de 
plăsm uire şi împlin ire.

Să  ş ti să  p e rs e v e re z i,  f i in d c ă  
perseverenţa e cea dintâi condiţie a voinţei. 
„Când eşti pe drum de fapte mari nu trebuie să 
te îm piedici de lucruri m ărunte” , scrie filosoful 
Ch. Fr. Helbe. Iar la tinul Lucreţius ne 
îndeam nă: „Cât de uşor loveşti mereu un lucru 
/ Tot îl în frângi şi-l birui pân' la urmă /, Nu vezi 
cum picătura cea de apă / Căzând pe piatră, 
găureşte p iatra/” . De aici şi până la celebrele 
versuri intrate în anonim at: „P icurii, cu strop de 
strop, fac al m ărilor potop” , nu e decât un pas.

Voinţa se cere să fie cultivată prin 
exerciţii bine controlate. Ea este coloana 
vertebra lă a tu tu ror acţiun ilor noastre.

ION DELAMARGINĂ

Viitorul a prezentat, prezintă şi va 
prezenta interes pentru orice individ. Cred că 
viitorul fiecăru ia este în propriile sale mâini şi că 
fiecare dintre noi beneficiem  de un set de şanse 
pe care destinul/Dum nezeu ni le scoate în cale 
şi de care noi putem sau nu să profităm.

Fiecare dintre noi ne putem m odela 
destinul şi putem alege singuri căile pe care 
dorim să mergem.

Viitorul este o continuă succesiune de 
alternative, de răscruci şi intersecţii.

Depinde de individ să îşi construiască 
viaţa la care aspiră şi să îşi fo losească cu 
în ţe lepciune liberul arbitru de care dispune, 
pentru a face alegerile care i se potrivesc.

Uneori este bine să ştim ce vom trăi în 
viitor, alteori este foarte bine să nu prevedem  
ceea ce ni se va întâm pla.

Trăim şi ne desfăşurăm  activitatea într-o 
ţară în care cârm uitorii ei de ieri şi de azi „au 
avut grijă ” să dreagă lucrurile în aşa fel încât 
foarte multe din cele pe care le vom trăi în viitor 
să le putem întrevedea.

Astfel:
_  Ştim că dacă vom sta la coadă pentru 

ca să plătim  taxele şi im pozite le către stat, vom 
fi umiliţi;

_  Ştim că dacă vom ajunge la pensie, ne 
va fi mai rău;

_  Ştim că dacă vom merge la farm acie 
să cum părăm  m edicam ente le com pensate de 
pe reţetă, nu le vom găsi pe toate;

_  Ştim că dacă vom concura pentru 
ocuparea unui post, nu-l vom putea obţine fiind 
rezervat unuia apropiat puterii;

_  Ştim că dacă vom absolvi o şcoală, 
vom fi foarte norocoşi dacă vom găsi un loc de 
muncă în domeniu;

_  Ştim că dacă ne vom deplasa cu un 
m ijloc de transport în comun, vom ajunge la 
destinaţie cu întârziere;

Ştim că dacă vom ajunge într-un 
necaz, nu are cine dintre autorităţi să ne ajute;

Ştim că pot urma facultăţi chiar şi 
sem ianalfabeţii;

Avem  tem eri că dacă ne vom 
îm bolnăvi, vom fi d iagnosticaţi g re ş it;

_  Ştim că dacă se schim bă cei de la 
putere, vor fi schim baţi din funcţii şi cei 
com petenţi;

_  Ştim că dacă vom m erge la un local, 
com anda va fi onorată cu întârziere;

_  Ştim că dacă vom apela la justiţie , vom
pierde;

_  Ştim că dacă vom deveni bugetari, 
vom fi plătiţi prost;

_  Ştim că foarte mulţi bolnavi vor muri 
sub privirile neputincioase ale m edicilor din 
cauza subfinanţării sistem ului de sănătate;

_  Ştim că dacă cineva candidează în 
alegeri va câştiga dacă a fost cercetat pentru 
corupţie;

Ş tim  că se în fiin ţe a z ă  co m is ii 
parlam entare pentru a îngropa problemele;

_  Ştim că dacă un politician este arestat, 
este pentru că e persecutat politic;

Ştim că politicienii din România nu 
cunosc instituţia dem isiei de onoare;

Ştim că dem nitarii noştri sunt roşi de 
gândul de a-şi prom ova rudele şi apropiaţii;

Ştim că prem ierul cu studii de drept 
constituţional va prom ova acte norm ative 
anticonstituţionale;

_  Ştim când se anunţă scăderi de salarii 
în învăţăm ânt că guvernanţii vor spune că 
apreciază munca dascălilor;

_  Ştim că dacă noi o vom duce din ce în 
ce mai rău, politicienii o vor duce din ce în ce 
mai bine;

_  Ştim ce com portam ent va adopta 
prem ieru l Boc, în funcţie  de dec lara ţiile  
preşedintelui;

_  Ştim că dacă diverse categorii sociale 
protestează din cauza traiului insuportabil, cei 
de la putere vor declara că sunt m anipulaţi de 
opoziţie;

Ştim că repartiţia resurselor bugetare 
se va face cu precădere către zone conduse de 
oam enii puterii;

Ştim că avem politicieni cărora le place 
orice din ceea ce nu merită.

Pentru multe din cele de mai sus ne 
putem pune legitim  în trebarea (din păcate 
retorică): Oare cine ar trebui să umble târâş 
pentru a cere scuze poporului român?

Vaier Pop
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iîalffl L. jbocilor
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Foarte mulţi tineri de la Grup Şco lar "Liviu Rebreanu" Maieru şi- 
au dat întâ ln ire pe 12 noiem brie 2010, vineri seara, la Căm inul Cultural 
din comună, acolo unde a avut loc prima ediţie a Balului Bobocilor 2010.

D istracţie la maximum, râsete, dans, m om ente artistice, muzică, 
probă surpriză. Aceasta a fost atm osfera unui adevarat bal. Balul 
Bobocilor Grupului Şco lar "Liviu Rebreanu" Maieru la care au participat 
foarte mulţi elevi şi profesori, alături de prieteni. Un spectacol care va 
rămâne în m em oria celor prezenţi m ult tim p de acum încolo.

Spre deosebire de celela lte baluri de la liceele din judeţ, balul de 
la Grup Şco lar "Liviu Rebreanu" nu a avut o anum ită temă, iar 
organizatorii au vrut un bal clasic, un bal în care accentul să se pună 
exclusiv pe cele 14 perechi de boboci şi mai puţin pe decoruri sofisticate, 
costum e, lumini şi efecte speciale.

Pentru concursul de Miss şi M ister Boboc s-au înscris în concurs

(poza:
Adriana Dumitru)

7 perechi, 14 boboci, toţi din clasele a IX-a, frum oşi, ta lentaţi şi plini de 
energie: N istor Ancuţa şi A rm an Alexandru, Teoc Elena şi Sângeorzan 
Vlad, Leşan Andreea şi Bob Ionel, S trugar A lexandra şi Bozbici Florin, 
P e troa ieA na Maria şi M orar Liviu, Andronesi Lucica şi A lgeorge Silviu, 
Andronesi Vasilica şi Flămând Dumitru.

Gazdele spectacolului au fost elevii B ianca Szabo şi Emanuel 
Gabor, din clasa a X-a D care au avut dificila m isiune de a prezenta 
coerent fiecare m om ent artistic din spectacol, dar şi să-i facă cunoscuţi 
publicului şi juriu lu i pe cei 14 pretendenţi la titlurile  de M iss şi M ister 
Boboc.

Concurenţii au fost supuşi pe rând unor probe de foc de la 
prezentare scenică, proba de cultură generală, proba de dans, karaoke, 
proba de aptitudini, pâna la proba surpriză. D istractia a fost maximă, iar 
câştigătorii s-au dovedit a fi chiar pe gustul publicului. A tm osfera a fost 
relaxantă, iar organizatorii au fost colegii din clasele a X-a.

Bobocii anului 2010 şi-au făcu t intrarea în scenă în aplauzele 
publicului pentru prima probă, cea de prezentare.

O m are parte a Balului Bobocilor a fost dedicată m om ente lor 
artistice şi de dans, susţinute atât de bobocii aflaţi în cursa pentru titlurile 
de Miss şi Mister, cât şi de tineri ta lentaţi din cadrul Grupului Şco lar "Liviu 
Rebreanu".

Primul m om ent din spectacol, un streetdance, a fost o ferit de 
trupa şcolii noastre "B lack Top Bandits". Apoi a urm at un dans ţigănesc 
foarte frum os susţinut de fete le din clasa a X-a B.

După o scurtă prezentare a candidaţilor la titlul de M iss şi M ister 
Boboc, prezentatorii au anunţat proba de cultură generală, cu întrebări 
ale căror răspunsuri se află în m ateriile studiate până acum, de genul 
"care este capita la S tate lor Unite ale Am ericii", "care este autorul 
romanului "Mara", "câte continente are Pămîntul" etc, concurenţii au 
reuşit să răspundă la m ajoritatea în trebărilo r pregătite de organizatori.

Pe parcursul spectacolului a fost prezent um or de bună calitate, 
la care s-a râs cu poftă, prin m om ente le artistice deosebite pregătite de 
profesorii Cotul G rigore şi clasa a XI l-a B, Cotul Adela şi clasa a X -a A  şi 
profesorul Anca los if şi câţiva elevi din clasele gimnaziale.

Bobocii nu au fost uitaţi de organizatori, care le-au oferit 
posibilitatea să se afirm e la proba de dans. Pentru această probă, ei au 
pregătit un colaj muzical, iar perechile au dansat pe mai m ulte genuri 
muzicale. Dansul a dem onstrat că este una dintre îndeletn icirile  
preferate ale adolescenţilor. Bobocii au dansat cu egală îndem ânare şi

ta lent atât vals, cât şi hore, hip hop, dance 
sau manele.

La p roba  de ka raoke  fie c a re  
pereche a trebuit să îşi arate calităţile 
vocale, fiind ajutaţi şi de spectatorii care
cântau odată cu concurenţii (Hi-Q cu piesa "G aşca mea", Angela Rusu 
cu piesa "Toate şogoriţe le", Cristina Rus - "Inim a mea bate", etc).

Spectacolu l a continuat pe ritmuri m uzicale, iar cei care au creat 
atm osfera au fost elevii clasei a XI l-a A.

La proba de aptitudini, bobocii ne-au arătat ceea ce ştiu cel mai 
bine: au recitat poezii, au spus bancuri, au cântat şi au dansat.

Cât tim p juriu l delibera pentru a stabili câştigătorii concursului 
de M iss şi Mister, prezentatorii au anunţat un m om ent fo lc loric pregătit 
de elevele Luchi Anuţa şi Hodoroga Dorina.

Spectacolu l s-a încheiat cu o dem onstraţie de arte m arţia le 
susţinut de Clubul Sportiv llyo din Bistriţa, având ca antrenor pe Marius 
Muti.

Cel mai aşteptat şi em oţionant m om ent al serii, cel puţin de 
organizatori şi de bobocii are au urcat pe scena balului, a fost 
prem ierea concursului de M iss şi M ister Boboc 2010, m isiunea juriu lu i 
fiind una deloc uşoară.

După două ore de bună dispoziţie şi aplauze, juriu l, fo rm at din 
profesorii Ureche Victoria, Anca losif, Cotul Adela, G yorgy Raimond, 
G yorgy Maria, Avram  Dorel şi reprezentatul Consiliului Şco lar al 
Elevilor, Ureche Lenuţa, a anunţat prem iile.

Miss Boboc 2010 a fost aleasă Leşan Andreea din clasa a IX-a
A, iar Mister Boboc 2010 este Bob Ionel, din clasa a IX-A.

Miss Popularitate a fost desem nată Strugar Alexandra din clasa 
a IX-a A, iar Mister Popularitate este Morar Liviu din clasa a IX-a A.

La titlul de Miss 2010, locul II a fost obţinut de Nistor Ancuţa din 
clasa a IX-a D, iar locul III de PetroaieAna Maria din clasa a IX A .

La titlul de Mister 2010, locul II a fost obţinut de Arman 
Alexandru din clasa a IX-a D, iar locul III de Sângeorzan Vlad din clasa 
a IX-a A.

Prem iile nu s-au oprit aici, fiindcă decernarea a continuat cu 
acordarea titlu rilo r de "Cea mai frumoasă pereche": Nistor Ancuţa şi

(poza: Adriana Dumitru)
7

Arman Alexandru, "Cea mai haioasă pereche": Andronesi Lucica şi 
Algeorge Silviu, "Cea mai elegantă pereche": Strugar Alexandra şi 
Bozbici Florin, "Cea mai jovială pereche": Teoc Elena şi Sângeorzan 
Vlad, "Cea mai fairplay pereche": Andronesi Vasilica şi Flămând 
Dumitru.

La final organizatorii au m ulţum it atât c laselor a IX-a, a X-a şi 
d irig in ţilor lor cât şi sponsorilo r ( Firma de catering -  Avram  Dorel, 
Magazin "M y Center", Magazin "Punct", Fast-food "Freedom", 
Chisăliţă Ştefan -  d istribu itor cafea) fără de care nu se putea organiza 
cel mai im portant evenim ent pentru bobocii c laselor a IX-a.

De asem enea m ulţum im  directorilor, profesorilor şi e levilor 
Grupului Şco lar "Liviu Rebreanu" Maieru, d-lui Ureche Lucian, prof. 
Lipan Păuniţa pentru im plicare şi pentru sprijinului acordat.

Prof. Adriana Dumitru
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COLINDĂTORII

E sărbătoare azi ia noi,
E sărbătoare sfântă,
Un ger cumplit şi e şi frig,
Dar toţi copiii cântă.

Ei cântă-n cor un sfânt colind, 
Cu glasuri cristaline,
Steluţe albe de omăt 
Peste obraji sunt pline.

Şi prin zăpăda de cristal 
Străbat din casă-n casă,
Cu clinchetul de zurgălăi 
Un an nou să vestească.

Lor nu le pasă că e frig,
Nu vor să stea în casă, 
Străbune obiceiuri azi,
Ei vor să le vestească.

Cornelia Buia, cl. a-V-a

TOAMNA

Trecut-a în zbor şi vara,
Iar şi-a făcut loc toamna 
Soarele gălbui şi palid 
Nu mai este luminos 
Când avea razele calde 
Şi un aer călduros.

Toamna bogată venise 
Cu al ei farmec vestise 
A adus merinde-n plasă 
Ne-aşezat pe toţi la masă, 
Să mâncăm bogăţie 
Hrana ce ne-aduce bucurie.

Astfel, venind în zbor, 
Toamna care-i pe ogor,
Ne-a zâmbit şi-a zis aşa:
Eu sunt Toamna, amintesc 
Frunzele se dezlipesc 
Ele iarăşi ruginesc 
Şi copacii verzi se veştejesc.

Barna lonut, cl. a-V-a

IARNA

Astăzi ziua-ntreagă 
A tot nins şi-a nins, 
Parcă mai aproape 
Casele s-au stins.

Dealul singuratic 
Deşteptat de ger 
Numără în şoaptă 
Stelele din cer.

Afară e ceaţă 
Totul e pustiu,
Pe jos este gheaţă, 
Geamu-i argintiu.

Şi ninge, ninge, ningi 
Zăpădă se-adună, 
Geam nu pot atinge, 
Afară-i furtună...

MOŞ CRĂCIUN

Moş Crăciun, Moş Crăciun 
Tu eşti mai mereu pe drum 
Pe copii să-i mulţumeşti 
Daruri să le dăruieşti.

Tu eşti cel mai aşteptat 
De copii eşti adorat 
Fiindcă le aduci 
Daruri multe în papuci.

Moş Crăciun, te iubim atât de mult 
Că la anul care vine 
Te-aşteptăm cu bucurie.

Cimuca Ana Maria, cl. a V-a B

PĂRINŢII MEI
j

Părinţii mei sunt oameni buni,
Şi dragi îmi sunt părinţii mei.
Căsuţa noastră cu minuni 
Se ascunde-n umbra unor tei.

E leagănul al doi copii,
Căsuţa aibă cu pridvor,
Ne poartă grijă zi de zi 
Părinţii noştri iubitori.

Când vom fi mari şi vom pleca 
Din locul drag şi cunoscut 
Cinstiţi părinţi, nu vom uita 
Cât v-aţi trudit şi ne-aţi crescut!

Cioncan Daiana, cl. a V-a

PRIVIRI

Te-aş înţelege din priviri,
Chiar de mi-ai spune-ntregi poveşti 
Din priviri am scos vise şi amintiri, 
Cine mult a greşit 
Ce contează ia sfârşit,
Dacă ştim să uităm,
Ştim să ne şi salvăm.

La uşă bate fericirea şi alerg să îi 
deschid,
E un vis frumos...
Am plecat departe 
Fără gânduri şi cuvinte,

într-o zi de primăvară 
La fel ca prima oara,
Vreau să alung durerea,
O clipă doar, nu îmi lua curajul,
Tot ce mai am e mângâierea.

Bontaş Gina, cl. a Vll-a.

TCAUNA

TOAMNA
Bate vântul tare 
Afară e răcoare 
Şi afară plouă 
Cade multă rouă.

Florile se ofilesc 
Păsările rătăcesc 
Soarele strălucitor 
Se ascunde după nor.

Ursul hibernează, 
într-a lui casă 
Lupul stă la pândă 
Ceva vrea să prindă.

Veveriţa strânge alune 
Pentru iarna care vine.

Frunzele copacilor 
Se destramă de pe crengi 
Şi se lasă plutitoare 
De acele vânturi reci.

Acel peisaj frumos de vară 
Acel peisaj de odinioară....

Rebrişorean Aurelia, cl. a V-a

MOŞ CRĂCIUN

Moş Crăciun, Moş Crăciun 
Ai venit din nou acum. 
în ghetuţe pui cadouri 
Şi te duci din nou prin hornuri. 
Aduci multe jucării 
Jucării pentru copii 
Colorate şi frumoase 
Le pui în ghetele noastre.
Ne aduci şi bombonele,
Şi drăguţe păpuşele 
Din desaga ta cea mare 
Ne-aduci şi o jordă mare.

Rebrişorean Aurelia, cl. aV-a

ÎNGERAŞUL

"Fii cinstit şi bun cu alţii!" 
îngeraşul meu imi spune.
"Celui slab dă-i ajutorul,
Fă mereu doarfapte bune!"

Iar când nu-mi ascult părinţii 
Şi fac ce nu se cuvine, 
îngeraşul se-ntristează,
Stă şi plânge pentru mine.

Seara, când rostesc în şoaptă 
Rugăciunea către Domnul, 
îngeraşu-i lângă mine 
Ca să îmi păzească somnul...

Chiarde când începe ziua, 
îngeraşul se trezeşte 
Şi, în fiecare clipă,
Grijuliu ne însoţeşte.

îngeraşul meu mă-nvaţă 
Ce e rău şi ce e bine 
Şi, când îi urmez povaţa,
Bucuros stă lângă mine.

Berende Anuta

J ©HESS.RO

M. lancu, cl. a X-a
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O chiurile de apă din M unţii Rodnei
Masivul Rodnei, cu cei peste 1300 km2, 

reprezintă o adevărată cetate impozantă. De-a 
lungul milenilor, gheaţa şi apa, au format 23 lacuri 
alpine, unele mai mari şi mai adânci, altele, având 
un diametru de 2-3 metri. Dintre acestea doar lacul 
Lala este mai cunoscut, poate dato- rită aşezării

C resta p rincipa la  M-tii Rodnei, 53 km (foto Ioan Croitor)

sale la întretăierea unor trasee turistice mai 
bătătorite, ce se îndreaptă spre vârful !neu. î n 
Masivul Rodnei există şi alte numeroase trasee ce 
străbat drumuri forestiere, cărări, sau poteci 
şerpuitoare ce duc spre şiraguri de perle albastre, 
pe care oamenii locului le numesc ochiuri de apă. 
Vom porni deci în căutarea lor, din pasul Rotunda 
(1271 m), urmând traseul de creastă de-a lungul a 
53 km până la pasul Şetref (818 m). E un traseu 
dificil, lung, dar de-o frumuseţe nebănuită,pe care 
l-am  parcurs îm preună cu un grup de 
prieteni,iubitori ai muntelui.

La plecare din pasul Rotunda, după câteva 
ore de mers pe un traseu uşor, pe platoul 
Rotunda, suntem avertizaţi de o tablă indicatoare 
că pătrundem în zona Parcului Naţional Munţii 
Rodnei. Urmează un punct de belvedere situat în 
spinarea Gagilor, unde începe prima rezervaţie a 
parcului, şi anume rezervaţia ineu-Lala, ce se 
întinde pe o suprafaţă de 2893 ha. Sus, spre cer, 
se înalţă trei piscuri uriaşe de stâncă: Roşu (2113 
m), Ineuţ (2222 m) şi lneu(2279 m), iar în dreapta 
se desprinde splendida vale glaciară a Lalei, sub 
forma literei U, ce se scurge în Bistriţa Aurie.

Coborâm poteca ce şerpuieşte printre 
jnepini încâlciţi şi noduroşi ca o mare verde şi 
urcând pe depozitele de morene glaciare, suntem 
fascinaţi de luciul albastru şi imens al lacului Lala 
Mare, situat la 1815 m, cu o geometrie perfect 
pentagonală şi incins într-un cimitir de jnepeni 
care-i îmbracă malurile.

Urcăm acum sub culmea ineului, unde 
chiarsub abruptul său stă cuibărit lacul Lala Mic, la 
o altitudine de 1920 m, în a cărui oglindă de creştar 
se reflectă impresionantul pisc al Ineului. Apa 
acestui ochi albastru de apă se scurge într-un fuior 
cristalin pe frumoasa vale a Lalei. Ajunşi în 
creştetul munţilor, nu departe, în dreapta, e un alt 
minunat colţ defrumuseţe, valea Bilei, ce acunde o 
pată unduitoare, aproape neagră şi care se 
cheamă Lacul de sub Ineu. Forma lui ovală 
înconjurată de abrupturi, nu depăşte 5 metri 
diametru

Urmând traseul pe creasta Ineului spre 
Şaua Gărgălău, în dreapa şi în stânga se deschid 
circuri glaciare, denumite şi căldări, ce cuibăresc 
alte zeci de lacuri. Este vorba de salba de lacuri din

circul Izvoru Roşu, lacul La Tău din muntele Cuptor, 
frumosul tău al Corongişului din căldarea Izvorul 
Lăzilor şi lacul Izvorul Bistriţei, care reprezintă 
puncul de plecare al Bistriţei Aurii.

Din Şaua Gărgălău pornim în direcţia Şaua 
între Izvoare, unde, în dreapa şi stânga noastră,

alte câteva mici lacuri 
n iva le  îş i e ta le a ză  
fru m u s e ţe a , p r in tre  
pâlcurile de jnepeni, mai 
cunoscut fiind  lacul 
Cailor. De aici direcţia 
de mers se schimbă 
brusc şi urcăm pieptiş 
vârfurile Galaţului (2048 
m), Laptelui Mare (2172 
m), Puzdrelor (2189 m ) 
şi ajungem în tarniţa 
Bârsanului. O privelişte 
unică şi tulburătoare se 
deschide spre întregul 
lanţ al Carpaţilor din 
nordul ţării. în stânga se 
d e s c h i d e  a b r u p t  
frumosul bazin al văii 
Anieşului, unde în plan 
îndepărtat se zăreşte 
localitatea Maieru. 

în dreapta, jos, la mai 
puţin de 100 m se văd două din cele 5 lacuri ale 
Negoieselor. Trecem pe sub Negoiasa Mare şi 
ajungem la unul dintre cele mai curioase lacuri ale 
muntelui, în Şaua între Izvoare. De sub culmea 
vestică a tarniţei se iveşte un izvor bogat, Fântâna 
lui Răţifoi, ale cărui ape se adună într-un ochi 
lunguieţ, denumit La Cărţi, care se pierde imediat 
sub masa de calcare sub forma unui ponor, devenid 
poate un curs subteran.

Ne continuăm traseul a treia zi spre Pietrosu 
Rodnei (2303 m). în trecere admirăm în dreapta 
lacul Repedea şi lacul Rebra, situat într-o zonă 
mlăştinoasă. După ce urcăm vârfurile Buhăiescu 
Mare (2073 m) şi Rebra (2268 m ), în căldarea 
frământată a Buhăiescului se alinează Tăurile

Buhăiescu, patru la număr. Cel mai mare fiind al 
patrulea (1700 mp). Apoi, pe frumoasa vale 
Pietroasa se deschide Zănoaga Iezerului, unde se 
cuibăreşte poate cel mai frumos lac din Carpaţii 
Orientali, care seamănă după contur cu harta 
României. Este lacul Iezerul Pietrosului (3450 mp).

După patru zile petrecute pe munte, 
coborâm în tarniţa Pietrosului. în faţa noastră se 
întinde un platou uriaş, căptuşit cu iarbă moale şi 
deasă, pe care geologii îl consideră ca fiind o 
suprafaţă de nivelare care corespunde cu al doilea 
nivel de eroziune din Carpaţii Meridionali, Râu Şes, 
şi care poartă denumirea în Munţii Rodnei de 
Platforma Bătrâna.

De aici ne luăm rămas bun de la munte, de la 
ochiurile de apă şi de la crestele ascuţite ce stau 
înfipte în cer, păstrând în minte frumuseţea pe care 
natura ne-a oferit-o în aceste patru zile.

Dicţionar

Rezervaţie naturală -  teritoriu în care este ocrotit 
întregul cadru natural sau numai anumite elemente 
naturale (floră, faună, geologie, geomorfologie, etc). 
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
P onor- locul unde apa se pierde sub stratele de roci 
(de regulă calcare) prin fisurile create sau aluviunile 
depozitate.
Platformă -  suprafaţă nededă de relief, orizontală 
sau înclinată, care corespunde cu suprfaţa unui 
strat dur şi care a fost dezvelit de sub altele noi, 
sedimentare, prin eroziune.

Ioan C ro itor

Lacul Lala Mare (foto Ioan Croitor)
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Poezie şi cântare religioasă 
pe pământ românesc

Toţi stropii lacrimilor, de la poarta lui Caiafa 
până sus pe Golgota, sunt versuri ale celei mai albe 
poezii din lume. Cel mai alb cântec de durere şi 
iubire a fost scris cu lacrimi de către Sfânta Fecioară 
şi Mamă. Iar marşul, imnul creştinismului, a fost 
scris cu sânge şi-n cadenţa inimii ei. Toţi stropii 
sângelui vărsat versificau poemul sfânt pe Cruce, 
adeverindu-se cât de mult ne-a iubit Dumnezeu.

Iubirea Lui, iubirea Lui e-un cântec de jale,
L-a scris cu Sângele Său sfânt, cu lacrimile

Sale.
Golgota-i cântecul de iubire şi cântarea ei are 

o unică lungime de undă care înconjoară pământul 
şi cerul. Stabilind contactul, prin credinţă, la priza 
inimii auzi cântarea ei duioasă.

Cântă vântu în susur blând şi subţire, cântă în 
nopţile senine roiuri de aştri şi de sori. Şi floarea din 
cununiţa miresei cântă un cântec de iubire. Şi 
floarea de pe sicriul mamei sau al tatei cântă un 
cântec de durere. Cântă mama legănându-şi 
odorul. Şi toate cântă: şi fulgul de zăpadă şi stropul 
de ploaie, şi firul de busuioc de lângă iconiţa cu 
Domnul bătutîn cuie.

Copiii, acest miracol al lumii, iau contact 
pentru prima dată cu miraculosul univers religios în 
braţele mamei lor. Mama, ca ghid al nostru, al 
tuturor, în tot ceea ce întreprindem în viaţă, are, fără 
îndoială, şi meritul, dar şi datoria de a ne îndruma 
paşii spre cărarea anevoioasă, dar totodată 
minunată a cunoaşterii religioase. Şi cine alţii decât 
poeţii, cu sufletele lor de copii pot surprinde, evoca 
şi transmite mai departe, peste generaţii, prin versul 
lor acest mesaj. Ei transpun în stihuri adevărul 
universal al legăturii dintre om şi Dumnezeu moşită 
din fragedă pruncie.

Poezia şi cântarea au un izvor comun şi 
dirijate sau, mai bine-zis, menţinute pe albia 
originară, ele fac roditoare câmpiile pe unde trec, 
străbătându-le. Poeziile şi cântările născute în 
Biserica noastră străbună, pe pământ românesc, 
sunt steaguri albe înălţate pe redute, ca poezia şi 
cântarea îngerilordin Noaptea Naşterii. 1/

P ro to tipu l co linde i c reş tine  poate fi 
recunoscut cu uşurinţă în imnul de slavă şi de 
bucurie pe care îngerii l-au cântat în noaptea sfântă 
a primului Crăciun, preamărind actul întrupării 
Mântuitorului nostru lisus Hristos. Colindele 
creştine sunt întrupări de mare frumuseţe ale 
credinţei şi evlaviei străbune, expresii ale trăirii în 
comuniune de viaţă şi iubire cu Hristos. Colindele 
Crăciunului sunt deci o prelungire şi o tâlcuire a 
Evangheliei, o revelare şi o aplicare a ei în trăiri 
sfinte, alcătuindu-se în raza de lumină şi de adevăr 
a învăţăturii Bisericii. Fiind încercări anonime de 
teologhisire, de vorbire cu şi despre Dumnezeu, 
colindele cuprind în structurile lor arhaice o 
adevărată visterie de idei teologice, de simboluri şi 
tâlcuiri religios-morale. 2/

Credinţa şi evlavia strămoşilor noştri era aşa 
de lucrătoare încât au simţit cu adevărat prezenţa 
lui Dumnezeu în lume. Imaginea Pruncului 
dumnezeiesc pe care ne-o propun colindele, ne 
aduce aminte de viziunea extraordinară a 
proorocului Isaia care, cu veacuri înainte a 
contemplat şi a prevestit taina întrupării spunând: 
lată, Fecioara va lua în pântec şi va naşte fiu şi vor 
pune numele lui Emanuel, care se tâlcuieşte cu noi 
este Dumnezeu.

în colinde, evenimentul naşterii Pruncului 
dumnezeiesc se petrece aici lângă noi parcă, în 
raiul de taină al plaiului românesc, în satele noastre. 
Aşa se face că, atunci când s-a urmărit înstrăinarea 
strămoşilor de legea românească ele au fost puse, 
împreună cu alte datini ale spiritualităţii noastre, sub 
semnul interdicţiei, fiind socotite şi numite 
nelegiuitele colinde valahe, cum scria pe la 1647 un 
raport către stăpânire. Tot aşa, după înfrângerea 
răscoalei lui Horea, care a urmărit şi emanciparea

confesională a românilor transilvăneni, un decret 
gubernial din 6 decembrie 1785, porunceşte: 
...cădirea caselor şi colindele ce s-au obişnuit în 
seara de Crăciun, de Anul Nou şi de Bobotează, să 
se ridice şi să nu se mai facă.... 3/

Făcând parte din zestrea cea mai de preţ a 
sufletului neamului nostru, colindele sunt valori 
autentice de artă veche românească, documente 
încere putem desluşi credincioşia şi omenia, 
vrednicia şi frumuseţea lăuntrică a strămoşilor 
noştri. Prin colinde suntem în comuniune de iubire 
şi ideal cu vrednicii noştri străbuni, care s-au 
închinat aceluiaşi Dumnezeu şi au fost fiii aceleiaşi 
Biserici ca şi noi: Azi cu strămoşii cânt în cor, 
colindul sfânt şi bun... Colindând sau ascultând 
colindele simţi fiorul sfinţeniei şi omeniei pilduitoare 
ce vine de peste veacuri şi trece din sat în sat, din 
casă în casă şi din suflet în suflet. Mesajul lor este 
mereu actual, împlinind lucrarea unei pedagogii 
sacre: ne cheamă la credinţa curată şi omenie, la 
milă şi dreptate, la înfrăţire cu semenii şi întrega fire.

Gândurile de slavă lui Dumnezeu ar trebui să 
răsune neîncetat şi în această lume. Pământul 
împreună cu cerul ar trebui să laude neîncetat pe 
Domnul şi să-i cânte Lui. Cântările noastre ar trebui 
să se împreune neîncetat cu cântările cerului.

Cântarea religioasă era la început pe buzele 
tuturor. Făcea parte din viaţa creştină. Vechiul 
Testament este şi mai mult o mărturie pentru 
cântarea duhovnicească. Psaltirea însăşi nu este 
altceva decât o cântare, o carte de poezii, de cântări 
religioase, pe care Psalmistul David le-a făcut 
cântându-le din harpă (liră).

Dar, cântarea religioasă s-a răcit şi parcă se 
stinge mereu. A rămas aproape numai în Biserică. 
Parcă a scos-o cineva din lume şi a încuiat-o în 
Biserică. Viaţa creştinilor de azi nu mai răsună cu 
cântări religioase ca ia începutul creştinismului. De 
ce? Vom aminti câteva cauze:

- a slăbit creştinismul, a slăbit râvna şi duhul 
creştinilor şi în măsura asta a slăbit şi s-a stins şi 
cântarea religioasă. Azi e plină de cântări lumeşti, 
pentru că e plină de oameni lumeşti. Au amuţit 
cântările duhovniceşti, pentru că s-au răcit grozav 
oamenii duhovniceşti.

- s-a făcut greşeala că în Biserică şi în afara de 
Biserică nu s-a lăsat cântarea religioasă să fie a 
tuturor şi să aparţină tuturor. Cântarea religioasă a 
devenit cântarea bisericească, iar cântarea 
bisericească a fost închisă în strană sau în coruri. 
Putem spune că s-a instuţionalizat un monopol al 
bisericii, ca instituţie, asupra cântării religioase. La 
început, Biserica a fost Biserică cântătoare; cânta 
întreg poporul. însă, în cursul timpului, cântarea

bisericească s-a luat din gura poporului şi s-a dat 
exclusiv stranei. Prin unele părţi de la noi şi prin alte 
ţări ortodoxe se mai păstrează încă această datină 
veche şi bună de a cânta tot poporul.

Cântarea omofonă a fost practica normală în 
lăcaşurile de cult, dar că aceasta, în mod treptat şi 
neoficial, a fost parţial înlocuită de cântăreţ sau de 
cor, constatând că parohiile în care cântarea 
omofonă există şi funcţionează, viaţa liturgică e mai 
vie şi constantă. Preluând un vis neîmplinit Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca, 
începând cu 6 decembrie 2004, în toate bisericile 
din cuprinsul Patriarhiei Române se introduce 
cântarea omofonă, cu participarea întregii 
comunităţi parohiale. 4/

- o altă cauză a slăbirii cântării duhovniceşti 
este greşeala-specifică nouă rom ânilor-că nu s-a 
atras poezia şi cântarea în slujba Domnului. 
Poporul român este un popor plin de poezie şi 
cântare. Poezia şi cântarea sunt un dar special al 
poporului nostru. Niciun alt popor nu are atât de 
mult acest dar ca poporul nostru. Un popor care 
este veşnic cu frunză verde... în gură ar trebui să 
aibă cărţi întregi de poezii şi cântări religioase. 
Cântări ca: Am un leu şi vreau să-l beu, Aşa beu 
oamenii buni, Cine a pus cârciuma-n drum (sau, 
recent, atacul manelelor asupra creaţiei populare) 
ie ştie toată lumea şi le cântă întreg poporul, dar, 
oare, câţi dintre cei ce se declară creştini ştiu măcar 
o singură cântare religioasă.

Cântarea românească exprimă un 
sentiment: de dragoste, de dor, de înstrăinare, de 
jale, pe când cântarea de mahala expeimă exaltare 
trupească.

Ţăranii cântau pentru a-şi exprima un 
sentiment, lăutarii o faceau pentru a câştiga bani.

Unii se slujesc de cântul popular, alţii slujesc 
cântul popular.

Pe pământ avem două şanse, spunea 
inegalabilul Grigore Leşe într-un dialog cu tinerii, 
credinţa şi arta.

1/ - Moise VELESCU, Poezia şi cântarea de la 
Oastea Domnului, în Almanahul „lisus Biruitorul”, 
2002, pp. 152-153.
2/ - Părintele IOAN, Teologia colindelor, în 
„Renaşterea”, Cluj-Napoca, 1991, nr. 11-12, p. 1. 
3/ - Ibidem, p. 6.
41 - Două hotărâri importante ale Sfântului Sinod 
în şedinţa din 15-17 iunie 2004 privind „Cântarea 
omofonă”, în „Renaşterea”, Cluj-Napoca, 2004, nr.
6, p. 1.
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7^^ Să iertăm prin  rugăciune şi iubire
Fără dubii, există la omul credincios o 

permanentă nevoie de rugăciune, care este cu atât 
mai puternică cu cât este credinţa sa mai mare. 
Credinţa unei persoane este susţinută de credinţa 
altor persoane, vedem aici importanţa Sfintei 
Liturghii şi afiecărui cult public.

Dumnezeu nu poate fi văzut în anumite 
limite, ca să se dăruiască unei singure persoane, ci 
El se dăruieşte doar atunci când fiecare îl primeşte 
în comuniune cu toţi ceilalţi. Iar noi nu-l putem dărui 
Lui lucrurile noastre dacă nu ne dăruim pe noi 
înşine. Este un lucru deosebit să nu gândim nimic 
rău pe seama celorlalţi. Rugăciunea, acest mijloc 
de comuniune cu Dumnezeu, ne salvează de 
singurătate, atât de greu de suportat. Trebuie să 
răspundem unul altuia, ne chemăm şi ne 
răspundem pentru că Dumnezeu face apel la noi 
prin alţii şi ia alţii prin noi, şi tot Dumnezeu răspunde 
în răspunsul meu şi în răspunsul lor. Astfel suntem 
prinşi într-un dialog ontologic care îşi are rădăcinile 
în Dumnezeu, în dialogul sfintei Treimi.

Devenind solitari pierdem umanitatea, iar o 
viaţă pur individuală este oarbă şi atee. In 
rugăciunea pentru celălalt trebuie să simţi durerea 
lui ca pe propria ta durere, Dumnezeu nu poate fi 
întâlnit decât în iubirea faţă de celălalt, pentru că 
Dumnezeu este iubire şi El nu poate trăi decât în 
starea ta de iubire faţă de celălalt. Aici se vede 
rugăciunea preotului comunităţii pentru toţi 
credincioşii din parohia sa.

Sfinţii au ajuns la simplitatea pură pentru că 
au depăşit în ei orice dualitate, orice duplicitate, au 
depăşit lupta dintre suflet şi trup, dintre ceea ce 
pretindem că suntem şi ceea ce suntem de fapt. 
Sfinţii dau totdeauna curaj şi te vindecă de 
sentimentul deznădejdiei şi al neputinţei. Sfântul, 
prin smerenia sa, trece aproape neobservat, însă 
se face mereu prezent când este nevoie de sprijin şi 
încurajare, el rămâne alături de cel pe care toţi l-au 
părăsit şi pentru el nici o piedică nu este de 
netrecut, de neânvins, el este fiinţa umană cea mai 
smerită, însă şi neobişnuită şi uimitoare. Sfântul te 
copleşeşte prin măreţia simplă a curăţiei sale, prin 
căldura bunătăţii sale şi produce în noi ruşinea de a 
fi meschini, duplicitari, artificiali. Sfântul îşi pune 
lacrimile sale pentru durerea celuilalt.

în rugăciunea curată vedem unirea minţii cu 
inima, această întâlnire făcându-se prin coborârea 
minţii în inimă şi acum, propriu-zis, mintea coborâtă 
în inimă nu-L mai întâlneşte pe Dumnezeu prin

Ai fost vreodată la Abrud ? Acolo unde Moţul plânge 

Duşmanii noştri-au fost zdrobiţi şi înecaţi în lac de sânge 

Acolo-s munţii azi pustii şi acu nu mai e în stâncă 

Acolo-i foamete şi ja f -  durerea sapă brazdă-adâncă 

Acolo bolile-şi fac cuib, minerii au plecat cu toţii -  

Ai fost vreodată ia Abrud, cum plâng şi sufăr Moţii ?

Ai fost vreodată la Abrud, unde tribunii se luptară,

De trei ori au sfărâmat cumplit cu coasa armia ungară.

Cu tun de lemn a secerat acolo lancu-a sa izbândă,

Şi-acum când neamul e unit dăm Moţilor cununi de-osândă?

Urmaşii marilor eroi loviţi sunt azi de crudă soartă -

Ai fost vreodată la Abrud să-i vezi cerşind din poartă-n 
poartă.

mijlocirea ideilor, ci prin simţirea prezenţei Lui, ceea 
ce îi permite să verifice în realitate ceea ce gândea 
mintea, realitatea ia locul ideii şi, concomitent, o 
verifică, iar ideea nu se mai intercalează între noi şi 
Dumnezeu. Inima este locul în care simţim iubirea 
celuilalt, şi în care îi răspund. Inima este izvorul 
sentimentelor şi al iubirii, iar iubirea înseamnă 
întâlnirea cu celălalt. Lucrul principal nu este doar 
să rostim cuvinte, este mult mai mult, este această 
experienţă a bucuriei, a recunoştinţei, iubirii, 
smereniei, şi chiar a durerii nesfârşite pe care o 
provoacă păcatul. Prezenţa lui Dumnezeu 
copleşeşte totul.

Sfinţenia nu este atributul unei realităţi 
impersonale inclusă în natură-impersonalul nu are 
profunzimea tainei-ci este taina luminoasă şi activă 
a prezenţei Dumnezeului transcendent, taină care 
transformă şi luminează. Sfinţenia face parte din 
categoria tainei şi ea este atributul lui Dumnezeu ca 
persoană transcendentă.

Rugăciunea îl eliberează pe om, asigură 
libertatea faţă de mecanismele complexe ale lumii 
exterioare care compun ansamblul legilor naturii, 
aceste mecanism fiind doar contingente şi derivând 
din intervenţia liberă a Persoanei supreme care ie- 
a creat. Oamenii cer intervenţia lui Dumnezeu prin 
rugăciunea lor, prin care îşi afirmă conştiinţa că 
libertatea lui Dumnezeu intervine în bine în 
favoarea ior. Prin rugăciune noi afirmăm că nu 
suntem nişte rotiţe în mecanismul naturii, noi prin 
rugăciune ne afirmăm atenţia lui Dumnezeu faţă de 
noi. Rugăciunea ne ajută să scăpăm de patimi şi ea 
presupune o eliberare de patimi. Dacă nu 
recunoaşte nimic deasupra libertăţii sale, omul 
rămâne sclavul unei alte patimi a orgoliului său, 
rămânând închis în domeniul naturii oarbe şi se 
descompune prin moarte, de aceea rugăciunea 
este şi o ridicare a omului deasupra lui însuşi. în 
rugăciune omul şi-a câştigat libertatea faţă de 
natură, pentru că se află în relaţie directă cu 
Dumnezeu, Persoana absolută care este deasupra 
naturii şi a oricărei patimi. Singură convorbirea 
plină de iubire cu o altă persoană ne dă libertatea în 
raport cu natura exterioară şi cu noi înşine, dar 
singur Dumnezeu poate să ne dea şi să ne inspire o 
asemenea iubire faţă de orice altă persoană. în 
rugăciune adevărata libertate se afirmă şi se 
menţine în relaţia unei iubiri curate cu o altă 
persoană şi în ultimă instanţă cu Persoana 
supremă, care nu va fi niciodată dominată de nici o

Ai fost vreodată la Abrud, - amar rânjeşte sărăcia -  

Acolo apele au dus cu ele toată bogăţia.

Acolo mincinoşi profeţi de-un timp încoace duc cuvântul 

Şi milă n-au pentru săraci, le iau averea şi pământul. 

Acolo-s râuri de dureri,dar Moţii totuşi au credinţă -  

Ai fost vreodată la Abrud să vezi imensa suferinţă ?

Ai fost vreodată la Abrud ? în negre nopţi a ars lumină -  

Opreşte-te drumeţ străin, desoperă-te şi te-nchină,

Sub glie umbrele tresar de-atâta ja f şi umilire, - 

Opreşte-te drumeţ străin şi-aruncă-un bulgăr de iubire; 

Acolo e pământul sfânt, şi totuşi ceasul nu mai bate -  

Ai fost vreodată la Abrud ? -  E ţara unde nu-i dreptate!

forţă a unei naturi, şi nu va fi aşadar ispitită să 
domine pentru a nu fi dominată. Doar o altă libertate 
adevărată, care este o libertate faţă de orice patimă 
şi care nu vrea să domine, afirmă şi menţine propria 
mea libertate, doar relaţia cu o Persoană supremă 
a Cărei libertate nu poate fi ameninţată îmi asigură 
pe deplin libertatea. în libertatea mea simt 
libertatea celui cu care sunt în relaţie, iar adevărata 
libertate a celuilalt susţine adevărata mea libertate. 
Doar în atmosfera libertăţii necreate se pot afirma 
toate libertăţile create, iar acestea se menţin între 
ele în mod reciproc prin cererea şi prin dăruirea 
iubirii. Rugăciunea este contrariul voinţei de 
dominaţie, prin aceasta ea asigură libertatea 
omului şi afirmă o altă libertate care asigură 
libertatea celui care se roagă. Ca expresie a relaţiei 
libere cu Dumnezeu, ca o manifestare a Duhului, 
rugăciunea are deja în ea puterea Duhului lui 
Dumnezeu care întăreşte duhul omului şi care 
realizează relaţia dintre om şi Dumnezeu. Noi nu ne 
mântuim prin dreptatea noastră, ci prin dreptatea 
lui Dumnezeu.

în realitate, în cele mai multe cazuri, 
păcatele pentru care cerem iertare lui Dumnezeu, 
sunt rele făcute oamenilor, prin urmare trebuie să 
cerem iertare nu numai lui Dumnezeu, ci şi celor 
care au fost răniţi de aceste păcate. Pentru a 
dobândi de la Dumnezeu iertarea avem nevoie să 
iertăm oamenilor care ne-au supărat şi să cerem 
iertare celor cărora noi le-am făcut vreun rău. Nu 
este suficient să acordăm iertare, trebuie să o şi 
cerem celorlalţi. Păcatele mele faţă de Dumnezeu 
sunt fără număr şi fără sfârşit, de aceea pocăinţa 
mea ca şi cererea iertării şi milostivirii Lui, trebuie 
să fie neâncetate. Biserica este locul şi forma 
puterii lui Dumnezeu acţionând permanent între 
oameni şi în ei pentru că ea este locul rugăciunii. 
Rugăciunea pentru care cerem lucrarea Iui 
Dumnezeu, ca şi răspunsul divin, sunt lucrări ale 
Duhului, iar Biserica constituie câmpul Duhului şi 
deci locui în care se realizează mântuirea. 
Credincioşii se roagă în comun şi unii pentru alţii şi 
astfel fac mai uşor experienţa unităţii lor în Hristos 
şi a puterii lui Hristos.

Adevărata libertate este legată de iubire şi 
acolo unde există iubire se găseşte binele prin 
excelenţă, acolo este viaţa care este mişcare, 
disponibilitate, liberă de orice încremenire în 
orgoliu şi în patimile egoiste.

Dan Popescu

Ai fost vreodată la Abrud să vezi mizeria şi chinul ?

Acolo aruncă din belşug distrugere şi foc des tinu l!

O, Moţi orfani, sculaţi din somn, călcaţi azi lanţul în picioare: 

Steag nou s-a înălţat spre voi, prevestitor de sărbătoare,

Aţi fost scuipaţi şi răstigniţi şi traşi pe roate-aţi fost cu ură, 

Sfărâmaţi cătuşele din nou, vă cheamă-a neamului scriptură!

Iustin llieşiu

Consultând colecţia de periodice a BCU din Cluj-Napoca mi-a 
căzut pe mână publicaţia "înfrăţirea românească", în paginile 
căreia am găsit o poezie scrisă de IUSTIN ILIEŞIU, intitulată "Ai 
fost vreodată la Abrud?", în numărul din 1 august 1926. 
îmi fac datoria morală faţă de d-voastră sperând că vă fac o 
surpriză când o veţi lectura.

Alexandru Dărăban

FOST VREODATA LA ABRUD m

D-lui Dr. Amos Frâncu-
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A frica ESILERVA MAIEREANU

NOAPTE DE <CRACIUN> IN FUNDU’ PARCIOII MAIERULUI 
pe vremea Casei Bunicului MNICULAI SCRIDONIESĂ (o sută die verşuri)

( i )

<Bătrânulie Mniculai, 
s-o dieştiis uşa la tiindă 
şî ca scriisă c-on răsplai, 

p'in oblonu' larg dieştiis, 
să văd IESĂLIE-n oglindă, 
dieşî-i noaptie făr' die Lună, 
dieşî oblonu' o fo' înciis, 
dieşî ţâţânoaia-i bună !>

( I I )

Răsuflarea de Floriţă 
toarce calmă,dimpreună 
cu a boilor de viţă, 
care rumegă de ore !

O Lumină,prin ogrinji 
strecurată să adore, 
într-un colţ scutece albe, 
de PRUNCUŢ 

cu ochi aprinşi,
IESLEA toat-o trece-n salbe, 
licărind licurici prinşi, 

jur de jur, de leagăn fix !

Nimeni nu ştie, c-aprinşi 
sunt şi boii-n vârf de coame, 
grajdul luminând cuprinşi

de o pace să întoame 
întrebarea <CINE-I X ?>,
CEL PRUNCUŢ iscând Lumină 

în cel grajd negrit ca smoala...

Dinspre Răsărit să vină, 
stă o STEA căzând pe coala 
drumului de prin zăpezi !

Miazănoaptea-şi bate ora, 
cu un ornic de cirezi, 
orişiunde-n IESLE Sfinte 

e CEVA de preste MINTE !

Aşteptarea-n FÂN şi-OTAVĂ, 
peste somnul tuturora, 
face NOAPTEA şi mai gravă...

MAICA SFÂNTĂ, ce-I MĂRIE, 
poartă toată numai veghe, 
veghe oglindind PRUNCIE, 
lângă COCON mângâiat 
de suflarea-n rumegare 
a junincii ce-a fătat, 
astăzi, în AmiazaMare, 
dup-un chin de multe leghe...

Viţelucul s-a sculat 
şi,cu ochi cât cepele, 
după ce a supt săltat, 
reperează-n IESELE

PRUNC, pe care iepele 
par,din colţul lor de paie, 
că nu-1 primesc vesele, 
în lumina 

vâlvătaie, 
înteţită uneori,
când MĂICUŢA-n braţe-L ŢINE 
ocrotit de subsuori.

caii toţi lovind copita 
de podeaua,cu ruşine, 
suportând obrăznicia 
zgomotoasă 
şi, pe-atâta, 
afişând făţărnicia....

„Paie multe să mâncaţi, 
şi odihnă să n-aveţi, 
nici stomac să rumegaţi !”,

MAICA SFÂNTĂ,pe pereţi, 
scris-a-n GÂND privind spre caii,

chiar, cu toţii, în picioare, 
spre PRUNCUŢ aliniaţi...

„Nice somn cu-odihnitoare 
aşezare jos, cum Craii, 
vitele,vitejii fraţi

stau,acum,plini de odihnă !”, 
BINECUVÂNTÂNDU-şi FIUL,

mai gândi MAICA în tihnă !

Pe aproape-n zori târziul, 
pe sub geană murmurând, 
punând preţ pe întrebare,

dar şi pe răspunsu-i blând, 
răspândea tăceri sunând: 
<LUMEA-n Mare Aşteptare, 

recunoaşte-L-va CURÂND ?>

Peste IESLE, Cor de îngeri 
născu nor de melodii, 
toate SLAVĂ, fără plângeri,

din glăscioare de COPII, 
înălţate-n Cerul Sus:
< Astăzi, s-a născut IISUS ! >

(III)

< BUNULIE, oare-am gisat?
Tătie aiestia s-o-ntâmplat ?! >

< VALIERUCULIE-n tâmaţ, 
die colindă-s gata tăţ'

Unu-i c-o trişcă di-acăţ !
Doi îs bondrâş' apucaţ' !

Riest, băietie şî băieţ', 
cu trăistuţă die procuţ ,

îngieriţ', niespărieţ' !
Colinda-or die «PRUNCUŢ, 
înt'-on grajdi a Iu' CRĂCIUN, 
că aşa o fo' să ciie, 
die ogrinj' pătuţu1 bun;
MAMA LUI, SFÂNTA MĂRIE ! »  >

Valier Scridoniesă Pârcioianu, 
Bucurieşti, 14 Decembrie 2010 

(Ziua a 30-a a Postului CRĂCIUNULUI al 
NAŞTERII DOMNULUI)

Un profesor mereu tânăr-------------------------
GAVRIL PRECUP (1894-1921)

Nu e mai cunoscutul prof. blăjean, cu acelaşi nume, (1865-1921), ci 
nepotul său care-i poartă numele. A fost o mare speranţă, dar care s-a frânt 
timpuriu, când abia-şi găsise făgaşul.

li vom spune cu iniţiala tatălui Gavril A.(nton) Precup în timp ce unchiul 
său va rămâne Gavril l.(saiu) Precup.

Se naşte la 12 nov. 1894 în comuna Rebrişoara, judeţul Năsăud (pe 
atunci) (1), ca fiu al preotului Anton Precup (n.185S la Piatra) şi al Victoriei 
Şioldea, vlăstar al unei mari şi importante familii din Mititei .Este fratele mai mic 
cu opt ani al prof.dr.Emil Precup (n.1886), profesor la Năsăud şi director al 
Liceului 'Petru Maior' din Gherla, între cele două războaie mondiale.

Tatălui său îi face un impresionant portret părintele Ioan C. Stan (Pric) în 
revista locală, ce apărea în căminul cultural din Rebrişoara, Solia (2). Părintele 
Costan îi laudă talentul de 'orator neîntrecut', numindu-l 'floarea preoţimii 
someşene' şi decorat de către Rege cu ' Steaua României' în grad de ofiţer.

Doar calităţi intelectuale să ai, că educaţia superioară era asigurată într-
o aşa familie. Şi Gavril A. Precup le avea pe amândouă cu prisosinţă.

Şcoala o începe în satul natal Rebrişoara, şi o termină la şcoala 
săsească din Bistriţa, în anul 1904-1905. Liceul îl începe la Năsăud, cls.I, iar 
clasele a Il-a, a lll-a şi a IV-a le face la liceul romano-catolic din oraşul 
Becheghiula (Ungaria), unde a stat la unchiul său, din partea mamei, Anchidim 
Şioldea, pe atunci locot.-colonel în acea garnizoană. Următoarele clase de 
liceu, V-VIII, le face la Blaj, cu examen de maturitate în 1912-1913, ia celălalt 
unchi, Gavril I.Precup, profesoraici, fratele tatălui său.

Are de la început, nici nu-i de mirare crescând într-o astfel de familie, 
atragere spre teologie. A urmat trei ani la Facultatea Teologică de la 
Universitatea din Budapesta; îmbolnăvindu-se ultimul an îl face la Gherla. 
Bolnav fiind, nu s-a hirotonit preot, ci a petrecut ceva timp la părinţi în 
Rebrişoara, nădăjduind în vindecarea sa. Aici, la sat, are ceva odihna, citeşte şi 
conduce societăţile culturale aie localităţii.

Cu sănătatea ameliorată se înscrie la Cluj la cursurile pregătitoare 
pentru profesori, în disciplinele matematică şi fizică-chimie, obţine licenţa, ce-i 
dă dreptul să lucreze în învăţământ, fiind clasat ai doilea.

în anul şcolar 1919-1920 este profesor suplinitor, în specialităţile pentru 
care obţine licenţa, la Liceul Andrei Mureşanu din Dej, sub directoratul lui Victor 
Motogna, şi el elev şi apoi profesor al Năsăudului. în anul şcolar următor, 
Anuarul II, 1921,(3) ne dă următoarea notă la cap.'Cronica anului şc.1920- 
1921': 'Tot pentru boală a fost concediat (de data aceasta derivat de la

concediu), cu excepţia lunii april, întregul an şcolar prof.Gavril Precup. în locul 
său a fost transferat de la Liceul Dragoş-Vodă din Sighet Dumitru Ţiganetea 
(n.Cosma).
Aşadar în anul al doilea de profesorat serveşte doar o lună, recidivând şi 
agravându-se boala de plămâni. Se retrage iar la Rebrişoara şi în 11 aug.1921 
moare.

Corpul profesoral al Liceului Andrei Mureşanu din Dej anunţă sub forma 
unui necrolog în Anuar (4) moartea tânărului lor coleg, la înmormântare 
participă mulţi colegi dejeni, iar cuvântul de adio, la groapă, este rostit de către 
pof.dr.loan Şanta, profesor de istorie şi latină, preot şi el.

Tot anuarul amintit mai sus publică şi o scrisoare a tatălui, preotul Anton 
Precup, cu următorul conţinut: 'Domnule Director, Fiul meu Gavril Precup, fost 
profesor ia Liceul 'A.M.' din Dej, simţindu-se aproape de moarte şi-a făcut 
testamentul verbal în faţa fraţilor săi şi din puţina avere ce-a putut agonisi în 
viaţa sa scurtă dar muncitoare, a lăsat şi pentru liceul de stat din Dej două acţii la 
întreprinderile Forestiere Române, societate pe acţii în Cluj, pentru care a solvit 
în total suma de 1320 lei, care sumă va forma capitalul de bază al funfaţiei cu 
numele: Fundaţia Gavril Precup.
Capitalul se va spori an de an din jumătate interesele sau dividendele 
capitalizate şi din sumele încasate din partea direcţiunei şcoalei ca donaţiune 
pentru menirea fondului.Menirea fundaţiei este: distribuirea unui premiu pentru
o lucrare mai bună prin concurs din matematică şi fizică -specialitatea 
fondatorului- printre elevii liceului'. Ss Anton Precup protopop în Rebrişoara.

Desi a fost profesor numai un an şi o lună, Gavril Precup a scris şi 
publicat articole şi probleme de matematică în reviste de specialitate, 
precizează anuarul citat.
'Blândul protopop', cum îl numeşte Ioan Costan, a dorit să prelungească 
numele tânărului profesor la liceul din Dej, reuşind deplin, atâta timp cât 
fundaţia instituită are după numai câţiva ani suma iniţială crescută mult.

1. Anuaru l L ic.A .M ureşanu din Dej pe an şc .1928-1929, T ip.V.Roman.Dej 1930,
pg. 19-20, capitolul 'Corpul didactic'.
2. Revista Solia, an II, nr.7-10, Rebrişoara-Năsăud, 1937, pg.1-2
3. Anuaru l II al Lic. A .M ureşanu din Dej, pe an şc.1920-1921, Ed.Aug.S.Deac,
Gherla, 1921, pg.3
4. Anuaru l III al L ic.A .M ureşanu din Dej, pe an şc .1921-1922, Dej, pg.4

ION POENARU
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Incinerarea -  susţinere biblică
9

I. Ştiind că sunt teolog şi profesor de 
religie, am fost întrebat de câţiva consîteni 
dacă incinerarea are sau nu suport biblic, fapt 
pentru care m-am documentat asupra Sfintei 
Scripturi si a a ltor scrieri apologetice. 
Oamenilor le-a decedat o fiică căsătorită în 
Franţa, iar soţul ei obta pentru incinerare. Ştim 
că majoritatea francezilor sunt romano- 
catolici şi protestanţi. Unii sunt de părere că 
incinerarea -  arderea unui cadavru pentru a-l 
preface în cenuşă demonstrează lipsă de 
respect faţă de corpul şi amintirea unei 
persoane decedate; argumentând ca această 
practică are origini păgâne. Alîii cred că, 
incinerarea este o modalitate demnă pentru a 
în lă tu ra  răm ăşiţe le  păm ânteşti a celor 
decedaţi. în Sfânta Scriptură oamenii aveau 
obiceiul să îngroape morţii. Spre exemplu, 
Avraam, alesul lui Dumnezeu a îngropat-o pe 
Sara, soţia sa în peştera Macpela. “Să-mi dea 
peştera Macpela pe care o are în căpătui 
ţarinei lui, darsă mi-o dea pe bani gata, ca să o 
am aici la voi în stăpânire de veci pentru 
îngropare” (Fac. 23.9). lată grija lui Avraam, 
cum se îngrijeşte de locul (îl cumpără) de 
mormânt al soţiei sale. Urmaşul lui Moise, 
losua care ia în stăpânire Canaanul moare ia 
vârsta de 110 ani. “Şi l-au îngropat în ţinutul 
moştenirii sale la Timnat-Serah, care este în 
muntele Efraim”. Şi la fel au procedat şi cu 
Moise. “Şi a fost ingropat în vale, în pământul 
Moabului în faţa Bet-Peorului, dar nimeni nu 
ştie mormântul lui nici până în ziua de astăzi” 
(Deut. 34.6). Trupul lui Iisus Hristos, a fost pus 
într-un mormânt săpat în stâncă dăruit de loşif 
din Arimateea şi el ucenic al lui Iisus. “Şi l-au 
pus în mormântul nou al său, pe care îl săpase 
în stâncă, şi prăvălind o piatră mare la uşa 
mormântului s-a dus” (Mt. 27.60). Biblia arată 
că, cei ce mureau dezaprobaţi de Dumnezeu 
erau incineraţi. De pildă, potrivit Legii 
mozaice, dacă fiica unui preot se prostitua, ea 
era omorâtă cu pietre (lapidare) şi arsă în foc. 
“Dacă işi va lua cineva femeie şi se va 
desfrâna cu mama ei, nelegiuire face; pe foc 
să se arda şi ei şi ele, ca sa nu fie nelegiuire 
între voi” (Lev. 20.14). Acelaşi lucru, când, din 
cauza neascultării lui Acan, Israelul a fost 
înfrânt în bătălia de ia Ai, poporul i-a omorât pe 
aceştia cu pietre şi apoi i-a ars în foc. Specific 
că Acan şi-a însuşit lucruri din prada de război. 
A  furat deci. A  încălcat porunca cu privire la 
hoţie din legea iui Moise. “Pentru că tu ai adus 
asupra noastră tulburare, să aducă şi Domnul 
necaz asupra ta în ziua aceasta! Şi toţi 
israeliţii i-au ucis cu pietre, i-au ars cu foc.” 
(los. 7.25). lată deci neascultarea, hoţia, 
p ro s t itu ţ ia ,  p re a c u rv ia , to ţi nu erau 
înmormântaţi, ci erau arşi. în losua, se 
vorbeşte despre zeul păgân Baal, zeu al 
mesopotamienilor, cărora i se aduceau jertfe. 
Preoţilor care au făcut acesta, le-au ars 
oasele pe altarele pe care ei aduceau jertfele. 
“A  ars oasele preoţilor pe jertfelnicele lor şi a 
curăţat luda şi Ierusalimul” (II Cronici 34.5). 
După ce l-au înfrânt pe regele Saul ai 
Israelului, filistenii i-au luat trupul lui şi celor 
trei fii ai lui şi i-au ars. Unul dintre fiii arşi era 
Ionatan; prietenul cel mai apropiat al regelui 
David. Citind textul biblic din II Samuel, 2.4, 
tragem concluzia ca pe David nu l-a tulburat 
vestea că, trupurile copiilor şi ai lui Saul au fost 
arse. Oricum, încinerarea nu este piedica 
împotriva învierii, după Judecata universală,

când va fi “un cer nou şi un pământ nou”. “Şi 
marea şi moartea şi iadul a dat pe morţii lor şi 
judecaţi au fost, fiecare după faptele sale” 
(Apoc. 20.13). Sfănta Scriptură deci, nu 
condamnă încinerarea, dar conform Sfintei 
Tradiţii, atât laice cat şi religioase, trebuiesc 
respectate obiceiurile comunităţii de la 
îm o rm a n ta re  ş i t ip ic u l r e i ig io s  al 
înmormântării.
II. Poziţia bisericii ortodoxe.k

In p riv in ţa  în c in e ră rii, b ise rica  
ortodoxă consideră că înmormântarea este 
practica coirectă pe careea trebuie sa o 
accepte. Socoteşte incinerarea ca pe o 
practică interzisă pentru credincioşii ei. 
Hristos prin moartea şi învierea Sa, s+a făcut 
pârgă celor adormiţi îngropaţi împreuna cu 
El, vom învia, El fiind primul “născut” din 
morţi( Romani cap. 5 şi 5 cu 1; 1 Cor. cap 15; 
Gal. cap. 1,1)

Trupul omului mort este vrednic de 
cinstire, în primul rând pentru ce a fost. 
Trupul a fost sfinţit prin Taina Sfântului Botez, 
a Sfintei Euharistii, a Mirungerii, etc. Mai ştim 
ca trupul este templul Duhului

B. O. R. trebuia să dea un răspuns 
pentru că se înfiinţase crematoriul din 
Bucureşti şi se crease o atmosferă foarte 
contradictorie. Astfel la 15 iunie 1928, Sfântul 
Sinod hotărăşte:

1. Preoţii să prevină din vreme pe 
enoriaşi, atrăgându+le atenţia că: în cazul în 
care cineva dintre ei ar voi să se încinereze, 
B iserica le va refuza orice asistenţă 
religioasă.

2. înainte de oficierea slujbei de 
porohodire a unui mort, preotul respectiv s-ă 
aibă grijă să se informeze pe lângă familia 
celor ce totuşi au fost incineraţi sau se vor 
incinera să li se reuze orice serviciu reiigios, 
atât la moarte cât şi după moarte. Problema 
incinerării a fost reluata în şedinţa Sfântului 
Sinod din 22 februarie 1933, în care s+au 
întărit instrucţiunile formulate în şedinţa din 
15 ianuarie 1928. Din 1928 şi 1933 Sfântul 
Sinod al B. O. R., nu a revenit asupra acestei 
hotărâri. Cayul incinerării este aproape 
identic cu sinuciderea pentru care biserica 
nu admite oficierea slujbei înmormântării, pe 
motiv că sinucigaşul s-a substitu it lui 
Dumnezeu, curmându-şi viaţa pe care 
Dumnezeu i-a dat-o. în a treia Sesiune 
Extraordinare a Sfântului Sinod a bisericii 
greceşti, din 12 mai, 2010, Mitropolitul 
Nicolae, a prezentat tema "Incinerarea 
m o r ţ i l o r -  o p r o v o c a r e  p e n t r u  
re s p o n s a b ilita te a  p a s to ra lă ” . S inodu l 
Bisericii elene, hotărăşte:

1. Biserica cunoaşte şi propune 
pentrucreştinii ortodicşi, unica modalitate4 
de putre facţie  a corpu lu i- îngroparea 
acestuia în pământ, care vine în acord cu 
în v ă ţă tu r a  B is e r ic i iş i  p r a c t ic a  ei 
multiseculară.

2. B ise rica  nu es te  îm p o tr iv a  
incinerării morţilor ce ţin de alte confesiuni 
religioase.

Problema incinerării în raport cu inhumarea 
este delocf uşoară pentru biserică şi enoriaşii 
ei.

Sandu Â l. RatiuJ

A f r i c a

Când timpul şi vremea
Tatălui meu
Când timpul creşte-n vremea care vine 
Tata mai coseşte miriştea din mine...

Când fluturii se pierd până când 
Aripile-şi agaţă de lămpile de vânt...

Când raze se topesc în ciuperci de soare 
Peste mine şi cu mine creşte clipa trecătoare...

Când clopoţei de aer bat galopu-n fericire 
Zarea zărilor se-ndoaie într-o lacrimă subţire...

Când îmi întorc şindrilele de fân 
Merele prunciei se mai lipesc de sân...

Când tata mai coseşte holda de pe Pod 
Miezul de noapte se pârguieşte-n rod...

Când trupul se topeşte între zi şi noapte 
Vremea stinge rătăcirea unei clipe dintre şoapte...

Când tata creşte-n bob lumina unui zeu 
Pita snopilor seduceîn culori de curcubeu...

Când timpul creşte vremea setei arsă în ulcioare 
Apa despleteşte ploaia din amiaza unei ore...

Când stele coboară pe vânt în răscruce 
Cuvintele din lemn mai sângeră pe cruce...

Când zestrea măsoară în dumicăţi aparte 
Tata coboară din timpul şi vremea aceea departe...

Când stele coboară pe vânt în răscruce 
Cuvintele din lemn mă sângeră pe cruce.

Sandu Al. Ratiu»

Bunătăti de vară S M
Mere de vară.,.

Iar trudă şi povară la cules de mere văratice; nu-s ele 
aşa grozave, da' ia butoi or fi bune, că n-am să le fac oloi. 
în Poderei, printre ierburi abia cosite, ciugulesc cinteze, 
codobaturi şi presuri, iar viespile tranşează omizi pentru 
odraslele carnivore. Printre crengi, la mâncare şi cântare, 
susură sticleţi, pitulici, piţigoi suri. Dinspre părul cu fructe 
de străpezit dinţii se aude un ţânţânit subţirel de 
capîntortură. în cerul albastru şi fierbinte, pe care se vede 
dimineaţa, umbra lunii, lăstunii fac roi, patru şorecari 
rotesc un carusel nevăzut, vinderelul seceră norii dinspre 
răsărit, un şoim rândunar cade spre apus, meteor, 
meteorit!

Fluturii se luminează pe cicoare, scaieţi, salvie, 
ţintaură, umbreluţe albe de coada-şoricelului, albinele 
hărnicesc prin torţele de harbuz, ploşniţele se ocupă cu 
treburi amoroase (e logic şi biologic). Mălaiul ş-a-nălţat 
panaşul la trei metări, păpuşile verzi şi roşcate ascund 
sub pănuşi, boabele de lapte ce ispitesc gaiţele, 
cocoşarii. în trifoiul de seară bate parcă o umbră de 
adiere. Grebla şi furca odihnesc pe-o căpiţă ce-adie 
parfum de sulfină. Ahhh, să mai vină o vară, să mai vină!

Bucătărie de vară...

Ufffff! Am mai tocat un butoi de mere prin zăduffff! Am 
asudat, mere am cărat, m-am aburcat în meri, am 
scuturici crengi, m-am îngenuncheat, m-am augustat cu 
mere zămoase şi pere pietroase, m-am stropit abundent 
cu siropuţ de fructe pe burtică, cu gândul aiurea dus la 
pălincă şi la lăstunii de sus, apoi am adulmenit (?!) o 
supică de cureci (varză), în care mama a înnecat două 
cepe întregi, o creangă stufoasă de cimbru şi două

- continuare în pag. 13 -
Ilie Hoza
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Bunătăti de vară - urm are din pag. 12 -

vertebre de oaie, pentru dat gust de măduvă, la care am adăugat un lat de palmă 
de creier învelit în ou şi împănat cu pătrunjel, ca să-mi rotunjesc la urmă partea 
ventrală cu doi cucuruzoi în lapte, destul de însăraţi, cât să ceară o ulcică de bere! 
Noooaaaa, să mai zică cineva că nu trăiesc bine!

La păsărele; şorecari, vinderei, şoim rândunar, lăstuni, rândunele, pitulici, 
cocoşari, mierle, sticleţi cântăreţi prin meri, codroşi de pădure şî de grădină, 
codobaturi alba şî cinerea, un măcă, un troglo, fâţâgoi de piţigoi (maj,,cae., pal.), 
un cârd mare de ciori grive agitate (70-80), cam asta efratre!

Cu leneveală...

Şi stau aşa cu picioarele sus pe dunga târnaţului; cu cucuruzu-n mâna, 
tilifonu-n cealaltă, paharu de bere-ntre genunchi! Un fluture nocturn mi s-atârnă 
de gene! îl alung! O muscă vrea o decoraţie pe piept, nimic, n-aştept!? O furnică 
obrăznică urcă-n umăr, pe sudoare, mi-i de ajuns!? Adulmec cu ochii închişi miros 
de praf şî abur de pâine. îmi pare că lumea alunecă pe lângă mine, ca o boare, 
sieşi suficientă, de nepătruns!

Dulapul olfactiv...

Mă gândesc să-mi fac o arhivă de mirosne, arome, parfumuri, senzaţii 
olfactive, un dulap imaginar, în care să păstrez toate parfumurile lumii!

Am numărat azi o mie de mirosuri; miez dulce de pară mălăiaţă, otavă 
proaspătă, cosită (de mâna mea, cu coasa unceşului Liviu), prune putrede 
ajunse-n găleată ş-apoi la bute, de soc, cu fructe deja coapte, rubinii, zdrobite sub 
limbă, de coajă amară-n tanin de nuc, de lut şi noroi care pute a copită de vită, a 
balegă, a ceva ciudat ieşit din străfunduri şi greu de explicat, a mineral neexplorat, 
amestec de fum, scrum, aha, am găsit, erau tăciunii de la Sânzâiene dizolvaţi în 
glod, amiroseală fină de cicoare cu mirosul sânului de fată mare, miros de limfă 
putridă de la un cosaş luat în mână, briză salină de pe umărul meu, abur 
trândav de harbuz zdrobit, putrezit cu sâmburii ieşiţi în afară, acreală de apă 
stătută într-o palmă de apă în care zace o coropişniţă, iz tremurat de pământ 
crăpat de uscăciune sub ierburile abia cosite, sus, sus, în închipuire-mi, parfumul 
catifelat de caisă al femeii, demult iubite...

Generatorul Mandelbrot
larfac rugăciuni sub pruni, adică strâng prune; două-n gură, una-n ladă; asta 

da rentabilitate! Deocamdată, generatorul Mandelbrot imaginează, deasupra 
livezii şi cerului, curgeri de culoare, într-altă culoare, de la verde pur, la verde

gălbui, de la albastru tremurător, la albastru transparent, adică pentru minţi profane 
de la vară la toamnă!

Am numărat azi o mie de mirosuri, o sută de sonuri, ca de la tine să-mi abat 
gândul! Parfumul trupului tău spre mine-l tot, îl tot adia vântul!

în arşiţa sufletului meu...

Cum să culegi poame, desculţă prin ierburi, să te învăţ, dacă ceva găseşti, 
strecori mâna sub talpă, ca în copilărie şi prinzi fructul târfuit, aşa făcea, când 
prindea buieşteni d-argint în limpedele pârâu al Văii Caselor, Ilie...

Cutiuţa cu zvonuri

Lăstunii cirliind, iezii din clopoţei tilicăind, sticleţii trilu lind, muuuugetul vacii 
triste, ting-tin, ţinn-ţin, bătutul coasei pe ascuţiş, ca-ntr-o toacă de fier, trâmbiţele 
isterice ale cocoşilor, hămăituri de câini, bâzâit sacadat de muscă prinsă-n fir de 
păianjen, gura Vârvarii, bodogăneala lumii, care bodogăneşte, ş-un fel de ţârâit 
greieresc înlăuntru, zgomotul de fond al universului sau altceva, un zvon din 
bătaia inimii infernale, un val în uşurel reflux spre timpanul urechii mele surde!? 
Fluierarede nepăsare împotriva lumii imunde!?

Domeniul tactil

Fierbinţala plăcută-a pieliţei de prună din cărarea uşor înclinată, pe care, mai 
ales când cobori, trebuie să te sprijini, să te agăţi, de crengile puse la îndemână de 
merii din potecuţă, de-ţi vine să te atârni ca pe nişte inele, în plăcută lucire a multor 
mâini, mânere vegetale patinate de mii de treceri şi mulţi stăpâni...

Moale-putred, neted-copt, după merele scărpinate ca păduchii-n păr prin 
ierburi, cu arsura urzicilor peste degete...

înţepături, usturime pe piele de la tăunii de ploaie, (Haematopota pluvialis) 
care sug sângele poporului muncitor, că-mi vine să-i omor; aşa că, improvizez după 
locul şi durerea înţepatului, bărbuncuri ardeleneşti şi ceardaşuri ungureşti, 
plesnindu-i-mă cu putere peste piept, genunchi şi buci!

Boabele de sudoare, care-mi curg pe după urechi, îmi picură din barbă, mă 
gâdilă, pe spate pârâiaşe miniaturale de năduşală; sub talpă, mila şi regretul 
fructul strivit, stors de arome şî zeamă, fără a fi voit!

Ghionturi uşurele, împinsături dulci de la fructele mici, căzute din cer; un 
cucui după ceafă, de la un măr tomnatic, care în contact cu ţeasta-mi tare, s-a 
meliţat!

Ahhh, offff, ce-mi doresc o boare, care să-mi apuce izmenele şî să le-arunce 
pe gard, la uscat!

ILIE HOZA

CăCător

Misionar in Africa

Am avut o dorinţă de mulţi ani de zile ca să ajung în una dintre cele mai sărace ţări 
ale lumii. Prin harul Lui Dumnezeu în luna Aprilie 2010 cu un grup de misionari din 
Austria şi Germania visul meu a devenit realitate. Plecarea a fost pe data de 6 
Aprilie din Germania şi ne-amîntors pe data de 3 Mai. Am ajuns în Nairobi capitala 
Keniei după o călătorie de aproximativ 9 ore cu avionul. Odată sosiţi am întâlnit 
aerul African, erau aproape 40' C, am ajuns seara şi am fost nevoiţi să stam în 
aeroport până dimineaţa pentru că pornindu4e noaptea pe şosele îţi pui viaţa în 
pericol. A fost o noapte chinuitoare datorită ţânţarilor. Kenia este una dintre cele 
mai sărace ţăari ale lumii. Statisticelei arată că în această ţară 5 2 °/din populaţia 
ţării moare la vârste foarte fragede de: malaria, sida şi tuberculoză. Aceştia trăiesc 
în nişte colibe făcute din nuiele şi acoperite cu paie, nu ştiu să mănânce cu lingura, 
nu au apă, gaz, curent. Am ajuns şi în junglă la cei din tribul Massai care aveau o 
îmbrăcăminte sumară, iar aceştia poartă tot timpul sabia, arcul şi săgeţile iar în 
urechi şi în nas au tot felul de obiecte (cercei, lănţişoare, verigi). Nu poţi să-ti dai 
seama până nu vezi că există o astfel de lume , altă civilizaţie ,altă cultură, alţi 
oameni. Bisericile sunt foarte rare pentru că acolo predomină religiile tradiţionale 
care cred în zei şi acolo unde se află, sunt construite din cărămizi mici fără 
geamuri,fără uşi şi lut pe jos.Temperatura minimă este de +15-20' iar în lunile 
Noiembrie-Februarie este cea mai mare căldură ajungând pana la 55'.

lo s if Rauca
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Maya Angelou
Locul căreia-i aparţin. Duet
în fiece oraş sau sat 
în fiece piaţă 
în locuri agomerate 
Am cercetat chipuri 
Sperând să găsesc 
Pe cineva să-i pese.

Am desluşit înţelesuri ascunse 
în depărtatele stele 
Am mers în Săli de clase 
Şi piscine
Şi baruri pe jumătate luminate 
Scrutând pericole 
Mergând cu străini
De-a căror nume nici nu-mi amintesc.
Am fost scurtă şi concisă 
Mereu uşoară 
Jucând romantice jocuri.
Am degustat şi am cinat mii de exotice cognac-uri 
în holuri de dans prăfuite, pe culoare goale de 
provincie
M-am îndrăgostit pentru totdeauna,
De două ori pe an sau cam aşa ceva. 
l-am curtat dulce,am fost în totalitate a lor 
Dar mereu m-au lăsat să plec.
Spunând adio acum,fără nevoia de încercări,
N-ai suficient farmec.
Prea sentimental şi mult prea tandru 
Nu tremur în braţele tale.
Apoi mi-ai intrat în viaţa tu 
Precum un răsărit promis 
luminându-mi zilele cu lumina-ţi din ochi 
N-am fost aşa puternică nicicând,
Sunt în locul căreia-i aparţin.

Barbatii9

Când eram tânără,obişnuiam 
Să privesc de după perdea 
Barbaţii, cum mergeau în sus şi-n jos 
Pe stradă.Tineri,bătrâni.
Barbaţii întotdeauna merg undeva.
Ştiau că sunt acolo. Aveam cincisprezece ani, 
ardeam după ei.
Sub geamul meu s-ar opri.Umeri înalţi precum sânii 
feciorelnici
Peste care atârnă jachetele.
Te-au luat în palme,tandri,ca şi când ai fi fost cel mai 
fragil ou din lume.
Apoi te-au strâns. Doar puţin. Primul fior e plăcut. O 
îmbrăţişare grăbită. îţi pătrund uşor în vulnerabilitate. 
Puţin mai mult.
Un zâmbet la cheie care precede teama.
Când farmecul dispare, mintea o ia razna, 
explodeazî crunt, scurt
Precum capul unui chibrit de bucătărie.Spulberat.
E sucul ce ţi se scurge la picioarele lor, colorându-le 
pantofii.
Când pământul se-nvârte
Şi gustul se zbate să revină pe limbă,
Trupul ţi-e trântit, pentru totdeauna.
Nu există chei.
Chiar apoi fereastra se închide peste mintea ta. 
Acolo,dincolo de draperii, barbaţii se plimbă.
Ştiind ceva.
Mergând undeva.
Şi în acest timp vei sta şi vei privi pur şi simplu. 
Poate.

Un adevăr uimitor şi curajos
Noi, neobişnuiţi cu exilurile plăcerii,
Trăim, înfăşuraţi în cojile singurătăţii
Până ce iubirea părăseşte templul cel înalt şi sfânt
Şi ne apare în faţa ochilor
Şi ne animă.

Dacă îndrăznim, iubirea frânge lanţurile fricii din 
sufletele noastre.

Iubirea costă tot ceea ce suntem şi vom fi vreodată 
Ba mai mult,doar ea eliberează.
Un adevăr uimitor şi curajos.

E posibil şi necesar să avem revelaţia unui adevăr 
curajos şi uimitor.

Când venim la ea,
Noi, acest popor, cu nestâpănire, cu trupuri arzătoare 
Creăm acest pământ,suntem ai acestui pământ 
Avem puterea de-al înfrumuseţa.
Un loc unde orice bărbat şi orice femeie 
Poate trăi în libertate fără pioşenie ipocrită 
Să fără a paraliza de frică.

Când venim la ea
Trebuie să mărturisim că suntem realizabilul,
Că suntem miraculoşi,adevăratele minuni ale acestei 
lumi,
Dar asta se întâmpla numai şi numai 
Când venim la ea.

k k k  

încă mă ridic

Poţi să mă scrii în istorie 
Cu minciuni amare 
Mă poţi terfeli
Dar încă,precum praful mă voi ridica 
Te supără părerea mea?
De ce eşti încolţit de jale?
Pentru că merg înainte cu tărie?
Precum lunile şi sorii 
Precum certitudinea mareelor 
Precum speranţele crescânde 
Mă voi ridica!
Ai vrut să mă vezi înfrântă?
Cu capul plecat şi ochi umili?
Cu umeri căzuţi precum lacrimile? 
Slăbită de tânguirea sufletului meu?
Te jigneşte semeţia mea?
N-o lua prea-n serios
Râd ca şi cand aş avea mine de aur
în propria-mi grădină.
Mă pot împuşca vorbele-ţi 
Mă poţi tăia cu ochii 
Mă poţi ucide cu ura 
Dar, precum aerul, mă voi ridica!
Te supără senzualitatea mea?
E o surpriză că dansez 
Ca şi cand aş avea diamante 
La coapse?
Din ruşinea istoriei 
Mă ridic
Din trecutul înrădăcinat în durere 
Mă ridic
Sunt un ocean negru, deschis 
Scăzând şi crescând, mă nasc în maree, 
Mă ridic
intr-un răsărit de zi 
Mă ridic
Sunt visul şi speranţa sclaviei 
Mă ridic!

k k k

I shall not be moved 
Nu voi fi înduplecată

Susţii că sunt o imperfectă,
Mă vezi prin sticla unui pahar murdar 
îţi stau în fata sfidătoare 
Retez din timp, adaug timp.....

Ai dreptul să mă vezi anemică 
Precum o şoaptă de furie 
Când tobele-mi rostesc mesajul 
Când ritmul nu se schimbă în vecie

Egalitate, voi fi liberă!

Cu trambiţi spui că drumurile mi-s stricate 
Că zbor din om în om 
Dar dacă-ţi sunt o umbră doar 
Poţi vreodată să-ntelegi?

Trăim istorii dureroase 
Ne ştim trecutul ruşinos 
Adaug timp, adaug timp 
Dar tu mereu întârzii

Egalitate, voi fi liberă!

la-ţi orbii din vedere 
Scoate-ţi umplutura din urechi 
Mărturiseşte ca mi-ai auzit plânsul 
Şi recunoaşte cş mi-ai vşzut lacrimile.

Ascuitş timpul cum convinge 
Ascultş-mi sşngele zvâcnind în vene 
Da! tobele-mi bat noaptea 
Ritmul nu se schimbă-n veci.

Din nou egalitate! voi fi liberă!

k k k  

Pasărea din colivie

O pasăre liberă saltă,
Pe coama vântului
Şi pluteşte în adâncimi
Până ce curentul se-sfarşeşte.
Şi-şi întinde aripile
în razele portocalii ale soarelui
Şi cutează să-şi revendice cerul

Dar o pasăre închisă-n colivie 
Abia zăreşte prin grilajul furiei. 
Aripile-I sunt grele 
Picioarele legate
Asa că-şi deschide gâtul şi cântă.

Pasărea din colivie cântă 
Cu tril neînfricat 
Despre neştiute lucruri 
Ce dăinuie 
Iar cântecul-i e auzit 
Până-n depărtatul deal 
Pentru că pasărea din colivie 
Cânta despre libertate.

Păsările libere visează o altă briza,
La vânturile blânde dintre copacii ce suspină 
Şi la viermii graşi ce-aşteapta pe peluza 
luminată.
Şi-şi numeşte cerul al ei.

Dar o pasăre în colivie zace pe mormântul 
speranţei
Umbra-i urlă cu urletul unui coşmar 
Aripile-i sunt grele şi picioarele legate 
Aşa că-şi deschide gâtul şi cântă.

Traduceri din engleză de: 
Prof. Leontina Filipoi

Şc. Gen. "Florian Porcius" Rodna
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Explicaţie

Fiind de mate, nu scriam nimic 
Şi-ntâmpinam mereu pumnii cu ... botul, 
Insă 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 iuat-o-n bot:
Creşte cât masa ori viteza la pătrat!

Is to r ie  m odernă

Burebista, dac-ar învia
Şi s-ar plimba din nou pe-afară,
Cu siguranţă că s-ar îngropa 
Văzându-şi numele-n maghiară.

Tăierea sa la riilo r

Sunt patriot şi-accept senin,
Să-mi taie, că s-a golit sacul,
Dar mulţumit aş fi deplin,
După ce taie, să-i ia dracul!

Exemplul polonez

Celor ce ne conduc le-aş sugera,
Dacă mai au vreo urmă de respect,
Când au vreo delegaţie undeva,
Să zboare cu un avion defect!

Grigore Cotul

M icului p rem ier

Mulţi râd că eşti prea mic,
Dar nu-i mare scofală,
Problema-i că-ţi lipseşte 
Coloana vertebrală...

Unui p rem ier

Nu eşti un premier destul de tare 
Să-i poţi fi ţării de folos,
Dar ai crescut destul de mare 
Cât să ajungi să-l pupi în dos.

în treb a re  şi răspuns

Cine-i mic la stat?
Premierul desemnat.
Dar cel mai mic la Stat?
Salariul diminuat.

M irare

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 
Ca personaj de ... epigramă!

Adela Cotul

D o m n u lu i S en i Ioan

S-a pensionat Domnu' Profesor Seni,
Dar nu şi Doamna-î Istoria ?
Cu Astra năsăudind Apusenii,
Ne va re 'n vă ta  ce-i Horia !>

Bucureşti, 27 septem brie 2010 
V a ie r S c r id o n e s i-C ă lin , la aflarea veştii de 

retragere a prof. Ioan Seni
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Porecle măierene (3)
Nani/Nani/, colect. „de la numele de botez al tatălui lorAnani, Nani”. 
Nani/Nani/, colect. „pentru că era cîntăreţ şi-i plăcea să cânte cu 
nani-nani şi în timp ce cînta, l-a auzit cineva şi i-a pus numele aşa”, 
cf. şi numeleAnani.
Notărăsîta/Notărăsrta/. „de la ocupaţia soţului, cu care n-a avut nici
0 legătură”.
Nicuta/Nicuta/. colect. „de la prenumele Nicuţ sau Nică. După ce a 
murit feciorii lui s-au numit „a Nicuţî”.
Neaot/N'eaot/. colect. „mama lor umbla în comerţ cu ţesături şi 
mărgele”.
Oaie, individ. „înţelepciunea lui nu depăşea mintea oii,”
Otic/Of cl. colect. „le spune Otic fiindcă înainte de mult, două fete se 
certau zicîndu-şi reciproc otic, otic.”
Pupăză/Pup?ză/. individ, „vorbea mult de la o casă la alta”. 
Prîha/Prîha/. individ, „avea pe cap „prihă” —pecingie murdărie”. 
Pâcălea/Păcăl'a/. colect. „obişnuia să facă păcăleli.”
Pornea/Porn'a/. colect. „repeta mereu cuvântul „Mă pornesc la 
drum...” .
Pucănă/. individ, „soţul se numea Filip şi-l desmierda „Cilipucă”, iar 
fraţii îi ziceau „Pucă”.
Pituc/Pituc/. colect. „după înfăţişarea unui om mic, de la pitic sau 
ipocoristicul pită—pituc”.
Păsat/Păsăt/. colect. „un om avea mai mult de o rîşniţă, care măcina 
păsat”.
Piscă-I/Pisc?-I/. individ, „a zis către cineva să pişte un bou” adică să-
1 atingă cu o nuia şi să-l îndemne la drum.
Prundariu/Prundăriu/. colect. „de la bunicii care aulocuit pe prund,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11

8

9
1 0

1 1

1

■
■

■
■

■ ■ ■_
■

■
■ ■

■
_
■ ■  f_

■
YT ■

ORIZONTAL: 1) Scriitor moralist spaniol (Baltasar, 
1601-1658) care, la tema pe care ne-am propus-o - 
voinţa - ne spune: "E greu să faci să aibă minte cine n-are 
voinţă, şi încă şi mai greu să faci să aibă voinţă cine n-are 
minte" - Frontul Studenţilor Democraţi. 2) Adverbul 
omului şovăielnic, nehotărât, lipsit de voinţă - Scriitor şi 
om de stat roman (4 î. Hr. - 66 d. Hr.), care ne 
atenţionează: "A voi nu se învaţă". 3) Prozator şi eseist 
român (Mircea, 1907-1986), faimos prin a sa carte, 
"Histoire des croyances et des idees religieuse" (1976- 
1978) "Istoria credinţelor şi ideilor religioase" - Cel mai 
înait vârf din Insula Creta. 4) Siglă pentru "Teatrul 
evreiesc de stat" din Bucureşti - Filolog şi lingvist român 
(Timotei, 1805-1887) din înţelepciunea căruia am ales 
recomandarea: "Cel ce vrea să fie distins numai când se 
află în societate, nu poate să-şi câştige acea uşurătate în 
purtarea frumoasă, care este caracteristică omului bine 
educat". 5) Om ciufalnic (pl.) - Ureche Lazăr. 6) Poet latin 
(Naso) cu a sa maximă: "Chiar dacă lipseşte puterea 
este de lăudat voinţa" - în centru la Alba! 7) Comună în 
Franţa (Ins. Corsica) - Savant român (Bogdan 
Petriceicu, 1838-1907), autorul maximei: "Râsu-i o 
speranţă plină, / Plânsu-i urmă de speranţă". 8) Cărturar

de aici oamenii i-au zis „prundariu”.
Pusca/Pusca/. colect. „ de lastrămoşu care a fost vînător”. 
Puiu/Puiu/. colect. „de la neamul de familie”.
Rombic..de la numele de Roman-Rombic”.
Slabu/SI?bu/. colect. „după cum arăta”.
Sînaeac/Sînzeac/. colect. „a tăiat un sîngel în loc de lemn, nu-l 
cunoştea”.
Sfîrăială/Sfîrăflă/. colect. „avea o vorbă pe care-o repeta ex. 
„Sfărăit-o otavă”.
Sucioaia/Susioia/. colect. „de la un om care avea oi multe şi un 
berbec şut derivat sucioaia -  feminin”.
Stelele/Stelele/, individ, „de la unul care ieşea noaptea pe afară şi 
care i-a spus la cineva ce de stele sînt pe cer”.
Suciu/Susu/. colect. „de la meseria de suci a străbunicului familiei”. 
Spanu/Şpănu/. colect. „cf. şi prenumele Span Făcea bebiuţi şi 
„spănuiaîn locul cepului”.
Spuriu/Spuriu/. individ, „după felul cum s-a născut” copil din flori. 
Sustac/Sustăc/. colect. „pentru că a zis către cineva aşa. Era un ban 
de 4 griţari şi oamenii le ziceau şuştac şi el repeta mereu eu am mulţi 
şiştoci.”
Stelele/Stelele/, individ, „pentru că vorbea rău, a spus ieşiţi şi vedeţi 
lumea şi stelele”.
Soni/Soăni/. colect. „de laforma în ungureştea numelui Alexandru”. 
Tunsu/Tunsu/. colect. „aşa era strigat de copii „tunsu-bunsu”. în 
trecut când oamenii avea plete un străbunic era tuns.
Turcu/Turcu/. colect. „un om solid -  bătăuş ca un turc”. 
Tescu/T’escu/. colect. „avea maşină de presat-teasc”. 
Tăpsuilă/Tăpsuilă/. individ, „pentru că îl bătea mamă-sa cînd era 
mic”.
Tioc/T'oc/. colect. „umbla şi tiocu şi-n zile cînd nu cosea”.
Tăpicu/. individ, „avea o barbă ca la ţap”.

umanist român (Gheorghe, 1788-1869), cu următorul 
distih din fabula "Cocostârcul şi vulpea": "Cel ce vrea pe 
un alt să înşele / Dese sufere mai rele! - început de 
mobilitate! - Radu Filimon. 9) Măsură suedeză - Debutul 
măreţiei! - Runde! 10) Quitus Aurelian - Scriitor şi 
folclorist român cu a sa celebră "Cartea vorbei" (Anton, 
1794-1854) iar în "Hristoitie" (un fel de cod al manierelor 
elegante) ne recomandă: "Celor mai bătrâni decât tine / 
Dă-le cinstea ce li se cuvine" - Rocada mare (prescurtare 
şahistă). 11) Mitropolit al Ţării Româneşti (Ivireanu, 
1650-1716) din Predicile căruia am extras textul: "Ţine 
cumpăna judecăţii drept şi nu lăsa să-ţi spurce unii şi alţii 
auzurile cu vorbele lor cele strieăcioase" - Poet englez 
(1788-1824) autorul constatării: "Renumele este setea 
tinereţii".

VERTICAL: 1) Gânditor, poet şi om de ştiinţă 
german (1749-1832) din reflexiile căruia redăm o redăm 
pe următoarea: "Voinţa noastră e o prevestire a ceea ce 
vom face în orice împrejurare. Aceste împrejurări ne 
cuprind în felul lor" - Denumire arabă a oraşului Acre. 2) 
Sociolog, antropolog, estetician, critic literar, memorialist 
şi filozof român (Mihai, 1896-1964), autorul cărţii 
"Explicarea omului", Bucureşti, 1946, Paris, 1949 - 
Medic român(Ana, 1897-1988), descoperitoarea 
Gerovitalului. 3) Poet comic al Greciei antice (446-385 î. 
Hr.), cu următoarea învăţătură: "înţelepţii învaţă lucrurile 
bune de la duşmanii lor". 4) Dreapta... la boi! - Spirite ale 
strămoşilor din Gabon - Constantă la cerc! 5) 602 la 
romani - Părintele islamului! 6) Localitate în Italia - Dan 
Hădărău - 365 de zile. 7) în loc de amin la o rugăciune! - 
Ultimul rege al Troiei (în lliada) - Nicolae Bălcescu. 8) 
Strigăt de abatere a vitelor - Nu-i greu! 9) Scriitor latin de 
origine tracă (sec. I d. Hr.) din fabulele căruia am extras 
maxima: "Blândeţea este leacul cruzimii" - Sentiment 
specific românesc. 10) Poet şi dramaturg german (1759- 
1805) din opera căruia, la tema noastră, am cules 
maxima: "Voinţa omului este un privilegiu, o idee înaltă" - 
Rocada mică la şah. 11) iezer în Insula Mică a Brăilei - 
Scriitor francez (1707-1788), autorul cugetării "Geniul 
nu-i altceva decâto are dispoziţie pentru răbdare".

DICŢIONAR: IDHI, TES, AFA, ALN, OOO, AAQA, 
RVAK, DCII, ASEI, NIA.

MACAVEI AL. MACAVEI

Tăranu/Tăranu/. colect. „străbunicul a venit din jos de la tată şi s-a 
stabilit aici”.
Turca/Turca/, individ, „de ia o femeie rea de gură care i s-a spus 
ţurca”.
Urdă/Urdă/, coiect. „avea animale îngrihite bine şi zicea că ie-a dat 
urdă”.
Usurelu/Usurielu/. „Uşurel îs uşurel/C-am mâncat carne de miel şi 
costiţă de purcel” -  strigătură.
Vărnav/Vărnăv/. colect. „de la un bătrân care îl chema aşa”. 
Vrabic/Vrabaze/. colect. „le zic Vrăbieni-Vrabie, fiindcă în vechime 
două fete guralive se ocărau una pe alta reciproc zicîndu-i „vrabie” şi 
otic, otic”.
Vărzău/Vărză/. colect. „numele mîncării” vezi şi nume de familie. 
Văntău/Văntău/. coiect. „unui a fost în Italia, zicea pentru înainte 
„avanti”.
Zait/Zâit/. colect. „de la numele străbunicului de Zaiţ”. 
Zrobău/Zdrob?u/. colect. „ a fost un om harnic, care se zdrobea mult 
şi de aceea s-a numit aşa”. 
plaiffîâr/riâimw/. colect.
Macioră/Măcioră/. colect.
Pistău/Pistău/. colect.
Păius/Păius/. colect.
Popăs/Pop?s/. colect.
Prupa/Prupa/, colect.
Puiînă. Puiînă/. colect.
Săcuricea/Săcuris/. colect.
Trîncă/Trâncă/. colect. lacob Naroş

Manastirea Secu (muzeu), cruce, candelaibru}. tro ita...

Acum, la început de An Nou, "înălţăm" o veche colindă 
şi noi, cei din redacţie, împreună cu mulţumiripentru 
colaborări şi urări de bine !

"lan ieşiţi voi mari boieri 
lan ieşiţi voi mari boieri,
Florile-s dalbe de măr,
De vedeţi pe Dumnezeu 
Cum coboară de frumos,
De frumos, de cuvios,
Tot pe scări de lumânări 
C'un veştmânt pân' la pământ 
Dar în spate şi în piept 
Scrisă-i luna şi lumina 
Şi soarele cu razele 
Iar din tâmple'n umeri 
Scrişi sunt doi luceferi,
Iar din jos de mânecele 
Serise-s stele mărunţele"

La m ulţi a n i! 
colaboratorilor ş i prietenilor noştri

(Lucian Blaga, Sarea oricărei culturi, în, Trilogia culturii, Fundaţia 
Regală pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1944, p.291):

îm p ă rtă ş im  du re re a  d ire c to ru lu i 
nostru de revistă, prof. Sever Ursa, prile ju ită  
de moartea fra te lu i său, prof. univ. dr. V ic to r 
Ursa.

Un gând pios din partea ce lor care l-au 
cunoscut, iub it ş i apreciat.
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Dn /Hmetlam

PROFESOR UNIV. DR. VICTOR URSA
La începutul anului

2011, în 3 ianuarie, a plecat 
spre stele sufletul domnului 
profesor universitar Victor 
Ursa, fratele directorului 
nostru  de rev is tă , dl. 
p ro fe s o r  S e v e r U rsa .
Despre „Domnu' Victor” -  
cum i se spunea în Poiana 
Cătunenilor (un cătun al 
comunei Ilva Mare, fiică a 
Maieruiui), locul său de 
naştere -  vom scrie cele ce 
urmează aducându-i şi pe 
această  cale un ultim  
o m a g iu  c o m e m o ra t iv  
acestui om care, dacă ar fi 
t ră it  a lte  v re m u ri, la 
înzestrarea sa intelectuală 
ar fi ajuns cunoscut în 
lumea întreagă. Dar şi aşa, 
în ciuda um ilin ţe lo r şi 
şicanelor venite din partea reprezentanţilor 
regimului comunisto-securist, a reuşit să ajungă 
unul din cei mai renumiţi profesori universitari în 
criminologie.

Născut în 18 mai 1933, ca fiu al lui Augustin 
şi al Victoriei Ursa (născută Cătuna), dl. Victor Ursa 
a urmat cursurile Şcolii din Ivăneasa (cartier al 
localităţii Ilva Mare) doar un trimestru, întrucât 
familia a trebuit să-şi părăsească domiciliul din 
cauza stăpânirii, vremelnice, hortyste şi să se 
stabilească în lacobeni (jud. Suceava), unde va 
frecventa primele două clase; clasele a II l-a şi a IV-a 
le va face în Stulpicani (jud. Suceava) datorită 
faptului că tatăl va practica aici meseria de b lănar- 
cojocar, dar şi aceea de casier comunal. De-abia în 
octombrie 1944, familia refugiată va reveni la Ilva 
Mare (după ce a mai stat câteva luni şi în localitatea 
lneu),Arad.

între anii 1954 -  1948 va parcurge clasele 
cursului inferior la Gimnaziul „George Coşbuc” din 
Năsăud, iar între 1949 -  1953 va urma cursurile 
Şcolii Normale, devenită Şcoala Pedagogică, pe 
care o va absolvi cu Diplomă de Merit.

între anii 1953 -  1957 a urmat cursurile 
Facultăţii de Ştiinţe Juridice a Universităţii „Victor 
Babeş” din Cluj, ca şef de promoţie.

între anii 1957 -  1968 a fost procuror la 
Turda şi Cluj, apoi jurisconsult şi consilier juridic în 
mai multe întreprinderi sau instituţii de stat. în 1958 
se va căsători cu d-ra Viorica Man, din Cluj, iar din 
acest mariaj li se va naşte unica fiică, Felicia, care 
va absolvi, de asemenea, cursurile Facultăţii de 
Drept din Cluj. Aşa cum îmi spunea dl. profesor 
Sever Ursa, dintr-un exces de prudenţă, într-un C. 
V. al regretatului Victor, acesta n-a amintit despre o 
parte întunecată a vieţii sale -  noi zicem de-a 
dreptul dramatică -  (exact a perioadei 1958-1968),

când a fost îndepărta t din 
Procuratură şi pus pe drumuri, 
supus unor înjosiri fără precedent 
pentru simplu fapt de a fi fost „fiul 
tatălui său”, Augustin, care nefiind 
pe placul regimului comunisto- 
securist a fost etichetat „duşman 
al poporului” şi învinuit de uneltire 
împotriva orânduirii de stat, drept 
pentru care a fost condamnat la 
opt ani de închisoare de către 
Tribunalul Militar din Cluj, fiului 
interzicându-i-se dreptul de a-l 
apăra (vezi Mircea Vlădică - 
„Oameni de seamă ilveni -  
oameni care au fost, oameni care 
sunt”, ed. „Napoca Star”, Cluj, 
2000, p. 220).

Dând dovadă de o ambiţie şi 
tenacitate de nestrămutat -  
specifice locuitorilor din Poiana 
Cătunenilor -  Victor Ursa va 

ntre anii 1968-1979 doctorand bursier, 
la Facultatea de Drept a Universităţii

deveni 
eminent,
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, iar în continuare 
cercetător ştiinţific la Centrul de Ştiinţe Sociale al 
Academiei din Cluj-Napoca, până în 1979, an în 
care a trecut prin concurs la Facultatea de Drept a 
Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, în 
funcţie de lector, iar din 1990 conferenţiar la 
aceeaşi facultate. începând cu date de 1 octombrie 
1997, a fost numit profesor doctor titular la catedra 
de Drept public (disciplinele Criminologie şi Drept 
de Proprietate Intelectuală).

în anul 1998 a fost pensionat pentru limită 
de vârstă, dar şi-a continuat activitatea didactică 
ajungând profesor titular şi la Facultatea de Drept 
din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie 
Cantemir” pânăîn data de 1 august2007.

Activitatea ştiinţifică a regretatului prof. univ. 
dr. Victor Ursa este impresionantă:
1 .Teza de doctorat „Prejudiciul ca element esenţial 
al răspunderii civile” de 600(!) de pagini afost numai 
parţial valorificată în cadrul unei monografii (în 
colaborare) publicată la editura „Dacia”, în 1979.

2. Patru lucrări monografice ţinând de 
domeniul Dreptului civil şi al Dreptului familiei, 
publicate (în colaborare) la editura Dacia din Cluj- 
Napoca în anii 1975,1979,1980 şi respectiv editura 
Academiei, Bucureşti, 1978.

3. Un Dicţionar de Drept civil, primul şi 
singurul din ţară până în prezent, publicat în 
colaborare, la Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1980.

4. Un curs de Criminologie - partea generală 
-, Litografia Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj- 
Napoca, 1985.

5. Curs de Drept de Proprietate Industrială, 
editat la Litografia Universităţii „Babeş-Bolyai” din

Cluj-Napoca, 1987, volumul I.
6. Curs de Proprietate Industrială, editat de 

Litografia Universităţii „Babeş-Bplyai” din Cluj- 
Napoca, 1990, volumul II.

7. Curs de Criminologie editat la Facultatea 
de Drept din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine 
„Dimitrie Cantemir” din Bucureşti în anul 1993, 
litografia Facultăţii de Drept a Universităţii „Dimitrie 
Cantemir” din Cluj-Napoca.

8. Curs de Criminologie editat la Facultatea 
de Drept din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine 
„Dimitrie Cantemir”.

9. Curs de Criminologie, publicat la Editura 
„Argonaut” din Cluj-Napoca, 1996.

10. Drepturile de autor şi protecţia lor 
juridică în România, editura „Argonaut” din Cluj- 
Napoca, 1997,276 pp.

11. Criminologie -  Partea generală -, editura 
„Argonaut”, Cluj-Napoca, 1999, 324 pp., ediţia a IV- 
a, revăzută şi adăugită.

12. Drepturile de autor şi protecţia lor 
juridică în România, ediţia a ll-a, revăzută şi 
adăugită, editura „Argonaut”, Cluj-Napoca, 1999, 
344 pp.

13. Dreptul de proprietate intelectuală -  
Invenţie şi Brevete de invenţii -(Note de curs), 
2005, 171 pp, Facultatea de Drept „Dimitrie 
Cantemir”, Cluj-Napoca.

14. Dreptul de inventator în România, curs, 
anul 2006, 250 pp., Facultatea de Drept „Dimitrie 
Cantemir”, Cluj-Napoca.

15. La toate acestea adăugăm zecile de 
studii, articole, note de practică judiciară, recenzii şi 
comunicări ştiinţifice susţinute în cadrul unor 
manifestări ştiinţifice, care vor fi, cu siguranţă, 
adunate şi publicate de urmaşii familiei sale.

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească!

Icu Crăciun

: ‘ - .v-w*.

Pa t ru  g e n e r a ţ i i :  F e l i c i a ,  V i c t o r ,  mama V i c t o r i a  ş i  moşul  T r o f i m  
C a u g u s t 19703
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Doud CO
Altădată, se trezeau cu noaptea-n cap, cam 

pe la patru, să se ducă la coasă. în dimineaţa asta 
dormiseră mai mult, obosiţi de ieri, căci stătuseră în 
brazdă până pe la nouă seara, să cosească pe rouă şi 
răcoare. Mai aveau iarbă cam de vreo trei ore de 
coasă la Măgură, în Groapa Luncanului. Băură câte 
două păhărele de palincă de prune, ciuguliră două 
îmbucături de brânză proaspătă şi o porniră, bunic şi 
nepot, în sus pe uliţa satului spre şerbia zilnică a verii: 
coasa şi fânul şi secerişul.

- Mneaţa bună, salută ăl bătrân pe ioanea 
Miţeghi, care venea înjos cuocăruţă cu lemnedefoc.

- Cam târziu, zise Miţeghea, că cocoşii au 
cântat de mult şi şi pitulicea o pitulit de ceasuri bune.

- Cam târziu a fost aseară când am lăsat 
coasa jos, zise bătrânul, şi să nu crezi c-a fost altul în 
locul nostru s-o pună la pământ. Tot pe noi se uscă.

Trecu căruţa cu Miţeghea deasupra lemnelor.
- După ce că fură din pădurea altuia, îi şi mare 

ia clonţ, se stropşi bătrânul împotriva căruţaşului, 
ştiind că nu-l mai poate auzi.

Toţi furau lemne din pădurea statului, care 
pădure fusese întreagă a lor, a comunităţii, deţinută în 
c o m p o s e s o r a t .  „A cu m ,  vezi  
Doamne, era a statului, trăsni-l-ar 
sfântu de stat şi de comunişti 
împuţiţi.” Luai, pe bani, un bon de 
lemne de foc de ia brigadierul silvic 
ori de la sfat, pentru o căruţă, şi 
duceai două, trei, după cum te 
înţelegeai cu pădurarul. Aşa că 
până la urmă pădurea nu era a 
statului, „că numai Dracu' ştie ce-i 
acela stat” , ci a gornicului, a 
pădurarului cu care, om şi ei, n- 
aveai cum să nu te înţelegi. „Că doar 
nu le-o cărat cu clopu' apă la 
rădăcină!"

Până la Groapa Luncanului 
aveau cam trei kilometri de mers pe 
jos, „Că pe sus nu umblă decât 
păsările cerului să adape îngerii”, 
v o rb a  L ib u lu i ,  m e ş te r u l  de  
acoperişuri de case şi de case din 
lemn.

Soarele, cât un colţ de 
mămăligă roş-aurie, răsărea de 
după Măgură. Era senin cerul, aşa 
că se simţea răcoarea de pe roua de 
dimineaţă.

De pe drumul principal o coteai la stânga, pe 
„drumul de cară”, pe Valea Lazului, unde coborau 
jumătate din drumurile de cară de pe Măgură. Tot pe 
acolo trebuia să şi urci, dacă n-o luai pieptiş, pe 
cărare, pe scurtătură. Satul era aşejat între două 
dealuri, Dealul Mare, în dreapta cum intrai în sat de la 
Valea Banului, trecând peste Crişul Repede, şi 
Măgura în stânga. Un an se păşuna pe Deai, celălalt 
an pe Măgură. Nimeni nu scotea cu căruţa gunoi pe 
deal, pământurile arătoare se gunoiau cu oile. Acolo 
se semăna mai ales secară, orz sau ovăz. Foarte 
puţini semănau şi cartofi. Pe vremuri semănau, unii, şi 
grâu, dar fără mare randament. Acum nu se mai 
semăna aproape nimic, doar la poalele Măgurii, pe un 
platou numit lertăoaş, pe unde trecuse cândva şi 
calea ferată cu linie îngustă, Mocăniţa, care ducea în 
munte de la fabrica de cherestea de la Poieni.

De pe drumul principal o coteai la stânga, dar 
cum coteai cum dădeai peste bufetul lui Ciombe. 
Ciombe, vine de la întrebarea firească: ce vom bea? 
Prescurtat: no, ce-om be?

- No, ce-om be?, întrebă bătrânul pe nepot, că 
arfi bine să ne sporim un pic puterile înainte de a o lua 
în sus până în Groapă.

- Un „monopol cu dulce”, ce să bem.
Rezemară coasele în gardul bufetului şi

intrară. Nu erau decât ei şi bufetarul, Ciombe.
- Noroc!
-Noroc şi voie bună!
- Dă-ne două de monopol cu dulce să prindem

curaj de coasă!
Bufetul era o instituţie foarte importantă a 

satului. Cam ca peste tot de altfel. Aici se adunau 
bărbaţii seara, dar mai ales sâmbăta şi duminica, la un 
pahar de vorbă. Ca să nu-i audă muierile că şi bărbaţii 
vorbesc la fel de mult ca şi ele. Paşnici cu toţii şi cu 
bani puţini, aşa că Ciombe, ca toţi crâşmarii de altfel, 
le dădea de băut şi pe datorie. Până la plată. La plată 
veneau şi-şi achitau datoria şi deschideau un cont 
nou.

Ca ia orice instituţie de acest gen, clădirea 
făgădăului era destul de dărăpănată. O casă veche de 
lemn, câteva rafturi cu puţine sortimente de băutură, 
un mic bar, patru mese cu scaune, evident fără 
scrumiere, cu podele roase şi arse de mucuri de 
ţigară, cu buda în spatele lui sau pe unde da sfântu'.

- Da' nu-i prea de dimineaţă pentru coasă, îi 
necăji şi Ciombe? Că era trecut de ora 10, când se 
deschideau oficial toate crîşmele din ţară.

- îi, nu îi, tu dă-ne ce ţi-am cerut şi nu ne purta
de grijă!

- No, no, n-o lua aşa, că doar nu-mi cosiţi mie-

-No, aşe!
- Noroc, măi Ciombe, că şi tu eşti om, chiar 

dacă eşti mai bun de gură.
- Noroc, bade Ioane, şi n-o lua de rău, c-a fost 

numai deglumă.
- De glumă am luat-o, că şi io ştiu că-i târziu 

pentru coasă, da' nu mai avem mult şi nu ne grăbim.
- Decât să faci la altul un rău, mai bine îţi faci 

ţie un bine, zise Ciombe, şi, ca să ai curaj să-ţi faci 
bine, bei o palincă înainte, ca să-ţi fie mintea limpede. 
Că eşti obosit de-atâta bine şi nu mai ştii pe care nu l-ai 
făcut, ca să-ţi meargă la fel de rău.

- Uite-I, mă, cum ie zice, de parcă le-ar citi din 
carte. Popă trebuia să te faci, nu popă la beţivi. Da' nu-
i târziu, că dacă treci la pocăiţi, te facă ăştia predicator, 
adică tot popă, darfără pondiolă şi fără diac şi cantor.

- Popă, nepopă, la mine veniţi cu toţii să vă 
spovediţi. Şi-apoi eu nu vă cert şi nu vă scrofălesc ca 
şi el în fiecare duminică că nu sunteţi destul de 
credincioşi şi de smeriţi şi de dracu' mai şie ce. Eu vă 
ascult şi vă înţeleg şi nici nu spun la nimeni, nici măcar 
lui Dumnezeu alduitul, să vă treacă în condică 
păcatele pe care, din întâmplare, nu vi le-a văzut.

- Lasă, că dacă-om muri, n-om mai avea nici 
unul. Ne-om duce la Sfântu Petru la poartă, ca nişte 
cerşetori, ca nişte ţâgani, să ne lase în Grădină să nu 
ne căcăm pe lângă zidurile Raiului, ori, şi mai rău, să 
ne futem răzămaţi de gard. Că şi-acolo-i ca şi la târg, 
lume multă, înghesuială, fiecare ar vrea să intre şi toţi 
se împing înspre poartă să nu vină Dracu' să-i ducă şi 
să-i aprindă. Că dacă Dumnezău nu-ţi iartă păcatele,

atunci degeaba trăieşti, că ştii de când te-ai născut ce 
te-aşteaptă. „în loc cu verdeaţă”, zice popa când te 
prohodeşte, deci dacă-i verdeaţă, obligatoriu trebuie 
să fie şi loc de coasă şi de adunat fânul. Aşa că, ia mai 
dă o tură, că după aceea mergem la locul cu verdeaţă, 
să cosim durerea şi suspinarea şi să-l lăsăm fără ele. 
Ba nu, dă o sticlă, că m-am enervat.

- Mie-mi convine, zise Ciombe.
- Măi nepoate, să ştii că viaţa asta nu-i 

niciodată a ta. Crezi că ţie ţi s-a dat, dar niciodată nu-i 
a celui care crezi tu c-ar trebui să fie. întotdeauna e a 
altuia, de parcă arfi doi sau trei sau nu ştiu câţi oameni 
cu acelaşi nume. Dar a ta, a celui care ai vrea tu să fii, 
nu-i niciodată. Deşi crezi că-i pe numele tău, nu-i a ta. 
Tu-i zice cea, ea merge hăis, îi zici hăis, merge cea. 
Vrei fecior, iese fată, vrei fată, iese fecior, ori nu iese 
deloc. Tragi în jug, ari şi semeni, şi când te duci să 
aduni bucatele, vezi că-i numai pleavă, că o secerat 
şi-o treierat altul, altcineva, înaintea ta. Şi te miri ca 
prostu' că n-ai noroc. Se zice că îţi faci norocul cu 
mâna ta, da' uită-te la bătăturile astea din palmă, că 
numa' noroc am făcut cu ele şi nu l-am văzut niciodată.

- Noroc! Salută pe toată lumea Ghiurca Nioni 
intrând în bufet. Noroc, măi Indrei, îl 
salută anume pe bătrân, cu care era 
cam de-un leat, văd ca-i fost harnic 
astăzi, că mă gândesc că vii de la 
coasă, nu te duci.

- Noroc, măi Ghiurcă. Aşa-i, 
îs foarte harnic... Nici eu nu mai ştiu 
dacă mă duc ori vin. Da' una din 
astea două trebuie să fie. Că 
niciodată n-o fost să nu fie în nici un 
fel. Da' tu, săracu' de tine, ce mai 
faci?

- Ce să fac, beau un deţ, îmi 
iau ţigări şi-am plecat la fân la 
Fântâna Cailii.

- Binefaci, măi Ghiurcă, că şi 
fânu-i bun de mâncat. De post, în 
postul Crăciunului.

- Fânu-i de post, da' laptele-i 
dedulce.

- Lasă, că şi muierea-i de 
dulce, da'i de post!

- Şi-ncă-ţi pare bine că-i de 
dulce, că în post eşti scutit de o 
corvoadă.

-Aşa-i vrea tu, da' nu-i după 
tine, că dacă ţi-ai luat fântână, 

trebuie să şi bei apă. Şi numai' dintr-un loc. Că altfel îi 
foc şi pară.

- Focu-a fost, para s-a dus. Ne încălzim la 
tăciuni şi la spuză. Că alte fântâni, mai tinere, adapă 
pe alţii şi-i ard şi-i învolbură.

- No, noroc, oameni buni. Am plecat.
- Du-te, că noi mai stăm un pic. Nu-i aşa 

nepoate?
- Mai stăm, pe scaune, că iarba stă-n picioare.
- Ce ştii tu, nepoate, cum stă iarba-n picioare? 

Ori câte picioare are. Ori cum se prăvale. O să ştii şi tu, 
până ţi s-a acri.

Măi, Vilă, Viiă îl cheamă pe bufetar, dă-ne 
două beri, să ne treacă de foame.

Mai bine nu pomenea de foame, că exact 
atunci intră pe uşa crâşmei Anica, nevastă-sa, care, 
ca orice femeie cuminte şi de ispravă, era încărcată cu 
furci şi greble pentru fân şi cu mâncarea de amiază 
pentru cosaşi. Că de-acum era vremea prânzului cel 
mare.

- O, trăsnite-ar Ilie cu fulgerul lui, bătrân 
păcătos, da' aici coseşti tu? Că vă văzui coasele 
rezemate în gard, şi mă gândii că alţii nu pot fi decât 
voi. Oare cum de te mai rabdă pământu'?

-Aici suntem, şi taci din gură! Şi, dacă-ai făcut 
ceva de mâncare, scoate-o aici pe masă, că ni-i 
foame. Auzâtu-m-ai? Şi fără predici, că aici nu-i 
beserică!

Ioan Negru

M a ie ru  1970  ( f o t o  Gyorgy Mariaj
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Principala problemă politică românească în 
perioada interbelică a fost lupta între democraţie şi 
autoritarism, în afara vieţii politice existau multe 
grupări sau personalităţi care se opuneau în tot ceea 
ce reprezenta Europa modernă -  urbanism, industrie, 
naţionalism şi instituţii politice democratice. Astfel, 
partizanii lui Nichifor Crainic şi Nae lonescu, printre 
alţii, au creat un climat de opinie favorabil mişcărilor 
politice naţionaliste, extremiste şi autoritarei 11.

Formaţ iuni le  de dreapta erau relat iv  
nesemnificative în anii 20. Mişcările de dreapta erau 
însă alimentate în continuare de antisemitism. Acesta 
nu era câtuşi de puţin un fenomen postbelic ci 
începuturile sale, în forma sa modernă, puteau fi 
datate în primele decenii ale secolului al XlX-lea, când 
imigraţia evreiască în Principate a dobândit proporţii 
de masă. în perioada interbelică, un susţinător al 
acţiunii contra evreilor a fost Alexandru C. Cuza 
(1857-1947), profesor de economie politică la 
Universitatea din laşi. în 1923 A.C. Cuza a înfiinţat 
Liga Apărării Naţional Creştine (L.A.N.C.), care avea 
ca scopuri primordiale expulzarea evreilor ce erau 
implicaţi în toate domeniile vieţii economice şi 
culturale şi educarea tinerilor în spirit creştin şi 
nationalist[2l. Congresul de înfiinţare a avut loc în 4 
martie 1923, în Aula Universităţii din laşi. Preşedinte a 
fostales profesorul Alexandru C. Cuza. CorneliuZeiea 
Codreanu a fost însărcinat cu organizarea L.A.N.C. pe 
întreaga ţară. La 26 martie 1923, Parlamentul 
modifică art. 7 din Constituţie, dând din oficiu cetăţenie 
deplină tuturor evreilor aflaţi pe teritoriul patriei. 
L.A.N.C. s-a împotrivit acestei măsuri şi a îndemnat 
studenţimea la manifestări de protest. în aceste 
mişcări studenţeşti un rol important l-a avut Corneliu 
Zelea Codreanu, pe atunci membru L.A.N.C., ulterior 
fondator al Mişcării Legionare. L.A.N.C. a avut sub 
guvernarea Averescu (1926-1927), 10 deputaţi. în 
anul 1927 Legiunea Arhanghelul Mihail condusă de 
Corneliu Zelea Codreanu se desprinde din Ligă. 
Acesta nu izbutise să obţină un loc de deputat în 
alegerile din mai 1926. în 14 iulie 1935, la laşi, a Ligii 
Apărării Naţional Creştine a fuzionat cu Partidul 
Naţional Agrar condus de Octavian Goga, formându- 
se Partidul Naţional Creştin.

Această mişcare a avut un deosebit ecou şi în 
Ţara Năsăudului, activând organizaţii ale acestei 
mişcări în toate satele de pe Valea Someşului Mare. 
Ca o dovadă de recunoştinţă a acestui fapt A.C.Cuza a 
făcut o vizită în zilele de 6, 7 şi 8 noiembrie 1925. El a 
fost primit cu un entuziasm delirant fiind numit 
„Apostolul de la Universitatea din lasi”[3].

Prima manifestare de amploare a avut loc la 
data de 7 noiembrie pe Valea Bârgăului, după care s- 
au îndreptat spre Valea Someşului Mare prin pasul 
Strâmba, prin llva-Mică.

Autobuzul în care se găseau oaspeţii a fost 
întâmpinat la llva-Mică de ţărani călări care i-au însoţit 
până la Sângeorz. Aici a avut loc o adunare populară 
într-o sală a şcolii primare. Profesorul universitar 
Cătuneanu a prezentat poporenilor pe d-l A.C.Cuza. 
Săteanul Mărcuş Alexandru, în numele poporului a 
salutat pe oaspeţi călduros.

La Anieş au fost întâmpinaţi de o ceată de 
arcaşi călări, cu drapele în frunte, sub conducerea dr. 
Tăpălagă, avocat şi căpitanul arcăşiei din Rodna, care 
a salutat în numele călăreţilor săi, pe ilustrul oaspete, 
jurând credinţă drapelului L.A.N.C.[4]

în piaţa comunei Rodna Veche l-au întâmpinat
o imensă mulţime de ţărani îmbrăcaţi în tradiţionalele 
sumane negre. La poarta triumfală ridicată în piaţa 
comunei se putea vedea inscripţia „Hristos, Regele, 
Naţiunea”. Cu această ocazie poetul Iustin Ilieşiu 
citeşte o poezie închinată lui A.C. CuzafSI. intitulată 
„Bine-aţi venit !’’, pe care o redăm în rândurile ce 
urmează:

V-am aşteptat de-atâta vreme pe-aceste plaiuri de 
durere,
în cari e rob şi azi Românul, - s-aduceţi sfântă 
mângâiere.
Din munţii-nalţi şi până-n şesuri jidanii greu ne strâng 
înjug.
Şi-avutul strămoşesc şi legea şi sângele din noi îl sug ! 
Voi ne-aţi iubitîntotdeauna, ne-aţi ocrotit cu vitejie,

Cu braţeleîn larg deschise, azi vă primim cu bucurie! 
Din mii de piepturi izbucneşte cuvântul nostru oţeiit: 
Bine-aţi venit fruntaşi ai ţării, bine-aţi venit, bine-aţi 
ven it!

Priviţi în colţu-acest de ţară cum se înstăpânesc 
străinii,
Ne fură scumpele ogoare şi-n urma lor cresc numai 
spinii!
Priviţi pe străzi, priviţi pe drumuri, priviţi la fiecare pas, 
Vezi liftele din ţări străine cum şi-au făcut aici popas !

Noi vă iubim precum copiii iubesc cu foc părinţii lo r !
Voi în trecut ne-aţi fost martiri -  nădejdea noastră-n 
viitor!
Vă vom urma ca-ntotdeauna pe căile luminătoare,
Şi să ne-oprească-naintarea, nu-i om născut încă sub 
soare !
Răbdat-am jug şi lanţuri grele şi totuşi înapoi n-am dat, 
în faţa îndârjirii noastre duşmanii s-au cutremurat! 
Nu-s arme să ne înspăimânte, credinţa noastră-i de 
g ran it-
Azi când v-opriţi pe-aceste plaiuri vă spunem: bine aţi 
ven it!

Priviţi, în colţu-acest de ţară jidanii cum se- 
ngrămădesc,
Asemeni hidrelor turbate cu mii de braţe ne pândesc! 
Pe trădători şi pe nemernici îi cântăresc cu bani de- 
argint,
O, Dumnezeule puternic, cum îi mai rabzi pe-acest 
pământ?

Din satele îndepărtate vă-ntâmpină aici poporul 
Şi cărturarii din o raşe-to ţi cei ce-adoră tricolorul, 
Smeriţi să vă asculte vorba, pe mii de braţe să vă 
poarte
Şi credincioşii să stea alături de steagul sfânt, până la 
m oarte!
Azi grănicerii vă aşteaptă cuprinşi de-un dor 
nem ărginit-
Viteji ai ţării noastre vă spunem: bine-aţi venit ![6]

Apoi, delegaţia a fost întâmpinată la poarta 
bisericii de preotul paroh Simion Pop, care a sfinţit 
drapelul LANC din Rodna în cadrul unei solemnităţi 
religioase. Pe urmă drapelul a fost încredinţat 
căpitanului de arcaşi Pamfiliu Cozonac, după care a 
fost ales preşedintele organizaţiei locale în persoana 
lui Pantelimon Pioraş. Manifestarea din Rodna Veche 
s-a încheiat cu un banchet)?].

După terminarea manifestărilor de la Rodna 
Veche delegaţia LANC şi-a reluat drumul spre 
Năsăud. în comuna Maieru, poporul fiind adunat la 
biserică, d-l Cuza (fiind în întârziere) a încredinţat a 
încredinţat preşedinţia comitetului local L.A.N.C. 
părintelui luliu CiorbafBI.

Pe traseul lor spre Năsăud au mai făcut 
popasuri în Feldru, (preotul Emil Ştefănuţ), în Nepos, 
(preotul Gh. Moldovanu şi primarul Dionisie Lupu), în 
Rebrişoara (protopopul Anton Precup).

La Năsăud au fost întâmpinaţi de vătaful 
călăreţilor Găzdac, de vicarul greco-catolic Năşcuţiu, 
fiindu-i aduse mulţumiri de Octavian Mărcuş.

Periplul lor s-a încheiat la Bistriţa unde a fost 
salutat de părintele Liviu Greab precum şi de 
protopopul ortodox de Bistriţa Girigorie Pletosu care I- 
a numit în cuvântul său pe A.C. Cuza „mucenicul ideii 
naţionale”^ ].

în anul 1926 (duminică 25 aprilie) s-au ţinut 
patru mari întruniri în comunele Sângeorzul Român 
(preşedinte Sohorca Iustin), Feldru (preşedinte Emil 
Sângeorzan), Nepos (preşedinte Bota Ioan) şi 
Rebrişoara (preşedinte Mihalca Traian). La aceste 
întruniri au vorbit domnii I.C. Cătuneanu, profesor 
universitar, Titus Mălai, profesor Academia Teologică 
(greco-catolică) dinn Gherla, Octavian Mărcuş, preot- 
profesor şi preşedinte al L.A.N.C. din judeţul Năsăud 
şiAurel EremeiuHOl.

Cum se poate explica acest fenomen straniu, 
amploarea şi diversitatea manifestărilor lui ? Am putea 
constata că, în decursul schimbărilor totale ale 
orizontului ideologic, negarea epocii precedente se 
concentrează asupra câte unei singure persoane care

joacă un rol de paratrăsnet. Astfel a fost şi cazurile 
Nichifor Crainic, Nae lonescu, A.C. Cuza, Octavian 
Goga ş.a. Dar până la urmă Goga a fost salvat în chip 
miraculos, rămânând în primul rând Nichifor Crainic în 
chip de paratrăsnet, iar ceilalţi scufundaţi în beznă 
decât să atragă fulgerele.

După relatările din presa vremii, referitor la 
mişcările naţional-creştine, prezentate în rândurile de 
mai sus, vedem că şi în Ţara Năsăudului această 
mişcare a avut mari ecouri. Sunt părţi ale istoriei pe 
care foarte mulţi dintre noi nu am avut de unde le 
studia şi învăţa, datorită regimului trecut. Nu trebuie să 
omitem faptul că tratarea acestei probleme este 
oarecum ocolită, dar, totuşi trebuie să înţelegem că şi 
aceste fapte fac parte din istoria noastră. Am văzut că 
la această mişcare au aderat intelectuali, preoţi, ţărani 
şi, subiectul fiind spinos, nu trebuie neglijat.

[11 Keith Hitchins, Desăvârşirea naţiunii 
române, în Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith 
Hitchins, Şerban Papacostea, Pompiiiu Teodor, Istoria 
României, Bucureşti: Corint, 2007, p. 352.

\2 [ Ibidem. p. 356.
[3] Caius Bardoşi, A.C.Cuza în Ardeal, în 

„înfrăţirea Românească”, Anul II, nr. 2, 15 noiembrie 
1925, p.1 ş ip .8.

141 Ibidem, p. 8.
151 Ibidem, p. 9.
161 Iustin Ilieşiu, Bine-aţi v e n it!, în „înfrăţirea 

Românească”, Anul II, nr. 3,1 decembrie 1925, p. 1.
[7] „înfrăţirea Românească”, Anul II, nr. 2, 15 

noiembrie 1925, pp. 9-10.
[8] Ibidem, p, 10.
[9] Ibidem, p. 11.
[ 101 Idem. Anul II. nr. 13.1 mai 1926.

Alexandru Daraban

Nota redacţiei (Vilut Cărbune):

Interogaţia autorului -  „Cum se poate explica 
acest fenomen [antisemitismul] straniu, amploarea şi 
diversitatea m anifestărilor lu i ?” -  ne-a îndemnat la o 
recitire mai cu luare aminte a poeziei lui Iustin Ilieşiu.

Parfumul "naţionalist” al epocii răbufnea 
atunci -  şi binecuvântat "ortodox” şi antisemit -  în 
accente similare epocii "păunesciene” de mai târziu. 
De altfel, Iustin Ilieşiu -  poetul în consacrare -  fusese 
nu cu mulţi ani în urmă exmatriculat de la liceul din 
Năsăud: „Eram în primul război mondial. Când a intrat 
România în război în 1916, sufletul meu de român m-a 
împins şi am scris pe zidul liceului „Trăiască România 
Mare!" (Sever Ursa, Iustin Ilieşiu -  poet necunoscut ?, 
Cuibul Visurilor, nr. 3, 2002). Este un paradox istoric 
constatarea că a fost "antimaghiar” în 1916, 
"antisemit” în 1925 şi ”anti-orice” mai apoi, dar în acele 
vremi iustin Ilieşiu "dădea expresie” de fiecare dată 
unui suflet de "bun rom ân”.

-------------------------E p i g r a m a -----------------------

De ziua de naştere (9 februarie) 
a Doamnei Institutoare 

DOINA URSA

Ca Iarna Aspră să le fie doar cu Moina,
Familiei de Dascăli Ursa 
I-urăm s-ajungă Centenară,
Cu Binecuvântată Sursa,
Ce fi-va, sigur, Buna noastră Doamna DOINA,
Pe lunga Cale Temerară!

LA MULŢI ANI!

Esilerva Măiereanu în tandem cu 
Vaier Scridonesi-Călin Bucureşteanu
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La cumpăna dintre AM FOST şi SUNTEM, 
pentru ceea ce AM PUTEA FI, 

cu respectul cuvenit, DOMNULUI SEVER URSA
Domnule profesor, permiteţi-mi să mă 

adresez astfel domniei-voastre şi îngăduiţi-mi să 
îndrăznesc a depăna amintiri care-mi fac viaţa 
frumoasă. îngăduiţi-mi, totodată, să las cuvintele- 
mi să curgă spre a vă mulţumi pentru că aţi apărut 
în calea mea la momentul potrivit deschizându-mi 
ochii şi luminându-mi calea.

Ascult de fiecare dată cu mintea şi 
cu inima, cuvintele meşteşugite şi pline de 
încărcătură miraculos-înălţătoare pe care, din 
adâncurile fiinţei domniei-voastre, fremătând de 
patima iubirii -  a iubirii de grai, a iubirii de neam, a 
iubirii de glie - le rostiţi la întâlnirile Astrei şi în alte 
îm pre jurări asemenea. Sunteţi fiin ţa  care 
molipseşte prin harul, încrederea şi constanţa 
simţirii. De aceea, mă înclin astăzi cu sfială în faţa 
omului care m-a fermecat întâia oară acum 27 de 
ani când, elevă fiind la liceul pedagogic din 
Năsăudul drag mie, am însoţit un grup de colegi 
mai mici din câteva şcoli ale judeţului prin locurile 
unde s-au născut şi au trăit înaintaşii Coşbuc şi 
Rebreanu, ajungând şi pe drumul spre „Cuibul 
Visurilor” . Ei erau copii aleşi, harnici şi disciplinaţi, 
dornici de cunoaştere şi încrezători într-un viitor 
fără aripi frânte. Eu eram elevă-practicantă, timidă 
şi neînsemnată în sinea mea, dar, pentru că 
oamenii m-au privit întotdeauna cu încredere, cu 
timpul a rodit în fiinţa mea siguranţa şi optimismul 
care mă călăuzesc astăzi. Atunci, în 1984, am 
trecut pragul muzeului din Maieru şi am simţit acolo 
visul dând viaţă materiei întru veşnicie.

Am privit fiecare obiect, am cercetat 
fiecare ungher şi am înţeles de ce colegele mele de 
liceu venite de la şcoala din Maieru îmi plăceau atât 
de mult. Aveau feţe luminoase, zâmbetul mereu pe 
buze, iar exemplul bun emana prin toţi porii, cu 
hotărâre şi perseverenţă. Mi s-a desprins o ceaţă 
de pe ochi şi am văzut atunci cum tot trecutul se 
oglindea tăcut în fiecare blid, în fiecare ulcică, în 
fiecare lingură de lemn, în fiecare ştergar, peretar, 
covor şi în fiecare dos de perină... Mi s-au ascuţit 
simţurile şi am perceput duritatea şi căldura, 
deopotrivă, în piatra şlefuită, în lutul modelat şi ars, 
în lemnul cioplit, în cânepa aspră, în pielea tăbăcită 
şi în lâna oilor, scărmănată şi toarsă din caierul 
furcii pe fus... în acel moment, ca o revelaţie, 
războiul nu-mi mai aducea aminte de oroare, 
nimicire şi decadenţă pentru că, metamorfozându- 
se prin cuvânt, ţesea frumosul şi utilul, în nopţile 
iungi ale Postului Mic sau în cele ale Postului Mare, 
sub vraja femeii zămislitoare de prunci, a femeii cu 
numele sfânt Maria, a femeii cu numele de Floare, 
a tuturor femeilor ursite mame, fiice şi devreme, 
neveste de gospodari. Pentru prima oară simţeam 
materia vibrând prin voinţa omului şi renăscând un 
etern românesc. Am intuit cum firul, culoarea şi 
îndemânarea se îmbină, “pe ales”, în forme ce 
descătuşează energiile ancestrale proiectându-le 
spre viitor. în această feerie, la poalele Munţilor 
Rodnei, broboanele de sudoare de pe frunţile 
ţăranilor întregesc tabloul unui plâns de fericire... 
Puterea celui creat după chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu se converteşte în blândeţe când 
animalele se supun, când pământul rodeşte în 
urma brazdei plugului şi când lemnul ia forma 
Crucii sfinte sau a bâtei ciobanului. Creatorul ne-a 
lăsat Nemurirea în spirit, dar noi rătăcim deseori 
Calea. Aşa am pătruns eu atunci taina supremaţiei 
bărbatului şi a miracolului feminin: femeia e 
Universul perechii sale, bărbatul, ea îl călăuzeşte

prin Edenul terestru, iar El, bucurându-se de 
aceasta, îşi asumă datoria de a o apăra şi de a-i 
întreţine flacăra speranţei. Copiii născuţi din 
a c e a s tă  s fâ n tă  d a to r ie  îm p lin ită  s u n t 
recunoaşterea şi răsplata cerească, darul lui 
Dumnezeu. Dumneavoastră, domnule profesor, aţi 
avut privilegiul, înţelepciunea, priceperea şi 
plăcerea de a îndruma astfel de fiinţe minunate, 
poate inspirate de al nostru Rebreanu, poate 
urmând îndem nul şi exemplul a ltor minţi 
luminunate cu care v-aţi întâlnit pe lungul drum al 
formării domniei-voastre, dar, de netăgăduit, cu 
harul apostolatului care a adus mereu încrederea 
în mijlocul deznădejdii neamului nostru.

Prin munca domniei-voastre, de 
colecţionar, s-au regăsit într-un spaţiu restrâns 
tristeţi depăşite, bucurii trecute, ambiţii puse la 
încercare. Aţi redat puterea şi le-aţi risipit 
sentimentul inutilităţii ce i-a copleşit odată cu 
invazia modernismului. Aţi pus la loc de cinste şi 
amintire crâmpeie de suflet şi cioburi de speranţă... 
Aţi adus la un loc Rădăcinile. Oare eraţi convins 
atunci, când acest muzeu prindea contur, că viaţa 
vă va oferi, până la urmă, şi puţină recunoştinţă? 
Puţină mulţumire? E firesc ca toţi să ne dorim asta, 
deşi puţini merităm, şi se întâmplă doar rareori să 
dobândim un crâmpei de fericire antumă. 
Posteritatea aduce, alteori, recunoaşterea a ceea 
ce am fost, dacă am fost, dar, de cele mai multe ori 
se întâmplă să ni se zugrăvească un portret în care 
nu ne-am mai putea recunoaşte.

Aşa cum spuneam, am descoperit 
atunci, în tumultul adolescenţei mele, cuibul de 
valori măierene la care am privit, apoi am ascultat 
şi, în cele din urmă, fireşte, am plecat. Au trecut 
anii, am crescut în minte şi simţire, dar vraja a 
rămas mereu în preajma mea, ca o aură 
protectoare şi înălţătoare. Am îmbrăcat din ce în ce 
mai des costumul popular şi am simţit că-mi vine 
bine, că mă face să simt şi să trăiesc puterea şi 
înţelepciunea celor care l-au creat şi au avut 
bunăvoinţa să mi-l împrumute, pentru că mie nu 
mi-a făcut nimeni, niciodată asemenea straie, din 
motive pe care aş putea să le bănuiesc, dar nu cred 
că vreau să le cunosc. Privindu-mă, bătrânele din 
Romuli, satul meu mic şi frumos de la izvoarele 
Sălăuţei, pătrunzând, poate, taine ascunse sau 
nedesluşite mie, mi-au dăruit din toată inima din 
pânzăturile, poalele, cămeşile, frâmbiile, trăistile şi 
sumanele lor. Doar opincile erau demult rupte sau 
aruncate de către cei mai tineri, zeloşi, dar 
neştiutori. De atunci, eu şi cele două fete ale mele 
purtăm cu plăcere aceste piese unicat în diferite 
ocazii (ce-i drept, puţine încă). Ne bucurăm pentru 
fiecare lacrimă mijită în colţul ochilor bătrânilor din 
sat pentru că sunt lacrimi de fericire, de biruinţă a 
frumosului etern asupra neputinţei anilor mulţi şi 
grei care le-au albit părul şi le-au încetinit paşii. 
Binecuvântările tăcute sau rostite se răsfrâng 
asupra noastră, de fiecare dată, ne luminează 
chipul şi ne dau puterea de a crede astăzi că nu e 
imposibil să sperăm la mai bine pentru un mâine 
care va să vină în calea românilor rătăciţi sub 
zidurile istoriei, la poarta vremurilor.

Am avut şansa să vă reîntâlnesc în 
ultimii ani la diverse evenimente, atât la Maieru, 
locul pe care îl iubiţi atât de mult, cât şi la întâlnirile 
Astrei din Despărţământul Năsăud, alături de mulţi 
alţi oameni deosebiţi, mari la suflet şi sclipitori la 
minte. îmi face o deosebită plăcere să vă privesc şi

am o bucurie imensă când vă ascult. Mă cunoaşteţi 
poate după chip, dar mult prea puţin, “din vedere” 
cum se spune. Totuşi, alături de alte călăuze, cum 
îmi place mie să le spun celor care au însemnat 
pentru mine un pas înainte, sunteţi şi veţi rămâne 
mie un model de om şi carieră. Mi-e ciudă că nu voi 
şti tot ce dumneavoastră aţi acumulat ca intelectual 
al generaţiei căreia îi faceţi cinste şi cu atâta 
uşurinţă transmiteţi prin fiecare discurs. Sunt 
supărată că nu pot atinge eleganţa exprimării pe 
care atât de simplu o stăpâniţi şi o etalaţi. Sunteţi un 
veritabil domn al vremurilor, un patriot niciodată 
depăşit, un om cum puţini mai sunt şi trist, dar 
adevărat, mult mai puţini se vor naşte.

Optimismul care încă nu v-a părăsit e 
ceea ce iubesc cu adevărat la dumneavoastră şi 
preţuiesc această trăire mai mult ca orice. Sunt o 
optimistă incurabilă şi recunosc că rezervele mele 
de speranţă şi nădejde se alimentează şi se 
amplifică din curentul colectiv. Am descoperit în 
dumneavoastră o astfel de sursă magică, 
transcendentală. Poate energia telurică, mirajul 
locurilor, poate înţelepciunea anilor, poate chiar 
Dumnezeu a făcut asta. Tot ce contează e că se 
poate şi că există. Cred, cu tărie, că ceea ce sunteţi 
e mai important decât cine sunteţi şi respectul, 
oricum, vi se cuvine.

Domnule profesor - aşa îmi place să 
mă adresez domniei-voastre -  sunt convinsă că 
instinctul nu mă păcăleşte. Am chiar dovada vie a 
strădaniei şi stăruinţei care nu v-a obosit în timp şi 
care se oglindeşte în caracterele care s-au modelat 
în umbra protectoare a misiunii ce v-aţi asumat-o. 
Cunosc, de câţiva ani buni, un fost elev al şcolii din 
Maieru care, alături de mulţi alţii, cunoscuţi sau nu 
mie, vă face cinste cu adevărat. Nu e un om cu muită 
şcoală pentru că poate viaţa nu l-a răsfăţat sau 
poate pentru că, pur şi simplu, aşa a trebuit să fie. 
Chiar şi aşa, contează că are un respect înnăscut 
pentru omul cu carte şi pentru cultură. Curând, acest 
om va face acolo unde s-a stabilit şi unde a trudit şă- 
şi dezvolte o afacere ceea ce dumneavoastră l-aţi 
învăţat că e bine: un mic muzeu. Are deja o colecţie 
semnificativă de obiecte vechi, specifice zonei. 
Câteva, chiar eu i le-am dăruit, cu aceeaşi bucurie 
cu care mi-au fost mie oferite de către copiii din 
clasa mea, cu sprijinul părinţilor şi bunicilor lor. Sunt 
sigură că se va auzi curând de acest om căruia i-aţi 
marcat atât de plăcut şi serios copilăria. Amintirea 
domniei-voastre o cere şi sunt convinsă că omul o 
merită, prezentului i se cuvine aceasta şi viitorului îi 
va fi de folos, cu siguranţă.

Astăzi, ia vedere şi cu aceeaşi sfială 
mă închin talentului şi dăruirii, de oriunde ar veni ele, 
iar domniei-voastre vă mulţumesc pentru că s-a 
întâmplat să-mi ieşiţi în cale, vă mulţumesc pentru 
că atunci, şi mai apoi, v-aţi descoperit mie şi vă 
mulţumesc, iarăşi, pentru bucuria fiecărei întâlniri 
ulterioare.

Să ne trăiţi ani buni de acum înainte, 
să fiţi îndrumat de acelaşi crez care înnobilează şi 
să continuaţi a ne lumina calea, acum şi veşnic, 
chiar de dincolo, din nefiinţă, pentru că noi, cei care 
încă rătăcim orbecăind, avem nevoie de călăuze 
precum domnia-voastră.

Vă m ulţum esc că sunte ţi, cu 
respectul ce vi se cuvine!

Prof. l.P. Herta Gabriela-Elena
Şcoala Generală Romuli, B-N
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SoCiCoc în ziceri înţeCepte via ta
J

Nu voi da definiţia vieţii în extenso. Nu m-aş încumeta chiar cu dicţionarul în faţă, dacă 
fratele meu Victor, unicul meu frate, n-ar fi trecut de curând Styxul.. .Odihneşte-i, Doamne, sufletul, 
care i-a fost mereu zbuciumat şi întrebător. încă din prima tinereţe eram amândoi cu părere că între 
viaţă şi moarte se dă mereu o luptă continuă.

Chiar după mitologia populară Viaţa rămâne întotdeauna biruitoare în faţa moţii, deşi aceasta 
din urmă neînspăimântă pe mulţi, fiindcă vine din împărăţia întunericului.

Marii gânditori, marii poeţi, cu puţine excepţii, dau câştig de cauză Vieţii. Să le dăm cuvântul 
măcar câtorva,

Coşbuc, de pildă, a definit genial atitudinea pe care trebuie s-o luăm în faţa morţii: „De 
te-întrebi viaţa ce-i,/Aşa se-ntreabă cei mişei/Ce-i buni n-au vreme de gândit /La moarte şi la 
tânguit/Căci plânsu-i de nebuni scornit/ ţ  i de femei/”.

Viaţa este o permanentă luptă cu întunericul şi cu forţele malefice ale acestuia.
Plutarh, vorbind de rostul Vieţii, afirmă pe bună dreptate: „Măsura vieţii omului nu stă în 

lunginea anilor, ci în buna întrebuinţare a ei”. Liviu Rebreanu duce mai departe cugetarea lui Plutarh: 
„Numai în faţa morţii pricepe omul preţul vieţii şi numai primejdiaîi oţeleşte sufletul”.

Modul cel mai nobil de a-ţi trăi Viaţa este de a-l ajuta pe aproapele tău. Marele Einstein: „Doar 
viaţa ce-o trăim pentru alţii este o viaţă ce merită trăită”.

Amândoi am împărtăşit greutăţile unei copilării mereu pândită de tot felul de primejdii şi răutăţi. 
Ne întăream reciproc comentând versurile badrului de ia Hordou. Ridicându-le până în planul trării reale: 
„Viaţa-i datorie grea, / Şi laşii se-ngrozersc de ea,/Să aibă tot, ce-i lasi ai vrea/Pe neluptat”/.

Da, îi dam dreptate şi lui Rabindranath Tagore, indianul: „Viaţa e un dar pe care îl merităm

numai atunci când îl dăruim”.
Tu frate ai meu, erai mai drastic decât mine. Asta ţi se trăgea şi din pregătirea ta de magistrat. îl 

preferai pe Iorga: „E ciudat cum se pot gândi oamenii la moarte când avem atâtea de făcut în viaţă”, scria 
acesta.

Observam împreună cât de fastuoase pot fi unele înmormântări. Societatea te îngroapă frumos, 
după ce tot ea te-a omorât....

Auzeam cum preoţii sau alţi cuvântători reproduceau la capul mortului cunoscutele stihuri ale lui 
Al Vlahuţă: „Nu de moarte mă cutremur, ci de veşnicia ei”, lată încă un îndemn la supravieţuire şi la 
înfruntarea morţii făcut de acelaşi inepuizabil Iorga: „Când mori, nu te uita la întunericul dinainte, ci la 
lumina ce o laşi în urmă. Şi te vei stinge cu zâmbetul pe buze”.

Pesimismul marelui nostru Eminescu în „Lucreafărul” său este copleşitor: „Părând pe veci a 
răsări/Din urmă moartea-l paşte,/Căci toţi se nasc spre a muri/Şi mor spre a se naşte”. Găseam zicerea lui 
Alfred de Musset exultă o nobleţe fără margini: „Uneori numai pierzând pe cei pe care îi iubim, simţim cât ne 
sunt de dragi”. Ne întreceam uneori iubite frate, să găsim noi şi noi locuţiuni în formula cărora intra 
majestatea sa cuvântul „Viaţă”: „Plin de viaţă”, „Fără pic de viaţă”, „Aaduce (pe cineva) în viaţă”, „A trece de 
viaţă”, „Afi între viaţă şi moarte”, „Afi între viţă şi moarte”, „O viaţă de om”, s.a.

în încheiere îl preferăm tot pe badea George, nemuritorul: „O fi viaţa chin răbdat,/Dar una ştiu, că 
ni s-a dat/Ca s-o trăim”.

Iar pentru tine drăgă frate, rostim acest addagio al strămoşilor latini: „Sit tibi terra levisf.

Ioan Delamargină

Maieru -  o frumuseţe de sat
9

Observăm că, de-a lungul timpului, s-au produs 
multe schimbări în viaţa satului românesc, care se 
co n f ru n tă  cu p e r ioade  de c r i ză  d a to ra te  
„moderni tăţ i i ” ,aceasta punându-şi pretutindeni  
amprentele şi câştigând tot mai mult teren. Vom încerca 
să aducem în prim plan imaginea satului românesc ca un 
edificiu primordial în care se mai făureşte istorie, cultură 
şi perenitate.

Datinile şi portul, asemeni credinţei şi graiului, ne 
sunt moştenirea sfântă a strămoşilor, ne sunt omenia şi 
latura bunului simţ, legile nescrise ale acestui pământ 
numit pe drept cuvânt „gură de rai”.

Vom încerca să redăm câteva dintre cele mai de 
suflet citate referitoare la acest „univers primordial” , 
acest „templu” iubit dintotdeauna de Rebreanu, 
localitatea Maieru.

Istoria acestei comune, brăzdată uneori de 
evenimente cumplite, precum şi bogăţia creaţiilor 
folclorice, a datinilor şi obiceiurilor locale sunt doar 
câteva dintre motivele alegerii acestui subiect.

Comuna Maieru, străveche aşezare a Ţării 
Năsăudului, este aşezată în bazinul superior al 
Someşului Mare la jumătatea distanţei dintre localităţile 
Rodna şi Sângeorz-Băi. Aşezare de munte cu un peisaj 
fermecător şi inedit, Maieru este păzit de trei masive 
vulcanice, trei măguri aşezate sub formă de triunghi cu 
baza spre sud: Măgura din Jos, Măgura din Sus (Măgura 
Caselor) şi Măgura Porcului.Toate cele trei depăşesc 
altitudinea de 1000 de metri dominând prin măreţia lor 
peisajul aspru şi totodată dulce al comunei.

Datorită poziţiei geografice precum şi a orientării 
culmilor, acest spaţiu se situează în zona cu climă 
temperat-continentală moderată, supusă unor influenţe 
climatice nord-atlantice.

într-un articol al publicaţiei măierene „Cuibul 
visurilorJ’ profesorul Sever Ursa menţiona:

Clima este mai mult aspră decăt blândă, dacă ne 
gândim că timp de aproape şase luni din an, se menţin 
curenţi de umiditate rece, cu posibile condiţii de răbufnire 
a iernii, a zloatei şi viforniţelor din văgăunile de la poalele 
Ineului cel cu zăpadă eternă ( Sever Ursa, File de 
monografie, în revista Cuibul visurilor, anul I, 1996. nr.
6-7, p.3)

Hotarul comunei se mărgineşte la est cu comuna 
Rodna, spre vest cu oraşul Sîngeorz-Băi, iar spre sud- 
sud-est cu cele două sate: Poiana Ilvei şi Măgura Ilvei.

lată cum vedea Emil Boşca Mălin cel mai frumos şi 
mândru centru românesc din Ţara Cătanelor Negre:

Minunatul peisaj al Maierului era încadrat cu o 
superbă rotondă de munţi gigantici, auriţi de razele 
soarelui ce apunea. Era ceva ireal de frumos, o cunună 
uriaşă, ce se săruta cu un cerverde-gălbui, ia r în mijlocul 
ei o droaie de căsuţe, mici cutii de chibrituri, îşi ţesea din 
fuioare de fum albăstriu velinţa sub care va dormi în 
noaptea ce se apropia.

într-adevăr, Maieru e o frumuseţe de sat. Deasupra 
satului străjuiau nişte munţi minunaţi: Muncelul, cu brazii 
lu i mânioşi, nu verzi, ci de un albastru întunecos, 
înfiorător, lângă Muncel Măgura Porcului, a lu i Porc

împărat -  aşa îmi spunea moş Oprea -  cu straturile 
zînelor; Măgura Mare, un glob verde, gigantic, căzut din 
cer cu cele două mameloane gemene dinspre Rodna, toţi 
aceşti munţi parcă sunt prinşi în horă în ju ru l satului, doar 
Someşul îi străjuieşte în hora lor, ca o dungă de argint ce- 
şi împrumută sclipirea de la luna plină din înaltul boitei 
cereşti. (Emil Boşca-Mălin, Spicuiri din trecutul unui sat 
grăniceresc, ed.Asociaţia Scriitorilor şi Gazetarilor 
Năsăudeni, Bucureşti, 1945, p.90-91)

Comuna Maieru la începutul secolului XX era văzută 
de Nicolae Iorga astfel:

Satul următor se cheamă Maierii. Era odată Maierii 
Rodnei celei vechi, care se întindea mult mai departe. 
Acum e o grămăjoară de căsuţe, având în frunte o

Maieru 2011(foto Gyorgy Maria)

cârciumă unde se petrece mult,bine şi foarte zgomotos, 
pentru că crâşmarul e şi el român şi lumea vine bucuros 
la el. (Nicolae Iorga, Neamul românesc în Ardeal şi 
Ungaria, Bucureşti, 1906, voi.II, p.531)

Despre numele comunei părerile istoricilor şi 
lingviştilor sunt diferite; părintele Ştefan Buzilă în 
lucrarea sa „Monografia comunei Sâniosif (1910) spune: 

Maieru a fost la origine măieriştea, rusticum 
praedium, moşie feudală, alodiul Rodnei;(Ştefan Buzilă, 
Monografia comunei Poiana, Bistriţa, 1910, p.6-8 ) 
Nicolae Drăganu în „Toponimie şi istorie” (1928) spune 
că numele localităţii Maieru vine din săsescul vechi 
Majer, Maier, având în vedere că şi ungurescul M ajor 
este de origine germană. (Nicolae Drăganu, Toponimie şi 
istorie, Cluj, 1928, p. 115-116)

Nicolae Iorga afirma:
Maier-ein, cuvînt de origine germană,înseamnă 

cingătoare de verdeaţă,iar româneşte i s-a zis Maieri 
(Maierii Rodnei). Cine stătea aici era maieran. (Nicolae 
Iorga, Pagini alese din însemnările de călătorie prin 
Ardeal şi Banat, ed.Minerva, Bucureşti, 1977, vol.l, 
p.91-92,138-139, voi.II, p.55,58-59)

Rebreanu a sacralizat acest sat, devenind pentru el 
centrul universului, locul unde a gustat neastâmpărul 
copilăriei şi primele plăceri ale slovei tipărite. Dealurile şi 
râpele din imediata apropiere a Someşului au fost martori

ai copilăriei sale fără griji. Tot aici îl încearcă primii fiori ai 
iubirii şi face nenumărate năzbâtii alături de alţi tovarăşi 
dejoacă.

Maieru rămâne izvorul său de putere, Rebreanu 
evocând într-o primă versiune a romanului „Ion” amintirile 
sale: Şi totuşi petrecerea de la horă, scandalul, cheful de 
la cârciumă, bătaia dintre flăcăi şi toate amănuntele 
celelalte, deşi plasate în Pripas, în sufletul meu trăiau ca 
întâmplate în alt sat, în satul primei mele copilării. (Liviu 
Rebreanu, Mărturisiri, în Jurnal, I, p.309)

Terminologia locală şi graiul şi-au pus amprenta 
asupra nuvelelorlui Rebreanu. El însuşi mărturisea:

Acesta este satul copilăriei mele, dintre oamenii 
aceştia am luat toate personajele rustice din literatura 
mea. Unora le-am pus o mână, altora le-am tăiat un 
picior, i-am împătimit pe unii, i-am făcut să cugete pe alţii 
şi oriunde i-am plasat în cărţile mele, tot din Maierul 
Năsăudului i-am luat. (Cf. Tudor Muşatescu, Cu d-l Liviu 
Rebreanu despre el şi despre a lţii, în Rampa, XIII, 
nr.3232,29oetombrie1928)

Rebreanu se întorcea la Maieru ori de câte ori 
reuşea să se smulgă obligaţiilor, hărţuielilor în 
păienjenişul cărora fusese prins nu o singură dată în 
viaţă.

Când am poposit în Maieru era primăvară beată, 
mustul clocotitor al sevelor fierbea desimea verde. 
Departe, peste marginile vederii, stâncăriile încremenite 
vegheau adevărate dureri pietrificate, înfruntând timpul şi 
rostogolirea anotimpurilor. Maieru ne întâmpina în 
zăpadă de cireş...Din acest rai de fân a pornit în lume 
Rebreanu. (Adrian Dinu Rachieru, Pe urmele lui Liviu 
Rebreanu, ed. SportTurism, Bucure;ti, 1986, p. 15)

în poeziile lui Iustin llieşiu, expresive sunt tablourile 
de natură cu care încep, ele creând cadrul desfăşurării 
lirice ulterioare, adevărate minipasteluri care conferă 
stării lirice a poetului adevărate fundaluri pe care îşi cântă 
dorurile sale:

„Peste satul mic de munte noaptea se aşterne- 
albastră.

Cerne luna prin prin dumbravă străluciri de 
mărgărint,

Luna albă de argint
Lângă casa dăscăliţei lung priveşte pe fereastră. ”
Nu puteam încheia această modestă dezbatere 

decât cu unele dintre cele mai frumoase versuri în care 
natura este imaginată nu numai ca decor al stărilor 
sufleteşti, ea este părtaşă a suferinţei, aliat al acestor 
stări sufleteşti, participând prin elementele sale la 
durerea poetului:

Jn seara-aceasta mohorâtă 
Aş vrea să fiu la mine-n sat,
Căci tot mai trist suspină vântul 
Prin teii ce s-au scuturat.

Să stau la geamul din grădină 
Cu frunze moarte pe cărări,
Căci geme codrul prins de neguri 
Şi corbii croncănesc în zări.

Prof. Maria Gyorgy
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C i v i c a

închipuie-mi 
singurătăţii tale 
ca o minune,

ca o lumină
care coboară-n suflet,
care apune,

ca o furtună
care se zbate-n larguri
în lanţ de spume.

***

e doar tristeţea 
ce tremură în frunze 
seară de seară

e doar târziul 
ce arde în ferestre 
lumini de ceară

e doar viaţa 
ce trece netrăită 
vară de vară

te-am dorit 
spumă a mării 
pe trupul meu secat

te-am sorbit 
cu roua serii 
pentru gândul curat

te-am iubit 
îmbrăţişare a verii... 
te-am aşteptat

***

dar dacă 
păsările îşi torc 
zborul spre infinit

dar dacă 
nopţile îşi dorm 
visele la infinit?

dar dacă
trupurile îşi cresc 
îmbrăţişarea la infinit

mi-ai tulburat apele- 
dragoste cu adresă 
greşită

mi-ai rănit mâinile- 
trandafiri cu grădină 
părăsită

ne-ai unit sufletele- 
soartă cu inimă 
suferindă

Cornea Popa

Starea prezentă

Nici să mă-ntristez nu mai am putere.
Sunt ca o colibă veche de munte, 
părăsită.
Printre ploile dezlănţuite, 
păsările guralive asurzesc adâncul apelor, 
iar peştii, care nu mai sunt muţi, 
asurzesc cerul.
Daţi-mi un strop de speranţă,
căci în sufletul meu prăbuşit nu mai găsesc.
Oare toţi suntem vinovaţi 
de predicile falşilor apostoli?
Am vrut să renaştem, 
dar sub ploile de lacrimi, 
nu mai putem deschide 
ferestrele putrede ale sufletului.
Oare suntem condamnaţi la neputinţă?

Vaier Pop

Debut
Aripile nopţii şi razele zilei

Noaptea este ca o muză.
Misterul o face şi mai sumbră.
Dupa o zi însorită şi zgomotoasă,
Se aşterne noaptea cea tăcută.
Ziua şi noaptea.
Au fiecare o regină,
Ziua cea plină de speranţe, unde soarele grandios 
răsare
Privind sfera aurie , ce renaşte din noapte
Este asemenea Păsării Pheonix ce renaşte din cenuşă.
Noaptea este melancolică, magică şi sumbră.
Luna , regina nopţii, ce luminează până-n zare.
Toate au o semnificaţie,
Toate au o importaţă.
Trebuie doar să ştii să le descoperi, pe rând vor 
apărea fiecare.

Bianca Filipoiu, clasa a Vll-a 
S. G. "Florian Porcius", Rodna

Cărării de pe deal...

Să sar peste mine şi umbră, 
gândurile toate troienească-mi uitarea;
Florile de gheaţă peste geamuri umblă, 
cu uimire sfântă să-mi coase cărarea.

Stele împrăştiate peste sat, 
vibrează sufletul în armonie,
Râsul din ochi ca pomul scuturat, 
clipele albastre cu poteci mă-mbie.

Cărării de pe deal îi voi spune visul, 
când valul se destramă pe mare;
Umbra de nor restrânsă întrânsul 
creşte setea unui grunz de sare.

Sări-voi peste umbra pământului arat, 
zbor de păsări odihnesacă în mine;
Urmă de picior să fiu peste sat, 
talangă uimită la gâtul unei stâne.

Să cânt cu ochii dilataţi de uimire 
un cer răsfrânt în limpezime;
Arvună veşnică în prag de bucurie, 
nu mă rătăci, Doamne, pe drumuri străine.

Te-aştept precum în pruncie Crăciunul, 
cu păsări la fereastră trimise de tine;
Sări-voi peste umbră când maroneşte alunul, 
toamna îmi coace grija unei stâne.

Să cânt cu ochii dilataţi de uimire 
un cer pătruns de limpezime;
Arvună veşnică în prag de bucurie, 
nu mă rătăci, Doamne, pe drumuri străine.

Te-aştept precum în pruncie Crăciunul, 
cu păsări la fereastră cântate de tine;
Sări-voi peste umbră când maroneşte alunul, 
toamna să-ntomneze în gândul care vine.

Sandu Al. Raţiu

Ecouri de la Balul bobocilor

Uneori

Uneori cred că seceta din sufletul meu n-are 
sfarşire.
Alteori parcă simt că ploile aduc inundaţii fertile. 
Uneori cred că oamenii sunt harnici ca nişte 
furnici.
Alteori am impresia ca sunt nişte uriaşi trişti. 
Uneori cred că vântul aduce furtuna abia 
aşteptată.
Alteori simt că starea de calm e periclitată. 
Uneori cred că ceea ce am nu-i de dorit.
Alteori simt că pot da lumii mult mai mult. 
Uneori cred că am nesimţire.
Alteori pot oferi mai multă iubire.
Uneori simt că ziua prea lungă m-apasă.
Alteori cred că noaptea-i prea luminoasă.
Uneori aglomeraţia mă linişteşte.
Alteori am nevoie de multă singurătate.
Uneori când râd simt că inima-mi întinereşte. 
Alteori când plâng mă descarc de tristeţe.
Uneori am curiozităţi de mireasă.
Alteori indiferenţa-i la ea acasă.
Uneori când plec undeva mă simt ca prins în lesă 
Alteori vreau să fug mai repede de acasă.
Uneori parcă simt că voi muri subit.
Alteori cred că din nou m-am născut 
Raţiu
Alteori când plâng mă descarc de tristeţe.
Uneori am curiozităţi de mireasă.
Alteori indiferenţa-i la ea acasă.
Uneori când plec undeva mă simt ca prins în lesă 
Alteori vreau să fug mai repede de acasă.
Uneori parcă simt că voi muri subit.
Alteori cred că din nou m-am născut

Vaier Pop

Destăinuire

Eu plâng în gând şi gândul plânge cu mine,
Tu unde eşti femeie cu chip de smarald 
Ah, fuge clipa şi viaţa se trece în neştire,
Să te ajung eu nu pot, sa te pierd e-n zadar.

Eu râd în vis şi visul râde cu mine 
De mână ne ţinem, naivi şi sprinţari 
Prin ierburi de foc, arzând de iubire,
Ne stingem iubito aşa cum se sting luceferii mari 
Căzuţi din amurguri senine.

Eu te caut în eul meu abătut şi inert,
Eşti o umbră care fuge mai mereu, mai alert, 
Ticăie ceasul, ticăie inima,
Călugări de ceaţă îmbrăcaţi în mătănii, 
Prosternaţi la pământ imi cer sa te iert.

Te-am iertat şi te iert
Căci în acest inconfundabil concert
Al chitarelor, lirelor

Suntem atât de frumoşi,
De splendizi, de superbi,
Suntem totul şi tot contopiţi în a vieţii fărâmă 
Ca un basm unde eu sunt un prinţ 
Tu o femeie divina,
Doi zei rătăciţi readuşi la lumina 
In timpul de apoi.

Vasilichi Gigu Vasile
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Primăvara
Primavara da târcoale 
Pe la noi, prin sat, 
larzapadalocîiface,
Parca s-a speriat.

Ghioceii cei plăpânzi 
îsi arata capusorul 
Prin zapada cristalina,
Strălucitoare si fina.

Lor nu le pasa ca e frig,
Ei vor sa nevesteasca 
Ca Primavara în curând 
La noi o sa soseasca.

Candale Vasile-Danut, clasa a V-a A

Primăvara a sosit
Primavara a sosit! 
Floricelele-au venit!
Ghioceii o anunţa,
Mii de pasari îi ajuta, 
Copilaşii îi întâmpina,
Pe câmpii strălucitoare, 
Printre râuri urlatoare,
Si prin sălcii,de asemenea, 
Peste tot mai umbla vestea. 
Pasari mari si mici,
Copilaşi umbla pe-aici, 
Copăcei plini de vigoare, 
Sunt iar luminaţi de soare! 
Toti le spunem bun venit, 
Primavara a sosit!

împăratul cuvintelor 
este cuvântul

Cuvântul e cel ce ne ajută să vorbim,iar în 
biblie scrie: „La început a fost cuvântul”.El ne 
încântă,alteori e invers, dar fără el,n-am putea 
vorbi.

La şcoală e o linişte desăvârşită.Pe tablă 
a rămas scris la ce ne ajută cuvintele,deşi în 
restul clasei era curat.Acolo scria:Cuvintele ne 
ajută la vorbire,să ne exprimăm şi la tot ce ţine 
de vorbit.

Cuvintele au prins formă şi au început să 
aleagă un preşedinte.

-Să alegem cuvântul Educatoare sau 
Învăţătoareîspune cuvântul Elev.

-Nu!E mai bine cuvântul Şcoalăîstrigă 
cuvântul Iubire.

-Sunt de acordîintervine cuvântul 
Afecţiune.

-Nu e bine ! Să alegem cuvântul Bâtă sau 
Răutate! strigă cuvântul Neastâmpărat.

-Ştiţi care e cel mai iubit cuvânt? îi linişti 
cuvântul Pace. Familie ,Casă sau Mamă!

-Are dreptate.Să alegem cuvântul mamă ! 
strigară cuvintele Frate şi Copil.

Cuvântul mamă a fost ales.Era cel mai 
co lo ra t, mai vese l, mai drăguţ şi mai duios 
cuvânt.

Cretu Aurelia, cl. a V-a A

Ziua de naştere sau aniversarea acestei zi(e
Anivesarea zilelor de naştere a unei persoane, îndeosebi a unui copil, este celebrată în cadrul unei 

petreceri, cu oferire de daruri, nu este nici pe departe, un bilanţ al anilor şi anului trecut, o bucurie a unor 
realizări sau nerealizări în cazul adulţilor. Este o practică nebiblică. Biblia, care dă răspunsuri 
nenumăratelor probleme ale omului, conţine doar două referiri. Gen. 40.20-22 „în a treia zi s-a întâmplat 
că era ziua de naştere a faraonului, şi el a dat o serbare. El l-a restabilit deci în postul său de paharnic pe 
şeful paharnicilor, dar pe şeful brutarilor l-a spânzurat.” Mat. 14.6-10 „Pe când se celebra ziua de naştere a 
lui Irod, fiica Irodiadei a dansat şi lui Irod i-a plăcut atât de mult încât i-a promis sub jurământ că îi va da 
orice îi va cere. Atunci, instigată de mama ei, ea a zis « dă-mi, aici pe tavă, capul lui Ioan Botezătorul ». El a 
trimis să-l decapiteze pe Ioan în temniţă.” „Evreii de mai târziu priveau celebrarea zilelor de naştere drept 
un element al închinării idolatre, concepţie confirmată de ritualurilor asociate cu aceste zile” -  afirmă 
Dicţionarul Biblic Englez, Londra, 1874. Diversele obiceuiri şi practici care însoţesc zile de naştere au o 
lungă istorie. Originile lor ţin de domeniul mistico-magicului (vezi „Absidele tăcerii", cap. 2 de Sandu Al. 
Raţiu, Ed. Grinta, Cluj, 2008). Obiceiul oferirii de daruri, aprinderea lumânărilor sau sfeşnicilorînsemna în 
antichitate, ocrotirea sărbătoritului de demoni. Până în sec. 4, creştinismul respingea celebrarea zilelor de 
naştere, considerată un obicei păgân -  scrie periodicul german Zeifung din 1981. Grecii susţineau că cine 
are un spirit ocrotitor, acest spirit are o relaţie mistică cu zeul în a cărei zi de naştere s-a născut sărbătoritul. 
Romanii, preluând de la greci, susţineau aceeaşi idee. Relaţia dintre spiritul sărbătorit şi a zeului sau 
îngerului păzitor, s-a înrădăcinat. Obiceiul lumânărilor aprinse înfipte în tort au practicat-o grecii. 
Lumânările aprinse în tort au putere mitico-magică, cu rol în împlinirea dorinţelor. Aceste lumânări 
reprezintă “sacrificiul adus” sărbătoritului, făcând trimitere la sacrificiile şi jertfele ritualice aduse zeului în 
precreştinism. Felicitările şi urările, totdeauna de bine, au conotaţie magică pentru că sărbătoritul, în acea 
zi, este mai aproape de lumea spiritelor. Dumnezeu fiind numai bine, deci mai aproape de dumnezeire şi 
îngerii cei buni, şi pentru că o aniversare de reuniune ori se face în doi sau sunt sunt create reuniunile de 
familie şi cu prietenii. La aceste reuniuni se bea, se mănâncă, este voie bună, este timpul când mesenii îşi 
doresc sau ar trebui să-şi dorească binele unii altora, precum giăsuieşte Ecleziastul 3.12,13. „Nu există 
nimic mai bun pentru ei decât să se bucure şi să facă binele în timpul vieţii lor; şi de asemenea, că orice om 
să mănânce şi să bea şi să vadă binele pentru toată munca sa aspră. Este darul lui Dumnezeu”. Dacă 
Vechiul Testamanet este pedagogul Noului Testament, să vedem ce părere este în Legea Nouă: 1 Cor. 
10,27 şi 31: „Dacă cineva vă cheamă pe voi la masă şi voiţi să vă duceţi, mânca îi orice vă este pus înainte, 
fără să întrebaţi nimic, de aceea, ori de mâncaţi, ori de beţi, ori altceva de faceţi toate spre slava lui 
Dumnezeu să le faceţi”.

Sandu Al. Ratiu
9

Vara

E o zi de vară. Greierii cântă, furnicile 
muncesc,copiii alergă,iargospodarii muncesc.

Un copil,pe nume Dorin,se oprise într-o 
zi,spunând:

-Ce e asta?
-Sunt o furnicuţă!Muncesc,pentru iarna ce-o 

să vie!
-Aşa devreme?

Aşa e eaîspuse un greiere.
-Dar tu cum eşti?Eşti doar leneş!Nu eşti mai 

bun ca mine!
-încetaţi! Nu vă mai certaţi!Să privim cum se 

întoarce primăvara!
-Fiu! meu are dreptate!spuse tatăl lui 

Dorin.Vara e doar trei luni!Să ne bucurăm de ea!
Păsările zburau,prin căldura soarelui 

roşiatic,care altădată era palid.
Greierii cântau de răsunau grădinile.Florile 

înmiresmau aerul dulce,şi colorau priveliştea care 
nu demult era albă.

După o vreme, vara se instaurse definitiv.

Cretu Aurelia, cl. a V-a Aj 1

Iarna

Primavara a sosit 
Cu multă bucurie,

Toată zăpada s-a risipit 
Şi-acum e multă gălăgie.

Copiii au ieşit prin sat 
Şi au uitat de învăţat,
Se joacă toată ziua, 

în sat domină gălăgia.

Andronesi loana-Claudia, cl. a V-a A

Rugă şi Speranţă
Doamne lisuse Ceresc,
Ascultă-mi rugăciunea 
Şi săvârşeşte minunea:
Redă-mi Sănătatea!

Am colindat prin spitale 
Dar toate mi-au fost în zadar.
Je rog, Doamne, 
în faţa Sfântului Altar,
Redă-mi Sănătatea!

Din suferinţă şi necaz 
îmi curg lacrimi pe obraz 
Căci din grea durerea mea 
Numai Tu mă poţi salva.

Mulţi bolnavi ai vindecat,
Mulţi flămânzi ai săturat,
Fie-Ţi numele în veci 
Slăvit şi binecuvântat!

Ajută-mă, Domnul meu,
Ajută-m-acum la greu.
Nu voi înceta să sper 
Şi cu umilinţă-Ţi cer,
Prea bunule Dumnezeu,
Şi Te voi slăvi mereu:
Redă-mi Sănătatea!

Dana Andronesi, cls. a-XII-a
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O tânără măiereancă în Afganistan

f T o jJ i  c a  
A n d ro n e s i

Ar fi nedrept să 
condamnăm generaţiile [~i~r 
tinere la modul global, 
nediferenţiat, învinuind-le 
de câte şi mai câte, mai 
ales de imoralitate şi lene, 
de lipsă de patriotism.

Nu ducem lipsă de 
tineri cu care s-ar mândri 
orice ţară din lume. Dacă ne 
gândim bine, Ţara pe care 
ne-au lăsat-o străbunii 
înaintaşi este dusă mai 
d e p a rte  şi de um erii 
puternici ai generaţiilor 
tinere. Asta este şansa 
fo r ţe i şi c o n t in u ită ţ i i  
noastre . In te lig en ţa  şi 
talentele tinere vor răzbi 
întotdeauna. Să nu ne 
pierdem nădejdea.

într-adevăr, e greu de stăvilit exodul multor 
tineri către occident. Să ne întrebăm dacă noi 
educatorii şi ceilalţi „responsabili” cu prezentul şi 
viitorul naţiei, dacă am făcut şi facem tot ce se 
poate spre a stăvili această uriaşă risipă de 
energie?

Un destin aparte pare să aibă şi tânăra 
Florica Andronesi, fiică a “Cuibului Visurilor”, care 
face parte din vestitul Batalion 812 “Şoimii 
Carpaţilor” din Bistriţa, întors de curând din 
Afganistan, după peste 6 luni de veghe şi 
încordare în îndeplinirea cu brio a misiunii 
încredinţate. Florica a dat dovadă de un curaj şi o 
dârzenie tipic măiereană, vecină fiind cu casa în 
care s-a născut marea atletă Maria Cioncan... 
Florica era singura fată din batalionul bistriţean 
care a luat parte la misiunea din Afganistan.

Dar s-o lăsăm pe luptătoarea noastră să-şi 
depene câteva gânduri:

“M-am născut în data de 15 august 1990, în 
comuna Maieru, judeţul Bistriţa-Năsăud, din 
părinţi gospodari Dumitru şi Floarea. Am început 
şcoala primară în anul 1996, având ca învăţătoare

I— | pe D-na Vera Bureacă apoi, ca 
Q  J diriginte în gimnaziu pe dl. profesor 

Ovidiu Roman, după gimnaziu 
(2000-2004), am urmat Liceul 
Economic din Maieru, diriginte dl 
prof. Al. Pui. Le mulţumesc la toţi din 
inimă. Urmez în prezent Facultatea 
de Drept şi Administraţie Publică din 
Bistriţa.

Suntem patru fete surori 
(Cornelia, eu, Dana şi Ancuţa). Eu şi 
Dana am făcut parte din cercul 
„Prietenii muzeului”(dl. prof. Sever 
Ursa). Fiind amândouă foarte 
harnice şi fiindcă lucram foarte 
repede, colegii ne-au dat câte un 
supra-nume de răsfăţ: “Furnicuta” şi 

H  „Albinuţa".
După terminarea liceului, 

fiind atrasă de haina militară, şi de 
partea frumoasă care se vedea din exterior, 
precum şi ordinea şi disciplina militară. Cu mari 
eforturi depuse şi cu ajutorul lui Dumnezeu, am 
reuşit să intru în acest sistem militar mult dorit.

în prealabil, am urmat un curs de 4 luni la 
Caracal, învăţând esenţialul. La Caracal am fost 
înscrişi 628 de militari, dintre 
care 28 m ilita ri-fem ei. La 
terminarea cu succes a acestui 
curs am primit gradul de soldat.
Am venit la Bistriţa, unde domnii 
comandanţi m-au încadrat pe 
funcţia de lunetist.

Am participat ia multe 
concursuri sportive militare: 
orientare, pentatlon, duel de 
foc, patrulă, judo, unde am 
obţinut rezultate foarte bune. La 
judo mi s-a conferit Medalia de 
Aur, locul I pe Ministerul Apărării 
Naţionale, categoria 52 kg. în 
urma acestui succes am fost 
avansată la gradul de fruntaş.

Am ales să particip la

misiuni internaţionale, fiind dornică de adrenalină şi 
experienţă în acelaşi timp. Pregătirea dinaintea 
plecării în Afganistan a fost şi mai grea: timp de 3 luni 
şi o săptămână pe Dealul Cocoşului, poligon la 
Livezile, precum şi la Cincu. După pregătirea din 
ţară am continuat pregătirea în Germania pentru 
perfecţionare. Am plecat câte 30 de oameni de la 
fiecare companie. Am fost şi eu selecţionată. La trei 
săptămâni după ce ne-am întors din Germania, 
unde am stat două săptămâni, am zburat, în sfârşit, 
către Afganistan. Ne-am plasat într-un teatru de 
operaţii unde pericolele pândeau la fiecare pas. 
Sarăcia şi analfabetismul apăsau greu asupra 
întregii populaţii. M-a impresionat până la lacrimi 
viaţa afganilor, precum şi răutatea talibanilor.

în tot acest timp de şase luni şi două 
săptămâni am învăţat multe. Aproape două luni am 
lucrat şi la bucătărie. După ce am ieşit de la 
bucătărie, am făcut pază şi patrule. La sfârşitul 
misiunii, domnii comandanţi m-au avansat la gradul 
de caporal şi m-au felicitat, alături de alţi colegi, 
pentru eforturile depuse şi mi s-a conferit Medalia 
NATO I.S.A.F., împreună cu o Diplomă, dându-ni-se 
încurajări pentru o carieră înaltă.

Pe viitor vreau să avansez, să merg la 
examene şi cursuri, să-mi termin cu bine facultatea.

A ş t e p t  cu  n e r ă b d a r e  
următoarea misiune pe care o va avea 
bravul nostru Batalion 812 “Şoimii 
Carpaţilor”.

Pentru tineretul din Maieru şi 
nu numai, întreaga comportare a 
Floricăi Andronesi rămâne un exemplu 
bun de urmat, un act de patriotism 
curat, dătător de nădejdi noi, o pildă vie 
de curaj.

Nu ne rămâne decât să-ţi 
mulţumim dragă Florica şi să te 
felicităm din inimă pentru demnitatea şi 
cutezanţa, modestia şi abnegaţia cu 
care îţi zideşti cu credinţă viitorul.

Prof. Sever Ursa

A a u * L Pledoarie pentru prietenie
în amintirea bunului şi adevăratului meu p rie ten , Prof.Hordoan Ionel

Unii sceptici spun ca :”Un prieten adevarat, dar cu adevarat bun, e 
acela pe care il cauţi in zadar.” .

Totuşi prietenia a fost conşiderata,pe drept cuvânt, cel mai frumos şi 
mai nobil sentiment care impodobeşte existenţa umana.

Prietenia dintre doi oameni se bazeza in primul rând pe comunicarea 
ideala de idei,atitudini şi sentimente. Prietenia adevarata dintre doua fiinţe 
umane poate ajunge pâna la confunadrea perfecta a modului lor propriu de a 
gândi şi a acţiona în anumite imprejurari date.

Cea mai de seama virtute a prieteniei e egalitatea.
Spunea Aristotel ca :”Prietenia e un singur suflet in doua trupuri.” şi 

„Prietenul e un al doilea EU."Prieten ne este acela care corespunde intrutotul 
comportamentul nostru uman şi social.

Aşa cum era nevoie de elementele primordiale care-i asigura viata 
omul are nevoie de un suflet apropiat,de un semen al sau in care sa se 
regasesca pe sine,careia sa i se confeseze,sa îi ceara sfatul şi sprijinul,pe care 
sa il simtă permanent alaturi,partaş in aceaşi masura,la bucurie şi la durere.Tot 
Aristotel considera ca :”Prietenia este pentru viata lucrul cel mai necesar.” şi 
ca „Nimeni nu poate trai fara prieteni, chiar daca ar stapani toate bucuriile 
lumii. ”

Adevarata prietenie presupune dărurie reciproca, devotament 
necondiţionat, dezinteres fara de profitul strict personal.Pe prieten il iubeşti 
fara nici un gând ascuns,meschin,fara ideea preconceputa de a fi răsplătiţi 
pentru afecţiunea pe care i-o acordam,fara a pretinde recunoştinţa pentru un 
serviciu făcut. Prietenia din inters nu dureaza,e clădită fals,ş ubred.

Iubirea se poate naşte spontan,uneori fulgerător,pe când prietenia se

formeaza cu timpul ,prin practica lucrurilor,printr-o lunga frecventare ,printr-o 
cunoaştere reciproca, treptata, temeinica şi indistructibila. Egalitatea dintre 
prieteni se bazeza pe sinceritate şi loialitate,pe modestie şi echitate.

Nimic nu e străin prieteniei,decât aroganta superiorităţii unuia faţa de 
celalalt.Nobleţea şi farmecul unei prietenii constau in anularea deosebirilor 
determinate de gradul de cultura,sau poziţia sociala.

Daca un prieten a urcat pe o treapta superioara,pe deplin meritata,in 
complexul vieţii sociale,nu trbeuie sa-şi renege noul prieten,sa-i provoace 
sentimenuljignirilor,al inferiorităţii,al umilirii.

Cu atât va fi mai frumoasa prietenia cu cât cel situat pe o treapta 
superioara va şti sa fie egal cu acel prieten,la fel de sincer şi fidel,purtandu-şi 
raspunderea superiorităţii fara ostentaţie,cu simplitate şi modestie.La rândul 
sau celalalt n-ar mai putea fi un adevarat prieten daca ar face cea mai mica 
concesie invidiei,rivalitaţii,complexului de inferioritate,ci sa-l inconjoare cu 
dragoste şi sa se bucure de o potriva cu el.

Petrarca spunea ca:”Alegerea prietenilor reprezintă o adevarata arta. 
"Evident ca nu putem fi prieteni cu oricine.Atunci cand păşim la intemeiarea 
unei prietenii sa meditam bine,sa facem o selecţie riguroasa in funcţie de 
corespondenţele pe care le putem stabili reciproc,de dispensabilitatea 
manifestata pentru egalitate,virtute adevarata.Uneori o alegere greşita poate 
fi cauza unei mari nenoriciri,pentru ca falsul prieten,prin atitudinea iui 
duplicitara,e mai primejdios decât duşmanul declarat.

Un prieten adevarat e un câştig preţios la vieţiiSNu trebuie sa ni-l 
apropiem cu uşurinţa dar odata câştigat,se cuvine sa-l păstrăm cu grija.

Nelu I. Vranau
-continuare în pag. 9 -
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(parcuC ‘Naţionaf 1Munţii <Rodnei
Parcul Naţional Munţii Rodnei este situat în 
Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali, 
cu n o scu tă  sub d e n u m ire a  de C a rp a ţii 
Maramureşului şi ai Bucovinei, pe teritoriul 
judeţelor Bistriţa-Năsaud, Maramureş şi 
Suceava.

Creasta Ineului-vedere de pe 
vârful Ineu (Fotografie: Ioan Croitor)

Preocupări pentru desemnarea ariilor 
protejate în Munţii Rodnei există începând din 
anul 1932, când a fost înfinţată Rezervaţia 
Ştinţifică Pietrosul Rodnei (182 ha), iar în anul 
1979 aceasta a fost declarată Rezervaţie a 
Biosferei. în anul 2000 a fost înfinţat Parcul 
Naţional Munţii Rodnei, care este arie naturală 
protejată de interes naţional şi internaţional. în 
prezent parcul are o suprafaţă de 46.400 ha. Ce 
i-a motivat pe aceşti oameni să-şi dorească un 
Parc Naţional în Munţii Rodnei? Formele de 
relief, înălţimea, masivitatea, tipurile de roci, 
marea bogăţie flo ris tică  şi faun istică  cu 
numeroase endemisme şi relicte glaciare, 
peisajele unice, dar şi impactul antopic tot mai 
distructiv. Toate acestea au constituit motivele 
pentru care s-au pus bazele acestui proiect.

Masivul Rodnei apare sub forma unui

horst alcătuit din şisturi cristaline, delimitat de 
două falii: Rodnei (în sud) şi Dragoş Vodă (în 
nord). Şisturile cristaline intră în alcătuirea a 
trei pânze: seria de Bretila, de Repedea şi de 
Rebra. Acestea au avut o rezistenţă la 
eroziune mai mare, fapt explicat prin 
altimetrie: Pietrosul Rodnei 2303 m, Ineu 
2279 m, Ineuţ 2222 m, Laptelui 2172 m. Rocile 
sedimentare ce înconjoară masivul sunt: 
marne, gresii, conglomerate, argile şi calcare.

Impactul gheţarilor cuaternari a fost 
destul de evident. Aceştia au contribuit la 
formarea reliefului glaciar, cu numeroase forme 
care înfrumuseţează peisajul (circuri, văi, lacuri 
glaciare, custuri, ace, turnuri, piscuri, nişe 
nivale). Există 23 de lacuri glaciare, mai 
importante sunt: Iezerul Pietrosului, Tăurile 
Buhăiescu, Lala Mare, Lala Mică, Ştiol.

Calcarele, care sunt prezente în 
jumătatea sudică a Munţilor Rodnei, a generat 
apariţia unui relief calcaros şi carstic, acesta din 
urmă prin câteva peşteri: Izvorul Tăuşoarelor, 
Jgheabul lui Zalion, Baia lui Schneider; praguri, 
cascade( Casca Cailor), sau alte forme carstice 
(lapiezuri, doline, izbucuri),

Cascaca Cailor (foto: Ioan 
Croitor)

în c o n d iţ ii le  unu i 
climat rece şi umed vegetaţia 
este etajată. Pădurile ocupă 
peste 60% din Munţii Rodnei, 
fiind constituite în principal 
din răşinoase şi fag. 
Păşunile naturale acoperă 
30% din suprafaţa acestor 
munţi, iar 10% reprezintă 
stâncării.

Flora m icomicetelor 
cuprinde 390 de specii. Flora 
lichienilor este reprezentat 
248 de specii şi 26 detaxoni, 
dintre care 21 de specii şi 6

taxoni pot fii întâlniţi numai în Munţii Rodnei, iar 
6 specii sunt endemite ale Carpaţiilor. Flora 
casmofitelor este foarte bogată. Sunt 
înregistrate 1123 de specii de plante superioare. 
Din categoria speciilor ocrotite enumerăm: 
floarea de colţ (Leotopodium alpinum), ghinţura 
galbenă (Gentiana Lutea), angelica (Angelica 
archangeiica), sângele voinicului (Nigriteila 
rubra), tisa (Taxus baccata), zâmbru (Pinus 
cebra). Endemite specifice Munţilor Rodnei 
sunt reprezentate de opaiţul Munţilor Rodnei 
(Lychnis nivalis).

Fauna bogată contribuie la 
dezvoltarea fondului cinegetic, reprezentat de 
urs (Ursus arctos), mistreţul (Sus scrofa), cerbul 
carpatin (Cervus elephus),căpriorul (Capreolus 
capreolus), acvila de munte (Aquila chrysaetos), 
capră neagră (Rupicapra rupicapra), lup (Caniş 
lupus), râs (Lynx linx), jderul de copac (Martes 
m artes), m arm ot (M arm ota m arm ota). 
Ornitofauna este reprezentată de specii de talie 
mare, cum ar fii: cocoşul de munte (Tetrauo 
urogallus), localizat în zona de obârşie a văilor 
Cormaia şi Anieş, cocoşul de mesteacăn 
(Tetrauo tetrix), înţâlnit în perimetrul culmilor 
Mihăiasa, Aquila de munte (Aquila chrysaetos), 
şorecarul comun (Buteo buteo), buha mare (Buho 

buho). Fauna ihtiologică este 
reprezentată de : păstăv, lipan,

1 '  mreana, boiştean, scobar.
în cadrul parcului Naţional 

Mun ţ i i  Ro dne i  mai  mu l t e  
rezervaţii: Rezervaţia botanică 
Poiana cu Narcise din Muntele

• Saca (5 ha); Rezervaţia 
ştinţifică Pitrosu Mare (3300 ha), 
Rezervaţia complexă Peştera şi 
Izbucul Izvorul Albastru al Izei 

a (100 ha), Rezervaţia naturală
• r jj Piatra Rea (50 ha), Rezervaţia 

r mixtă Izvoarele Mihăiesei (50 ha), 
g R ezerva ţia  com plexă Ineu- 

Bătrâna(0,5ha).

Prof. Croitor Ioan

Amintiri m  I I IHedaarie pentru prietenie - urmare din pag. 9 -

înţeleptul legiuitorgrecSolon,nesfatuieştesa nu ne facem repede prieteni,dar 
dupa ce ni i-am făcut,sa nu-i îndepărtăm repede de noi,e mai bine sa avem 
prieteni puţini, dar buni.

Aristotel spunea ca :J,Nu e prieten,prietenul tuturor”.La fel Moliere 
afirma ca : 'Amicul tuturor nu-i amicul nimănui” sau „Amicul întregii specii,nu-i 
amicul meu”. Aşadar, e mai bine sa ai un prieten bun, sincer, devotat, care te 
iubeşte într-adevar, decât prea mulţi care-ţi sunt prieteni doarcu numele.

Un dicton francez spune cam aşa: "Prietenii prietenilor noştri sunt 
prietenii noştri.”Asta nu înseamna ca putem avea un şir nesfârşit de 
prieteni,chiar şi oameni pe care-i cunoaştem mai puţin.Acest dicton pledeaza 
pentru o forma generoasa a prieteniei, în sensul ca nu putem sa interzicem 
unui prieten sa aibă,la rândul sau,un alt prieten, dimpotrivă, avem obligaţia 
morala sa respectăm o alta prietenie, sa ne manifestam simpatia şi prietenia 
faţa de prietenul prietenului nostru.

Scopul şi foloasele prieteniei sunt de ordin sufletesc şi spiritual,nu din 
calcul şi interes material.

Prietenia este cea mai umana terapie împotriva apatiei şi a singurătăţii, 
învinge descurajarea şi slăbiciunea izolării,ne da încredere şi elan, satisfacţia 
săvârşirii binelui, ne face sa suportam mai uşor durerile şi sa trăim mai intens 
bucuriile. Prietenia dublează bucuriile şi înjumăataţeşte necazurile. Prietenia 
hrăneşte şi întreţine cele mai frumoase sentimente de generozitate de care e 
capabila inima omeneasca.

C u ltivarea prie ten ie i s tim u leaza şi fe ritilizeaza  universul 
spiritual,contribuie la instruirea noastră, ne imbogaţeşte şi ne lărgeşte 
universul cultural prin transmiterea reciproca de cunoştinţe pe calea atât de 
plăcuta a conversaţiei intime. Adevaratul prieten rămâne alaturi de noi când ne

aflam într-o nefericita situaţie ,face tot posibilul sa ne ajute chiar cu sacrificii 
personale.

Exista din pacate şi o falsa prietenie pe care nu o putem 
prevedea.Falsul prieten se eschiveaza, fuge de lângă noi când se abate 
asupra noastra un necaz sau o durere, când tocmai atunci avem nevoie de 
ajutorul lui. Ceea ce-l caracterizeaza pe falsul prieten: este linguşitor, 
duplicitar, urmărirea interesului strict personal. Când poate trage un profit, se 
insinueaza pe lângă cel de ia care-l poate obţtine,ca apoi,cu laşitate,sa-l 
părăsesca fara nici o ezitare, mai ales în momentele grele aie acestuia.

Democrit spunea: ”Este uşor sa găseşti un prieten în fericire, darfoarte 
greu în nenorocire”. De aceea, trebuie sa ne alegem ca prieten pe cel ce da 
dovada de caracter, intregritate morala, onestitate şi devotament.

Prietenia e o floare rara, care cere sa fie cultivata cu grija şi pasiune. 
Frumuseţea şi nobleţea prieteniei au strălucit în decursul tuturor timpurilor, au 
iradiat permanent în destinul umanitaţii. Prietenia se contopeşte cu 
generozitatea, şi e singurul sentiment dezinteresat. Odata pierduta, omul 
trăieşte din amintirea ei luminoasa, în veci negăsita, urmele ei te însoţesc pe 
toate cărările vieţii. Oriunde vei pune piciorul, omule iubitor, te vei regăsi cu 
prietenia, caci altfel ce am deveni când am ajunge undeva, şi am şti ca nimic 
nu ne asteapta, şi am fi siguri ca nimeni nu se va mai gândi la noi?

Fericiţi cei a căror inimă cunoaşte pasiunea prieteniei, caci un prieten 
credincios este un adevarat leac al vieţii!

Consemnat de Nelu I. Vranau
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Cu bură şi ninsoare!
Sunt niţeiuş mai bine; omăt am lopătat, 

seminţe şi grăunţe am semănat pentru păsări de 
curte, presuri şi vrăbiuţe cu virguliţe pe obrăjor 
subţire, lemne am cărat, am plimbat găleţile după 
apă până la vecina Corneluţa, nouă ne-a îngheţat 
cişmeluţa, am urmărit o geană de lumină, ca să 
prind urma/umbra iepurilor pe nea, da' nîţţţţ!, am 
încercat câteva imagini, mi-am îngheţat orbitele pe 
ocularele binoclului, zgâindu-m ă la piţigoi 
cărbunari, albaştri, suri, codaţi, mugurari, cocoşari, 
ciocănitori pestriţe, câteva sute de presuri galbene, 
triştri (33) de vrăbiuţe cu aluniţe, două gaiţe, un 
corb; mă-ntorc pe-aceeaşi cărare spre vale, pufăi 
abur gros de trabuc imaginar, în aerul geros, tropăi 
fălos, ca să scutur, de pe jambierele confecţionate 
din două şosete cu degetele tăiate, zurgălăii de 
zăpadă!

La Sfânta Ana!
Spre sfârşit din celălalt an, la Sfânta Ana se 

aflau păcătosul Ylie, tinerii prieteni din Bucureşti, 
Alex şi Raluca, plus o droaie de Unguri; printre ei în 
pădurea îmbrăcată în mătăsuri argintate de 
promoroacă: piţigoi din multe neamuri (printre ei, 
unu mai cu moţ, de care-mi era dor), gaiţe tăcute 
rupând cu aripa zăpezile căzute pe cetini, un corb 
nevăzut prin fulguirea de sus, pe arabescuri din 
crengi de pin negru, o gagică de minor, două 
ciocănitori cu şase x 2 gheare, (Picoides 
tridactylus), urme văzute în cercul de bocnă al 
lacului, o bisericuţă albioară, să mă mai duc, (să 
mai "vin" cald!?) la vară ş-a doua oară?

Iară acasă, cine credeţi c-aşeptară: mama, 
Aurelian, presurile de aur, florile dalbe de pe 
fereastra de la ţară, cintezele de iarnă...

Aripi în ianuarie
La mulţi ani cu mulţămire!
An Nou Bun, cu dăruire!

Am ieşit pe-un pic de lumină să strig lista. Ş- 
au răspuns la apel: un şorecar căzând dinspre 
nord, cu aripile strânse, trei ciori ş-un corb dinspre 
măgura cu tâmplele ninse, cinci mugurari cu 
pieptăraşele îmbujorate de frig ş-un cârd de 
botgroşi botoşi ce se s-anină, se liangănă în vârful 
mestecenilor şi frasinilor de pe Calea Muncelului; 
apoi prin livezi, printre crengi, piţigoi codaţi, curaţi, 
spălaţi pe căpşor cu săpun de omăt, cinteze de 
vară şi din cele de iarnă învelite în hăinuţe 
strălucite, mai jos, spre poale, acolo unde-a ajuns 
un pic călduricea amiezii, lăsând să se vadă pe sub 
pojghiţe de-argint, fire, frunze, foi, pigulesc alţi 
piţigoi şi cinteze, ciugulesc două mierle şi cocoşarii 
cu plastroanele pătate cu budincă ocrie de măr 
putred, ţârlâie un ochiu-boului printre grămezile de 
vreascuri înălţate din podinele clăilor ce se târâie 
acum cu săniile, presurile şi vrăbiile de câmp 
picorând strohul presărat pe/în urma tălpilor de 
lemn. Mă vitaminizez şi eu cu zece pastile roşii de 
C6H80 6! Muşuroaiele de furnici au fost dinamitate 
de-un Pic(amăr) verde, care-a făcut în ele gropi de 
obuz, cât să-ţi bagi mâna pân-la cot! Firuţe de 
rotunjoară străluminează pe sub tufe şi răzoară, iar 
pe dâmburi, de sub neaua subţiratică din viscolit 
care s-a topit doar atât cât să iasă un nas de cârtiţă 
s-au iţit fire verzui de iarbă. Asta mi-a amintit, (un 
fulger într-o sinapsă!?) de-o lecţie "Ce se întâmplă 
sub zăpadă" din v rem urile  tine re ţii unui 
neastâmpărat învăţător...
După-amiază, într-o vreme, peste sat s-a aşezat un 
clopot de nori, doar spre asfinţit s-a ivit o limbă de 
lumină. Poate-i semn de vreme bună. Frigul a-

nceput cu degetul să mă împungă, să mă 
străpungă şi-n oase reumă să-mi depună. Mâine 
vor vrea să răspună unui bătrân dascăl şi cei 14 
scatii din catalogul clasei a ll-a!

Prin ger de Bobotează
Zi luminoasă după o noapte geroasă.

Pârâiaşele şi bălţile s-au pietrificat ...instant! 
Stampe japoneze, broderii româneşti, danteluţe 
olandeze, caligrafii măierene, scrieri chirilice, rune, 
hieroglife, desene poncife. Porţelanuri fine, 
bibelouri fragile, flori de cristal, tanagrale de gheaţă 
...prin lumea de zahăr tos, peisajul făinos şi frişcă, 
nimic nu mişcă! Dar zboară! Mugurari de cristal, 
botgroşi făloşi, gaiţe şirete cu fireturi albastre, 
cocoşari, piţigoi, ciocănitori pestriţe urcând pe 
crenguţe verticale, ca pe invizibile scăriţe, acelaşi 
pickamăr verde inspectând, când c-un ochi, când 
cu altu-n sus, cuşmele albe care astupă casele 
furnicilor, cinteze pitite pe ramuri troienite. O ceată 
de scatii bâzâie scurt pe deasupra albului preamult. 
Un corb taie ca un diamant negru sticla cerului din 
albastru staniol. Şi pluteşti, şi te simţi mai uşor 
...prin ger, un înger...

Păsări şi neamuri
Midwinter sau Numărătoarea (de iarnă) a 

Păsărilor Acvatice sau (International Waterbird 
C e n s u s )  sau ( W e t l a n d s  I n t e r n a t i o n a l )  
întârzâiat(ă)...

Vreme moale, moalcă, câteva gene de 
lumină prin prisacă, ceaţă lânoasă pe măgură, 
chiciură şi promoroacă pe firul părăului, pe care-am 
urcat până sus la izvorul de apă plată! Păsărime 
puţină: cocoşari, mugurari, gaiţe cu creştet zburlit, 
alunari, botgroşi, presuri şi vrăbii montanus în ocol 
la unceşu Liviu, un troglodit la noi în grădină. în 
livadă la naşu Dorel trupe de piţigoi cărbunari se 
învârt printre crengile oglindite răsturnat în bălţile 
de omăt topit, iar două ciocănitori pestriţe se 
urmăresc, urcând cu ţopăituri caraghioase pe coaja 
ridată adânc a nucului din livada lui ba'Anton Mutu, 
Pe sub perii lui moş Benedic, fructe învelite în 
albuş-gheţuş ori coji, ca nişte linguri, polonice 
vegetale din care au ciocănit tot soiul de 
ciugulitoare. Pe părăul dezgheţat şi zglobiu nici o 
urmă de Cinclus, doar buturugi decorative, 
împănate cu trametes şi bucăţele congelate de

ghebă pucioasă (Hypholoma f.), cucuruzi de 
b r us tu r e  de apă,  ( Pe t as i t es ) ,  f e r i gu ţ e  
(Polypodium), frunze verzi de rostopască, urzică 
moartă (maculatum), năpraznic rozaliu, fire mov de 
nummularia, pături de muşchi, preşuri de lichenaşi 
tubulari (Habar-n-am-us specius). Calc împiedicat 
pe-un putregai de mesteacăn; sub coaja care se 
dezbracă, sub presiunea bocancului, se ghicesc 
paianjeni mărunţei, miriapode minuscule, larve de 
urechelniţă, furnici roşii, microscopice. Pentru 
furnicile din multe muşuroaie, iarna s-au dovedit 
catastrofală, iar pentru unele albine mortală! Mi- 
amintesc câteva gânduri din stupina şinului (finului) 
Onişor, spuse la amiază când am stat cu nasu la 
intrarea-n locuinţa lor ş-am zărit prin lacrima 
frigului, cum, în lumina urdinişului se ridică din 
aripioara translucidă, poleită, umbra aburoasă, 
subţirică a sufleţelului minuscul ce-a lucrat o viaţă 
pentru stup şi n-a luat nimic pentru sine! Aşa iute 
vine... înserarea, recea înserare peste Vale!

Ornitho secvenţial şi fabrica de cristal 
Secvenţe de iarnă:5

- un pănţăruş pe diagonala uliţei;
- un uliu porumbar la vânătoare de cocoşari;
- un hidroavion cinclus matinal coborând pe firul 
apei;
- cocoşari fumurii pe crenguţe ghimpoase;
- şase sticleţi pe nuiele tremurătoare de răchită;
- o ceată de unşpe piţigoi codaţi prin gerul de sticlă;
- doua ciocănitori bălţa te ţupăind printre 
muşuroaie, scormonind printre frunze şi crengi de 
nuc; ; ciocănitori pe pământ, ca şi cum ai vedea 
cârtiţa zburând!?
- cârţâit de alunari şi cârâit tandru de gaiţe, sfârrr! 
Sfârr... ca torsu de mâţă;
- patru botgroşi cu cioc ivoriu şi nu albăstrui-oţelit 
cum îl au la petrecerile din primăvară!
- un cârd de presurele la grânele mamei;
- un corb... pentru... contrast!

Cum se fabrică o vază de cristal natural!

Să vă explic şmecheria! Lăsaţi sau uitaţi o 
găletuţă cu apă, afară, în târnaţ, verandă, ocol, 

etc., blalalalala! Aşteptaţi până dimineaţă, ca ursu 
cu coada-n apă! Recuperaţi, cu ochii crăpaţi de 
frig, materialul. Aduceţi găleata în casă; lăsaţi la 
căldură; turnaţi uşor apă fierbinte peste aisbergul 
din ea. Veţi observa cum, marginea se detaşează 

şi în vidără se formează un tronconic (corp 
geometric inventat de Ylie!) cu baza mare solidă, 

la gura vasului şi gura mică în jos! D-aici e 
simplu! Goliţi o parte din apa topită din banchiză 

în altceva, preferabil, bocancii pe care tocmai i-aţi 
pus la uscat lângă sobă. Gheaţa se desprinde 

într-un calup cilindric, o întoarceţi cu josu-n sus, 
sau susu-n jos? şi obţineţi un borcan de murături 
translucid în care, atenţie!!!, nu e voie să turnaţi 
băuturi calde! Dacă, totuşi aţi făcut-o, aţi pierdut 

ageasma, dar puteţi repeta experimentul!
Ylie & mătăsarii (Bombycilla garrulus)

Un vis împlinit! Mătăsarii au venit!

Armata siberiană, vreo sutăopzăci de de 
soldaţi înaripaţi, în mătăsuri îmbrăcaţi, au decimat 
sistematic toţi scoruşii de lângă şcoală, dinspre sud 
spre nord/vest şi de sus în jos. Citeam în noul ghid 
ornitho franţuzesc, cum că moţoţaţii ăştia mănâncă 
în timpul iernii fructe îngheţate şi/sau fermentate, 
mai ales de scoruş, susceptibile să-i facă 
provizoriu, incapabili să zboare; se pare însă că, 
această euforie e trecatoare...

Y.Hoza
(Observator federal păsărar!)
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A t i t f c t o e n i m e .  m a i d u m a

Soluţiile etimologice, interpretările şi trimiterile la mitologia vedică ţin exclusiv de 
competenţa autorului.

Redacţia !

ELEM ENTE L IN G V ISTIC E  ŞI M ITO LO GICE 
CARPATIC-VEDICE CONSERVATE ÎN  
SU BM ATRICEA
H ID RO -O RO -TO PO -ANTRO PG -LING VISTICĂ  
H A B IT U A L A  M Ă IE R E A N Ă  
(Glose şi prolegomene la “ Dacia preistorică” a lui 
Nicolae D ENSU ŞIANU )
(1913) (PRO IECTU L C Ă R Ţ II CARPATICE 
PELASGO-VEDICE)

8. A N TR O PO N IM IE  O R A L Ă  ÎN  SmM

P O R E C LE  ŞI O C Ă R I DE N E A M  ŞI DE 
P E R S O A N Ă
(partea a Il-a, cont. CV  nr. 92/2010) 
în continuare ,vom da desluşiri vedo-sanscritice 
pentru unele dintre poreclele enumerate, 
încercând o ordine strict alfabetică (cel puţin după 
litere).
(1 )A R M A N U  AR  M A N (U ) = A R  = ” alăuda,lăudat” 
+ M A N (U )= ” om(u), persoană” , conducând la înţelesul 
de OM  LĂ U D A T .
(2)aBaciului= A  + B AC I (ului), cu B A C I în sanscrită 
B AC IA , însemnând ca şi românescul BACE : “  termen 
de adresare cu respect către un bărbat sau om în vârstă 
DEM N de respect “ , de aici încredinţările ce se făceau, 
şi se mai fac, în
păstorit, pe durata de producere a C AŞULU I, la stână 
,îngrijirea TU RM EI şi obţinerea B R ÂN ZE I fiind una 
din modalităţile de trai ale OBŞTEI desemnatoare a 
B AC I -u lu i. în cazul de faţă aBACIului arată că-i vorba 
de neamu' descendent, cel puţin, de la un moment dat 
dintr-un B AC I cu vază în SmM.
(3 )aB Â II- vezi antroponimul B U IA !
(4)aBogati= A  + BOGAT(E )I, cu BO G ATAla genitiv şi 
cu corespondent vedo-sanscrit B A G A V A T  = 
„preafericit” , încât BO G AT/BO G ATĂ având o 
vechime multimilenară ,este foarte plauzibil să fi 
desemnat, iniţial, starea sufletească generată de o 
ÎN A L T Ă  SPIR ITU ALITATE  atinsă de om (aşa cum se 
a f i r m ă  î n _ t  e x t e 1 e a n t i c e  d e s p r e  
ZALM O LX IS/ZAM O LX IS  (cel dintâi făuritor de 
teologie teoretică) şi despre zalmox/zamolx-ieni, şi, la 
fel, despre sacerdoţii vedo-sanscriţi), mai apoi 
PREAFERIC IREA fiind o problemă a acumulării de 
avere /averi ! BAGAVAT = „BOGAT/BOGATĂ” , 
iniţial a fost o STARE de F IIN ŢAR E  bazându-se pe A  
F I : ( FIIRE / FIRE, de aceea PREAFERICIRE având 
numai SPIRITUL, mai apoi a degenerat în BO G ĂŢIE  
ca STARE de AVERE (materială) bazându-se, ca şi azi, 
pe A  A V E A  / AVERE / AVUŢIE, întru îmbuibarea 
trupului îndepărtat de A D E V Ă R A TU L  SPIRIT ce ÎL  
FACE pe antropoidul fară păr
OM  ! A U M  !!! Că avem dreptate, atât în limba română, 
cât şi în limba sanscrită, ne-o spune vedo-sanscritul 
B H A G A Ţ IA  = „ AVERE, B O G ĂŢIE ” (p. 115/14/) ! 
A U M ! ! ! ’
(5 )aC ALu lu i = A  + C A L  (ului), cu C A L  răd. vb. 
sanscrită „  a se mişca, a se agita, a tremura, a se clătina, a 
se urni, a se pune în mişcare, a fi agitat, a palpita, a pune 
în mişcare, a se îndepărta, a se întoarce de la” , şi a-C A L  
= „a pune în mişcare, a mişca (ceva), a agita (ceva)” , 
sintetizându-1 pe aCAL(ului) ca neamul celor ce se 
comportă precum o face CAL-ul, considerând că, 
alături de H A JA= C A L  (un hinduism!) şi de 
A C V IN =C Ă LA R E Ţ  (un vedic!), există în vedo- 
sanscrită şi substantivul C A L  alături de răd. vb. CAL. Şi 
răd. vb. vedo-sanscrită K A L  = „  a purta, a căra, a se 
încredinţa pe sine cuiva, a îndeplini, a aproviziona cu, a 
trage”  este în favoarea existenţei cuvântului C A L  în 
pelasgo-traco-geto-dacă, înainte (muuult înainte!) de 
latinescul CABALLLTS.
(6)BANDURU  = B AN D U +R U  = B AN D +U R U  = 
(vedo-sanscrită) B AN D H U  + (sufixul augumentativ) 
U RU  = „SOCRU ,RU D Ă ,STRĂM O Ş” + „foarte” 
(pentru superlativ), putând avea : SOCRU M ARE. 
Dacă ar fi şi FOARTE, atunci ar fi vorba de U N  SOCRU 
M AR E  CERESC /ZEIESC.Chiar şi FOARTE SOCRU 
ar avea înţeles, deoarece ar fi U N  SOCRU A D E V Ă R A T  
/REAL), FOARTE R U D Ă  / R U D Ă  D IRE CTĂ  şi UN 
STRĂM OŞ FOARTE IMPORTANT.Cum este vorba 
despre legătură de rudenie /înrudire şi, încă, una foarte

importantă, a opta pentru un foarte vechi cuvânt 
BAN D U RU  = S T R Ă M O Ş (IN IŢ IA L ) ni se pare 
normal, deoarece o ÎN L Ă N Ţ U IR E  înfiruitoare 
/zalmoxiană de vieţi este o specială B A N D Ă  de legături 
ca mulţime de fire ale vieţilor ce s-au derulat, de la un 
anume STR ĂM O Ş (-U R U  ne spune „cel mai 
îndepărtat” !) la cel ce scrie aceste rânduri, sau la cel ce 
le va citi! Avem, astfel un ÎN FIR U ITO R  IN IŢ IA L , 
conducând din cel mai adânc TRECUT în cel mai acut 
PREZENT, B AN D U R U  putând reprezenta ,1a originile 
pelasgo-traco-geto-dace ale lim bii române, un 
S IN O N IM  cu Z A L M O X IS  (ÎN F IR U IT O R U L  
SU PREM /SFÂNT).
(7)Bâjoaia, cu un sigur existent Bâja de la care să se 
facă augumentarea prin sufixul „-oaia”  . BÂJA  / BÎJA 
are corespondent vedo-sanscrit Bîja= „Sămânţa 
p lantei” (c f. pag. 120 din „C e le  mai vech i 
U P A N IŞ A D E ” , Ed, Şt., Buc., 1993) . A stfe l 
BÂJOAIA/BÎJOAIA= S Ă M Â N Ţ Ă  M A R E  (de plantă) 
. Contextul upanişadic ,în care am întâlnit bîja, este unul 
al FOCULU I(a l sacrificiilor prin fo c ),,deoarece pasajul 
din „Brhadaranyaka-Upanişad” ne spune : „  Atunci a 
creat din sămânţă tot ce este umed : acesta e SOMA. 
Totul, oricât de mare, este numai hrană şi mâncător. 
Soma este hrana, iar FOCUL mâncătorul”  (ib. p. 38) . 
Scriind upanişadic despre FOC, trebuie făcut 
important, vedo-carpatic, faptul că în copilăria noastră 
pârcioiană (de acum 55 de ani), dar chiar şi în copilăria 
întâi a micuţilor pârcioieni de astăzi, din casele 
mamelor ţărănci cu 7-8 clase şcolare, atunci când 
curiozitatea îi împinge pe ţâncii abia învăţaţi cu 
libertatea mersului, în apropierea sobei încinse de focul 
duduind în ea, mama spunea, iar, în prezent, mama 
(temătoare că mânuţa ar putea atinge puterile 
F O C U L U I) spune: „B îîîjaaa! Bîja, FOCU ' !” , 
atrăgându-i atenţia asupra perie olului iminent.
Avem  aici, un moment magic de naştere a mitologiei, 
cu dublă participare: generatoarea de psihologie şi 
limbaj protector religios-mama şi receptorul de limbaj 
cu trăire specifică a întreg spectacolului protector, 
înregistrat subliminar şi educaţional, în aşa fel încât, 
copilul, ajuns la faza reflectărilor introspective 
conştientizânde, va putea povesti cum mama «mă 
ocrotea de o fiinţă rea, care sălăşuia în soba sau în 
cuptorul cu jar încins, şi pe care o striga numind-o 
BAJA/BÎJA» . Iată, o sămânţă de FO C , dar şi o 
B Â JĂ  d e ... m itologie !
(S )BESĂ şi niamu' B E S Ă N IL O R  care a emigrat în 

anii '70 ai sec. 20 în satul Domneşti, com. Mărişelu, j. 
Bistriţa-Năsăud (Ano Domini 1246). Majoritatea 
surselor măierene puneau părăsirea Maierului de către 
BESĂNI, pe seama «batjocurii suferite din cauza 
polecrei»! Un fecior născut în 1949 din acest neam 
(trăitor pe Uliţa lu' Găluşcă, între niamu' lu' U RD Ă  şi 
niamu lu' MUCI) unul cu 7 clase şcolare, muncitor în 
carierele de piatră de la Poiana Ilvei, chiar era tracasat şi 
ofensat, mai ales, în cârciumă, unde, după o zi de muncă 
grea la spartul pietroaielor de D A C IT  (varietate de 
granit prelucrată în pomenitele cariere), bându-şi 
păhărelul de ROM, îl auzea pe colegul său de muncă 
Iacob Bazga adresându-i-se unui «c o le g » de pahar: 
«Hai,m ă'! Be, să m erem !» . Este cazul să afirmăm că 
acest nume de neam, conservat în SmM, este unul din 
cele mai vechi din spaţiul carpato-dunăreano- 
hemusian, neamul BESSI-lor fiind cel ce dă seama de 
arhaicitatea poreclei BESĂ .BESII (în elină BESSOI, în 
latină B E S S I) erau unul din cele peste 120 neamuri de 
traco-geto-daci, localizat de documentele antice la Sud 
de Dunăre, dar şi în Dobrogea/ Scytia Minor, în sec. 1 
î. e.n., apoi în Dacia carpatică, după al 2-lea război daco- 
roman (106 e.n.), datorită împăratului Traian care a 
ordonat formarea unei cohorte de soldaţi BESI din 
organizata romană Moesia Minor, Cohors II Flavia 
BESSORUM, fiind puşi să lupte împotriva dacilor la 
Buridava şi la B îrseşti. Părin tele pro f. D. 
S TĂN ILO A IE  scria în anii '90 ai sec. 20 («mărimea şi

întinderea acestui popor traco-romanizat, care purta ca 
un alt nume şi pe acela de B E S I») a jucat un rol însemnat 
«în  Imperiul roman şi apoi bizantin al sec. I-V I», având 
o deosebită «râvnă religioasă», poporul beso-trac 
întinzându-se «d in  nordul Carpaţilor până la sud de 
Pind, aproape de Teba şi de Atena, ba chiar dincolo de 
Bosfor, în Bitinia Asiei M ic i» (cf. D. Stăniloaie, «Besii 
în mănăstirile din Orient» rev. «Biserica Ortodoxă 
Română»(1976)). Besii aveau biserică ortodoxă, la E 
de Betleem, în care «neamul BESI-lor înălţa în limba 
lor rugăciunile Stăpânului comun», la anul 465 (cf. 
Teodor de Petra, în «Patrologia greacă CXLV, col. 505 
C )). Numele vechi al s. Domneşti era BEŞÂNEU! Iată-1 
pe BESĂ la O R IG IN I!!!
(9 )BUŞTEA/aBUŞTI se poate lumina vedo-sanscrit 
prin răd. vb. BHUŞ/BHUŞ (pron. «bhuuş»)= «  a orna, a 
împodobi, a înfrumuseţa, ornat, împodobit;, decorat 
cu», iar dacă ţinem cont de forma lungă a verbului 
BHUŞTI/BHUŞTYÂM I, îl vom repera chiar pe ă- 
BHUŞTI, având aceleaşi sensuri dar autoproiectate 
(conştientizate), în final rezultând «c e l ce/cea care 
înfrumuseţează (având o înaltă conştienţă a actului 
său)», posibil un «om  de gătire/pregătire ceremonială 
cultică», dacă avem în vedere vechimea multimilenară 
a limbii pelasgo-vedo carpatice.
(10)BUF şi niamu" B U F E N IL O R  cu importante 
proprietăţi INTRE ANIEŞE, nu poate avea o poreclă 
/polecră onomatopeică! Mai întâi datorită preţioasei 
silabe pe care o reprezintă cuvântul, confirmat 
lingvistic fiind faptul că cele mai vechi nume în limba 
română sunt monosilabice, cum la fel cele mai vechi 
hidro-oro-toponime. Unul din cele peste 120 neamuri 
de traco-geto-daci («tr ib ») era cel al BUFILOR, 
localizat în zona Banatului. Adevărul existenţei BUFI- 
lor în B A N A T  este perpetuat până nu demult, prin 
articolul «BU FE N I(Bu fan i)» din «E N C IC LO PE D IA  
ROM ÂNIEI-M aterial românesc. Oameni şi înfăptuiri» 
(p. 137, Ed. Cugetarea, Bucureşti, 1940, autor Lucian 
PREDESCU; reeditare anastatică la Ed. Saeculum & 
Ed. Vestala, Bucureşti 1999), care precizează: «  în 
Banat, regiunea muntoasă a j. Caraş, locuitorii numesc 
BUFENI(Bufani) şi «ţăreni» pe cei veniţi din Oltenia şi 
aşezaţi acolo în sec. 17 şi 18 . Pe de altă parte, Bufenii 
numeau (tot în sec. 17-18) pe locuitorii vechi români 
din Banat, autohtonii, cu numele de «Frătuţi». De la 
traco-geto-daci, la cărăşenii de munte-olteni bănăţeni 
-zaţi, la măiereni cu pământ ÎNTRE ANIEŞE dar 
vieţuind pe Pârcioaia, numiţi arhaic BUFENI (sau cei 
din neamul lui BUF), este suficient pentru cei din SmM 
să le semnalăm că POLECRA/PORECLA le este un 
extraordinar RENUM E, noi în cercându-le-o cu 
amnarul limbii vedo-sacnscrite prin rădăcina verbală 
BU/BIIU=” a-şi păstra individualitatea, a subzista” , 
precizată, mai ales de forma a-BU/a-BHU, lăsând 
aparatul fonator să se odihnească energetic (legea 
minimei acţiuni aplicată în biofizica pronunţiei din 
acustică), prin naşterea consoanei “ fTF” !. Desigur, în 
această fază pelasgo-geto-dacă, dovedibilă  ca 
anterioară menţionărilor scrise despre anticul neam (nu 
trib !!!)alBUF-ilor.
A r  fi cazul ca cei interesaţi de psihologia de grup să 
treacă la treabă, studiindu-le istoria şi psihologia de 
neam în SmM, spre a confirma faptul că studiindu-le 
istoria şi psihologia de neam în SmM, se confirmă 
faptul că sunt nişte individualişti (fapt dovedit şi prin 
izolarea lor,acolo,INTRE ANIEŞE- unde îşi aveau cea 
mai mare parte din moşie,dar şi prin alte fapte ce ţineau 
de comunicarea cu restul satului ((inclusiv cu cei de pe 
Pârcioaia))), noi având în vedere cunoaşterea lor până 
prin anii 70 ai sec. 20), rezistenţa lor la greutăţile 
v ie ţu ir i i  pe V a lea  A n ieşu lu i, d oved in d u -le  
extraordinara individualitate!

- va urma -

Dr. Vaier Scridonesi-Călin
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O v i n i i

Românii şi România în străinătate, 
respectiv străini în România

Tema este între timp recurentă, iar părerile 
legate de acest subiect se mişca pe spaţii largi, 
uneori atingând extremele.

Google (ştim cu toţii că este un motor de 
căutare în internet), dacă îl întrebi, îţi trimite o 
grămadă de “forumuri” , care îşi propun schimburi 
de păreri legate de aceasta. Făcând un mic 
incurs, navigând în spaţiile net-ului, se poate 
observa cu uşurinţă o anumită nediferenţiere de 
perspective. Una este ceea ce autorul (cel ce 
abordează subiectul) îşi doreşte ca imagine a 
românului în străinătate, proiecţie care se 
răsfrânge în mod năvălitor în această imagine, 
din păcate mai mult dorită decât reală. Cealaltă 
se hrăneşte din aşa numitele “m ituri” , imaginea 
clasica dar şi neactualizată a străinilor vis - a - vis 
de români. Avem, aşadar de a face cu două 
perspective care se află ia polurile bine  şi rău. 
Mai interesant a rfi, desigur, să aflăm acest lucru 
direct, de la trăitorii de aici, din Vest. Am avea 
atunci, dincolo de autoironia ori lăudăroşenia 
noastră binecunoscute, care se hrănesc încă 
destul de bine din bancurile noastre nemuritoare, 
o imagine mai obiectivă. Sunt desigur mai mulţi 
factori de care trebuie ţinut seama.

Trebuie diferenţiat, printre altele, dacă ne 
raportam la ţările europene de Vest, la ţări 
balcanice, la Continentul Nou ori la Orientul 
îndepărtat, la Continentul „negru” ori la Noua 
Zeelanda sau Australia, căci românii au împânzit 
[nu-i aşa?] planeta. în a estima/caracteriza pe 
alţii, străinul îşi ia ca grilă, se-nţelege, societatea 
în care trăieşte, în funcţie de care îţi vei primi şi tu 
nota ...la purtare. Pe de altă parte, cred că 
trebuie făcută deosebirea între românii trăitori în 
străinătate şi cei care îşi duc traiul între Dunăre şi 
C arpaţi. Şi asta nu d in tr-o  tend in ţă  de 
“separatism”, ci dintr-una bazându-se pe faptul 
că românul de acasă trăieşte mai natural, se 
mişcă într-un spaţiu naţional real, palpabii şi nu 
virtual, vizualizat prin mass-media, cum este 
cazul la cel din afara graniţelor. [Mai exista o 
categorie, la care se referea atât de frumos 
M o n i c a  L o v i n e s c u .  A c e a s t a  s p u n e a  
(aproximativ) „România este acolo unde se 
vorbeşte româneşte”]

Sextil Puscariu, marele lingvist român, a 
scris printre altele şi o carte cu caracter 
autobiografic, Călare pe două veacuri: în care s-a 
aplecat aupra tipologiilor umane pe care le-a 
întâlnit în ţări vest-europene înainte cu mai bine 
de o sută de ani. Aici, perspectiva este una 
inversă faţă de aceea pe care ne propunem noi s- 
o abordam. El se referă la perioada universitară, 
când scriitorul vine în contact cu colegi de studiu 
din Germania, Franţa şi mai apoi Austria, 
creându-şi astfel o imagine despre aceştia la ei 
acasa. Clişeul, care spunea despre nemţi că sunt 
reci, egoişti şi distanţi este combătut, autorul 
găsind atribute care construiesc mai degrabă o 
imagine pozitivă a acestora, la fel cum francezilor 
li se mai retează un pic din calităţile lor de oameni 
deschişi şi primitori, fiind văzuţi drept mult mai 
precauţi (pâna la suspicioşi) şi mai selectivi în 
ceea ce priveşte alegerea prietenilor. Menţionăm

că de atunci până astăzi au trecut mai bine de o 
sută de ani.

Făcând un salt la timpurile noi, al căror 
început l-am putea fixa la 1990, când porţile 
înspre şi dinspre lume (ne-) au fost redeschise, 
vom constata că inclusiv în acest timp, relativ 
scurt, relaţia român(Rom ânia)-străinătate a 
suferit modificări, mai adecvat mi s-ar părea 
folosirea termenului de evoluare. Anul 1990 a 
coincis cu cel al ieşirilor în masă. Explicabil, 
devreme ce atâta amar de vreme fuseserăm 
închişi. Atunci s-a alterat şi imaginea noastră în 
Occident. Anumiţi concetăţeni se dedaseră la tot 
felul de acte descalificabile, începând cu furtul de 
prin magazine ori cu mâncatul lebedelor de pe un 
lac într-un parc vienez, până la practicarea 
înşelăciunii de tip alba-neagra, care se pare că 
găsise teren fertil în ţări precum Spania ori 
Franţa. Paralel cu aceştia - nu avem voie s-o 
trecem sub tăcere! - mai era o categorie de 
români pe care situaţia economică precară din 
ţară îi „obligase” să lucreze în străinătate, ei 
comportându-se altfel normal, civilizat. Din 
păcate, presa scrisă şi audio-vizuală, reţine în 
primul rând brizantu l (ca să nu-i zicem răul, 
negativul) iar o imagine odată compromisă, greu 
mai poate fi reparată. E drept că nici înainte 
vreme renumele nostru în Occident nu era 
tocmai de invidiat. Romanul Craii de curte veche 
(Mateiu Caragiale) aşază în faţă un citat din 
Raymond Poincare, care nu ne pică tocmai bine, 
dar poate fi văzut şi cu o uşoară detaşare, 
lejeritate: „Nous sommes ici aux portes de 
l'Orient, ou tout est pris â la legere ” .

Românii au ieşit aşadar peste graniţe. Mulţi 
dintre ei, mânaţi de nevoile materiale, au căutat 
să câştige acolo bani. Mult mai puţini au fost cei 
care au ieşit la început în scop pur turistic, acela 
de a face cunoştinţă cu Apusul. Acest lucru se va 
întâmpla abia mai târziu, odată cu o apariţia unei 
ca tegorii a popula ţie i care va cunoaşte  
bunăstarea. Despre accepţia român/străin în 
SUAori Canada, o să-i lăsăm pe alţii să scrie; cel 
mai nimerit a rfi s-o facă ei înşişi.

în 2006 apare cartea Mozaic românesc* a 
lui Richard Muller-Schmitt, întâmplător prieten 
de-al semnatarului acestor rânduri. Cartea oferă 
impresiile acestuia de călătorie, în două etape, 
1992 şi respectiv 1998. Este interesant de văzut 
aici cum „reacţionează” un om născut şi format în 
Germania la impactul cu România şi cu românii. 
Numeşte aspectele negative fără reţinere, dar şi 
cu multă fineţe, şi nu uită să scoată în evidenţă şi 
aspectele pozitive (chiar dacă ele nu sunt 
abundente) care îi reţin în mod plăcut atenţia. Un 
atu ai cărţii este acela că autorul ei dispune de o 
cultură care tinde înspre enciclopedic, iar 
notaţiile/observaţiile acestuia se ridică deasupra 
unora  mărg in i te ,  spon tan e  şi oa r ec um 
superficiale, cum se întâmplă să mai auzi/citim. 
Chiar dacă vremurile pe care cele două societăţi 
le-au parcus - una democratică (Germania

federală) şi cealaltă dictatorială -  s-au deosebit 
fundam ental, omul este aşezat de autor 
deasupra politicului şi geograficului, relaţia om- 
om este deasupra a orice. Acesta este semnul 
sub care este scrisă Mozaicu\ rom ânesc. Cărţi 
referitoare la România şi românii la ei acasă au 
mai aparut după 1990, perspectivele din care 
autorii au privit tema fiind diferite. Jumeiage-le 
între localităţi din România şi Franţa au dat roade 
efective. Oraşul Basancon, de exemplu, cu care 
Bistriţa este înfrăţită, cultivă în acest sens o 
relaţie intensă şi continuă. Au loc schimburi 
culturale, francezi şi români leagă prietenii, au loc 
chiar căsătorii ...internaţionale, românii sunt 
văzuţi mai nou şi în postura lor de cetăţeni ai 
Europei. Francezii nu (ne) mai sunt exotici ori 
mari „domni” cum ni se păreau (unora dintre noi) 
la începutul anilor 1990, lucrurile s-au aşezat, zic 
eu, destul de bine. (Lăsam afară aspectul politic, 
de care nu vrem noi aici şi acum să ne ocupăm, 
de pildă teme precum aderenţa la spaţiu l 
Schengen  ori cea a romilor, încă de mare 
actualitate în Franţa, Germania ori italia...).

în general, imaginea noastră în Occident 
este, aş zice eu, aproape saivată, la un pas de 
una normală. Nu cred ca trebuie să îţi ascunzi 
apartenenţa naţională, dacă eşti român trăitor 
în tr-o  ţa ră  ves teu ropeană . T rebu ie  însă  
diferenţiat între românii care vor să se integreze 
în ţările gazde şi cei care îşi duc viaţa precum 
multe alte minorităţi aflate în aceeaşi situaţie, 
bunăoară turcii din Germania. Aceştia formează 
o socie ta te  destul de închisă, limba de 
comunicare este pentru majoritatea cea turcă, 
şansele copiilor acestora de a reuşi să ajungă la 
o şcoala mai bună fiind astfel din faşă oarecum 
înăbuşite. Mai trebuie pus la socoteală şi faptul 
că ei au o cu totul altă educaţie confesională, ca 
şi populaţia provenită din ţările arabe din Franţa, 
de altfel. Trebuie menţionat că nici în Franţa şi 
nici aici, în Germania, minorităţilor naţionale nu li 
se oferă şansa frecventării şcolii în limba 
maternă, cum eram/suntem noi obişnuiţi cu cele 
din România (maghiară şi germană).

O să punem aici punct şi virgulă. Vom 
continuaîntr-unul din numerele viitoare.

Damaschin Pop-Buia

Ostfildern, februarie 2011

*Această carte a apărut în România în 
traducerea d-lui Damaschin Pop -  Buia şi a d - 
nei Cristina Delia -  Balaban într-o ediţie»
îngrijită şi prefaţată de di. ilie Rad, în anul 
2006, la editura Excelsior din Cluj-Napoca.

Redacţia
9
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Didactica Ncva
CUPA LICEELOR LA STREET-DANCE
---------------------------------Bistrita, 12 februarie 2011

7  1

Black Bandits
Cupa Liceelor la Street-Dance  a ajuns la cea de-a cincea ediţie, 
provocând şi anul acesta tinerii 
liceeni să urce pe scenă şi să se 
întreacă în cadrul celei mai mari 
competiţii de street-dance a 
anului.

Ca şi în anii precedenţi,
Cupa Liceelor la Street-Dance a 
reunit pe scenă tineri talentaţi, 
pasionaţi de dans şi dornici de a 
primi aplauzele publicului, nume 
celebre din showbiz-ul autohton şi 
dansatori deja consacraţi.

Etapa locală a concursului 
a debutat sâmbătă, 12 februarie, 
la Bistriţa cu Sala Polivalentă 
arhiplină în urale şi aplauze. Toată 
lumea, de ia trupa de hip-hop 
Fentăm Terra până la grupurile 
şcolii de dans In Action s-au 
străduit şi au reuşit să facă spectacol încă de când s-a dat startul la ora 17°°.

Cele şase trupe ale liceelor participante s-au întrecut atât în coregrafii 
cât şi în deprinderile dezvoltate după multe ore de muncă. Atmosfera a fost

asigurată de micile intervenţii ale 
grupurilor şcolii de dans In Action  dar şi 
de galeriile trupelor participante care au 
fost premiate pentru "gălăgie". După 
mai bine de trei ore de muzică şi dans 
Cupa Liceelor la Street-Dance s-a 
încheiat.

Trupa Black Bandits  formată din 
elevii Arman lonuţ (cls. a X-a), Hădărău  
Emilia (cls. a X-a), Nedelea Dorin (cls. a 
Xl-a), Avram Aurelia  (cls. a XIl-a), 
Sîngeorzan Ancuţa  (cls. a X-a), Ureche 
Lenuţa Cristina (cls. a Xl-a), Arman  
Alexandru  (cls. a IX-a) a reprezentat cu 
succes pentru a doua oară Grupul 
Şco lar "Liviu Rebreanu" Maieru. 
Aceştia au câştigat premiul special

oferit de juriul concursului.
Se cuvine să aducem mulţumiri conducerii Grupului Şcolar "Liviu 

Rebreanu" Maieru, d-nei directoare Cristina Hădărău, d-lor directori adjuncţi şi 
primarului comunei Maieru, d-lui Vasile Borş pentru sprijinul acordat.

Prof. Adriana Dumitru
Grup Şcolar "Liviu Rebreanu" Maieru

P R E O T U L  IO A N  R E B R E A N U  D IN  C H IU Z A /4 /
Publicăm acum scrisorile/inedite/ primite de 

către preotul Ioan Rebreanu de la profesorul 
blăjean GAVRIL PRECUP, în numărdedouă.

Trebuie spus că preotul Rebreanu 
corespondează cu trei personalităţi din familia 
Precup: cu prof. Blăjean Gavril, cu Anton Precup, 
fratele lui Gavril, care era preot în Chiuza şi apoi în 
Rebrişoara /dovadă biletul adresat lui Rebreanu 
din 14/6/1886/şi cu Dr.Emil Precup, fiul lui Anton şi, 
firesc, nepotul blăjeanului Gavril.Corespondenţa 
cu ultimul amintit, Emil, o va continua fiul lui 
Rebreanu, Vasile, preot şi el, absolvent, cu doctorat 
la Budapesta.

Ion Rebreanu cu Anton şi cu Gavril sunt 
vecini de sat, sate foarte apropiate, Piatra, şi 
Chiuza, situate pe malul drept al Someşului Mare, 
aproape de Beclean. Aceştia au fost colegi la 
Gimnaziul năsăudean, cu mare diferenţă de vârstă 
între ei: Rebreanu absolvă în anul 1882-83, Gavril, 
în 1885-86, iar Anton, în anul 1876-77/1/.

Despre Gavril Precup a scris, având grijă 
să-i cultive memoria şi meritele, nepotul său, 
dr.Emil Precup, pe când era director al Liceului 
"Petru Maior" din Gherla, o monografie ce apare în 
anul 1936, iar în Anuarul jubiliar al liceului, pe anul 
1928-1929, publică articolul celui "care a stat, a 
muncit două decenii alături de profesorul Blajean, 
prozatorul şi publicistul Al.Ciura".

Gavril Precup s-a născut la 8 noiembrie 
1865, în satul Piatra, judeţu l, pe atunci, 
Someş.Tatăl său era Isaiu Precup, cantor, învăţător 
şi notar comunal în Nimigea de jos, iar mama, 
Veronica Pop, era fiica cantorului Bisericii di Jos, 
din Rebrişoara.Au fost cinci fraţi, Gavril fiind 
mezinul familiei.

Face şcoala la Năsăud, mai întâi cea 
Normală, condusă de către dir.Cosma Anca, apoi 
liceul, pe care îl absolvă în anul 1886, cu 
calificativul "maturu eximio modo".în anul 1886 se 
înscrie la Facultatea Teologică Romano-Catolică 
din Budapesta, urmând, tot aici, şi Literele.Este 
exmatriculat datorită unei banale întârzieri, şi mai

mult datorită "ţinutei sale româneşti !".Continuă 
cele două facultăţi la Cluj, obţinând în anul 1893 
licenţaîn limba română şi limba latină.

Este profesor la liceul din Blaj până la 1 
martie 1919, când Consiliul Dirigent îl numeşte 
Director generai pentru învăţământul secundar din 
Ardeal.Şeful Resortului Cultelor şi al Instrucţiunii 
Publice fiind Dr. Valeriu Branişte, iar secretarul 
general Dr.OnisiforGhibu.

Scrie puţin, spune scriitorul Al.Ciura, dar are 
o bib l i otecă "asor ta tă " .  Co laborează  la 
Enciclopedia Română a Astrei, Sibiu 1898-1904, 
coordonată de către Dr. Cornel Diaconovich, 
dovadă adresa Asociaţiunii nr.361/5 april prin care i 
se aduce "mulţumită şi recunoştinţă pentru 
preţioasele servicii'74/. A redactat manuale şcolare 
/Abecedar, Ortografia/ şi Educaţia la români, Blaj, 
1909.

A fost succesorul iui Augustin Bunea la 
preşedinţia "Societăţii Meseriaşilor " din Blaj. 
Acelaşi scriitor Al. Ciura îl numeşte "român 
î n f l ăc ăr a t ,  cu î nd â r j i r e a  de od r as l ă  a 
grănicerilor".Când s-a arborat steagul naţional pe 
Catedrala din Blaj, cu inscripţia "Acum se va bate 
ceasul, Carpaţii se-nfioară", era bănuit drept făptaş 
de către autorităţi, dardosarul rămâne "neisprăvit".

La moar tea  compoz i t o r u l u i  i acob 
Mureşianu, cu origini rebrişorene, ca şi el, după 
mamă, 25 mai 1917, ia Blaj, G.Precup rosteşte un 
discurs înflăcărat, care se încheie cu spusele lui C- 
tin Brâncoveanu: "Facă Dumnezeu ce-o vrea, / Nu 
mă las de legea mea". Moare la 7 septembrie 1921 
în Cluj, având alături pe omul politic luliu Maniu.

Cele două scridori învederează marea lor 
prietenie, ce durează întreaga lor viaţă. Scrisorile 
încep cu adresarea "frate", care spune totul. îi cere 
un ajutor bănesc ca unei rude foarte apropiate, fac, 
prin scrisori, schimb de informaţii, sau îi procură 
cărţi valoroase acestui pasionat de cultură, care a 
fost preotul Ioan Rebreanu.

Frate Ioane,

Eu sosind în Chiuza am dat la Poştă de 
două epistole, datate din Sibiu, în care un coleg al 
meu, Fodor, îmi scrie cu multă amărăciune mişeliile 
ortodocşilor: nu m-au votat, frate, fiindcă avui un 
concurent ortodox, dar cu mult mai slab. Astfel, 
după ce timpul e înaintat tare, după multă 
sfărâmare de cap, am aflat că va fi mult mai bine 
dacă pe mâine voi plecaîn persoană la Blaju.Tu ştii 
de năcazul tatii, chiar acum n-am parale, de aceea 
vin a te ruga prieteneşte ca să aibi bunătatea să-mi 
împrumuţi tu 15 florini pe vreo săptămână ori două, 
sau voi cere de la Moldovănuţ /5/ şi ţi-i aduc când 
vin, sau atunci mă duc la Dees /Dej/ la Mihali /6/ şi 
voi lua de la banca "Someşana"; la tot cazul te 
asigur că nu vei avea neplăceri cu mine, mai bine 
orice să fie.Bunăvoinţa mă voi năzui să ţi-o 
răsplătesc.Rugându-te încă o dată, rămân al tău 
amic.

25. VIII. 1892 
Carte de vizită, Gavril Precup

Frate Ioane,

Preţuita-ţi scrisoare din 15.111.a.c. mi-a 
cauzat multă bucurie şi, fără voie, m-a transpus în 
trecut reamintindu-mi acele zile bune, ce le-am 
petrecut împreună. Nu mai puţin m-a transpus în 
ţara mea, de care aşa sunt de departe şi, oricum, 
frate Ioane, e bine când omul se află între ai săi. Dar 
soarta a vrut aşa să fie!

E un veac de când nu ne-am văzut; tu de 
atunci te-ai făcut stăpân deplin la ce îţi 
gratulezi.Cred că vei fi îndestulit în mijlocul familiei 
tale, văzându-te în plenitudinea puterii. Numai să fii 
sănătos, atunci toate-s bune.

Eu încă nu mă pot plânge de trai rău. 
Muncesc cât pot pe calea spinoasă, dar frumoasă, 
a d ă s c ă l i e i .  T i m p u l  t r e c e  cu i u ţ e a l a  
fulgerului.Carnavalul a fost plin de baluri şi

ION POENARU

-continuare în pag. 14 -
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petreceri, care sunt mai dese aici ca-n Năsăud. Au 
trecut toate şi iată-neîn Post.

Eu încă sunt tot fecior şi poate va mai trece 
mult nămol pe Târnave încă până o fi ceva. în 
mijlocul veseliei însă am avut şi supărări, despre 
care cred că ai auzit: moartea doamnei Negruţ şi 
mult mai târziu cădea la pat şi Dr.Negruţ/7/. Judecă 
că s-au conjurat toate contra atâtor familii de un 
timp încoace. Slavă domnului, Emil e pus pe 
picioare, s -a întremat binişor şi, zău, că a fost cu un 
picior în groapă, aşa cred că în curând va fi iarăşi 
restaurat. Soacră-sa e tot aici.

Fată de promisiunea ce mi-ai făcut, îţi pot 
da desluşirile următoare: La tipografie poţi căpăta 
Evanghelia tipărită la Bucureşti, cu litere latine, 
foarte frumos lucrată, legată în piele roşie, cu cruce 
şi aurită şi cu două coaie la sfârşit şi cu preţ de 
florini 10; iar Orologerul, legat în pile verde sau 
roşie, cu auritură destul de frumoasă, în preţ de 
florini 3,80.Ce se ţine de firme, armenii de pe aici 
stau în legătură cu Govora /.../. Procentele stau în 
raport cu preţul comandei.

între studenţi e linişte. Mitropolia e tot 
văvuvă /vacantă/ şi poate aşa va fi încă mult. Nu se 
ştie chiar nemica. Cheţan e balaur, are un fecior 
zdravăn, trăieşte foarte bine în familie, îl cerectez 
des.Emil Viciu încă e bine, el e mare sfântoc. Te 
salută ambii.

De Paşti cred că ne revedem, vreau să

merg spre casă. Timpul pe aici e admirabil. Cum de 
n-ai competat /concurat/ pentru Mintiu? Mi-i dor 
mult de prietenii de acolo, de-abia aştept să vă văd. 
Cu astea, salutându-ţi şi familia, te îmbrăţişez cu 
dor, al tău, Gavril.

B la j,20.111.1894.
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Traduceri

O seară de iarnă

într-o seară, timp de iarnă pentru pat 
într-o seară de iarnă târzie 
Am auzit o pasăre cu un piept roşu 
Ce cânta de pe poarta grădinii.

Ea şi-a mişcat capul cu ochiul său negru, 
strălucitor
Şi a cântat în aer umed
Şi o stea a coborât dintr-un cer galben, pal
Şi apoi a rămas linişte.

Traducere de 
Hădărău Cristina Denisa 

cls.aV-a C
din Rhymes For Annie Rose Shirley Hughes

Red Fox

C-cnacLu---------------------------------
Când amintirile...

Vine o vreme când vrând-nevrând apelăm ia 
sertarul cu amintiri, cei care le mai avem. Vorba 
unui confrate mai bătrân:

-- „Ştii ce mă deranjează mai mult odată 
cu ieşirea la pensie? Nu neapărat bătrâneţea ci 
posibilele ei efecte şi faptul că de-acum încolo 
sunt sigur că nu voi mai f i...”

în ideea rememorării optimiste a unei 
vremi la fel de actuale ca şi azi, după cel puţin 
treizeci şi cinci de ani, ba, poate, mai sincere şi 
dezinteresate ca oricând, am descoperit şi recitit 
cu emoţia firească a întoarcerii în timp, primul 
semn autentic (procesul verbal nr. 1) al existenţei 
unui cenaclu literar, la Maieru -  datat -  15 
octombrie 1973.

C enac lu l purta  num ele m are lu i 
Rebreanu, ei nu era un „moft trecător”, ci mai 
degrabă o manifestare sinceră, liberă, cu un iz de 
frondă chiar.

După cum atestă şi coperta dosarului, 
acest cenaclu era o secţie a Societăţii Culturale „Liviu Rebreanu”. Grupul respectiv 
cuprindea la acea vreme categorii şi vârste diferite: intelectuali maturi şi cu experienţă: 
domnul profesor Sever Ursa -  amfitrion şi mentor în toate, preşedinte ai acestei 
societăţi; tineri dornici de afirmare, entuziaşti şi veşnic doritori de a cunoaşte şi trecut şi 
viitor în egală măsură: regretatul şi inegalabilul coleg şi prieten Radu Telceanu, trecut 
la cele veşnice mult prea devreme, Vasile Crăciun, Titus Cărbune, Larion Cărbune, 
lacob Naroş ş.a. sau mai tinerii pe atunci, Alexandru Raţiu, Raveca Vranău, Lenuţa 
Domideş.a.

Ca persoană desemnată să ţin evidenţa acestor şedinţe ale cenaclului, să le 
încredinţez într-un fel neuitării, conturând pe fiecare autor, critic sau simplu participant 
într-un mod aparte, de-abia acum, după atâţia ani pot să-mi dau seama de greutatea 
acestei răspunderi. Un singur cuvânt nelalocul lui ar fi schimbat mult sau poate totul. 
Sincer, mă bucursă constat că nu eram prea pătrunşi de propaganda epocii, nici nu ne 
„cenzuram” între noi, şi nici nu ne lăsam cenzuraţi.

Pentru ca această reîntoarcere în trecut să fie autentică, am crezut de 
cuviinţă să reproduc întocmai întreg prim procesul verbal nu numai pentru datare ci 
pentru sinceritatea intervenţiilor, seriozitatea şi lipsa de „tendinţe” din partea 
participanţilor.

Aşa cum spun documentele, cenaclul a durat peste şapte ani. Activitatea lui 
s-a diversificat prin prezentări de autori: „Iustin Ilieşiu” -  medalion literar prezentat de 
domnul Sever Ursa (22 octombrie 1976); „Ioan Alexandru” -  prezentare generală de 
lacob Naroş (21 februarie 1978) şi „Marin Sorescu” -  micromedalion literar prezentat 
de domnul profesor Sever Ursa (14 martie 1978). Existau şi momente plăcute 
adiacente cenaclului: s-a prezentat muzică folk de către studenţii noştri de la Cluj (22 
octombrie 1976); audiţii Mircea Vintilă ş.a. Vasile Crăciun crease chiar Fabula 
cenaclului (semiparodie după Topârceanu) -  parţial păstrată.

S-a hotărât ca cenaclul să aibă locîn fiecare lună în prima zi de luni.
întâmplarea sau destinul face ca existenţa cenaclului în timp să fie aproape

Astăzi, 5 octombrie 1973, orele 18, a avut loc deschiderea lucrărilor 
CENACLULUI LITERAR „Liviu Rebreanu” din cadru Societăţii culturale cu 
acelaşi nume, din comuna Maieru. Cenaclul nostru este o secţie a Societăţii 
Culturale „Liviu Rebreanu” din comună, continuând tradiţia vechiului cenaclu cu 
acelaşi nume.

Din partea conducerii societăţii are cuvântul profesorul SEVER URSA 
care arată că acest cenaclu continuă tradiţia vechiului cenaclu patronat de marele şi 
apropiatul nostru romancier Liviu Rebreanu. înaintaşii noştri măiereni, din perioada 
anilor 1927 -1 9 3 5  purtaseră în gând şi suflet intenţia înfiinţării unei societăţi literare. 
Ca un semn de omagiu închinat acestora aminteşte nume ca cele ale lui Iustin 
Ilieşiu, Dumitru Vranău, Emanoil Cobzalău, Cosma Barna, Aleodat Coruţiu, Ovidiu 
Barna şi mulţi alţii care au mărturisit că au învăţat să scrie aici. Bazându-ne pe o 
asemenea tradiţie frumoasă putem fi siguri că vom avea aceleaşi satisfacţii ca şi cei 
de dinaintea noastră ducând mai departe peste ani făclia creaţiei aprinsă de marele 
Rebreanu pe aceste meleaguri şi lăsată nouă pentru luminare.

TELCEANU RADU, care este şi conducătorul cenaclului spune că 
ştafeta acestor bravi înaintaşi va trebui dusă mai departe şi insistă în special asupra 
sarcinilor cenaclului literar, sfera lui de cuprindere precum şi asupra unor probleme 
de metodă, apelând la o literatură realistă, o literatură ancorată în realităţile 
contemporane. Atmosfera de lucru se va caracteriza prin principialitate în sensul 
major al artei, adică să se susţină idei adevărate, să se discute cu curaj, 
dezinteresat, cu seriozitate, să se evite intenţiile de demoralizare şi intimidare, să 
existe o atmosferă de înţelegere reciprocă şi colaborare încât ceea ce este bun să 
triumfe. în încheiere urează succes tuturor membrilor cenaclului cerând sugestii, 
unele propuneri din partea membrilor şi a invitaţilor pentru o cât mai bună organizare 
şi desfăşurare a şedinţelorde lucru.

Se dă citire planului de activitate al cenaclului extras din planul anual al 
Societăţii din care cităm câteva forme atractive ca: întâlniri cu vechii membri ai 
fostului cenaclu, publicarea unor lucrări, organizarea de seri literare cât şi a altor 
activităţi precum şi informarea presei locale asupra acestor activităţi.

în această primă şedinţă de lucru vor citi poezie Alexandru Raţiu şi Vasile 
Barna, proză Vasile Crăciun.

ALEXANDRU RAŢIU citeşte următoarele poezii: 
în adâncul tăcerii.
Turme.
Povestea mea.

CĂRBUNE TITUS apreciază activitatea poetului Alexandru Raţiu. Are 
unele reţineri în privinţa poeziei „Turme” şi solicită poetului să explice semnificaţia 
„tălăngilor” în această poezie.

ALEXANDRU RAŢIU explică sugestia tălăngilor prin legarea lor de 
pământul nostru, semnificativa legănare a turmelor şi implicit legătura noastră, a 
tuturor cu trecutul îndepărtat.

VRANĂU RAVECA arată în intervenţia sa că e foarte greu să-şi exprime 
părerea despre fiecare poezie în parte, totuşi remarcă faptul că universul poeziilor 
nu e materializat prea clar, asta constituind însăşi esenţa poeziei. în privinţa 
tălăngilor le vede cu sens de simbol -  dar de drumul înapoi, regretul plecării. 
Apreciază totuşi că Raţiu e pe un drum bun în creaţia lui.

lacob Naroş
-continuare în pag. 15 -
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VRANĂU IAC 0B arată de ia început că 
poezia modernă nu o prea înţelege prin faptul că unii 
poeţi moderni dispreţuiesc poezia clasică pe care dânsul 
o socoteşte ca adevărata poezie valoroasă. Apreciază 
totuşi poeziile citite subliniind faptul că în orice situaţie 
criticile aduse nu trebuie să dăuneze creaţiei, nu pot 
supăra pe nimeni, deci, nici pe autor.

CĂRBUNE LARIQN arată că ideea de a 
multiplica poezia este bună. Poezia „în adâncul tăcerii” o 
consideră plină de imagini sugestive („pe o flacără în 
zori, sădesc în adâncul tăcerii gândiri”). Sfârşitul poeziei 
este impresionant „Lemnul văietă a melodie”.

ALEXANDRU RATIU intervine arătând că----------------------------------j-----
apropierea adevărată între poezia sa şi cea a lui Blaga 
de către NAROS IACOB este cu totul deosebită. Blaga 
cântă belşugul pe când în poezia „Povestea mea” e 
prezentat arhaic „lanul purtat de fiecare”.

SEVER URSA arată că două dintre poezii 
sunt publicabile „în adâncul tăcerii” şi „Turme” şi că 
poeziei moderne nu ne putem opune. Pentru el poezia 
„Turme” reprezintă transhumanţa acestora. Imaginea 
„dincolo de zare” din strofa a doua i se pare cam gratuită. 
Semnul brazilor de aici, ne dă continuitatea noastră 
milenară. Poezia „în adâncul tăcerii” ne îndeamnă la... 
„tăcere” . Ideea se limpezeşte în strofa a treia „vaiete de 
lemn din arbore legenda”. Propune spre tipărire cele 
două poezii şi încheie spunând că poezia modernă 
trebuie să fie acceptată, înţeleasă, fiind o formă nouă de 
exprimare.

TELCEAMU RADU concluzionează părerile, 
observă unele note dominante -  copaci, ierburi, turme, 
tălăngi, zori, rouă -  legate de spaţiul montan. Valoarea 
unei poezii cu alte sfere ne-ar da o imagine mai 
concludentă a poeziei lui Raţiu. Dacă poezia lui Raţiu 
este respinsă înseamnă că nu este înţeleasă. în poezia 
„în adâncul tăcerii” remarcă o anumită sensibilitate. Nu 
este de acord cu unele probleme de ordin lingvistic, 
gramatical, „turmele cresc în tălăngi şi ierburi de clopot, 
clopote de iarbă”, repetiţia cuvântului „clopot”. Strofa a 
doua este proliscă prin dezacordurile din punct de 
vedere gramatical: „Ele se nasc din sunet de metal / 
împânzindu-le lâna cu triste felinare, / ce noaptea o- 
nsoţesc în sunet de caval / cu doină de turmă dincolo de 
zare/” . Cere explicaţii („în lână doine cu fluiere alergi...” -  
Cine alergi?).

ALEXANDRU RAŢIU răspunde că poezia 
modernă are o mare putere de abstractizare neavând 
importanţă mijloacele gramaticale.

TELCEANU RADU răspunde că avem voie 
să abstractizăm dar nu avem voie să renunţăm la logica 
limbii.

ALEXANDRU RAŢIU replică printr-un vers 
din Sorescu „un pantof, două pantoafe” .

TELCEANU RADU recomandă lărgirea 
sferei de creaţie, teme inspirate din realităţile 
contemporane şi îndeamnă ia lectură din poezia clasică.

CRĂCIUN VASILE citeşte în continuare 
proză scurtă:

..Foxterierii” -  schiţă cu 81 de propoziţii 
într-o frază.
..Blănărestii”
„Grimase”

ALEXANDRU RAŢIU arată că îl surprinde 
reuşita prozei lui Vasile Crăciun, creează tablouri, 
sintetizează „ironia literară” . Aceste proze scurte 
(„pilule”) pot fi publicabile. în „Foxterierii” prescurtarea 
întreprinderilor „poate fi omagiată, existenţa lor merită a 
fi discutată” . Despre „Grimase” critică plecăciunea în 
faţa şefului.

VASILE CRĂCIUN explică „Foxterierii” , 
termenul, lămurind confuzia antevorbitorului cu privire la 
însăşi esenţa prozei (Niţă e şoarece de birou şi nu 
foxterieri).

SEVER URSA arată că toate prozele sunt 
reuşite. „Foxterierii” trebuie citită ca să poată fi gustată 
pe deplin. Apreciază genul satiric ca fiind de mare viitor 
în literatură. Trebuie să se urmărească o ţintă precisă, 
proza de acest gen trebuie încurajată. Invită la scrierea 
de epigrame şi fabule şi remarcă în încheiere că autorul 
este stăpânit de un puternicsimţal umorului.

CĂRBUNE LARIQN remarcă faptul că Niţă 
nu ştie face pe „A” cu mâna dar are încredere în maşina 
de scris. Personajul e bine prins, fără fizionomie, 
atotştiutor, tip „şerveţel” . Apreciază acestgen de proză.

TELCEANU RADU arată predilecţia 
autorului pentru proza scurtă, care este un bun 
cunoscător al limbii ţinând cont că este dificil de a scrie 
asemenea proză. Remarcă câteva „perle” care dau 
colorit: „jicnire”, „dupiu”, „oară”, „ceiace” . Termenul 
„plafonat” din „Blănăreştii” poate fi schimbat.

-urmare din pag. 14-

VASILE BARNA citeşte trei poezii:
„în ţara mea.”
„Incrustaţie”
„Unde eşti...!”

NAROS IACOB arată că universul poeziei 
acestuia este străbătut de un lirism interior. Ceea ce este 
de remarcat în poezia „încrustaţie” este universul 
popular reprezentat prin porţi şi încrustaţiile acestora. O 
astfel de poezie trebuie încurajată ţinând cont de 
simplitatea dar şi de sinceritatea şi spontaneitatea unor 
imagini izolate.

VRANĂU RAVECA Mediul poeziei e fost 
bine ales dar versurile sunt cam facile, ele trebuind să nu 
ofere totul de-a gata, să ne pună în situaţia de a medita 
adânc. în poezia „încrustaţii” remarcă creatorul anonim. 
Poezia patriotică trebuie să însemne iubire faţă de plaiul 
natal. Nu acceptă angajamentul final spunând că trebuie 
apelat la suflet, la gând.

SEVER URSA arată că scopul serii a fost 
deja atins, mărturiseşte că a fost răsplata pentru el ca 
fostdascăl să-şi vadă elevii creând. Poezia „încrustaţie” i 
se pare bună, nu este de acord cu versul „a plămădi 
plăsmuiri” care artrebui schimbat.

TELCEANU RADU recomandă puţină 
încifrare a poeziei, o transmitere a ei în mod deosebit. în 
altă ordine de idei cere propuneri şi sugestii pentru ca 
activitatea cenaclului să se desfăşoare cât mai bine.

TELCEANU IOAN propune ca materialul ce 
se citeşte să fie multiplicat şi răspândit pentru un studiu 
prealabil.

VR AN ĂU  IAC O B cere ca anunţarea 
şedinţelor să se facă prin afişe şi invitaţii şi să se 
stabilească o perioadă de timp lunară între două şedinţe.

CĂRBUNE TITUS propune să se discute şi 
alte aspecte, prezentarea unui poet, diverse comunicări 
şi altele.

SEVER URSA propune să se colaboreze cu 
cenaclul din Sângeorz -  Băi şi se oferă să prezinte o 
comunicare în şedinţa următoare despre Andrei 
Mureşanu.

TELCEANU RADU stabileşte ca dată a 
cenaclului viitor prima săptămână a lunii noiembrie şi 
propune ca secretar al cenaclului şi colaborator direct pe 
tovarăşul lacob Naroş.

Naroş lacob

Lazăr Avram, Memoria inimii
,, Nu ştiu ca vreodată, în zbuciumata noastră istorie -  poate numai în vremea 

ocupaţiilor străine -, sufletul oamenilor să fi fost atât de răvăşit ca în ziua de astăzi. 
Cum deschizi televizorul, bârfele, injuriile, delaţiunile, dezinformările, denigrările apar 
ca nişte pete maligne pe obrazul resmnat al poporului român. Cred că un străin, dacă 
ar pricepe toate cele, ne-ar declara, pe loc, fie bolnavi, fie nebuni!’Lazăr Avram, 
Memoria inimii, pag.20

Lazăr Avram, în cartea sa, incearcă şi reuşeşte să evoce, să aducă la lumină 
crâmpeie din existenţa sa, care într-o oarecare măsură i-au marcat, au lăsat o dâră 
puternică în personalitatea iui. Această lucrare a fost făurită, având un scop bine fixat, 
acela de a reface drumul formării unui om, drum care a fost marcat atât de suişuri, cât şi 
de coborâşuri, în care au existat şi s-au întrepătruns bucurii şi dezamăgiri, împliniri, dar 
si regrete.

Memoria inimii ,o carte memorialistică, este împărţită în doua părţi, care 
prezintă deosebiri evidente, în ceea ce priveşte modul în care autorul alege să se 
destăinuie.

Prima parte, Seminţele albastre în căutare de cer adună un număr de pagini 
cu o puternică amprentă lirică. Lazăr Avram doreşte şi, consider eu, chiar reuşeşte, 
într-un mod remarcabil, să aducă la lumina, din lada prăfuită a amintirilor, un mănunchi 
de convingeri, de incertitudini, de impresii, de destăinuiri. Toate aceste trăiri ies la 
iveală, sunt salvate prin mijloace poetice, deoarece, asemenea lui Nichita Stănescu, 
scriitorul are convingerea ca poezia este singura care poate atribui cuvântului nuanţele 
infinite ale gândului şi vibraţiile nepalpabile ale inimii.

Această primă parte, nu îmbracă forma canonică a unei poezii, ea este mai 
degrabă sub forma unor cugetări fără elemente de prozodie. în spatele limbajului 
metaforic, lectorul interesat şi înzestrat cu răbdare poate găsi ascuns firul vieţii 
profesorului Avram, care îşi are începutul ia Maieru, „  cuibul visurilor” lui Rebreanu. 
Acest loc inconfundabil este numit de autor acasă, un cuvânt atât de simplu, dar în 
acelaşi timp cu o extrordinară încărcătură spirituală. Maieru, acel leagăn de trăire şi 
simţire autentică şi pură, i-a marcat copilăria şi întreaga viaţă, prin faptul că aici a avut 
ocazia de a cunoaşte oameni nemaipomeniţi, care l-au învăţat să fie OM.

Satul natal este un loc spre care se întoarce întotdeauna pentru a se încărca 
de energie pozitivă, pentru a-şi reîmprospăta forţele.

Poezia creată în această primă parte redă cu fidelitate muzica interioară a lui 
Lazăr Avram, poezia care poate fi percepută şi înţeleasă numai cu ajutorul 
sentimentului, deoarece ea, poezia presupune trăire şi tensiune a sufletului. La fel ca 
Blaga, scriitorul nostru nu doreşte să reveleze misterul existenţei, ci îl ascunde sub 
masca poeziei şi a metaforei. Prin metafora revelatorie, autorul revelează un mister 
esenţial pentru conţinutul faptuluişi asigură o potenţare a acestuia.

Recenzie

A doua secvenţă a cărţii, Zig-zag printre amintiri este un buchet de anecdote, 
în special din vremea în care era student ia Institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti. Este 
o parte epică, în care este burmărit fluxul memoriei involuntare ( procedează 
asemenea scriitorului frncez Marcel Proust), autorul face salturi de la un personaj la 
altul. Toate aceste persoane evocate de autor i-au marcat într-un anume fel existenţa, 
fie că au fost oameni de ştiinţă sau de cultură, fie că au fost simpli oameni de la ţară. 
Şirul anecdotic începe cu matematicianul Ion Necşulescu, un adevărat profesor, care
i.a fost si naş, autorul numindu-l OM MARE, în tot ceea ce a făcut, în tot ceea ce a 
întreprins.

în aceste povestioare, este folosit un limbaj simplu, cu termeni uzuali, scriitorul 
nu se sfieşte să reproducă anumite cuvinte licenţioase, dar totul se păstrează în 
limitele unui bun simţ lingvistic, unele dintre aceste povestioare au o puternică tentă 
comică.

Apar episoade în care se doreşte să se evidenţieze umorul de calitate al 
petroliştilor, episoade comice precum cel cu colegul Bota Doniză, la internatul de la 
Sângeoz-Băi . Tot o ironie fină se poate observa şi atunci când vorbeşte despre foştii 
săi colegi de facultate, Bughi şi Neluţă, care lucrează la Tribunalul Bistriţa şi care pot fi 
asemănaţi cuplului Farfuridi/ Brânzovenescu din comedia lui Caragiale.

Mulţi dintre eroii acestor povestiri sunt oameni simpli din satul natal ai 
autorului, aceştia apar mai ales cu poreclele lor, după cum se ştie în Maieru nu există 
om care sa nu aibă o „  ocară”. Se remarcă frizerul Pupăză, ale cărui poveşti l-au 
fascinat pe copilul Avram, acesta numindu-l în carte ,, povestitor înfocat şi 
îndrăcit” .Cultura populară, tradiţională, cu aport imediat la locul natal poate fi muza 
scriitorului în travaliul pentru această carte.

Unele povestioare crează ambianţa universitară specifică acelor ani, iar 
perspectivă din care sunt narate acele fapte este cea a studentului, ei prezintă faptele 
exact aşa cum le-a perceput în acea perioadă a vieţii sale, de aceea, în prefaţa cărţii, 
autorul spune că aceste pagini sunt lipsite de orice intenţie răutăcioasă.

O carte care ne poate oferi anumite modele de viaţă, ne arată oameni 
puternici, cu aspiraţii social- valorice şi religioase. Un exemplu în acest sens este si 
Simona Iris V lad ,,, pentru care timpul n-a mai avut răbdare”, o fiinţă care toată viaţa ei a 
slujit cu o tiranică pasiune frumosul ( literatura şi pictura), este amintit romanul 
Copăcioaia, care după spusele autorului este o minune după Ion şi Moromeţii.

în final, ne putem da seama că modelul de urmat este cel biblic ( „  cu 
Dumnezeu înainte”) acesta împletindu-se cu cel al firului de iarbă din cultura populară.

Prof. Bîrta Anton 
Grup Ş co la r,, Liviu Rebreanu”, Maieru
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Născuţi
9

în perioada 
decembrie 2010 -  ianuarie 2011

Bumbu lonelaAlexandra 
Sidor Darius-Vasile 
Ureche Cristina-Andeea 
Roman Ancuţa 
Ureche Vasiie-Cristian 
ChisăliţăVIad-Emanuel 
Ometiţă Timea-Aura 
Naroş Estera
Bârta Larisa-Victoria-Vasilica 
Ureche Alexandra-loana 
Hoha Nicoleta-Virginia

Să crească sănătoşi şi înţelepţi!

Căsătorii9
în perioada 

decembrie 2010 -  ianuarie 2011

Lorinţiu Aurel cu llieşiu Maria
Ometiţă loan-loachim cu Pop Emilia-lonela
Pârlea Cifor cu Timu Maria
Mihali Ioan cu Varvari Lucreţia-Maria
Boldiş Bogdan-lonuţ cu Găluşcă Gaftoana-Maria
Boşca Ioan cu Olari Mihaela-Aurelia
Croitor Ioan cu Denkovik Ivona

Casă de piatră!

Decedaţi
în perioada 

decembrie 2010 -  ianuarie 2011

Timiş Matroana -  56 ani 
Ureche Augustina-87 ani 
Buia Aurel -87 ani 
Candale O ltiţa—42 ani 
Ureche Lucreţia-8 0  ani 
Cărbune M ih ă ilă -88 ani 
Sidor L a z ă r-85 ani 
Avram Docea-8 8  ani 
Ureche Lucreţia-8 3  ani 
NegruşierAureiia-71 ani 
Partene Dumitru - 66 ani 
Croitor Ioan-6 8  ani

Boşca Constantin -  40 ani 
Cimuca Petru - 88 ani 
Nuţiu Mărioara-8 6  ani 
Bârta Vasile-5 1  ani 
Bârta Floarea -  74 ani 
Sidor Aurelia-91 ani 
Cimuca Vasile-8 1  ani 
Ureche Lazăr-Horaţ - 93 ani 
PopBuia-llie -75ani

Dumnezeu să-i odihnească!

T Z & b u s (E X I S cT (E ^ N tT I A C Ă
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 U ■
2 ■
3 ' ■
4 ■ C ■
5 ■ ■  i
6 ■
7 ■ ■ ■
8 ■ ■
9 ■ ■ L

10 ■
11 F ■
ORIZONTAL: 1) Umanist olandez (1466-1538), care la 
tema noastră - Viaţa - spune: "Ce este viaţa? Un fel de 
comedie continuă, în care oamenii, costumaţi în mii de 
chipuri deosebite, apar pe scenă şi îşi joacă rolurile, 
până când regizorul, după ce i-a făcut să-şi schimbe din 
când în când costumul şi să apară când sub mândra 
purpură a regilor, când sub zdrenţele dezgustătoare ale 
sclaviei şi ale mizeriei, îi sileşte în fine să părăsească 
scena" - Măsura lui Cuza! 2) Filozof grec (427-347 î. Hr.)

care atenţionează: Noi trăim nu cum vrem, ci cum 
putem" - Descoperitoarea Gerovitalului (Ana, 1897- 
1988). 3) Comună în judeţul Galaţi, având 5,260 de 
locuitori în 1995.4) Scriitor şi om politic roman (105- 
43 î. Hr.), autorul reflecţiei: "Viaţa e condusă de 
noroc, nu de înţelepciune" - O jumătate de atom! 5) 
Ursa Sever - Scriitor şi om de stat roman (4-66) 
părintele maximei: "Nimic nu-ţi va ajuta atât de mult 
să fii moderat în toate lucrurile ca frecvenţa 
meditaţiei asupra scurtim ii vieţii şi asupra 
nesiguranţei acesteia; în tot ce faci gândeşte-te la 
moarte" 6) Obţinut (strâns) dintr-o culegere. - 
Măsuri de greutate - Intră prin zid! 7) Vârf de deal în 
judeţul Bacău - Culoarea cea mai slabă de la jocul 
de poker. 8) Insulă din antichitate - Localitate în 
Luxemburg - Leonte Filipescu. 9) Ofiţer şi om politic 
egiptean (1918-1981), asasinat de un membru al 
grupării extremiste "Frăţia musulmană", participant 
ia lovitura de stat din 1952 care a înlăturat monarhia 
din Egipt şi a proclamat republica - Se încrucişează 
la război! 10) Vale pitorească în NE Italiei (Veneto)- 
Prozator roman (62-113) care precizează: "Ce este 
atât de limitat, atât de scurt, ca viaţa cea mai lungă a 
omului?" 11) Poet ungur (Sandor, 1823-1848) care 
şi-a închinat viaţa şi opera idealurilor revoluţionare 

ale Revoluţiei de la 1848-1849 din Ungaria - Teoretician 
social şi economist german (Karl, 1818-1883) care 
subliniază: "Experienţa arată că cel mai fericit este cel 
care a adus fericirea celor mai mulţi oameni".

VERTICAL: 1) Filozof grec (341-270 î. Hr.), care la tema 
noastră se exprimă gnomic în felul următor: "Ascunde-ţi 
viaţa" - Fabulist grec, cu următoarea învăţătură: "Cine

păţeşte se instruieşte". 2) Rele! - Orator grec (436-338 î. 
Hr.) cu următorul sfat: "Nu ajuta şi nu apăra pe nimeni 
într-o faptă urâtă, căci vei arăta şi tu că eşti în stare să 
faci la fel cu cei pe care îi sprijini" 3) Siglă pentru "AII 
American Football Conference" -Scriitor francez (Leon, 
1867,1942) cu următoarea sentinţă: "Un critic drept şi 
ager are datoria de a pune în lumină ceea ce 
înfrumuseţează şi îmbogăţeşte" 4) înaltă tensiune! - 
"De...." expresie juridică latină cu înţelesul "cu uşurinţă, 
fără dificultate". 5) Chimist francez (Charles, 1863- 
1929), membru de onoare al Academiei Române (1925). 
6) Eroina piesei de teatru "Steaua fără nume" de Mihail 
Sebastian - Paneş losif. 7) Curent alternativ! - Poet tragic 
grec (525-456 î. Hr.), cu replica, din Agamemnon: "Cine 
nu este invidiat nu este vrednic a trăi". 8) Abreviere 
pentru "Spion Sean Cloud Camera" - Mitropolit al Ţării 
Româneşti (Ivireanul, 1650-1716) cu următorul fragment 
de predică: "Să-i facă ajutor la nevoia lui - aproapelui - cu 
dragoste curată şi fără făţărnicie, de a nu avea putere cu 
bani cu altceva, măcar cu un sfat bun, sau cu un cuvânt 
de mângâiere". 9) A rotunji butucii la capete - Impus la 
inele! Pusă la zid de amorul artei. 10) Scriitor şi om de 
stat român (234-149 î. Hr.) care zice: "Viaţa omenească 
e aproape ca fierul. Dacă o întrebuinţezi, se uzează, 
dacă n-o întrebuinţezi, o distruge totuşi rugina" - Purtător 
de cuvânt! - Unsoare de gătit! 11) Mitropolit al Ardealului 
(Valeriu, 1921-2011, decedat de curând) - scriitor şi 
teolog român de seamă -Afluenţă la mare pe plajă!
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Unde ne sunt Tradiţiile ?
9

Cândva, viaţa ţăranului a curs lin printre malurile 
sigure ale tradiţiilor şi obiceiurilor, ale miturilor şi 
poveştilor, ale doinelor şi bocetelor, fiecare om având 
locul său precis în colectivitate. Sufletul îi era deschis ca 
cerul deasupra satului său, care includea un întreg 
Univers, fiind, în sens propriu, un axis Mundi. A auzit, 
desigur, că dincolo de dealuri există o altă lume, că 
drumurile duc uneori spre oraşe îndepărtate sau spre alte 
ţări cu alte graiuri, dar sufletul său a pornit rareori spre 
acele zări. Fiindcă viaţa sa doar aici era întreagă şi numai 
aici merita să o trăiască. Atunci, în acele timpuri, s-au 
zămislit adevăratele comori ale folclorului literar 
românesc.

Trebuie să spunem că judeţul Bistriţa-Năsăud are 
motive să se mândrească cu câteva nestemate 
nepereche: clopul cu păun şi pieptarul cu ciucuri, opincile 
(care şi azi continuă să se confecţioneze la Runc), teatrul 
din Şanţ care a generat o specie aparte a teatrului 
folcloric: teatrul nescris. Să nu uităm că, potrivit ultimelor 
cercetări în domeniul folcloristicii, “Mioriţa” nu s-a născut 
în Vrancea (cum credeau V. Alecsandri şi A. Russo), ci la 
poalele Ineului rodnean (cf. Adrian Fochi).

Iar “horea cu noduri” , cea pe care rapsodul 
Grigore Leşe o crede lăpuşană, tot aici s-a născut. 
Rapsozi ca Nastasia Costin (Breaza) sau familia Purja 
(Târlişua) dovedesc cu prisosinţă acest lucru.

în ultimele decenii ale pârdalnicului veac XX,însă 
albia parcă a fugit de sub apă şi numai bunul Dumnezeu

ştie ce va deveni: mocirlă, sau şipot cristalin de izvor sau 
poate cascadă. Ritualurile, tradiţiile, datinile şi obiceiurile 
care au hotărât modul de viaţă, sunt din păcate, pe cale de 
dispariţie şi numai încrâncenarea şi neostoirea unor 
intelectuali din lumea satului le mai păstrează şi valorifică 
pe aici-pe colo. Folclorul rural se descompune sub ochii 
noştri, şi parcă ţăranul nu mai vrea să fie ţăran. Se 
desparte de toate şi de tot ce înseamnă tradiţie cu o grabă 
ce pare să recupereze o întârziere de secole, încercând 
să devină părtaş la viaţa “domnilor” . Ca un adolescent işi 
dezbracă hainele parcă prea strâmte, sau poate prea largi 
şi işi leapădă copilăria. Degeaba îi ţii calea şi încerci să-i 
explici că acea copilărie însemna Paradisul. Lui nu-i mai 
trebuie şi, dacă nu-i mai trebuie, probabil că are dreptate. 
Ţăranul a fost atins de suflarea Necunoscutului care-l 
atrage ca un magnet. Chiar dacă a rămas în sat, a lăsat, 
sufleteşte, deja în urmă, satul etern privit cu atâta 
nostalgie de poeţi şi filosofi.

Ţăranul român nu mai are azi nimic din ce-l 
caracteriza cu un secol în urmă. Şi-a pierdut costumul, şi- 
a pierdut ceramica, şi-a uitat tradiţiile. Şi-a pus flori mari, 
roşii pe cergă, a schimbat culorile casei şi de câţiva ani şi-

a pus termopane. Ba chiar lifturi în casele puternic 
drapate cu “Răpirea din Serai” sau cu tigrii 
bengalezi (Vezi şi casele tip “vapor” de la Ciceu 
Mihăieşti).

Ne-am obişnuit să vorbim despre tradiţie.
La singular. Ea nu există. Şi nici nu a existat. Nu a 
fost niciodată o singură tradiţie, ci mai multe. Tot 
ele, tradiţiile, s-au transformat în timp. Lent, dar 
sigurşi ireversibil. Cultura populară caracterizează 
omul şi trebuie să-i răspundă nevoilor imediate.
Arta populară s-a construit pe şabloane, pentru că 
omul simplu a fost mereu învăţat să respecte 
regulile comunităţii în care a trăit. Variaţiuni în 
creaţia populară materială sunt puţine şi, de obicei, 
fiecare element are semnificaţia proprie. Motivele 
tradiţionale formează un limbaj şi prin fiecare 
creaţie se spune ceva anume.

România a rămas mult în urma ţărilor din 
Europa de Vest din cauza evenimentelor istorice 
care nu au avantajat dezvoltarea culturii aşa-zis 
“înalte” . Dar oare, această “rămânere în urmă” n-a fost 
una benefică? De aceea n-am ajuns încă în situaţia ţărilor 
de Europa de Vest, nevoite azi să reînveţe: polca, 
mazurca sau waltzerul! Marii noştri creatori s-au inspirat 
tot din cultura populară. Criticii au supralicitat. Şi bine au 
făcut. Pe Eminescu l-au lăudat că s-a inspirat din 
genialitatea omului simplu şi l-au transformat în emblemă. 
Avem nevoie de embleme pentru a răspunde pozitiv la 

“raportul în faţa lumii culturale”.
Trist, dar adevărat. Ce ne-am face 
fără Eminescu? Şi ce ne-am face 
fără Brâncuşi? El s-a inspirat din arta 
Gorjului. Iar arta Gorjului şi a altor 
judeţe e acum prezentă doar la 
muzee şi mai puţin în realitate. A mai 
rămas şi în câteva sate, dar în cele 
mai multe cazuri doar pentru că 
oamenii sunt mândri de geniul lor. 
Asta au aflat însă de la oamenii de 
cultură, care au prelungit forţat viaţa 
unui muribund: tradiţia. Nu e departe 
ceasul în care nepoţii noştri vor putea 
admira un costum popular doar la 

muzeu!
Şi unde e autenticitatea? S-a păstrat în câteva 

locuri. Din diverse motive. De obicei s-a păstrat în acele 
sate unde electricitatea a ajuns mai greu. Sau unde 
transporturile nu s-au putut face din cauza drumurilor 
inaccesibile. Ca în Munţii Bucovinei. Aici şi oamenii au 
avut un cuvânt decisiv, pentru că s-au opus schimbării mai 
mult decât alţii. Şi acum se mai construiesc în oraşele 
bucovinene case din lemn. Dar asta se întâmplă pentru că 
lemnul a rămas cel mai accesibil material de construcţie 
pentru omul de rând. Iar tehnica tradiţională este genială, 
simplă şi singura care îi apără pe oameni de frigul iernilor 
cu temperaturi de -  30 de grade Celsius.

Tot în părţile nordice ale ţării, oamenii merg 
duminică la biserică, unii îmbrăcaţi în costume populare. 
Nu-i obligă nimeni. O fac pentru că aşa “au apucat”, pentru 
că nu au unde să se ducă duminica şi pentru că o cămaşă 
tradiţională este şi frumoasă, şi adecvată. Probabil vor 
renunţa curând la ele, deoarece s-a schimbat clima şi în 
nordul ţării. Dar ei şi-au modificat tradiţiile înaintea 
celorlalţi, prin influenţele austriece şi ucrainene. Au 
adoptat ce le-a fost de folos. Acelaşi lucru se întâmplă

acum în restul ţării, dar parcă într-un ritm alarmant de 
accelerat. La început perdelele de Paşcani în locul 
poalelor şi culorile palide la pânzături, în locul roşului 
aprins şi al galbenului solar şi al pânzei ţesute în casă.

După 50 de ani de regim comunist, care a impus 
fe n o m e n e  p recum  n a v e tis m u l, u rb a n iz a re a , 
industrializare şi colectivizarea, toate forţate, omul simplu 
a fost nevoit să se adapteze. Doar aşa putea supravieţui.

“Tradiţia” despre care se tot vorbeşte nu mai 
există.Amurit!
Tradiţiile românilor se conservă în noutatea kitsch şi se 
vor tot transforma cât timp satul românesc va rămâne o 
realitate vie. Faptul că acest sat este marcat de kitsch 
poate fi considerat însă şi un semn bun. Aşa spun şi 
etnologii. înseamnă că ţăranul român încă există şi a 
rămas tradiţional. Să nu uităm că în urmă cu numai 30 de 
ani, folosirea paietelor la zadii (de influenţă vestică) era 
considerată ca un kitsch , pentru ca azi să constituie 
tradiţie pe Valea Someşului Mare şi a afluenţilor. Singurul 
kitsch care este condamnat de specialişti în acest caz 
este “tradiţionalismul” forţat* deoarece reprezintă 
încercarea de a reînvia un mort care a fost îngropat cu 
mulţi ani în urmă, devenind o relicvă fosilizată.
Atunci când este o minciună, “tradiţia” devine kitsch”.
De fapt, drama adevărată, este aceasta: transformarea 
ţăranului român intr-o corcitură (s.n.), distrugerea unui stil 
de viaţă vechi de când lumea, printr-un spoi de 
modernitate (s.n.): difuzorul şi televizorul şi mai recent 
internetul: adâncindu-se în schimb sărăcia, prin 
egalizarea tuturor, în urma colectivizării. Plecarea 
generaţiilor tinere la oraş-acei dezrădăcinaţi, care n-au 
reuşit nici acum, după cinci decenii, să se integreze, 
păstrând obiceiuri ţărăneşti într-un mediu de cu totul alt 
tip, devenind pătura socială ce populează mahalaua de 
azi a oraşelor româneşti (s.n.) -  a venit să completeze 
distrugerea temeinică a unei clase sociale (s.n.), ce 
constituia cândva un motiv de mândrie pentru această 
ţară.

Adevăratul ţăran român nu mai este (s.n.), el a 
fost inghiţit de o istorie care nu l-a încăput, iar despre 
renaşterea lui acum, în mileniul trei, nu cred, din păcate, 
că mai poate fi vorba, decât într-o viziune sentimentaloidă

- continuare în pag. 2 -

Cercet. şt. pr. -  Mircea Prahase
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(s.n.), de a cărei autenticitate nu putem decât să ne 
îndoim.

Despre caracterul ţăranului român se vorbeşte 
mai puţin. întotdeauna au existat ierarhii în satul 
tradiţional. Gospodarii au simţit mereu nevoia să-şi arate 
bogăţia. Prin vestimentaţie, arhitectura casei, obiectele 
din gospodărie, numărul animalelor, întinderea 
pământului deţinut. Iar la târgurile tradiţionale de fete, prin 
numărul banilor din salba viitoarei mirese. Salbă care 
spunea totul despre zestre.

La unele dintre ele au fost obligaţi să renunţe în 
comunism. Dar nevoia de ostentaţie a rămas. Sunt 
aceiaşi oameni şi urmaşii lor. Nu se putea scoate din 
mentalitatea românului o obişnuinţă moştenită de la 
strămoşi. După decembrie 1989, oamenii au intrat în 
contact cu minunatul kitsch viu colorat, înflorat, 
fosforescent sau fluorescent importat din Turcia şi China. 
Făcături ieftine, prin care pot ieşi în evidenţă cu minimum 
de efort. Le-au adoptat foarte repede. Era normal să se 
întâmple aşa. Kitschul răspunde nevoilor imediate ale 
omului simplu. Frumuseţea superficială a castroanelor 
roz de plastic, ornate cu floricele viu colorate, a înlocuit 
vasele de ceramică. Meşterii lucrează doar pentru 
necunoscătorii “căutători de tradiţii”, care cumpără orice 
atunci când vor să se laude cu obiecte autentice de 
cultură populară. Asta i-a determinat pe români să mai 
modifice puţin tehnica şi ornamentele creaţiilor originale.

Dar şi acest fenomen a început tot în comunism. 
Atunci când regimul a găsit de cuvintă să încurajeze 
“tradiţia”, încercând să evite revoltele. La noi s-a instituit 
un soi d e “ comunism naţionalist” . Un hibrid kitsch-os între 
stalinism, naţional-socialism german şi legionarism. S-a 
renunţat parţial la proletcultismul “clasic”, punându-se

bazele unuia de fond aşa -  zis “tradiţional1. 
Evident, exagerat. Aşa au devenit costumele 
populare kitsch, pentru a “corespunde” 
cerinţelor platourilor de filmare, iar muzica 
populară a fost “adaptată” şi transformată atât 
de mult, încât aproape nimic din ce se cântă 
astăzi nu mai e autentic. Etnomuzicologii au 
reuşit să mai facă unele înregistrări pe teren, 
conservând în arhive câteva creaţii populare 
care să se poată studia la cursurile de 
spec ia lita te . Restul s-a p ierdut pentru 
totdeauna.

Ţăranul român de astăzi ştie că muzica 
populară este cea înregistrată pe discuri, 
difuzată pe posturile de radio şi televiziune 
locale. Noutăţile aduse de fabricanţii comunişti 
de “tradiţii” au fost melismele -  adică înfloriturile 
muzicale -  şi combinaţiile de elemente din 
registre diferite. Cântecul vocal nu era combinat 
cu instrumentul decât foarte rar. Nu au existat 

“orchestre” de muzică populară, iar melismele erau 
specifice doar câtorva zone din ţară. “Esteţilor” li s-au 
părut însă mai interesante, mai expresive şi s- 
a trecut la producţia de serie a kitschului 
popular. De la melismele comuniste până la 
cele orientalo-maneliste a fost doar un pas.
Făcut după '89, fără ca românul simplu să 
simtă măcar că este agresat. Să fim bine 
înţeleşi, ne place muzica lăutărească 
autentică (Dona Siminică, Fărâmiţă Lambru 
etc.), ne place muzica orientală de calitate 
(cea pentru care D. Cantemir “a inventat” 
chiaro transcriere), dardeaici până la hibridul 
camilo-struţesc interpretat de un Adrian 
Copilul Minune sau de Salam este o cale 
foarte lungă parcursă, din păcate, într-o 
perioadă prea scurtă de timp.

ă nu uităm şi contribuţia, mai mult sau 
mai puţin dezinteresată a unor oameni de 
specialitate (dirijori, compozitori, aranjori, 
orchestratori) în impunerea unor anumite 
zone e tn o fo lc lo ric e  în m ass-m ed ia : 
Maramureş (prin Fraţii Petreuş), Banat 
(Tiberiu Ceia) sau Bihor (“Floricile”), în dauna 
altor zone etnofolclorice, cel puţin tot atât de autentice.

Aşa a “reuşit” George Vancu, de altfel un foarte 
bun şef de orchestră, de a face dintr-un splendid cântec 
de muncă din zona Năsăudului (interpretat de Maria 
Butaciu) un şiagărcu iz maramureşano-bihorean.

Nu au scăpat nici ce le la lte  e lem ente 
caracteristice ale culturii româneşti. Frumos lăcuite, 
regulamentar ornate, vasele, costumele, dansurile,

covoarele, ţesăturile, obiectele de lemn s-au produs 
artizanal pentru a aduce beneficii comerţului Republicii 
Socialiste România. Şi aşa au dispărut generaţiile de 
meşteri cunoscători întra-ale tradiţiei şi s-au născut alte 
generaţii de fabricanţi de kitsch organizat. Câte ceva a 
mai rămas totuşi prin unele sate izolate spre nădejdea 
noastră, pentru că, nu-i aşa, speranţa moare ultima. Şi 
atunci devine firească întrebarea:

“Cine-I poate ajuta pe ţăran dacă nu 
intelectualul, cine veghează asupra sa dacă nu el?”în 
concertul atâtor instrumente, intelectualul trebuie să 
cânte doar aria adevărului etern. Suntem bogaţi pentru 
că datorăm multe satului, dar vai,suntem săraci,pentru 
că nu ştim încă în ce fel să ne plătim această datorie. Şi 
nu trebuie să facem altceva decât să privim spre 
rădăcină, spre acei bărbaţi ce au fost cu adevărat 
pilduitori dascăli ai naţiei române. Şi totuşi, încă nu este 
prea târziu “ceasul etnografic” indicând ora 23:58! Să ne 
bazăm însă pe zicala: “Dă doamne mintea de pe urma 
românului” . Altfel, vom fi nevoiţi să ne întrebăm, alături de 
Vlahuţă: “Unde ne sunt visătorii?” Pentru că... vrem sau 
nu, încă o dată trebuie să-i acordăm credit lui Eugen

Lovinescu care spunea că departe de a păşi în pragul 
Europei cu mâinile goale, păşim nu numai cu posibilităţile 
unui suflet original, şi ca fond, şi ca formă, ci şi cu afirmaţii 
categorice, solidare între ele, dar diferenţiate în 
cromatica culturii universale.

Cercet. şt. pr. -  Mircea Prahase

De citit obligatoriu: 
„Vânătorul de securişti” de Mirel Bran

Profesorul de limbă franceză de ia Sângeorz-Băi, 
dl. Roland Szekely, specialist în istoria jazz-ului mondial, 
a tradus până în prezent suficiente cărţi apărute în ţara lui 
Hugo, toate menite a îmbogăţi şi înnobila minţile şi 
sufletele românilor. Ultima carte tradusă se intitulează 
„Vânătorul de securişti” (editura „Grinta”, Cluj-Napoca
2010, 136 pag., postfaţă de 
Gabriei Cojocaru) şi este scrisă 
de rom ânu l M ire l B ran , 
corespondent al ziarului „Le 
Monde” şi al revistei „Le Point” 
din Paris, fondatorul societăţii 
de producţie „Tadami Presse” 
care asigură corespondenţa 
despre România pentru canalul 
de televiziune „France 24” şi 
„Arte info”; de asemenea, Mirel 
B ran es te  a u to ru l c ă rţii 
„Bucarest, le degel” (editura 
„Autrement”, Paris, 2006), dar 
şi al m ai m u lto r  f i lm e  
documentare.

în prefaţa la ediţia 
românească, Mirel Bran arată 
că a scris această carte pentru 
publicul din Franţa, dar că ea se 
adresează şi tinerilor români 
care nu prea sunt informaţi 
despre ce a însemnat dictatura 
c o m u n is tă  în  R o m a n ia .
Mărturisesc că atunci când am 
pornit la lecturarea acestei cărţi

mi-am propus să văd ce voi găsi nou pentru mine, cel care 
am trăit 39 de ani sub teroarea comunisto-securistă de 
dinainte de '89. lată ce mi-am notat pe parcursul citirii:

-Corneliu Zelea Codreanu, la 20 de ani, a 
organizat manifestaţii ale studenţilor pentru a apăra 

proiectul legii „Numerus clausus”, 
care prevedea limitarea numărului de 
studenţi evrei în învăţăm ântul 
superior;

-din ordinul lui Ion Antonescu au 
fost exterminaţi 270000 de evrei;

-cine n-a avut ocazia să 
citească „Fenomenul Piteşti” al lui 
Virgil Ierunca poate afla detaliat, din 
această carte, despre metodele 
inumane, diavoleşti, practicate de 
torţionarul Ţurcanu şi oamenii săi; 
acest Ţurcanu, metamorfozat când în 
victimă, când în călău, avea să 
redevină, în final, victimă, în funcţie 
de interesele mai marilor vremii 
ultracomuniste, şi executat tocmai de 
aceia cărora îşi vânduse sufletul;

-Securitatea română i-a pus la 
dispoziţie celebrului terorist Carlos 
Şacalul 64 de paşapoarte, 32 de 
permise de conducere, arme, muniţie 
şi explozive, precum şi o tabără de 
antrenament;

-P re tex tu l de în fiin ţa re  a 
Serviciului Român de Informaţii a fost 
evenimentele de la Târgu-Mureş din

19 martie 1990, orchestrate de foştii ofiţeri ai Securităţii, 
atunci acele confruntări dintre români şi unguri soldându- 
se cu 5 morţi şi mai multe sute de răniţi;

-legat de fenomenul Piaţa Universităţii merită 
amintite cuvintele iui Ion lliescu referitoare la studenţii 
care manifestau acolo: „Este o adunătură de golani, n-au 
decât să fiarbă în suc propriu”, iar atunci când a chemat 
minerii, acelaşi ion lliescu, în calitate de preşedinte al 
României, le-a spus, referitor la cei care manifestau acolo: 
„De data aceasta avem de-a face cu adevăraţi fascişti, 
dintre care o bună parte sunt drogaţi. Avem în faţă o 
rebeliune legionară şi vă cer să restabiliţi ordinea în 
Bucureşti” ; conform statisticilor făcute de Asociaţia 
victimelor minerilor, intervenţia acestora a făcut în jur de o 
sută de morţi şi mai multe mii de răniţi;

-această carte ne aduce aminte de faptul că Ion 
lliescu, în 1990, i-a interzis regelui Mihai să vină în ţară cu 
ocazia sărbătorilor de Paşti, şi că România, prin acelaşi 
Ion lliescu, a fost singura ţară din fostul bloc comunist care 
a semnat un tratat de cooperare bilaterală cu Uniunea 
Sovietică, după căderea zidului Berlinului.

Şi încă ceva: cititorul trebuie să ştie că această 
carte este însoţită de un CD care conţine filmul 
documentar „Vânătorul de securişti”, cu o durată de 52 de 
minute, realizat de Mirel Bran şi Jonas Mercier (avându-l 
ca protagonist pe Marius Oprea, „unul dintre cei mai lucizi 
şi mai dinamici istorici români ai subiectului pe care îl 
a b o rd e a ză , crim e le  co m u n ism u lu i” , cum îi 
caracterizează Stephane Courtois, pe coperta IV.

Icu Crăciun
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“ Incertitudine secundă”

Mă pierd în raza fierbinte a soarelui nocturn,
Mă încălzeşte luna, acum, în amaiaza mare, 
Privesc de sus al meu singuratic turn 
? i totu? i parcă sunetul se pierde-n zare.

Aş vrea să văd întunericul, când soarele apune, 
Să mă mângâie dimineaşa un generos apus,
Să simtzgomotul liniştii,cum sună tot mai tare, 
Să-mi văd a mele vise, cum zboară tot mai sus,

S-ajung pănâ la stele, apoi pot să cobor,
Să văd de aproape lumina, apoi, uşor, să m or...

Elena Croitor

E primăvara!

Când primăvara a sosit,
Câmpul tot a înverzit,
Cu flori pomii i-a împodobit.
Soarele cu razele 
încălzeşte brazdele.
Păsările-n zbor se arată 
La cuibul de-altădată.
Tu, iubită primăvară,
Cu tine aduci viaşa iara!

Andronesi Gabriela 
cls. a V-a A

Aifica

Singurătate

Caut pe mama în cerul din palma
Şi-n cerul din palmă mă mângâie mama cu stele de dor,
lată pe tata venind pe-al lunii pridvor
în cripta zorilor târzii, mama-l aşteaptă la poartă

Ce trist este tata de ani gârbovit..
Pe ulişi stinghere păşeşte smerit,
Pe drumuri de nori, pe drumuri de fum a tatei fantasmă 
Cu pasul lui greu de om chinuit

Se apropie de mama si glasul său blând îi spune şoptit: 
"Să nu plângi femeie căci sufletul meu după tine s-a stins 
Aşa cum se stinge un astru bătrân 
Căzut din eternul zenit."

Atunci ea-nţelese că el nu e el 
Ci e umbra lui tata.

S-a stins tatăl meu, s-a stins mama mea,
Eu încă-i aştept pe vântul din gând să apară odată 
Doar, doar adierea lor blândă s-o simt 
Trecând-o firavă prin păru-mi cărunt

Ah, setea de mamă, ah, setea de tată 
Ca un cuşit înfipt între coaste mă-nşeapă 
şi-atunci cârcit de durere eu strig muribund:
"Oh Doamne, eu cel care sunt al nicicui

Să mor glăsuind în al lumii colind
şi la uşa oricui de dor am să cânt
Să m-audă pământul, să m-audă şi marea
şi valul plângând, că sunt fiul lui mama, că sunt fiul lui tata
Că sunt fiul iubit".

Vasilichi Gicu Vasile

C urcubeul
într-o zi de vară,când copiii se jucau pe afară ,au văzut 

nişte culori care zburau în înaltul cerului.Ana, mica fetiţă, 
spune:

-Unde merg aceste culori?
-Nu ştiu!Hai să le urmăm!
Merg ei ce merg şi culorile s-au oprit.Acolo văd că se 

prind de mână una după a lta :ro ş u ,o ra n j,g a l 
ben ,verde,a lbastru ,ind igo  şi violet.lncep un dans 
nemaivăzut balerinele-culori ,un dans spectaculos, pe 
scena grandioasă a bolţii cereşti...Aşa s-a născut 
CURCUBEUL !Din dansul lor curat,din raze de soare , 
picături fine de ploaie si multă,multă iubire ...
Petrică, micuţul băiat spune:

-Ce frumos este!
-E incredibillspune Ana mirată.

Se uită ei ce se uită si văd că nişte zâne micuţe împrăştie 
culoarea pretutindeni.
Ana şi Petrică leîntrebă:

-Ce faceţi aici?
-Noi dăruim culoarea potrivită celor ce merită. Ne vom 

prezenta:
-Eu sunt culoarea roşie şi reprezint iubirea din sufletul 

oamenilor.
-Eu sunt culoarea oranj şi reprezint apusul soarelui. «<
-Eu sunt culoarea galbenă şi reprezint soarele şi 

lanuri Iede grâu.
-Apoi eu sunt culoarea verde, culoarea naturii revenite f 

primăvara la viaţă.
-Eu sunt culoarea albastră  şi reprezint apele si cerul' 

senin.
-Eu sunt culoarea ind igo  şi reprezint sinceritatea.
-Pe mine mă cheamă Vio leta .culoarea liliecilorînfloriţi.

Zânele îşi spun povestea ...şi apoi se joacă cu cei doi 
copii.După aceea se duc acasă.

După câţiva ani îşi amintesc de zâne şi se duc la/ 
ele.Bineânţeies,nu mai sunt copii sunt doi tineri frumoşii; 
care se iubesc.Ei le-au spus zânelor că vor sa se 
căsătoreaască.Zânele le pregătesc nunta.La nuntă, mirii - 
prim esc arip i şi rămân în lumea minunată a zânelor.Ci 
lume de poveste ,o lume a culorilor,o lume a viselor 
copilăreşti,o lume senină si veselă ca şi colegii mei...

Avram  Antonia-Adelina,
cl. a ll-a, A

m(i“ DEMONOLOGIA ŞI EXORCISMUL ÎN ORTODOXIE
Părinţii răsăriteni prezintă viaţa spirituală şi, 

desigur, evoluţia istoriei creştine ca pe o luptă continuă 
între forţele răului, reprezentate de Satana şi de 
cohortele sale de demoni şi bunătatea lui Dumnezeu şi a 
celor însufleţiţi de puterea sa vie: mucenici, sfinţi şi 
îngeriMl.

Patristica răsăriteană accentuează această 
luptă dintre forţele binelui şi ale răului din Univers, motiv 
pentru care a fost, în mod greşit, acuzată de dualism, 
inexact identificată cu anumite concepţii neoplatonice şi 
chiar în mod stupid asociată cu gnosticism ului 
primitivf31.

Deci pentru a vorbi despre Biserica Ortodoxă, 
trebuie să recurgem la un model de luptă, şi anume 
aceea dintre caracterul pozitiv hristologic ai mesajului 
Bisericii şi dorinţa recalcitrantă a vrăjmaşului, Satana, 
de a d is truge m ărturia B iseric ii. Probabil că 
imposibilitatea Occidentului de a înţelege acest punct de 
vedere militant al Bisericii se explică prin reacţia sa 
polemică şi naivă faţă de istoriografia ecleziastică 
răsăriteană, reacţia care măsoară istoria Bisericii, 
printre altele, prin controverse (cum ar conflictul 
iconoclast şi cel arian), şi nu prin altceva. Acest punct de 
vedere dovedeşte sensibilitatea scăzută a creştinilor 
răsăriteni faţă de „marele scandal” al separării şi 
diviziunii creştine, care a preocupat atât de mult pe 
istoricii Bisericii Occidentale^!.

Fără discuţie, Biserica Ortodoxă, tradiţia sa 
patristică şi autoritatea biblică pe care se bazează 
această tradiţie, atestă existenţa reală a demonilor în 
viaţa duhovnicească şi a luptei dintre slujitorii lui 
Dumnezeu şi uneltirile diavolului.

în cazul subiectelor legate de demoni, este 
deosebit de tentant, atunci când ne dăm seama că în 
jurul noţiunii de rău s-a dezvoltat o întreagă „teologie” 
hidoasă 151. Acest sindrom este denumit „dracul m-a pus 
să fac asta” în care comportamentele greşite, dacă nu 
chiar infracţiunile morale, sunt atribuite nu lipsei de 
caracter, ci unei entităţi nefaste care a subjugat voinţa 
omului.

Desigur, învăţăturile Sf. Părinţi ai Bisericii 
Răsăritene plasează asupra individului întreaga 
responsabilitate pentru acţiunile sale şi, cu siguranţă, nu 
văd puterile diavoleşti cu ochii avizi de senzaţional ai

scenariştilor de la Hollywood, care zugrăvesc portrete 
ale unor indivizi inocenţi, victime ale unor forţe nefaste 
ce pun stăpânire pe sufletul şi mintea lor[61.

în Grecia, acolo unde valorile religioase 
ortodoxe şi sociale tradiţionale se lovesc frontal cu 
ideologiile moderne, noţiunea de demoni este primită cu 
dispreţ de toţi, cu excepţia cercurilor celor mai 
religioase. Demonologia (exorcism ul) reprezintă 
trecutul şi tot ce este retrograd şi reacţionar. Slujbele 
tradiţionale de exorcizare, obişnuite în Biserica 
Ortodoxă, au fost catalogate drept primitive, rezultate 
ale încercărilor nereuşite ale unor părinţi neinspiraţi de a 
se ocupa de afecţiunile mentale, slujbe care pot fi 
descrise doar ca o exploatare făţişă a celor bolnavi 
mental. Aşa se face că mulţi dintre sociologi şi, în 
special, psihologi şi psihiatri au respins în repetate 
rânduri ideea de demoni şi de forţe spirituale rele, 
considerându-le simple superstiţii. Aceasta are o logică 
dacă ne gândim că la începutul acestui secol s-a 
dezvoltat o psihologie fără Dumnezeu, care exila 
adesea forţele spirituale pozitive în acelaşi colţ întunecat 
al superstiţiilor şi ignoranţei umane.

Dezmembrarea proceselor mentale, pornind de 
la o viziune clară şi sănătoasă a stării naturale a omului-  
fie din cauza unor credinţe religioase deformate de 
capitularea completă în faţa patimilor şi a laturii 
inferioare a naturii umane, fie din cauza unor tulburări 
biochimice sau organice -  duce, după învăţătura 
Părinţilor Bisericii din Răsărit, la ceea ce numim astăzi 
„boala mentală” . Satana şi puterile demonice au o 
influenţă covârşitoare asupra unor astfel de indivizi, iar 
viziunile lor psiho-patologice despre demoni sunt în 
mare parte o consecinţă a neputinţei de a raţiona şi a 
gândi în sinergie cu Harul lui Dumnezeu. Afecţiunea 
mentală, dacă nu are origine spirituală, se manifestă ca 
dimensiune spirituală. Este deci de mirare că pacienţii 
cu afecţiuni mentale, chiar şi cei fără credinţă religioasă 
sau care nu provin din familii credincioase, vorbesc 
adesea folosind imagini religioase şi văd, simt influenţa 
demonilor ?J7]

Demonii se manifestă şi îşi arată puterile şi în 
condiţii controlate ale vieţii monahale şi chiar în cele ale 
mirenilor mai duhovniceşti a căror viaţă religioasă are o 
încărcătură spirituală aparte. Puterea lor nu are efctul de

distrugere şi de dezintegrare a psihicului ca în cazurile 
psiho-patologice, ne spun Sfinţii Părinţi, deoarece cel 
care trăieşte viaţa religioasă, care ia parte ia viaţa tainică 
a Bisericii şi care are un îndrumătorduhovnicesc, se află 
în permanent contact cu forţele constructive şi 
integratoare ale harului, în plus, viaţa intensă a 
creştinătăţii răsăritene a pus totdeauna accent pe două 
aspecte: Rugăciunea lui lisus, elementul central al aşa- 
numitei tradiţii isihastice şi postulf81.

Evaluând învăţăturile Bisericii Ortodoxe privind 
demonologia din perspectiva psihologică ajungem să 
înţelegem nu doar că demonii există într-adevăr, ci şi că 
efectul lor asupra comportamentului uman, cel puţin în 
cazul unui psihic sănătos, poate fi controlat, 
supravegheat şi observat[91.

Aşa cum au remarcat mulţi istorici care s-au 
ocupat de istoria diavolului, cea mai mare biruinţă a 
Satanei asupra omenirii este faptul de a convinge lumea 
că, de fapt, el nu existăHOl.

Nici ţara noastră nu a fost ocolită de fenomene 
sau forme de manifestare a factorilor răului. Chiar 
recent, începând de pe la jumătatea lui iunie 2005, toate 
mijloacele mass-media au avut ca temă, de senzaţie, 
bineînţeles, o bucată de vreme, cazul „Tanacu” .

S-au grăbit mult cei care au calificatîntâmplarea 
de la Tanacu drept „crimă premeditată” şi „omor deosebit 
de grav” . Hai să stăm strâmb şi să judecăm drept.

Nimeni n-a vrut moartea, ci însănătoşirea Irinei. 
Şi-apoi, să nu ne fie teamă şi nici ruşine să spunem 
lucrurilor pe nume. Şi în spitale, în secţiile de psihiatrie, 
astfel de bolnavi sunt îmbrăcaţi în cămăşi de forţă sau 
sunt ţinuţi legaţi. Şi în biserici, când altfel nu pot fi liniştiţi, 
procedeul nu este ceva nou. Unde a greşit părintele 
Daniel ? A greşit că a legat-o (dacă într-adevăr au fost 
lanţuri) şi nu cu un prosop, o aţă, un şnur, ceva moale. A 
greşit că nu i-a dat de mâncare trei zile, deşi după trei zile 
de post nu se moare. Se ştie că nu toate organismele 
reacţionează la fel. Şi unde a mai greşit părintele de la 
Tanacu ? A greşit cel mai mult atunci când nu s-a supus 
episcopului locului. Şi a mai greşit şi Episcopia care, 
hirotonindu-l înainte de vreme, datorită lipsei de

- continuare în pag. 4 -
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personal, nu l-a supravegheat îndeaproape, nu l-a 
îndrumat şi ajutat să nu greşească. Trebuia ca 
Episcopia să-l povăţuiască, să-l cerceteze mai des, să-l 
dea, eventual, în grija unuia mai bătrân şi mai cu 
experienţă în mănăstire. Mai ales în mediul mănăstiresc 
din zonă se ştia că părintele era plin de zel, până la 
fanatism, că se teme de „666” , că acuză pe toată lumea 
de „masonerie”, că face slujbe lungi şi în afara tipicului 
mănăstiresc, cu de la sine putere. Ciudăţenii despre 
care se ştia în sfera de activitate[111.

S-au adus Bisericii tot felul de insulte, afirmaţii 
gratuite şi nefondate, s-a vorbit de obiceiuri învechite şi 
perimate, de inchiziţie (care nu ne aparţine), de 
întoarcerea la Evul Mediu. Să fie oare aceasta singura 
faptă pentru care întreaga Ortodoxie ar trebui să-şi pună 
cenuşă pe cap, ca în Vechiul Testament? Nicidecum. Au 
fost multe crime premeditate şi care au trecut mult mai 
neobservate în presă. Aş vrea să cred că furia 
jurnaliştilor vine şi din faptul că Biserica Ortodoxă refuză 
să devină o instituţie pe gustul omului modern, cu 
liturghii de o jumătate de oră, fără posturi şi spovedanii, 
în care să nu se mai vorbească de iad şi de păcat.

în societatea noastră, lipsa de credinţă şi 
superstiţiile sunt la ele acasă. în emisiunile despre cazul 
„Tanacu”, s-a văzut o mamă care avea de gând să-şi 
retragă odrasla de ia mănăstire pentru că acolo se 
omoară oamenii; un bărbat se întreba dacă să mai 
meargă ori ba, la spovedit la mănăstire, ca nu cumva să 
fie crucificat; un alt individ era supărat că de 2.000 de ani 
Biserica nu se mai modernizează. Şi aberaţiile nu s-au 
o D ritn  2 i.

Cele în tâm pla te  în cazul „Tanacu” au 
reprezentat un neaşteptat proces de lămurire. Aceasta 
se referă nu doar la dezlănţuirea de ură a unei societăţi, 
majoritar creştine împotriva Bisericii Ortodoxe, cât mai 
ales, la ce ne putem aştepta din partea unor ierarhi şi 
preoţi atunci când demonii (iată s-a îndrăznit în a crede 
în existenţa unor „mituri”) „societăţii civile” se năpustesc 
asupra turmei „răcnind ca un leu, căutând pe care să 
Înahită”f13l.

Concluzii. Este clar că, dacă în mod oficial,

diavolul există şi intervine în lume, trebuie să admitem 
cazurile de posedare şi deci practica exorcismului, ceea 
ce Biserica este obligată să o facă, chiar dacă nu cu 
mare publicitate ci din vârful buzelor. Funcţia de 
exorcist, limitată din ce în ce mai strict, şi exersată în 
manieră din ce în ce mai discretă, a dispărut chiar, ia 15 
august 1972, când papa Paul al !V-lea a desfiinţat 
ordinul exorciştilor[14].

în ceea ce priveşte ritualul de exorcizare, o 
reformă consistentă a fost intreprinsă în 1990 de 
Congregaţia Cultului Divin. Din 1991 a fost utilizat un 
ritual provizoriu, cu discreţie vecină cu secretul. Scopul 
mărturisit este acela de a reduce la maximum cazurile 
de posedare printr-o colaborare strânsă cu medici, 
psihiatri şi psihologi şi de a evita fenomenele de 
sugestie induse de formulele de tipul „Te exorcizez, 
creatură murdară !”f15l care ar avea ca efect agravarea 
identificării pacientului cu demonul şi l-ar încuraja să-şi 
joace rolul.

A murit aşadar exorcismul, din lipsa unui diavol 
de vânat ? Probabil că nu. Papa ioan Paul al li-iea însuşi 
a exorcizat o tânără în 1982H61. Diavolul, ca multe alte 
noţiuni tradiţionale, în prezent, cunoaşte o mutaţie. Din 
ce în ce mai rău văzut în sânul religiilor, diavolul este 
foarte popular în literatură, folclor, în ştiinţele umane şi în 
ocultism.

Lucifer nu este, cu siguranţă, decât un biet 
diavol, care nu se mai află în sfera sfinţeniei, redus ia un 
minimum antologic: este un cuvânt, căruia fiecare îi dă 
sensul care îl vrea. Mai mult ca oricând, este stăpânul 
iluziei, al aparenţei, al minciunii, adică al virtualului care, 
prin ecranele televizoarelor, al cinematografului şi ale 
calculatorului este pe punctul de a controla întreaga 
omenire.

Pentru teologul de astăzi este nevoie ca el să 
treacă dincolo de simpla exorcizare a acestor 
„demonizaţi” , să intre în dialog cu ei, să le cunoască 
ideologia şi să le ofere varianta cea mai bună, cea care 
depăşeşte spaţiul ritualistic sec ai creştinismului sau cel 
al canoanelor, văzute ca pedepse, date cu maliţiozitate 
de duhovnici. Oamenii aceştia, şi nu sunt puţini, trebuie 
ajutaţi şi nu poţi să-i ajuţi dacă nu cunoşti crezul şi

convingerile lor.
Este nevoie să fie extinsă teo log ia  la 

dimensiunea unei experienţe care să cunoască şi să 
ofere răspunsuri la toate enigmele oamenilor, vorbindu-le 
pe limba lor. A trecut vremea unei pastoraţii în 
expectativă, în care am aşteptat la uşa altarului ca omul 
să vină cu necazul lui, scris pe pomelnic. Este nevoie de o 
cunoaştere a lumii şi a valorilor religioase care bântuie 
prin ea, dar mai ales este nevoie de o pastoraţie 
individuală, o ieşire din spaţiul eclezial în zona unde se 
pare că Dumnezeu a fost uitat şi deformat.

[11 A rhiep iscopul Hrisostom  de Etna, Elemente de 
Psihologie pastorală ortodoxă, traducere Daniela Constantin, 
G a la ţi: B iserica O rtodoxă -  Buna Vestire, 2003, p. 61.

[21 Gnosticism  (gr. gnosis -  cunoaştere secretă, 
iniţiere): doctrină sincretistă, com pusă din elem ente ale re lig iilo r 
de m istere foarte populare în India, Babilonia şi Persia, mituri 
a le filosofie i greceşti asociate cu unele idei creştine luate din 
Evanghelia lui Ioan. Ideea com ună a s istem elor gnostice, fie 
precreştine, paracreştine sau creştine, este dualism ul între 
fiin ţa  divină originară, inaccesibilă şi o serie de em anaţii 
(pereche) rele care ajung în lume şi în materie... Există o 
inegalitate fiin ţia lă între oam eni, deoarece numai cei spirituali, 
gnostic i -  nu cei trupeşti, nici cei psihici -  posedă această 
cunoaştere şi deci se pot m ântui; A  se vedea preot prof. dr. Ion 
Bria, Dicţionar de Teologie Ortodoxă (A -  Z), Bucureşti : 
Institutul Biblic şi de M isiune al B isericii O rtodoxe Române 
(I.B .M .B.O .R .), 1994, pp. 185-186.
£3]A rhiep iscopul Hrisostom  de Etna, op. cit., p. 62.
[41 Ibidem, p. 65.
[51 Ibidem, p. 73.
[61 Ibidem, p. 74.
[71 Ibidem, p. 81.
[8]Ab/'dem, p. 82.
[91 Ibidem, p. 84.
[101 Ibidem. p. 85.
[111 Arhim . Dr. Ştefan Guşă, Cazul Tanacu, în „Rost” , Anul III, 
2005, nr. 31, p .4 1 .
[ 121 Ibidem, p. 58.
[131 Preot Mihail, Cazul Tanacu, în rev. cit., p. 46.
[141 Georqes M inois, Diavolul, B ucu reş ti: Corint, 2003, p. 106.
[15] Ibidem. p. 107.
[161 Ibidem

ALEXANDRU DĂRĂBAN

(primăvara unui veteran naturafist 
Vremea şi suffetuf

C/V 7)

De sus ninge, ...din streaşină plouă ! 
Ca vremea de afară mi-e sufletul, 
...împărţit în două! 
La vârstă, mult iernatic, 
La Dor, ...primăvăratic!

Lopătat omăt greu ca plumbul, îmbibat de 
apă şi metale grele, cu burtoiu îmbuibat cu 
mâncăruri de fasole, sub ochişorii puicilor presuri, 
care aşteaptă să mă îndepărtez num-on-pic, ca să 
pice ca poamele ciorăşti peste grâuşorul înţepenit 
în ţărâna acoperită de carpeta moaie de nea 
întărită de frigul de ia orele înserării în beton, 
sadea!

Apa topită din blăniţa de ninsoare 
aşezată deasupra stânjenului lemnos s-a scurs 

printre crenguţe şî surcele ş-a închegat 
materialul de foc în pachete de harţapele!

Lemnuţe (ah, ce-mi plac diminutivele!) la cutie!
Baxuri seci! De pe crengile şi ramele încătuşate 

în solzi de gheaţă se scurg împreună cu apa 
vârtoasă, tot soiul de metale reci: argint întărit, 
zinc subţiat, aluminiu fulguit, argint viu, lapte 
cromat, plumb limpezit! Moş Ger a agăţat la 

streaşina stupilor, sloiuri ciudate, transparente, 
opace, colorate în care-a închistat fantome; 

încuiate umbre ale neascultătoarelor naiade.
Pe-un căuş de omăt, o semincioară de 

stuf, înţepenită între cristale, agită-n vânt 
tentaculare paiete. Pe deasupra, printre nuiele 
desenate-n hăţiş se încrucesc piţigoii codaţi, nesimţiţi, 
indiferenţi la baletul microscopic. Pe vergile de sus ale 
prunilor bate darabana o pestriţoaie, iar dintre rudele 
unei tufe de alun se hlizeşte o ghionaie verde: hiii, hi, hi!

hiii, hi, h i!
Dinspre poala pufoasă a măgurii s-aude 

cârâială de alunari ş-un trulu-lu, trulu-lu de ciocănitoare 
neagră.

Foto: Ilie Hoza

într-un tablou de Bruegel, pe uliţa aburită, 
învelită în lapte geros, trei babe înfofolite gros, trei 
siluete negre, groteşti umbre sumbre, ţinându-se de cot, 
ca să nu lunece pe drumul de sticlă, coboară la biserică. 
Cine mai vede azi, turla învăluită în abur tăm âios!?

La amiază-n limpede lumină, trei siluete dalbe, 
cu spatele drept, necocoşat, necocârjat, urcă uliţa 
dinspre sat; au chipul alb, devreme spălat, proaspăt 
iertat...

Dulce ca mierea e somnul de dimineaţă»

Dulce ca mierea e somnul de dimineaţă, 
când, cu visul prins în braţă, cu încheieturile topite în 
aşternut şi trupul moale ca plastilina, caut cu palmele 
calde, umbra răcoroasă a frigului sub pernă, iar cu 
tălpile scoase de sub plapumă, pipăi urma de lut a 
unui drumeag neînceput, şi când oasele se descleie 
flasc din învelişul moale, din coconul mătăsos, de 
somnoros ai viermelui Bombyx, mai apoi fuiorul 
melodios al trilurilor abia uitate, îmi curge cald, uleios 
în pâlnia urechii, acrişor-otrăvitor, încât nu mi-e dor 
să vin de pe celălalt tărâm şi visez balerine-albe- 
codobaturi, codroşi-hornari de funingine, grauri 
bătuţi cu nestemate minuscule peste penajul negru 
metalizat, alăute-ciocârlii de culoarea pământului 
uscat ş-a ierburilor umilite, frunzuliţe mişcătoare- 
cântătoare de pitulici, măcălendrii care gâlgâie din 
guşa roşie, rostogolite perle peste pardoseala de 
sticlă a încăperilor regale.

Deschid un ochi şi văd tavanul crăpat al 
colibei, întind o mână şi deschid palma ferestrei, 
împing din pat, un piciorîn uşă, deschid antenele prin 
acoperiş şi melcul Helix iese şontâc-şontâc la 
umblare de primăvară! Cu gândurile în spinare...

Triburi din Nord

- continuare în pag. 4 -
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în Nordul patriei, soare anemic, vreme 
vântuită, lume puţină, câteva neamuri, câteva 
familii: un indian din tribul Pană de Vânător 
(şorecar), ţigănime din şatra Corax, (corbi, ciori 
grive şi de semănătură, stăncuţe, gaiţe, 
coţofene), agili căţărători din trupa Dendro 
(ciocănitori pestriţe) gulivici din Ceata Parus 
(piţigoi mari, albaştri, suri şi codaţi), care au 
deja probleme hormonale, din hoarda lui 
Cirlipim Fringilim, doar câţiva botgroşi şî 
mugurari, o droaie de presuri din gaşca 
Emberiza, mafia grâului, la mine-n ocol! Pe sol, 
paianjeni mai mărunţei decât bănuţii mei, furnici %  
la lucrări inginereşti: tuneluri dinamitate, cupole \  
prăbuşite, asigurări subterane. Urme de sioux 
din tribul Turdus zburatus pe sub coroana ^  
pustie a merilor. Linişte ca-ntr-o clasă goală!
Stau ca gânditoru' pe-un butuc roşcat de păr 
retezat, clipocesc dintr-un ochi şi adun frig în 
genunchi. întind mâna spre frapiera-buturugă, 
extrag sticluţa şi trag câte-o duşcă de lichid 
cald: compot de mere vitaminizat cu miere şi 
aromat cu trei frunze de izmă sălbatică. Soarele cade 
brusc: brrrr! Coborfără parul de frână, un ogaş dezgheţat 
pe alocuri; simt cum cresc câte-un cm. la fiecare pas. 
Glodul ocru-portocaiiu-cafeniu se adaugă sub tălpi, 
înălţându-mă cât Guliver! Apoi se scutură ca nişte 
pingele rupte în parcelele cu preşuri de omăt şi redevin 
iarăşi Moş Piti cot! Asta-i tot!

Strâmbă - Lemne şi gândurile lui aiurite

Gimnastica de sâmbătă dimineaţă, la crepat 
lemne-nocol.

Sparg un butuc. Se despică lemnul de fag curat, 
ca untul tăiatde-un cuţit încins. Pe crengile cu jir, rămase- 
n aer, botgroşii stau cu gâtul întins. în măr, presurile 
zipăie stins.

Sparg un butuc. Lemn pietros de la o tulpină de 
carpăn câlţos. Jumătăţile se despart anevoie, ca fibrele 
de muşchi de pe os. Un piţigoi cărbunar pipăie cu aripa, 
corzile de harpă ale viţei de vie.

Sparg un butuc. Lemn împletit vârtos, de 
mesteacăn. De sub coaja albă, subţirină, ca hârtia de 
ţigară, care zdrenţuieşte pe colteş, se iveşte pielea 
cărămizie, miezul roşcat, inima trandafirie. Aduc butucul 
prin spate şi peste cap. Din tăietura ghilotinei se scură 
lacrimi de sevă, zamă bună, mirodenie. Ridic ochii, 
scarpin norii din cap, şterg picăturile de pe frunte să văd 
ceata de sticleţii, care trece prin soare.

Sparg un butuc. Brad. Lemn uşuriel, albicios, 
lucios, drept-bun de draniţă, înmiresmat cu răşină, bun 
de biserică. Trozneşte în foc. Fiecare puşcătură e o 
picătură de tămâie care tună! Se sperie forfecuţele de 
d ruj bă.

Sparg un butuc. Lemn molicios. Sub coaja 
dubgită se vede carnea. Pe butucaş, înţânată pe-un 
lăstar mai trăieşte o frunză verde-putredă, lipicioasă. 
Alnus glutinosa. Arin bun la roţi de moară, la ceterne, la 
stajilă, la rujală, hăăt demult cân' punea buna, lâna albă 
la negreală. Un cârd de scatii trece razant prin gând şi 
coroane de anini.

Sparg un butuc. Sub obrazul grunzos al 
tăietorului de răcită, pipăi lemnul uleios, lăcuit de sevă. 
Fluieraşe, toiegele cu coaja încrustată pentru alintat 
spatele iezilor nebunatici, arcuri din ram unduios, câte nu 
făceam în pruncie. Doi fliţigoi codaţi se dau peste cap 
prin sălcuţele plângătoare de la Podu'Armanului.

Sparg un butuc. Zboară bucăţi de caş până-n 
târnaţ. Putregai de tei. Bun de afumat albinele când furi 
stupii. în sfredeliturile din buşteanul ciuruit am găbuit 
viermi graşi de rădaşcă, pentru suratele ciocănitori, care 
battoaca-n orice lemn.

Am năduşît repede, abia-mi trag sufletul, 
obosesc mereu. Păduricea de pe Măgură răsuflă tot mai 
greu.

Strâmbă-Lemne şi Gând-Trist

Azi, am scris cu securea de nalbă, pe butucii de 
la Poartă, volumul doi, din gândurile lui Strâmbă-Lemne! 
Apoi am desenat pe buturugi, c-un toporaş floral, tot felul

de inimioare zălude. La urmă, am citit din scoarţă-n 
scoarţă, rândurile de amor scrise pe fiecare coajă. Satir 
bătrân şi nebun, îndrăgostit de nimfele ascunse sub 
învelişuri/înveşmântări translucide şi crude.

Grămada de lemne, în ploaia uleioasă, o pictură 
vegetală, o Capelă Sixtină, răsturnată în ţărână, picioare 
şi mâini de-a valma, piepturi scobite, bicepşi cu venele 
pline de lavă, torsuri înlănţuite, îmbrăţişări de umeri şi 
sâni, gambe butucănoase, glezne subţiri ale Dianei, 
alergătoarea de cerbii, torsuri legănate altădată de vânt, 
şolduri grele şi obtuze, umeri lucioşi de pe care se 
prelinge-un sân mirositor a floare de tei înrourată, umeri 
pietroşi de centauri fără frâu, încheieturi herculeene, 
degete longiline de Parce, ivite din rădăcini, desfrâu 
verde, trupuri născute din orgia de sevă a giganţilor 
ridicaţi din sămânţă punctiformă împreunată cu naiadele 
Ploi şi nimfele zeului Solar.

Am ărăciune, bate vântu l G ândulu i prin 
coroanele prăbuşite. Aburi negreşti fumegă mugurii 
sfârşiţi de speranţă. Colindul mierlelor a murit, flautul 
grangurului s-a rătăcit, fluierul de ghionoaie s-a uscat şl 
istovit, arcuşul Cântăreţului a albit de-mbătrânit. Printre 
cununi despicate şi trunchiuri îngenuncheate, doar 
strigoi din fuioare de frig, cenuşă şi inimă pierdută.

Arbori curaţi, însângeraţi, tranşaţi, stânjeniţi în 
şopru ori afară, cu oasele albe, galbene, roşcate sau 
trandafirii, aruncaţi în guşa sobelor-crematorii, ca să ne 
mai scoată încă o dată din iarnă!

Duminica posacă

Duminică posacă cu ierburi năcăjîte, buturugi cu 
pere de pământ pline de spori, petice verzi de grâuşor, 
bucheţele de prea-cucernici toporaşi, lumânărele- 
gălbenele de podbal, fire de rostopască înlăcrimată, 
părăluţe pricăjite, nori câlţoşi de cânepă cu puzderii de 
fulgi.

Izvoraşul desferecat din gheaţă sfârâie, gâlgâie, 
lălăie, lin, uşor. Albinele zbârnâie scurt la adăpătoarea 
lor. Pe-un arc ghimpos de măceş, un măcăleandru mă 
întâmpină cu vârful aripiţelor împreunate sub cioc, într-o 
elegantă reverenţă; îi răspund în japoneză, cu mâinile 
rugate ş-o înclinare imperceptibilă de creştet, pe care 
guşă-roşie o simte şi zbârrr, pe-o buturugă de măr 
decapitat. Primele pitulici, mai sfioase, auşei cu inima cât 
puricele, la o lungime de braţ, la o aruncătură de băţ, o 
cojoaică spiralează scoarţele învelite cu muşchi şi 
licheni. Pe coastă, doar eu, domnu' Nimeni!

Coboram spre vatră, o adiere de mână pe umăr, 
o şoaptă picurată drăgăstos în ureche, care mi-a înfiorat 
trunchiul până la tendonul lui Ahile şi sara s-a luminat 
dintr-o dată şî-n cămăruţă a început să amiroasă a ceai 
de nintă creaţă, lucrurile s-au răsturnat ca-n copilărie, pe 
tavan au prins s-alerge greierii, pe pereţii cu zugrăveala 
decojită, păianjeni caraghioşi s-au dedat în danţ, pe 
leagăne de mătasă, iar fluturii s-au pornit la valţ într-un 
loc prea strâmt, dar înduioşător de cald, din inima lui 
Pazvante. Sub coastă, doar eu, domnu' Tot!

Duminică cu domnişoara Vera

Prima ciocârlie, Lulula saltă, cocoşari, 
botgroşi, sticleţi, gaiţe, alunari, laolaltă, cete 
multe de piţigoi codaţi, un trio de Poecile 
montanus, alias piţigoiul de munte, se curtează 
printre crenguţe de prun spinos învelite cu 
manşoane de licheni galbeni, o ciocănitoare 
bălţată toacă un nuc chinuit, de se roagă săracul 
c-un ochi milos de cep, la Cel de Sus, albinuţe 
hămnisite ling polenul de pe căpăcele, floricele 
de tuse farfara, pârâiaşe dezgheţate, costişe 
betonate, pante cu zăpadă pe care se văd 
presărate, farfurioare verdiuci, acolo unde, 
ierburile înţeapă strujacul de cânepă şi furnicile 
mai fac foc în muşuroi. Mâţe timide de sălcuţă, 
cerceluşi de arin şi alun, surzi şi muţi, la 
chemarea solară, cu solzii încă nedesfăcuţi. 
Buturugi învelite în hlamide de briofite, salivează 
tihnite, seve limpezi şi amărui. Alte cioate s-au 
cojit în ultimul hal: oase de lemn, ce vor ajunge 
ţărână. Portiţa iernii e doar de-un deget 
întredeschisă, da' are un leţ rupt. Mă încred, mai 
cred, că madam Prima Vera, va să aibă talia 

îndeajuns de viespe, ca să nu-şi rupă crinolina!

Silabe de primăvară

îndreptat spatele după icnituri la butuci. Şontâc- 
şontâc prin grădină la plantat fire de zmeur, prin livadă la 
sărutat toporaşi, părăluţe şi gălbenele de podbal pe care 
vin la prânz luminos, albine de stup, albine sălbatice 
pitice, din tribul Halictus, furnici africane şi piei-roşii, 
muşte blănoase, cu trompă, sugătoare de nectar, 
Bombylius, primii fluturi, Inachis, ceva bondari incognito. 
Prin-pe-printre-peste-pe sub crengi parade şi alergări 
nupţiale la cocoşari înfierbântaţi, vrăbii casnice, excitate, 
mierloi frustraţi, grauri amorezaţi, gaiţe pufoase şi 
ciocănitori nebune. într-un porumbar înţepat, învelit în 
corzile buclate ale unui butuc de viţă-de-vie, îşi fac curte 
pe ascuns mierloiul şi soaţa gulerată. Codobaturile, 
presurile se fugăresc, se urmăresc, zboară pe deasupra 
perechii, prin pajiştile cafenii, picurate cu petice de 
toporaşi, cât palma de copilaşi. Prin tufele de soc pleşuv, 
măcăieandrul îşi cheamă jumătatea. Piţigoii, se pare, că 
s-au cuminţit; au terminat de se iubit.

Spre sară, după atâta icnit, pe-o poliţă, sub praful 
verzui, într-un borcănaş rătăcit, cu capacul şîclit de 
uitare, am aflat îndulcitor pentru ceaiul fierbinte de zmeur 
stors din câţiva rugi decapitaţi din grădină. Demult, 
uitasem gustul lunilorde miere!

Apă nouă

Iau pulsul ploii ascuns sub draniţa putredă, din 
streaşina înşirată cu mărgărite. Burlanul - clopot de 
ploaie, talangă cu limbă lichidă, toacă de tablă - se 
zgâlţâie uşor, împrăştie jeturi de apă şi unde sonore. 
Picături muzicale fluide, se înalţă spre acoperiş, ori se 
scurg în pârâiaş limpid, din gura înverzită de cocleală a 
buciumului metalic, punctate cu zip-ziip de presuri 
galbene cocoţate în vârful mărului lovit de cancerul 
viermelui Cossus, în timp ce suratele vrăbii de câmp 
ţopăie fără sfială printre găini şi cocoşi. în grădină, lângă 
gropiţe cu jeleu de omăt şi petice de sălăţică Ficaria, 
ochişorii de ploaie se aleargă pe arcurile ghimpoase de 
trandafiri prea-aplecaţi de oboseala iernii. Fiecare 
picuraş coboară pe toboganul vegetal, subţire şi lucios, 
stă o clipă la capătul crenguţei ce s-apleacă spre 
moviliţele unde stau ascunşi crinii, apoi s-aruncă în 
căuşul săpat de miile de frăţei acvatici născuţi din 
îmbăierea soarelui în zăpadă. Sub liliacul cu noduleţe de 
muguri, alte picurele au săpat ceşti albe, pe fundul cărora 
se văd fire verzi de iarbă, frunzuliţe piticoase, timide, 
creţe de pătrunjel, urzică, nalbă şi inima-leului. Poate 
mâine, grădinuţa se va dezveli, să văd şi alte minunăţii, 
darse anunţă frig, ninsoare şi iarnă...pân'la vară!

Mi-am instalat un lighenaş pentru strâns apă 
oxigenată, sub şuroiul care aduce apă din cer şi din 
streaşină. Am pus apa să cânte într-un vas, mi-am spălat 
obrajii unsuroşi, părul lipit de ţeastă, ochii urdoşi în apă 
nouă, cu miros nedesluşit, de nor, de răcoare pentru 
trezie, amestecată cu zefirdin penele îngereşti ale lui Ilie!

Ilie Hoza
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Primele însemnări manuscrise despre 
romanul Adam şi Eva apar în Schiţe -adică notaţii ce 
se încadrează în istoria acestei cărţi începând cu 28 
aprilie 1909 (Caiete, LR, pag. 18). După mai mult de 
un deceniu - în sept. 1918 - ca urmare a straniei 
întâlniri de la laşi a lui Rebreanu cu femeia 
misterioasă purtătoare de umbrelă, autorul va relua 
lucrul la o variantă mai apropiată de viitorul roman cu 
titlul Mirza (Caiete, pag. 35). Tot din această perioadă, 
apare şi artificiul literar "methempsihoza" (Caiete, 
pag. 35), care presupune după Rebreanu, 
transmigraţia sufletului către toate formele de viaţă. 
Rebreanu redactează în acest timp două proiecte 
analitice asupra romanului în cauză, 
încearcă să le redacteze, nu este 
mulţumit de ceea ce a rezultat, 
renunţă şi revine organizat asupra 
întregului material de-abia în 1924.
Prima variantă a romanului Adam si 
Eva poartă aşadar, titlul de Mirza 
(nume notat oblic cu creion roşu în 
Caiete, LR, pag. 318). Acţiunea 
acestui început de roman este 
plasată de autor în Chiuza, satul 
natal al tatălui autorului, în conacul 
boieresc de acolo, unde un ţăran 
clăcaş se îndrăgosteşte subit de fata 
unui conte ungur ca şi cum ar fi 
cunoscut-o într-o altă existenţă, sub 
primejdia atragerii unei pedepse 
severe din partea grofului tată: 
numele fetei era Mirza, iar pedeapsa
- tragerea pe roată. în varianta finală 
a cărţii, Rebreanu renunţă la acest 
capitol (vezi şi Andrei Moldovan,
Butelia cu oxigen.Consem nări 
critice, pag. 162, Editura Eikon, Cluj- 
Napoca, 2010). A doua formă 
embrionară a romanului Adam si Eva 
este schiţată în Caiete, (LR, pag.
132) şi are doar două personaje 
cheie, Adam şi Eva aflate în evoluţie 
de la 7-8 ani până la 70-75 de ani 
spre a se simţi fericiţi.

De ce Adam şi Eva ca titlu ales? Rebreanu 
expune teoria methempsihozei potrivit căreia 
bărbatul şi femeia nu pot fi fericiţi decât după a şaptea 
reîncarnare. Calvarul căutării mereu trează stăruie 
din trebuinţa de a găsi perechea lui de echilibru. 
Bărbatul şi femeia se caută în vălmăşagul imens ai 
vieţii omeneşti. Un bărbat din milioanele de barbaţi 
doreşte o singură femeie, din milioanele de femei. 
Unulsingurşi unasingurălAdamşi Eva!

Din Caiete (LR, pag. 337) aflăm că 
Nietszche şi Kant sunt singurii autori din opera cărora 
Rebreanu a găsit de cuviinţă să-şi extragă motouri. 
Nu prea se găseşte la îndemână totdeauna 
traducerea motoului aşezat de autor la început de 
roman: “Man muss nicht alles glauben Was die Leute 
sagen: man muss aber auch nicht glauben, dass sie 
es ganz ohne Grund sagen," adică: "Nu trebuie să 
crezi tot ceea ce spun oamenii, nu trebuie însă nici să 
crezi că ei ar spune-o cu totul fără nici un motiv." 
(Kant) Orice comentariu asupra acestui moto este 
deschis şi azi la fel ca şi acum 85 de ani.

Pretextul romanului Adam şi Eva după 
mărturisirile lui Rebreanu, (vezi Amalgam, Editura 
Dacia, Cluj-Napoca, 1976, pag. 65-70) e o scenă 
trăită prin septembrie 1918 la laşi: "Pe strada 
Lăpuşneanu, pe o răpăială de ploaie, am întâlnit o 
femeie cu umbrelă. Din depărtare m-au uimit ochii ei 
verzi, mari, parcă speriaţi, care mă priveau cu o 
mirare ce simţeam că trebuie să fie şi în ochii mei. 
Femeia mi se părea cunoscută, deşi îmi dădeam 
perfect seama că n-am văzut-o niciodată. Din toată 
înfăţişarea ei înţelegeam că şi ea avea aceeaşi 
impresie. Am trecut privindu-ne cu bucurie şi 
curiozitate, ca şi când ne-am fi revăzut după o vreme 
îndelungată. Nu ne-am oprit însă, deşi am fi dorit 
amândoi. Umbrela îi alunecase într-o parte. Din figura 
ei n-am reţinut decât ochii şi mai mult privirea...". 
Scena întâlnirii a fost pentru Rebreanu primul caz de 
acel "deja vu" despre care pomenesc adepţii 
reîncarnării. întâlnirea de la laşi declanşează pentru

ROMANELE LUI REBREANU
=  ADAM Şl EVA =

autor alte două episoade biografice: prima, o iubire 
romantică din tinereţe şi a doua, halucinaţia pe care a 
avut-o autorul în timpul unei stări febrile, când visa că se 
îndrăgostise, cu mult timp în urmă, de frumoasa fiică a 
unui feudal, care descoperind legătura, porunceşte ca 
cel în cauză să fie sfâşiat de câinii de vânătoare, spre 
disperarea fetei. Romanul Adam şi Eva creşte din istorie 
interioră şi din aceste viziuni interne produse de 
subconştient şi având culoare afectivă, adică visul 
sensibilizatde boală şi amplificat şi de vedenii sexuale la 
doar 14 ani. După mărturisirile lui Rebrenu aflăm că: 
"stăteam întins pe pat, priveam pe fereastra ce se afla în 
peretele din faţă. în fereastră vedeam coroana unui pom
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înflorit. Febra creştea sau poate numai inima mea 
adolescentină se înfierbânta de dorinţi tainice... o 
viziune revenea mereu... un castel şi o terasă impozantă 
cu nişte scări largi de piatră albă. Eu, însumi, tolănit pe 
iarbă, între pomii infloriţi, aşteptam parcă ceva, cu inima 
strânsă".

Un alt fapt real asemănător se petrece la 
Bistriţa, unde Rebreanu frecventa clasa a cincea a 
liceului german, când sosise în oraş o trupă de teatru 
ungurească. Tânărul Rebreanu se îndrăgosteşte de 
ingenua trupei, o urmăreşte şi o găseşte cu altcineva, în 
acea primavară se va îmbolnăvi şi de friguri. De aici, 
autorul ajunge să mediteze în jurul marilor întrebări 
legate de viaţă şi de moarte, de unde venim şi unde 
mergem, ce a fost înainte de naşterea noastră şi ce va fi 
după ce vom muri. Inspiratoare au fost şi scrierile lui 
Eminescu: Sărmanul Dionisă şi Avatarii faraonului Tla 
(fragmente). De asemenea, Gustave Flaubert, prin 
iiustrul model, Salambo, apoi Legenda cu Vagabondul 
stelelor de Jack London, deşi autorul nostru 
mărturiseşte că n-a citit pe London înainte de a scrie 
Adam şi Eva.

în ce măsură respectă Rebreanu entităţile 
filozofice specifice ale acestui roman, cum înţelege 
autorul şi, mai ales, cum le abordează el, dar şi 
personajele din carte, ne putem convinge încă din partea 
introductivă intitulată începutul. în dialogul purtat de 
Toma Novac şi Tudor Aleman se vehiculează noţiuni - 
cheie definitorii pentru înţelegerea întregii cărţi: despre 
moarte, vis, suflet, spirit, methempsihoză, întrupare, 
căutare, încarnare, cădere, iubire, om, lume, atom, 
rătăcire, naştere, viaţă. Mai puţin explicite par referinţele 
directe despre lumea corporală, reîncarnare, stare 
corporală, perispirit, emanciparea sufletului, extaz, 
liberul arbitru, puritatea absolută a spiritului. Abordarea 
acestor entităţi fundamentale mai concret chiarşi la nivel 
teoretic-informativ ar fi ajutat în mod sigur cititorul de ieri 
şi de azi să se apropie cu mai mult curaj de acest roman 
şi chiar să se implice emoţional mai mult. Liberul arbitru 
care există pentru spiritul în starea de rătăcire prin

alegerea ce o face asupra probelor la care se supune 
un încarnat prin actele vieţii: viaţa corporală fiind 
nestatornică, spiritele se curăţă, se perfecţionează, îşi 
aleg singure probele, genul de probe pentru înaintare 
în aşa fel ca ele să nu fie peste puterile lor şi astfel 
avansarea să nu fie întârziată.

Nu încape nicio îndoală că Rebreanu 
îmbrăţişează dintru început spiritualismul - credinţa în 
existenţa unui suflet spiritual care-şi păstrează 
individualitatea şi după moarte (adică în noi nu este 
numai materie ci şi suflet, spirit). Doctrina spiritistă 
precizează în plus că, deşi pare himeric, se poate 
comunica cu spiritele.

Se desprinde de la început ideea 
clară că avem de-a face cu două lumi 
total diferite, lumea corporală şi cea a 
spiritelor - a fiinţelor inteligente fără 
înveliş corporal. Starea corporală nu este 
pentru spirite decât tranzitorie. Spiritul 
sch im b ă  în v e liş u l (c o rp u l)  cum 
schimbăm noi o haină, ele părăsesc 
corpul ce se uzează. Sufletul se 
degajează din corpul uman şi intră în 
lumea spiritelor. Sufletul ca principiu al 
vieţii materiale, fiinţa pentru care corpul 
nu este decât un acoperiş, îşi păstrează 
individualitatea şi după moarte devenind 
spirit. Ce este spiritul? O fiinţă inteligentă 
a creaţiei care populează universul în 
afara lumii corporale. El nu este nici 
material, nici nematerial, este CEVA 
format dintr-o substanţă despre care 
simţurile noastre nu ne pot da o idee: o 
flacără, o scânteie care străluceşte în 
funcţie de gradul purificării sale, el poate 
lua orice formă cu ajutorul perispiritului 
de care este înconjurat. Perispiritul ca 
inveliş pe jumătate material ce însoţeşte 
spiritul după plecarea lui din corp este de 
natură eterată, natura sa intimă nu este 
c u n o s c u tă .  P a r te a  s o l id ă  se 
descompune după moarte, iar a doua 
urmează sufletul. Ca să înţelegem cartea 

trebuie să ştim că spiritele trec într-o stare de rătăcire 
care nu e semn de inferioritate, mai întâi ele rătăcesc 
neîncarnate şi apoi între diferitele existenţe corporale. 
Cele care nu mai au de suferit vreo reîncarnare sunt 
spirite curate. Şi ele sunt fericite sau nefericite după 
gradul lor de curăţenie. Interesante că ele îşi recunosc 
existenţele anterioare, întocmai ca Toma Novac şi 
chiar greşelile care le îndepărtează de perfecţiune şi 
fericire şi au dorinţa de a avansa mai repede spre cele 
şapte reîncarnări. Rebreanu se opreşte în roman la 
termenul mai simplu de încarnare - acea stare a 
spiritelor care primesc un corp, aşadar, avem spirite 
încarnate şi rătăcitoare - pe pământ sau pe o alta 
planetă. Pentru adâncirea acestor noţiuni sunt 
necesare câteva minime completări aparţinând lui 
Loyd Auerbach care defineşte reîncarnarea ca o 
credinţă filozofico-religioasă după care spiritul 
supravieţuieşte morţii trupului pentru a reveni într-un 
alt corp după un anumit interval, numai la fiinţele 
umane. Auerbach susţine că o parte a fiinţei umane 
rămâne permanent pe parcursul trecerii de la o viaţă la 
alta (din cele şapte) dar o nouă personalitate se 
dezvoltă odată cu fiecare viaţă în parte. Rebreanu 
insistă pe ideea că orice fiinţă umană are în afară de 
corpul fizic, un ansamblu de structuri invizibile ca o 
scânteie divină, o picătură de Dumnezeu. Această 
esenţă divină renaşte după moartea corpului fizic într- 
un alt corp, plus acele corpuri subtile.

De ce o anumită rezervă faţă de tema 
romanului de care vorbim? Posibil o reticenţă şi chiar o 
uşoară contradicţie cu opinia ortodoxă a creştinilor 
care spune că după moarte sufletele merg în cer, infern 
sau purgatoriu, adică fiinţa umană nu are la dispoziţie 
decât O VIAŢĂ - ceea ce, să recunoaştem cu toţii - e 
prea puţin- de ce atâta osteneală în perfecţiunea
umană pentru atât de puţin timp? 

(va continua)

Iacob Naroş
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Gânduri învârtite

Sufletul acasă mi-a rămas, 
cer restrâns în limpezime;
Lumina ne-nserată în pendula unui ceas 
bate în colineîntinse de suspine.

Icoanele îmi sunt licăr de lumină 
trecând prin ochii unorsfinţi bătrâni;
Stele împrăştiate se grăbesc să vină 
nori să-mi risipească pe umbrele din culmi.

Lumineze-se cerul ce bruma l-a atins, 
sufletu-ţi rămâie cu mine la izvoare;
Striga-mă-vor copacii pe nume şi-n vis, 
iarbă fi-voi gata de plecare.

Pasărea ce vine îşi creşte aripile 
şi aşteptările ce spintecă zarea;
Margini de-nserare îmi dezbracă clipele, 
prin ierburi grele alunece cărarea.

Striga-mă-vor arborii pe nume 
când voi lumina prin merele grădinii;
Icoana rugineşte-n sânge şi-n depărtări apune, 
în aşteptări de vise s-or scutura mălinii.

Umbra tăcerii va colinda o stea, 
clipele mă-mbrace cu pământ;
Lutul adoarmă tăcerile sub nea, 
cumpenele zilei -  şoaptă de cuvânt.

Toate acestea odihnesc în privirea ta, 
cuminţi ca dimineţile mele;
Călător prin zăpada ce-mi scârţâie o stea 
şi gânduri în jocuri de iele.

Sandu Al. Ratiu
9

Albatros 14

Hai să fugim, 
înainte sfârşitul privirii 
Din ochii tăi

E ziua semiîntunericului latent 
Coborât din colonii,
Afară zăpada de nea 
Călcată e de câini

Să fugim! Să fugim!
Oroare mi-e de oroare 
E albatrosul al 14-lea 
De ora patru fix.

Altul de e, nu se ştie 
Oricum e prea târziu 
Ziua destinului s-a terminat

Faceţi loc! Stai la rând!
Sfârşitul e undeva pe aproape 
Mă uit şi plâng 
E ultima mea vizită pe Terra.

Albatrosul e plin 
De undeva plânge un copil 
Mulţi au mai rămas pe afară 
O, Doamne, ce chin.

Să fugim! Să fugim!
Flăcările vin, suntem pe Terra 
Biletul dedusî l  avem 
Pe biletul de întors stăm.

E sfârşit, e sfârşit...
Albatrosul a plecat 
Să fugim, să fugim 
Pe undeva pe Terra.

Theodora T. Domide

^ b i b a c t i c a  n e o a
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La întrebarea: reuşeşte mass-media să influenţeze şi copilul? Răspunsul din partea majorităţii cercetătorilor 

este: „indiscutabil” . Adevărata provocare apare când se pune problema gradului în care mass-media reuşeşte să-l 
influenţeze comparativ cu alte grupe de vârstă. Mass-media ocupă un loc central în vieţile sociale şi culturale ale 
tinerilor şi copiilor, iar acesta folosindu-se de aceasta popularitate a conturat o abordare distinctă dedicată lor. Tinerii 
şi copiii reprezintă un grup cultural aparte, şi lăsând la o parte atributele biopsihologice, pot spune că această 
categorie are pattern-uri distincte de consum media. Atât mass-media cât şi industriile de consum au început să 
ofere produse de consum pentru copii datorită potenţialului mare de consum pe care această categorie îl are. Odată 
cu această creştere şi diversificare a ofertei mass-mediei pentru noul grup ţintă identificat, a crescut şi interesul 
cercetătorilor şi specialiştilor privind impactul pe care mass-media îl poate avea asupra acestui grup. Impact care 
poate fi diferit ca intensitate, mai ales dacă luăm în calcul faptul că copiii şi adolescenţii sunt mai vulnerabili la 
influenţe datorita procesului de dezvoltare prin care trec.

DeLoache surprinde problematica influenţei mass-media asupra dezvoltării copiilor foarte mici susţinând că 
reprezentările media simbolice diverse, implică o mai mare complexitate cognitivă decât poate să ofere experienţa 
directă. Aşadar, experienţa media poate să aibă un impact important asupra copiilor foarte mici deoarece ei nu 
adaugă la aceste experienţe, aceeaşi comprehensiune de context a proprietăţilor de bază ale realităţii, cum fac 
adulţii. DeLoache a surprins odată cu influenţa mass-mediei şi o serie de riscuri la care se expune copilul din punctul 
de vedere al dezvoltării: interferenţa cu achiziţia deprinderilor necesare dezvoltării (timpul dedicat consumului de 
media reduce timpul pe care copilul îl are pentru alte activităţi precum abilităţiile motorii şi învăţarea cu ajutorul jocului 
şi manevrării diferitelor obiecte); deprivarea de interacţiuni sociale (timpul dedicat consumului de mass-media de 
asemenea descreşte timpul pe care copilul l-ar putea folosi pentru intreacţiunile sociale cu alte persoane, interacţiuni 
cruciale pentru dezvoltarea sa); interferenţa cu învăţarea despre realitate (copiii pot să fie confuzi în legătură cu ceea 
ce este real şi ceea ce nu din ceea ce este prezent în mass-media). Susan McHale a abordat influenţa mass-mediei 
asupra proceselor de dezvoltare şi interacţiunilor din familie folosind modelul „cepei” . în modelul cepei copilul este 
văzut în relaţie cu mai multe straturi de influenţe venind din partea mediului, impactul fiecăreia fiind mediat de 
impactul venit din partea celorlalţi. Media infăţişează straturile exterioare, alături de atitudinile culturale şi valorile, 
acestea influenţând copilul de ia o oarecare distanţă.

Gotz M ., Lemish D., Aidman A., Moon H., încearcă cu ajutorul unui studiu să vadă care este efectul mass- 
mediei şi a programelor pentru copii asupra lumilor create de copii şi a fanteziilor prezente în copilărie. Reuşesc cu 
ajutorul rezultatelor acestui studiu să reducă din influenţa pe care numeroşi specialişti o atribuie mass-mediei mai 
ales în cazul copiilor de vârstă mică. Rezultatele au arătat că fanteziile construite de copii provin din numeroase 
surse, atât din experienţa lor personală, cât şi din surse mediate şi exterioare. Media este o sursă centrală în 
inspiraţia copiilor, în special formele ei audio-vizuale şi în special pentru băieţi. Contrar părerilor existente în acest 
domeniu, copiii doar se folosesc de mass-media ca sursă de creaţie, creând variante sofisticate şi complexe, 
comparativ cu sursa lor de inspiraţie. Aceştia sunt foarte selectivi când vine vorba de personajele şi informaţiile pe 
care le preiau, ţinând foarte mult seama de propriile dorinţe.

„Encyclopedia ofChildren, Adolescents andthe Media”, referindu-se la copii puţin mai mari susţine că mass- 
media ca şi celelate influenţe venite din exteriorul individului ajută la formarea copilului sau adolescentului, oferind un 
model distinct de cel al părinţilor, folosindu-se astfel de media pentru a înţelege ce este social acceptat. Ajutorul pe 
care mass-media poate să-l dea copilului sau adolescentului poate să includă de asemenea: ajutor în formarea 
identităţii de gen, oferind cu ajutorul mesajelor clare o idee despre ce înseamnă să fi bărbat, respectiv ce înseamnă 
să fi femeie; referindu-se la adolescenţi, autorii acestei enciclopedii spun că media joacă un rol important în formarea 
identităţii sexuale, oferindu-i adolescentului bulversat de schimbările fizice şi nu numai care au loc în această 
perioadă, informaţii despre propria sexualitate şi despre comportamentele sexuale potrivite. De asemenea poate 
ajută adolescentul să îşi formeze identitatea etnică, deşi informaţia transmisă este stereotipică, acesta foloseşte 
mass-media ca sursă de informaţie despre etnii, mai ales în condiţiile în care nu a fost expus contactului cu 
persoanele din etnia respectivă.

Unul dintre workshop-urile dedicate studierii efectului mass-mediei asupra copiilor, concentratîn deosebi pe 
îmbunătăţirea măsurătorilor şi a metodelor folosite în acest sens, susţinea că lipseşte din cercetarea din domeniu o 
privire de ansamblu asupra diferenţelor socio-economice şi a celorlalţi factori de context care pot creşte sau accentu 
influenţa mass-mediei. Cu alte cuvinte influenţa mass-media poate fi confundată cu alte influenţe venite din mediu, 
influenţe care nu sunt clar determinate şi separate. De asemenea cercetările existente, susţin cercetătorii şi 
specialiştii prezenţi la acest work shop, nu au surprins mecanismele prin care diferiţi factori influenţează copiii. 
Asemenea mecanisme, dacă ne referim la mass-media, pot include: conţinutul sau expunerea anumitor forme de 
media, contextul social şi relaţiile din jurul copilului cât şi experienţa cu diferite tipuri de media.

Prof. Bîrta Anton
Grup Ş co la r,, Liviu Rebreanu” , Maieru

D s t e r t e .

PREOTUL IOAN REBREANU DIN CHIUZA ( 5 )
în anul 1884 ioan Rebreanu eraîn anul al 

doilea la Teologia din Budapesta, unde primeşte 
de la elevul năsăudean, Alexa Rocnean, aflat în 
ultima clasă de liceu, două scrisori: prima, 
Năsăud la 10 septembrie 1884, şi a doua la 25 
octombrie 1884. Pe amândouă scrisorile notează 
m eticu losu l v iito r preot: când prim eşte  
scrisoarea, locul unde o primeşte şi când 
expediază răspunsul, precizări foarte importante, 
mai cu seamă că cele două scrisori, în "vârstă" de 
127 de ani, au ajuns la noi fără plicuri, încât să se 
poată valorifica alte înscrisuri pe ele.

Vom publica numai scrisoarea a doua, în 
ordine cronologică, adică cea din 25 octombrie 
1884, pentru că ea oferă relatări importante 
privind Năsăudul: sfinţirea Bisericii catedrale şi o 
referire la Societatea de lectură a elevilor 
gimnazişti, Virtus Romana Rediviva.

E xp e d ito ru l s c r is o r ii este  A lexa  
Rocnean, născut în 2 martie 1863 în Beclean, 
într-o familie înstărită. Este maturizant în anul 
1884-1885 (1) şi ajunge profesor la Botoşani.

Devine, prin alianţă, înrudit cu familia iui
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PREOTUL IOAN REBREANU DIN CHIUZA ( 5 )

Liviu Rebreanu: lulius (1886-1947), fratele sriitorului, se 
căsătoreşte cu nepoata lui Alexa Rocneanîn anul 1912, 
Maria (Miţi) ( 1884-1952) primind o zestre frumoasă de
30.000 de coroane (2). La gimnaziul din Năsăud, Alexa 
Rocnean era mai mic cu un an (o clasă) decât Vasile 
Rebreanu, iarîntr-o scrisoare către Liviu ia Bucureşti, în 
anul căsătoriei cu lulius, îl numeşte peAlexa, "conşcolar 
de-al meu".

Privind scrisoarea ce o publicăm, inedită, elevul 
Alexa îi relatează prietenului său, acum student, cum s- 
a desfăşurat sfinţirea bisericii catedrale, participanţi la 
eveniment, "una din cele mai rare sărbători ce s-au 
purtat...de când există acest opid" (3), din Năsăud şi din 
afara lui, notabilităţile locale şi străine, în frunte cu 
episcopul Gherlei Dr.loan Szabo, serenada dată de 
elevi episcopului şi vicarului Năsăudului ( Grigore 
Moisil), balul, cât şi faptul că s-au "ordinat" 11 preoţi 
absoluţi, printre ei fiind şi beclenarul Pavel Saivan (4), 
consăteanul său. Documentele vremii precizează 
sfinţirea a 10 preoţi şi nu 11 (5),în acest fel, elevul Alexa 
Rocnean rămâne cel mai tânăr reporter al acestui 
eveniment năsăudean.

Apoi, spuneam, este importantă scrisoarea 
pentru "istoria" societăţii de lectură a elevilor 
gimnaziului, "Virtus Romana Rediviva", prin informaţia 
oferită, care lipseşte de la comentatorii fenomenului, 
atât de la Teodor Tanco, cât şi de la Traian Pavelea (6). 
Ultimul amintit, ocupându-se de societăţile culturale 
năsăudene în două lucrări, din 2003 şi din 2005, 
remarcă un gol, în ce priveşte "V.R.R." în evidenţele ei 
(procese verbale), ele încetând din 9 martie 1884 
"registrul rămânând cu foi albe" ( pg.47). Presiunile 
făcute de Siguranţa maghiară obligă societatea fie să-şi 
în c e te z e  a c t iv ita te a , f ie  să v ie ţu ia s c ă  în 
c la n d e s tin ita te ."D in  ra ţiu n i p o lit ic e " , spune
V.Curticăpeanu (7), după 1890 societatea nu-şi mai 
poate păstra numele, ea devenind simplu "Societatea 
de lectură".

Scrisoarea lui A.Rocnean arată că în octombrie 
1884 există ales un comitet de conducere al societăţii şi 
că avea hotărârea să desfăşoare o activitate normală 
pe parcursul întregului an şcolar. Şi trebuie crezut elevul 
Rocnean, ca pe unul din interiorul fenomenului, atâta 
timp cât el era în anul şcolar 1882-1883 membru în 
colectivul de conducere al revistei sociatăţii "V.R.R.", 
Muza Someşană (8).

Scrisoarea învederează un anume laconism în 
expresie, cât şi uşoare "sclipiri", cum sunt cele 
referitoare la capii bisericii, sau la beclenarul, viitor 
preot (1885), Ioan Boteanu.

Năsăud, 25 oct. 1884

Iubite amice,

Epistola Ta am primit-o încă de mult, cevaşi mai 
de timpuriu, (dar) n-am avut timp să-ţi scriu. Este încă 
cam mult de învăţat; nu ştiu, când erai pe aici nu te-am 
văzut aşa ocupat totu cu şcoala, sau doară n-am 
observat eu bine. în deosebi scrisul îţi pierde mult timp, 
aşa că preparându-te pe ziua următoare, nu poţi lucra şi 
altceva.Astfel, eu încă nu m-am apucat de nimica pentru 
maturitate.

De când ţi-am scris, s-a schimbat lucrul cu 
sfinţirea bisericii de aici.Odată am zis că o vor sfinţi în 4 
octombrie, altadată am zis că nu, aceasta a atârnat însă 
de la llustritatea Sa, zicând că în 19 ar putea veni.Când 
am aşteptat pe Miron ( Cristea n.n.), după cum ştii, ne-a 
bătut soarele, acuma însă aşteptând pe Ion (Ioan 
Szabo), ne-a bătut ploaia.

Sâmbătă între 2 şi 3 ore, a fost aici (episcopul 
n.n), trase de-a dreptul la biserica veche, unde s-a 
îndeplinit vecernia şi îngroparea bisericii (vechi n.n). De 
seară i-am făcut serenadă, ileni (9) i-a vorbit 
(ep iscopu lu i n.n) spunându-i-se  d irec t lui să 
facă....(indescifrabil), ilustritatea (Sa) încă ne-a spus în 
vreo9 10 vorbe nemica toată, poate aşa li-e datina la ei.

Duminică s-a ţinut misa până la 2 ore, au fost 
(prezenţi n.n) până la 50 preoţi din jur, s-au sfinţit şi 11 
teologi, între ei fiind şi Salvanu; nu m-am putut întâlni cu 
el, nici nu m-am umblat într-aceea; deînsurăţia lui încă 
am auzit când s-a cununat, poate ca consătean 
aşteptam de la el, nu ştiu cum stă lucrul altcum, căci nici 
el nu se are bine cu becleneştii intelighenţi; altcum, după 
cum se zice, am auzit, că ei lucrau pentru el.

După misă a fost banchetul de seară.llustritatea 
Sa s-a dus. Noaptea a fost baiu, contopindu-se cu 
acesta. Eu însă la bal n-am putut sa merg. De-ai tăi (din 
C h iuza n.n) n-au fo s t nici unul, din cauza 
vremii.Mulţimea a fost mare, dacă era vreme frumoasă, 
era peste măsură.

Luni i.c. am primit de la Boteanu (10) o 
corespondenţă, încă de când sunt n-am primit de la el 
nimica. Mai că poţi ghici pentru ce mi-a scris, ce e drept 
nici mie nu mi-a spus apriat, fără să-i scriu, ce ar fi de 
înţeles pentru el.A cugetat că mergând eu la bal, voi 
vedea şi pe prietena lui. După cât ştiu eu, ea n-a fost, n- 
are nimenea ştire de ea. Ce om! Se pare că nu ştia 
cugeta; şi în 18 aug. a umblat cu ea prin Beclean, nici 
unul nu zicea bine de el; am vorbit eu învăţătorului (11) 
despre aceasta. După cum zicea el, n-are lipsă de 
învăţătoriu, nici nu i-a reflectatu nimeni la aceasta, s-ar 
afla atunci foarte vătămatu.

Vei fi citit in foi (ziare n.n) despre reconstituirea 
societăţii noastre: Maniu-preşedinte, Hărşanu -  notar, 
P recup-vicepreşedinte, Telega-bibliotecar, Boţiu-

casariu şi Filipanu-controlor (12). Toţi sunt ţărani, toată 
alregerea s-a făcut după voia mea şi a lui Telega; puteam 
să fiu ce voiam, m-am ferit însă de orice post, cu greu am 
scăpat de notariat. Nu ştiu cum s-a întâmplat că graniţerii 
au amuţit atunci, tonul l-au dat septimanii, care au 
ascultat ce le-am spus eu prin Telega. Mai târziu s-au 
trezit şi grăniţerii, nici la domni auzind nu le-a convenit 
acestora, mare prostie de la dânşii chiar. De aceea am 
spus lui Ileni direct să vorbească episcopului.

Sunt sănătos, ceea ce dintre toate doresc mai 
tare acuma, mi să merg bine cu toate, aştept însă cu 
nerăbdare ora, deşi altcum toţi zic că nu e bine ca 
student, aşa mi s-a plâns şi Bohăţel (13) întreabă şi el 
după N.B,( neidentificat n.n).

Toţi îşi lasă câte ceva pe aici, numai noi nu ştim 
scrie-vom pentru atare lucru.Nu ştiu tu dacă nu 
corespondezi cu altcineva pentru aşa ceva.Vezi atunci ar 
avea şi Bot (eanu) soţie. Te salută, Alecsa.

Aplicat pe marginea scrisorii: Nu aminti lui Bot 
(eanu) nemica de Salvanu. Bot (eanu) neputându-şi 
realiza planul său în Be (clean) s-a reîntors.

1.Raportul al XVI-lea despre G imnaziul sup.gr. 
cat.rom.din Năsăud, 1884-85, pg.52.
2 .N .Gheran -  Tânăru l Rebreanu, Ed.A lbatros, 
Buc.1986,pg.65-66.
3.G.Bichigean- Istoria bisericii-catedrală din Năsăud, 
Tip.G.Mateiu, Bistriţa, 1934, pg.37,
4.Pavel (Paul, Paulus) Salvan-n.1859, Beclean, abs.Blaj 
şi Gherla, protopop de Reteag.
5.V.G.Bichigean şi Protocolul Consistoriului Gherla 1884, 
251, f.271.
6.Tr,Pavelea- Societăţi culturale năsăudene, Ed.Arcade, 
Bistriţa, 2005, pg.47.
7.V.Curticăpeanu- Mişcarea culturală românească 
pentru Unirea din 1918, Ed.Ştiinţifică, Buc.1968, pg.31.
8.T.Tanco-Virtus Romana Rediviva, voi.II, Bistriţa, 1974, 
pg.26.
9.Ileni Mafteiu- n.5 nov.1864, Yagra, viitor medic cercual, 
cls.a Vlll-a.
10.Ioan Boteanu -  1857-1939, n.Beclean, absolvent de 
Năsăud şi Budapesta, preot Nuşfalău.
H .S im e o n  M o ld o v a n -1  840-1  9 2 1 , în v ă ţă to t ,  
memorandist.
12.Mânu George, Harşianu Octavian, Precup gavrilă, 
Telega Gavrilă, Boţiu Augustin, Filipan losif.
13.Bohăţel Teodor- elev, mai mare cu o clasa ca 
A.Rocnean.

Ion Poenaru

J Z u b r i c a  a l& o t i l t o i

Primăvara a sosit!

Primăvara-mbălsămată,
A sosit la noi deodată,
Presărând în urma ei 
Flori frumoase, ghiocei.

Şi mergând peste câmpii,
Desenează-n culori vii,
Dealuri, câmpuri şi livezi 
Făcând plantele verzi.

Topind zăpada cea mare,
Cu o furie ameţitoare,
Alungând norii plumburii,
Care iarna aici au stat,
Aducând fulgi peste sat.

Pârâul fermecător se dezgheaţă,
Alungând haina lui de gheaţă,
Murmurând în continuare,
Cu o voce încântătoare.

Bazga Livia Adriana
Clasa a V-a B 

Grup Şcolar "Liviu Rebreanu" Maieru

Primăvara

Primăvara-mbălsămată,
A sosit la noi deodată,
Presărând în urma ei 
Flori frumoase, ghiocei.

Şi mergând peste câmpii, 
Desenează-n culori vii,
Dealuri, câmpuri şi livezi 
Făcând plantele verzi.

Topind zăpada cea mare,
Cu o furie ameţitoare,
Alungând norii plumburii,
Care iarna aici au stat,
Aducând fulgi peste sat.

Pârâul fermecător se dezgheaţă, 
Alungând haina lui de gheaţă, 
Murmurând în continuare,
Cu o voce încântătoare.

Bazga Livia Adriana
Clasa a V-a B 

Grup Şcolar "Liviu Rebreanu" Maieru

Primăvara cea frumoasă!

Se duce iarna, acuş, acuş, 
Şi vine primăvara 
Cu ghiocei albi şi drăguţi, 
Şi viorele ca de pluş.

Peste câmpii s-a aşternut 
Covorul verde şi-nflorit 
Iar soarele a tot vestit:
E primăvară!..de ştiut.

Iar caleaşca ei vestită 
Trece printre munţi şi văi, 
Şi aceştia îşi ridică 
Cuşma în onoarea ei.

Cimuca Ana Maria
Clasa a V-a B 

Grup Şcolar "Liviu Rebreanu" Maieru
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DE CEA FOST POSIBIL COMUNISMUL IN ROMÂNIA?
Omul nou trebuia să preia sarcina exterminării, 

cu mijloace noi, care să garanteze o autoregenerare a 
comunismului. Comunismul a pătruns la noi şi a rămas o 
jumătate de secol, pentru că s-a sprijinit pe slăbiciunile 
umane. Marx, care de altfel îşi dispreţuia propria 
persoană, a arătat cât de puternică şi de eficientă poate 
deveni micimea, atunci când arată că diversiunea ei 
ridicolă este consecinţa exploatării făcute de câţiva 
privilegiaţi ai sorţii. Marxismul este. în primul rând, 
fundamental ateu, si după aceea o teroare. Această idee 
a unei subversiuni generale şi a schimbării totale a 
civilizaţiei prin foc şi fier a reuşit să antreneze şi să 
seducă oamenii obosiţi de mediocritatea celor învinşi 
apriori.

Sistemul comunist a profitat colosal de avantajul 
învingătorului, iar compromisul criminal făcut de Statele 
Unite şi Marea Britanie cu Stalin a permis o acoperire 
perfectă a expansiunii comuniste în lume.

Atacul comunist a avut ca prim obiectiv regimul 
proprietăţii. Marxismul s-a bazat pe teroare şi de aici frica 
oamenilor, care a constituit agentul său principal. 
Deţinerea proprietăţii a devenit o vină faţă de cei care nu 
au proprietate, iar această proprietate devenea pentru 
marxism consecinţa exploatării celui care nu are, iar noul 
sistem politic trebuia să redistribuie proprietatea tuturor, 
inclusiv celor leneşi. Pe defectele şi slăbiciunile sistemului 
democratic şi nedreptăţile economiei capitaliste, pe 
mobilizarea mediocrităţilor şi rataţilor, pe provocarea 
violenţei revoluţionare, pe controlul absolut asupra presei, 
în sfârşit, pe slăbiciunile umane. Tipologia Inchiziţiei o 
regăsim în sistemul comunist, cetăţeanul este constrâns 
unei dogme imuabile, pe care este obligat s-o înveţe, să o 
aplice şi să o propage, iar această domă este expresia 
unei ideologii mai presus de critică, ale cărei adevăruri 
sunt deţinute de un restrâns cerc de oameni, iniţiaţi ai 
puterii, membrii Comitetului Central, deasupra căruia se 
găseşte Stalin sau Ceauşescu ia noi. Politia politică are 
griiă de păstrarea disciplinei sociale, urmăreşte, 
anchetează şi atunci când consideră necesar, ucide. Ea îşi 
exercită funcţiunea sa principală, aceea de a produce si a 
întreţine teroarea. Tehnicile de manipulare a oamenilor la 
cote înalte au fost posibile datorită structurilor informative 
şi de spionaj ale marilor puteri. Mai toţi liderii comunişti 
aveau experienţă de colaboratori, informatori şi torţionari 
ai serviciilor secrete imperiale, de aceea comunismul a 
fost atât de parşiv. Omul nu contează, este un dispreţ 
absolut faţă de om, anichilarea individualităţii şi nevoia de 
a domina masa, toate acestea se găsesc în teza 
fundamentală a Materialismului istoric marxist, „Nu 
conştiinţa oamenilor le determină existenţa, ci dimpotrivă, 
existenţa lor socială le determină conştiinţa. Cataclismul 
uman al sistemului comunist a făcut în istorie cel mai mare 
numărde victime.

Scopul final al comunismului sovietic a fost 
dominaţia lumii prin internaţionalism proletar, cu lozinca 
„Proletari din toate ţările, uniţi-vă,"pentru revoluţia 
mondială pentru sistemul comunist cu centrul la Moscova. 
Engels a spus limpede, „Noi proclamăm lupta de 
exterminare şi terorismul necruţător, nu în interesul 
Germaniei, ci în interesul revoluţiei.” Toate regimurile 
c o m u n is te  se  b a z e a z ă  pe r e p r e s iu n e a  
contrarevoluţionară, procese trucate, epurări criminale şi 
foamete, fără excepţie.

Sistemul comunist îşi are originea în marxism, iar 
temeiurile sale organizatorice se află în performanţele 
Partidului Socia list German. S ingura şansă de 
supravieţuire interioară a structurii comuniste este 
centralismul. S-a trecut rapid la soluţiile lui Marx şi Engels, 
acelea ale atentatului, această teză spune că ce nu poate fi 
zdruncinat prin idei, trebuie eliminat prin violenţă 
.Holocaustul nazist a făcut 6 milioane de victime evreieşti 
şi 10 milioane alte victime, iar holocaustul comunist a făcut
2 milioane de victime evreieşti şi 20-30 milioane alte 
victime.

în „Psihopolitica”, sinteză a unui manual sovietic 
de psihopolitică, se afirmă de la bun început, „La bază 
Omul este un animal. El este un animal căruia i s-a dat un 
lustru de civilizaţie. Omul este un animal colectiv care se 
organizează în grupuri pentru a se apăra de primejdiile 
mediului. Cei ce îi grupează şi îi conduc trebuie, prin 
urmare, să posede tehnici specializate pentru a dirija 
nestatornicia şi energiile omului spre o eficienţă mai înaltă 
pentru îndeplinirea scopului Statului.” Textul se extrage ca 
un comentariu simplist şi brutal din Manifestul Partidului 
comunist.

La început metodologia terorii comuniste s-a 
inspirat din experienţele sistemelor dictatoriale anterioare, 
concentrându-se pe acele instincte care determină 
supunerea, ordinea şi apărarea, eşuând doar în locurile 
unde s-au manifestat instinctele sociale, în special cel de 
proprietate. în sistemul comunist, pentru atingerea

obiectivelor, oamenii nu contează, sunt uşor sacrificaţi.
Cine au fost executanţii sistemului comunist? 

Faţada săracă a acestui sistem ne duce la câţiva evrei 
utopişti, câţiva rataţi români, bulgari, unguri, ceva brute, 
sau idealişti complexaţi, care formau Partidul Comunist din 
România î, 1944. Adevăratele acţiuni, adică spionaj, 
sabotaj, boicot, agentura de influenţă, finanţarea presei de 
stânga, evaluarea potenţialului politic, economic şi social 
al ţării, erau toate conduse din URSS, desfăşurate cu 
oameni pregătiţi acolo. Baza sistemului comunist din ţara 
noastră ar fi trebuit să-l reprezinte membrii de partid, însă 
la noi, baza aceasta era forte subţire şi compromisă. 
Sistemul comunist care se instala în ţara noastră nu avea 
nimic în comun cu evoluţia Stângii în sistemul democratic 
ci era o impunere a dominaţiei totale a URSS asupra 
României, care trebuia transformată într-un satelit docil şi 
nu într-o ţară care şi-ar putea construi un stat comunist 
propriu, printr-o eventuală revoluţie socialistă proprie, cum 
a făcut Nicolae Ceauşescu mai târziu la noi. în Partidul 
Comunist din România. în 1944. majoritatea liderilor 
provenea din afara tării, marea majoritate a cadrelor de 
încredere s-a constituit din comunişti de import, antrenaţi 
în activităţi teroriste şi informative pe teritoriul Basarabiei, 
basarabeni, evrei comunişti, fără să-i confundăm cu 
populaţia evreiască a provinciei, minoritari ruşi şi români 
renegaţi. Această grupare a format nucleul aparatului de 
comandă [să nu confundăm cu aparatul de conducere] 
care a aplicat programul de comunizare, politic, economic 
şi social. Ei au primit de la instructorii sovietici şi au 
instrumentat mecanismele terorii şi au şcolarizat noile 
cadre locale de opresiune.

C eauşescu  n-a v ru t să fie  m arione tă  
conducătoare, de ales pentru funcţia de conducere şi şi-a 
asumat funcţia de comandă formându-şi propriul aparat de 
comandă, eliminându-l pe cel adus din URSS şi preluând 
imediat comanda directă a acestuia. Primele eşaloane de 
cadre autohtone aie partidului comunist au fost nişte tineri 
analfabeţi, brutali şi primitivi, mulţi slujind inconştient acea 
putere comunistă care i-a scos dintr-o adâncă 
promiscuitate, tocmai aceştia au fost executanţii perfecţi ai 
regimului de exterminare, constituind o uşoară pradă 
pentru noul sistem politic care se introducea în ţară. Acest 
tânăr comunist era un executant docil, iar „originea 
sănătoasă" a sa însemna nul şi doritor de ataşament.

Pătrunderea şi instalarea sistemului comunist în 
ţara noastră a urmat unui program bine pus la punct. 
Naţiunea română trebuia să fie dusă la o subordonare 
totală. La 24 august 1944 România era un stat complet 
descoperit unui învingător.

S-a introdus brutal sentimentul de vinovăţie. încă 
din timpul războiului, propaganda sovietică i-a catalogat 
pe români fascişti, stat fascist, poporfascist, iar România a 
atacat mişeleşte Uniunea Sovietică în cârdăşie cu 
Germania fascistă. Foştii lideri militari şi civili ai ţării au fost 
declaraţi criminali de război, mareşalul Ion Antonescu şi 
alţi lideri de până la 23 august 1944 au fost executaţi. 
Populaţia ţării trebuia convinsă că instalarea sistemului 
comunist după război, este ceva normal, este o pedeapsă 
corectă şi meritată şi orice rezistenţă nu are rost.

Sistemul comunist sovietic a avut trei ţinte majore. 
Prima a fost punerea în aplicare a doctrinei marxiste a 
internaţionalismului proletar, prin expansiunea în lume a 
sistemului comunist. A doua ţintă a fost introducerea 
sentimentului de vinovăţie prin distrugerea imaginii publice 
a sistemului politic democrat în care se trăise înainte, iar a 
treia ţintă era introducerii urii de clasă, adică se producea 
un conflict deschis între muncitori şi clasa dominantă. 
Acum Partidul Comunist venea şi deştepta pe leneşii 
satelor şi mahalagii oraşelor, arătându-le cum au fost ei 
exploataţi de ţăranii proprietari. Muncitorii trebuiau să 
distrugă propria lor clasă politică.

Lovitura de stat de la 23 august 1944 a produs 
imediat un gol de putere la Bucureşti, speculat rapid de 
comunişti care au preluat portofoliul învingătorului şi s-a 
declarat făptuitori ai „insurecţiei.” Aliaţii occidentali au 
predat partidele politice democrate, Uniunii Sovietice. 
Comunismul s-a infiltrat în societatea românească prin 
preluarea şi nu distrugerea simbolurilor autorităţii. Justiţia 
a fost prima atacată, prin ea urmând să se aplice 
programul de epurare politică şi drept urmare bazele 
Dreptului s-au distrus prin indivizi nepregătiţi, slugi politice 
ale comuniştilor. Ne aducem aminte de acei siniştri 
„acuzatori publici” , împuterniciţi cu o autoritate nelimitată. 
Legile date sub controlul sovieticilor au distrus în câţiva ani 
Constituţia democrată din 1923. Au fost formate comitete 
de întreprindere, care erau celule comuniste în care 
activau, în majoritate, activişti din afara unităţii respective. 
S-a dezvoltat sistemul muncii de lămurire, care avea la 
bază şantajul, sentimentul de vinovăţie, denigrarea 
societăţii româneşti şi anumite promisiuni materiale şi 
politice.

Folosirea terori! s-a făcut datorită închiderii totale 
a spaţiului românesc între anumite limite prevăzute de 
metodologia sovietică a gulagului. Se urmărea persistent, 
cu orice mijloace, modificarea esenţială a mentalităţii 
colective, sau cel puţin a majorităţii locuitorilor ţării. 
Populaţia în marea ei majoritate, a primit ocupaţia 
sovietică cu resemnare. Armata a fost epurată şi 
dezorganizată prin ruperea ierarhiei şi anularea legilor 
sale interne. în mecanismul terorii, subversiunea a jucat un 
rol important, prin folosirea mijloacelor de informare în 
masă, presa, radioul, televiziunea. în România a existat o 
spirală a tăcerii prin care se va prăbuşi mentalitatea 
democratică atât cât mai era, în mentalitatea supravieţuirii 
prin orice compromis. în ţara noastră implementarea 
sistemului comunist a reuşit pentru că a fost preluat de 
majoritatea românilor ca o formă naturală a evoluţiei lor 
istorice, iar această consecinţă „istorică” se vede şi astăzi 
în persistenţa mentalităţilor comuniste, din păcate, la 20 de 
ani după revoluţie. Oamenii inteligenţi de la noi, creştini şi 
partizani ai unui sistem de valori, se smulg din această 
farsă sinistră a comunismului, însă vor mai fi sute de mii de 
oameni, chiar milioane, incapabili de transformare, de 
aceea am ajuns unde am ajuns. La noi în ţară sunt mulţi 
oameni creaţi de partidul comunist, scoşi din 
promiscuitate, aduşi la oraş şi făcuţi activişti sau birocraţi ai 
statului comunist, iar fără acest stat comunist ei nu mai au 
nimic, poziţia lor socială era creată şi dirijată de partid şi de 
aceea ei rămân comunişti convinşi toată viaţa lor. La noi în 
România, ceea ce este mai grav, a fost adaptarea 
naţionalismului la comunism, adică s-a ajuns să se lege 
automat şi logic valori reale, ca patriotism, independenţă şi 
integritate teritorială, ordine socială, de elementele 
superficiale ale dogmei comuniste. Ceauşescu a simţit şi a 
speculat din plin faptul că, odată şi odată, naţionalismul 
tradiţional românesc se va confrunta şi opune brutal 
comunismului sovietic. Problemele naţionaliste în context 
comunist, au salvat regimul de un conflict politic care astfel 
s-a amânat pentru un timp, producând cea mai puternică şi 
spectaculoasă diversiune din istoria românilor.

Acel impresionant fenomen al rezistenţei armate 
din munţi, la care au participat mici grupări de militari, 
legionari şi oameni ajunşi la disperare de teroarea 
comunistă, a fost izolat şi fără o bază economică, toţi 
aceşti români fiind eliminaţi de comuniştii români. Gestul 
acestor patrioţi rămâne în istorie prin exemplul jertfei 
personale.

Principala formă de rezistentă sub regimul 
comunist de la noi a fost creştinismul nostru ortodox si 
supravieţuirea structurilor culturale. Biserica Ortodoxă a 
fost singura instituţie, tolerată de statul ateu, care a 
propagat altă învăţătură decât învăţătura marxist leninistă, 
materialist ateistă a oficialităţilor statului şi partidului 
comunist Biserica Ortodoxă a păstrat în permanenţă 
unitatea de neam, de credinţă şi de simţire românească, 
ea a asigurat păstrarea neatinsă a identităţii noastre 
naţionale. în urma recensământului din 1992, configuraţia 
confesională a ţării noastre are următorul aspect, 
ortodocşii sunt 87%, din populaţia ţării, romano catolicii 
5%, reformaţii 3,5%, greco catolicii 1 %, sectarii sub 1 %.

La noi Nicolae Ceauşescu a fost un lider paranoia, 
fără o gândire filosofică elementară, în mijlocul unui grup 
de arieraţi, în care familia sa avea primplanul, cu prozeliţi 
din mediul social marginal. Comunicarea intrastructurală a 
constituit un eficace mecanism al rezistenţei, oamenii se 
întâlneau la un pocher sau remi, ia o cafea, se vizitau 
reciproc, se strângeau în grupuri mici şi amicale, de 
încredere, se schimbau informaţii şi purtau vigilenţa 
grupului. în familiile intelectuale, păstrarea tradiţiei 
francofone a pus umărul la supravieţuirea valorilor 
democratice puse în istorie de Franţa.”Perestroika” şi 
„glasnostul” au pus în derută aparatul de represiune din 
România comunistă, pentru că ele veneau din centrul 
sistemului comunist. Posturile de radio „Europa liberă" şi 
„Vocea Americii” au menţinut moralul adevăraţilor români.

La noi în ţară există şi acum un raport de vasalitate 
între cetăţean şi stat, care după cum se vede nu pare 
dispus să dispară. Aşa că vom avea şi în continuare 
deosebite probleme politice, economice şi sociale în 
NATO şi Uniunea Europeană. Corupţia este tipică genului 
de stat pe care îl avem, acest stat birocratic şi bugetar, care 
dirijează direct şi pe ocolite energiile populaţiei către 
neobosita sa alimentare cu resurse pe care le risipeşte 
fără o vizibilă evoluţie. Totdeauna în fruntea corupţiei este 
clasa politică. Degeaba Statul proclamă de la megafoane 
principiile democratice şi acordul pentru piaţa liberă, dacă 
dirijează în continuare toate procesele într-o singură 
direcţie, acel Buget care a devenit de-acum, marele ştab al 
unor buzunare.

Dan Popescu
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Antroponimie maiereană
ELEMENTE LINGVISTICE şl MITOLOGICE
CARPATIC-VEDICE CONSERVATE ÎN
SUBMATRICEA HIDRO-ORO-TOPO-ANTROPO-
LINGVISTICĂ HABITUALĂ MĂIEREANĂ
(Glose şi prolegomene la “Dacia preistorică5’ a lui Nicolae
DENSUşIANU)
(1913) (PROIECTUL CĂRşII CARPATICE PELASGO- 
VEDICE)

(cont. din CV 95-96/2011)

Soluţiile etimologice, interpretările şi 
trimiterile la mitologia vedică ţin exclusiv de 
competenţa autorului.

R edacţia !

(11) aBODi/BODea/Bodia, ca şi B O D a le  şi B O D ălău ,
avându-l pe BOD ca rădăcină, vor putea să-şi dovedească 
arhaicitatea, dacă le-o deschidem cu cheia mitologică vedică 
BODHI, reprezentând ARBORELE SACRU/ARBORELE 
ŞTIINŢEI/POMUL CUNOŞTINŢEI.Iată-i pe “copăcioşi, 
arboroşi” , adică pe cei ÎN A L Ţ I şi SF IN ŢI şi 
ŞTIUTORI/CUNOSCĂTORI.La VEDICI,ARBORELE 
SACRU era SMOCHINUL!Cine crede că ne-am îndepărtat 
de SPAŢIUL CARPATIC, să nu uite că VEDELE au avut 
circulaţie orală, mai întâi, aici, apoi în spaţiul himalaiano- 
hindus. Vremile acelea neolitico-pelasge-carpato-vedice, 
aveau organizare sacerdotală care făcea posibilă oralitatea 
VEDELOR ARHAICE, deci circulau asemeni baladei-colind 
“MIORIŢA” (cea cu peste 1000 variante, 7 numai la 
Maieru!), asemeni cântecului strămoşesc “ TO M A 
DZALIMOŞ” ,asemeni “ Meşterul-ui Manole” (iată-l pe 
Emmanuil-ul Iisus-istic!),asemeni “Iliadei” şi “Odiseei” 
(culese din spaţiul carpato-danubiano-pontic, la ordinul lui 
Pisistrate, de un grup de elini conduşi de tracul 
ONOMATOCRIT, hotărând autorul fictiv HOMER ((de 
aceea era orb şi de aceea şi-l revendicau 7 polis-uri)), ca să 
ascundă neînregistrarea ca autor a poporului pelasgo-traco- 
carpatic!). Oralitatea Vedelor A rha ice a contribuit, 
esenţial, la C A R T A R E A  IN I Ţ I A L Ă  a S P A Ţ IU L U I  
C A R P A T IC , şi în general al V E C H I I  E U R O P E  (în sens 
m aria-gim butas-ian ). O foarte lungă oralitate (de durata 
mileniilor), servită de sacerdoţiu şi de ucenicii lor,nara 
sacru/sfânt vedic despre o anume, acum, unitate teritoarială, 
esen ţia l,m as ive  muntoase, în care sălăşuiau 
ZEI,ZEIŢE,SEMIZEI,SEMIZEIŢE,
DEMONI (zeităţi decăzute,arhaizate,uitate,treptat-treptat 
dispărând) etc, dar şi
oamenii de cult-cei ce-şi perpetuau cultul printr-un sistem de 
iniţiere a celor chemaţi întru sacerdoţiu, practicând şi 
sacrificiul FOCULUI în forme, de noi, bănuite prin ceea ce s- 
a conservat din CARTAREA ORALĂ A SPAŢIULUI 
CARPATIC (restângându-ne la acesta), prin hidro-oro-topo- 
antroponime!! !0  anume unitate cultică, esenţial muntoasă, se 
memora oral, precum se face şi astăzi, în spaţiul himalaiano- 
hindus, de către cei ce se specializează în teologia bazată pe 
Vede (VEDAS, în sanscrită). SE MEMORAU SUTRE 
(echivalentele versetelor din “Vechiul Testament” şi “Noul 
Testament” , sau ale surelor din “Coran” ), începând şi sfârşind 
cu mantra sacră “AUM” (pron.Om/OOMM!). Procedura a 
fost aplicată asupra unităţii cultice pomenite. De exemplu, 
munţii RODNA, care au cartată oral zona muntelui OM-ului, 
2134m) cu mantra AUM/Om, care anunţă startul în recitarea 
SUTRELOR. “A U M !  !! ÎN  O C E A N U L  DE L A P T E  (vezi 
mulţimea de hidro-oronime ce dau efectiv simultaneitatea 
vedică GLAPTA(acum, GALAŢI)) cu cea română actuală 
LAPTE, ca într-un dicţionar geografico-geologic!) SE  
O D I H N E Ş T E / D O A R M E  V IŞ N U /  V I Ş I N I U  (vezi 
VIŞ((ĂU/EU))+ INIU ((INĂU/ INEU/ INIEU))/ v.râu 
VIŞĂU/VIŞEU şi VF.INEU/INIEU!). C E L  C E  D O A R M E  
A R E  P A T  C O S M I C  Ş A R P E L E  
P R IM O R D IA L / A d iC E Ş A /  C E Ş A  (vezi muntele şi vf.-ul 
CIŞA!). C E L  C E  D O A R M E  (în Oceanul Primordial de 
LAPTE) pe Ş A R P E L E  P R IM O R D IA L  E S T E  F IU L (v ez i  
hidro-oronimele PUTREDA!)/ P U T R A  lu i V IŞ N U .  
F IU L / P U T R A  (un avatar al lui VIŞNU! ), C A R E  D O A R M E  
P E  C E Ş A /  C I Ş A  SE  N U M E Ş T E  I - N - I - U  (vezi 
Vf. INEU/INĂU/INIEU!) IN IU  A R E  P E R E C H E A  S A  V IŞ  
(vezi râul VIŞEU/VIŞĂU!) ÎM P R E U N Ă  C U  C A R E  
V E G H E A Z Ă  L A  C O N S E R V A R E A  E C H IL IB R U L U I  
C R E A Ţ IE I  U N IV E R S A L E  (vezi VIŞNU/ VIŞINIU -  Zeul 
Vedic al C REAŢIE I U N IV E R S A L E !). . . A U M ! ! ! ” 
Asemenea decriptări am mai întreprins în munţii SUHARD, 
vecinii de SOMEŞ Mare ai Munţilor RODNA, şi aici având

cartare orală vedică cu start AUM/Om, prin Vf. OMU 
(1932m). Suntem convinşi, după cunoaşterea examinată a 
hidro-oro-toponimelor, că avem o naraţiune sacră de tip vedic 
(“AUMÎ+SUTRE” ), în toate masivele muntoase unde s-a 
conservat mantra sacră AUM/Om. Paranteza vedică, de mai 
sus, are rostul să atragă atenţia ca porecla din S m M (l l ) ,  
care aparent straniu, s-ar putea traduce cu vedicul 
S M O C H I N  (S F Â N T ) ,  în  v ed o -san sc r ită  B H O D I  
="sm och in ". Cum  să existe smochinii, în C A R P A Ţ I? ? ?  
RĂSPUNSUL ni-l va da CARTAREA ORALĂ-VEDICĂ pe 
care am precizat-o mai sus, conservată de milenii de populaţia 
carpatică trăitoare în Spaţiul Carpatic, prin generaţiile care au 
înregistrat în scris cartarea orală, în documente, pe hărţi şi, tot 
oral, la faţa locului, prin ţăranii şi păstorii perpetuând 
habitatul VECHII EUROPE.Aşa, apelul nostru la documente 
cartografice , ne scoate în cale VEDICII MUNŢI A I 
S M O C H I N U L U I  ( S F Â N T ) ,  ca M U N Ţ I I  
BODOC/BODOCULUI (Vf.BODOC, 1193m), cu creasta 
cuprinsă între (Vf.) SEMERIA (861m) în S şi VF.S-M-O-C- 
H-I-N-E-I (Vf.SMOCHINULUI, 1190m) în Nord, cu o uşoară 
"oblicitate" S-NE. Marcajul lorhidronimic este făcut, în V, de 
pelasgicul râu OLT, iar la S şi S-NE de KRIŞNAITUL Râul 
NEGRU, care face ca Munţii BODOC/ SMOCHIN să fie o 
graniţă S-Centru-NV pentru Depresiunea BRAŞOVului. 
Vecinii din Vestul Munţilor BODOC/SMOCHIN sunt munţii 
BARAOLT, la rându-le, foarte oralizaţi şi cartaţi vedic, 
BHARATA = "ţara, teritoriu spaţiu" conducându-ne la Munţii 
ŢARA  OLT, care cuprinde toponimul şi hidronimul 
BARAOLT, KRIŞNAIT-ul toponim si hidronim VALEA 
CRIŞULUI, vedicul hidronim DUCA (în vedică DUKHA 
"durere, suferinţă," sfinte) afluent al 
BARAOLT. La Sud de munţii 
BODOC/ SMOCHIN , se află 
importanta aşezare CUCUTENIANĂ 
Ariuşd, şi toponimul BOD al aceleaşi 
tem e B O D H I/ S M O C H IN -u l 
SACRU. în "RIG-VEDA(I,24,7)" 
este înfăţişată pentru întâia oară tema 
ARBORELUI COSMIC, precizat în 
"Katha - Upanishad" (VI, 1) ca 
"smochinul etern cu rădăcinile în sus 
şi crengile în jos". Cum, în vedica,
B O D H A  = " IL U M IN A R E A ,
TREZIREA Spirituală", a sosit 
m o m e n t u l  să " v e d e m "  
BODHI/SMOCHINUL SACRU!
Mai întâi, precizăm că ne aflăm în 
foarte vedic KRIŞNAITA zona a 
DEPRESIUNII BRAŞOVULUI(Râu 
NEGRU/KRIŞNA,top.HARLE(HA 
RI KRIŞNA))),MOACŞA 
(MOKŞA/MOKŞAH = "aspiraţia 
spre e l ib e r a r e "/ "e l ib e r a r e "  
spirituală)), BOD/
SM OCHIN, B UD IL A ( înţelept, 
v e d ic / R IŞ I  p r o p o v ă d u in d  
ILU M IN A R E A  S P IR ITU A LĂ ),
SITA (Buzăului) - IUBITA SFÂNTĂ a EROULUI RAM A 
din vedica epopee sacră "RAMAYANA", SĂRĂMAŞ (top.de 
la SARMA-CĂŢEAUA SFÂNTĂ credincioasă Zeului 
INDRA), BRAŞOV(BRAŞHIVA - un RIŞI din VEDELE 
ARHAICE) etc, toate acestea ELEMENTE VEDICE 
CARPATICE, la mica distanţă de a MUNŢII BODOC 
(top.BODOC,Vf.BODOC, Vf.SMOCHINEI/ 
SMOCHINULUI)/ SMOCHIN. în mitologia vedică arhaică, 
Zeul KRIŞNA/CEL NEGRU, după ce şi-a încheiat misiunea 
în lumea umană (KRIŞNA este al 8-lea avatar, şi ultimul, al 
Zeului Creaţiei Universale-VIŞNU) s-a aşezat sub 
SMOCHINUL/BODHI-ul SACRU ca să se contopească cu 
Oceanul Primordial. U nde putem vedea, la propriu  
B O D H I/ S M O C H IN U L  Sacru??? în  H E R A L D I C A  

O R A Ş U L U I  B R A Ş O V , a cărui S T E M Ă  are în ea un  
S M O C H I N  (c h ia r  d in  cel a l sp a ţ iu lu i V E D O -  
H IM A L A Y A N O -H IN D U S !) cu R Ă D Ă C IN IL E  ÎN  SU S  şi 
cu G IG A N T IC A  C O R O A N Ă  A R B O R IC O L Ă  ÎN  JO S, 
aşa cum este descris în citata "K ath a -U pan işh ad "!!!  
RĂDĂCINILE SMOCHINULUI/ BODHI-ului SACRU 
sprijină o coroană regească/princiară de Aur. Iată de ce saşii îl 
numeau KRONSTADT, iar la 1234 era însemnat 
CORONA.Totuşi K R O N  este form a scurtă a lui K R O N O S  
prin  care pelasgo-tracii l-au  numit pe Z A L M O X IS  / 
Z A M O L X IS  / N O E H  / T A R T A R O S  /
TATAROSÎAşa aBODI/BODea/BODia din SmM ne-a silit 
să facem o excursie carpatică vedică în zona cu cea mai mare 
densitate de vedic BOD/BODHI, spre a-i face pe cei din 
neamu' BODI să-şi simtă arhaicitatea pelasgo-vedică a

poreclei de neam măierean. A  nu-i uita pe BODALE şi pe 
BODĂLĂU!
(12) B O R O IU / B O R O A IA  (si B O R I ! )  de la arhaicul 
românesc BOREASĂ, cu corespondentul vedo-sanscrit 
BHARASE = "soţie" (prin oficiere sacră), în sanscrită 
existând şi NAVASTI = "nevastă"!!! Nici “nevastă” nu-l 
avem din slavă!
(13) B IC A  (apărând şi atunci când mamele măierene, 
nemaiştiind ce să facă pentru a-l opri pe copilul plangăcios îl 
ocărau/ocărăsc "Mai taci, odată, mă, BICĂ, ce eşti!"). în  

vedo-budism ul arhaic, B H IK K U  desemna "c ă lu gă r" .  
Desigur, nota peiorativă/ironică/uşor batjocoritoare se 
datorează faptului că sensul arhaic s-a pierdut în negura 
mileniilor ce s-au scurs de la vedismul carpatic. Cine se 
înoieşte că a fost V E D IS M  O R IG IN A R  C A R P A T IC , apoi 
HIMALAIANO-HINDUS, va trebui să ne răspundă la 
întrebarea:"Cum de se află, în bazinul SOMEŞ-ului Mare (al 
SOMEI!), oronimul DL.BRIŞTEI (471m) (între top.Mireş si 
Mocod, j.BN, la 7 km SE de vedica-ramayanica localitate 
SITA!)??? Să nu se creadă că-i o cartare de la misterioasa 
BRIŞCĂ (denumire "tolerată" pentru cuţit), deoarece-i lângă 
vedica SITA, pelasgicele hidro-toponim ILIŞUA si toponim 
TÂRLIŞUA, uluitorul pelasgo-carpatic SPERMEZEU,vedo- 
sanscritul ŞEND RO AIA  (vedicul Zeu ŞANDRA/ 
CHANDRA/CIANDRA - Zeul LUNII ((în altă ipostază decât 
SOMA)), la origine), pelasgo-sumero-tracul ZAGRA (şi, la 
fel, BICHIGI!) - ajunsul până în Mesopotamia Iranului de azi, 
vedicul vf.ŞURILA (de la SURYA-zeul arhaic vedic al 
SUARELUI/SOARELUI) etc, TOATE sub PRIVIRILE 
ÎNGĂDUITOARE ALE MAMEI MARI/ MAMEI ZEILOR/

Muzeu cuibul v i s u r i l o r ,  începuturi  
(arh iv a  p r o f .  sever  ursa)

CIBELEI căreia carpaticii pelasgo-neolitici i-au dedicat un 
întreg MASIV MUNTOS - Munţii CIBLEŞ/ŢIBLEŞ. Lângă 
toate hidro-oro-toponimele pelasgo-vedice înşirate mai sus, 
se află, acum (d l) B R IŞ T E I, atunci în oralitatea cartarii 
pelasgo-neolitico-vedice, B R IK Ş U / B R IK Ş U , care era/ 
reprezenta U L T IM U L  S T A D IU  A L  D E V E N IR I I  C A  

B R A H M A N  - preotul vedic brahm anic, ce trebuia să se 
iniţieze în Ş T I IN Ţ A  S A C R Ă , a identităţii dintre  
B R A H M A  (Zeul Sufletului Universal - DIVINITATEA 
IMPERSONALĂ ŞI ABSTRACTĂ simbolizând ESENŢA 
UNIVERSULUI -ABSOLUTUL COSMIC ((din care orice 
fiinţă, animal sau plantă, deţine un SUFLET INDIVIDUAL - 
o particulă ÂTM AN) şi U N IV E R S . în  faza a 4-a a iniţierii, 
ultima, viitorul preot brahm an  (după ce a trecut prin  
S C H I M N I C I E /  R E C L U Z I U N E ,  N O V I C I A T  
D E S Ă V Â R Ş IT ,  V A N A P R A S T H A  ( (P U S T N I C  IN  

P Ă D U R E -V A N A )) )  devenea un P U S T N IC ,R Ă T Ă C IT O R  
P R IN  L U M E  - U N  C E R Ş E T O R  P E R E G R IN  (B -R -I -K -Ş -  
U ), cu semn distinctiv un toiag triplu (TRIDANDA), după 
care devenind BRAHMAN avea 3 îndatoriri principale: (a) 
îndeplinirea sacrificiilor către Zei, (b) STUDIUL VEDELOR 
(VEDAS) si REVELAŢIA LOR, respectiv (c) îndeplinirea 
beneficiilor (pentru oameni).S-ar putea ca PROST sa fi fost 
iniţial PRASTHA/PUSTNIC, ceea ce ar putea explica 
expresia ("popa prostu'"), iniţial, ("popa prastha/GOPA 
PRASTHA"), ulterior pierzându-se sensul înalt, în

- continuare în pag. 11 -
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creştinism, rămânând doar PROST, cu atât mai mult cu cât au 
început luptele cu paganismul!
(14) C A U T E Ş / C A U T IE Ş  (vezi ANTROPONIMIE VEDO- 
SANSCRIT MĂIEREANĂ, antroponimul ANCHIDIM!)
(15) C A G E L U / C A G IE L U , forma arhaică pelasgo-traco- 
dacă a lui CAIER/
CAIERU (documentat în rev. "Cuibul visurilor" în cercetarea 
"ISPITA DACICĂ LA  MAIERU - întemeierea mitico- 
lingvistică a toponimului MAIERU").
(16) C A L IC U / C A L IC , vedo-sanscritul KALIKA  = "sărac 
în/ lipsit de păr pe cap", apoi "sărac în/ lipsit de mijloace 
materiale"/ .K ALID A=" chel, calviţie, calic".
(17) C Â R N  U, nu va fi tratat plecând de la cunoscutul defect 
din anatomia infăţişării, deoarece ca poreclă de neam îl 
consideram foarte vechi, pelasgo- vedic, datorită existenţei în 
mitologia vedică a lui KARNA/CARNA - FIUL CEL MARE 
AL ZEULUI SURYA (al SUARELUI/SOARELUI), frate 
vitreg al solarilor fraţi preferaţi PANI)AVA. cum 
demonstrează, cu eleganţa ştiinţifică, DUMEZIL în "Mit şi 
epopee"(p.87, vo i.I, II, III: Ed.ST.BUC., 1993). 
KARNA/CARNA era cel dintâi fiu al lui SURYA, un FIU 
ARHETIPAL. ARE şi documentare ptolemaică la Nicolae 
DENSUŞIANU (p.CIII, 681,683, în 161). între feciorii Le 
CATRINII CÂRN-ului, unul avea prenume SOLAR, 
DUMITRU, cu MITRU de la vedicul MITRA - Zeul arhaic al 
SO LARITĂŢII SPIRITULUI ŞI A L  LUM INII, ca 
STĂPÂNUL DIVIN A L  ZILEI.
(18) C A R P , rădăcina lui C A R P A T / C A R P A T I (redat de 
scriitorii antici în formele Carpathes şi Carpatis), cu 
echivalent vedo-sanscrit comun KARPAŢA= "stofă de lână, 
stofa de bumbac", revelând faptul foarte important legat de 
materia prima - lâna provenind din munţii care ocroteau 
turmele, atunci când pelasgo- traco-dacii am utilizat lân la 
confecţionarea hainelor călduroase. Un neam de daci erau 
CARPII, fapt important în susţinerea înţelesului lui 
KARPATA. Iată că porecla CARP, existentă în SmM, 
conserva, de fapt, un neam de daci- CARPII, fiind al 3-lea 
neam de daci ce S-a conservat prin porecle în SmM. Dacă ne 
vom situa pe poziţia că utilitara "stofa de lână" aparţine 
mirenismului, deci nu culticului pelasgo-vedic carpatic, 
reperele vedic-mitologice SFINŢESC CARPAŢII, cu atât 
mai mult cu cât în zona LADAKH/TRANSHIMALAYA 
vedică, avem prezent TOPONIMUL K-A-R-P-A-T (vezi 
a n t r o p o n i m u l  O L T I Ţ A - O L T ! ) . î n  M u n ţ i i  
SU RE AN/ŞURE AN/SUR IAN/A ISO A RELUI(SURYA),oc 
rotitorii
SARMISEGETUSEI, există argumentele VEDICE 
conservate în sensul
SACRALITĂŢII numelui CARPAT, prin oronimele (vârf- 
2012m, munte, culme), hidronimul şi stâna CÂRPA, 
deoarece vedic sacru K R P A (p ro n .C Â R P A ), ne inform ează 
D U M E Z I L  (ib .p .13 5 ), desem na ÎN V Ă Ţ Ă T O R U L /  
P R E C E P T O R U L  D IV IN ,  cel ce i-a educat pe solarii fraţi 
P A N D A V A  (e ro ii p r in c ip a li d in  " M a h a b h a r a t a "  
(Yudhisthira, Bhim a, A rju n a , N aku la , Sahadeva). Aşa, 
pelasgo-vedo-dacicul C A R P A T  este ÎN V Ă Ţ Ă T O R U L  
D IV IN / C E R E S C  (vedic cultic metaforic, deoarece, tot 
v e d i c ,  d a r  s e m a n t i c  î n s e a m n ă  M I L O S U L  
D IV IN / C E R E S C ).
(19) D U R G A L ,  cu corespondent vedo-sanscrit D U R G A
(Durga, Inaccesibilă, Inabordabilă)/Devadevi (Zeiţa Zeilor) - 
ZEIŢA RĂZBOIULUI, uneori identificată cu PÂRVATI - 
soţia Zeului CIVA/ŞIVA ca o ipostază războinică a soţului ei 
d iv in ,  în câ t D U R G A L  = R Ă Z B O IN IC U L /  
INACCESIBILUL/ INABORDABILUL! Mai vezi "a 
zdrobi", în D IC Ţ IO N A R  M Ă IE R E A N O -V E D IC  
SANSCRIT!
(20)GĂGEA/GĂGIA,vezi GAJA (hidro-oro- 
toponimele)/GAYA/GAIA/GAE A/
GEEA/GEA/Zeita pelasgo-tracă, născută din Divinitatea 
Primordiala HAOS, personificând-o pe M AM A Universală 
a Zeilor şi a Oamenilor, respectiv Zeiţa PĂMÂNT. Aşadar, 
cei din niamu'GĂGENILOR/GĂJENILOR sunt 
PĂMÂNTENII SACRI/SFINŢI, dar erau cei credincioşi în 
GAJA/GAIA/GEEA sau născuţi din EA.
(21) GOGA are legătură cu GOGAION/KOGAION şi cu 
GOG-un substitut creştin anti ZALMOXIS/ZAMOLXIS, 
foarte subtil teologizat teoretic. în acest context, 
GOGHENII/GOGENII ar fi "credincioşi în TATĂL 
CERESC'ACELDINTOTDEAUNA!
(22) L U P A Ş  = LU P+AS, aparent, neimportant 
declinând/adjectivând de la LUP!Dacă cucutenizăm puţin în 
sensul arheologic al... LUP-ului, în spaţiul VECHII Europe 
neolitico-pelasgică, atunci vom pune în joc MIRAREA 
ŞTIINŢIFICĂ, când analizăm VASUL CUCUTENIAN(de 
acum peste 6000 de ani) policromatic, dând pe partea 
exterioară alergarea desfăşurată a unui L-U-P, imaginea 
având o dinamică artistică a mişcării demnă de o capodoperă! 
Vasul este unicat şi a fost adus la lumină, în secolul 20, prin 
săpăturile efectuate în V-A-L-E-A L-U-P-U-L-U-I (azi

- urmare din pag. 10 -

înglobată în municipiul Iaşi)!!! De aceea, vom consulta 
rădăcina verbală vedo-sanscrită L-U-P! AFLĂM  că LUP 
(sanscr.) = "  a rupe, a strica, a se agăţa de, a cădea asupra, a se 
năpusti asupra, a face să dispară, a pustii, a face să se rupă, a 
face să se desfacă, a separa, a face să se abată de la, a face să 
dispară; şterpelit, suprimat, anihilat; a încălca, a fi pustiit" 
etc.Cine nu recunoaşte, acţionai, calităţile LUPULUI şi ale 
HAITEI de LUPI?! Lupăşenii măiereni n-au de ce să regrete 
supranumele lor dat de porecla LUPAŞ, decât dacă niamu' lor 
are comportare LUPEASCĂ, fapt de care ne îndoim!
(23) M Ă R IC E A / M Ă R IC IA ,  cu corespondent vedic 
MARICI (măriei = "lumina") - semizei personificând în grup 
LUMINA, aşa MĂRICENII -  LUMINAŢII.
(24) M Â R Ş U  are cheie semantică sanscrită prin răd.vb. 
MRS/MRÎS = "a analiza mental, a reflecta, a examina", 
conducând spre GÂNDITOR/ ÎNVĂŢĂTOR! Mai există o 
posibilitate prin răd.vb. MRŞ/MÎRÎŞ ~ "a îndura, a tolera, a 
ierta, a scuza, a accepta, a suferi, a perniţe să, a pune să ierte, 
a suporta cu răbdare", fapte ce-1 ilustrează pe 
ÎNDRUMĂTORUL/IERTĂTORUL. Dacă se corelează cele 
două seturi de sensuri acţionale, atunci M A R Ş U  l-a r  
desemna pe "ce l I L U M IN A T " .
(25) M IT R A Ş  şi M IT R O F A N , se vor decripta prin 
MITRA+AŞ, respectiv MITRO+FAN, în ambele cazuri 
apelul la Zeul Vedic MITRA-zeu arhaic din grupul 
ADITYA(sanscr.aditva = "divin") socotiţi paznicii 
lumii.între ei, MITRA era ZEUL RAZELOR SOLARE, 
astfel personificându-1 pe SUVERANUL DIVIN AL 
SOLARITĂŢII SPIRITULUI LUMINII, fiind considerat 
STĂPÂNUL ZILEI, alături de VARUNA - STĂPÂNUL 
NOPŢII. PERECHEA MITRA-VARUNA era considerată 
O C R O T IT O A R E A  sen tim en tu lu i r e l ig io s  şi 
PED EPSITO AREA PĂ C ATU LU I. Aşa, M ITRAŞ 
desemnează un convertit la CULTUL LUI MITRA, respectiv 
MITRAIC!
(26) M IT R O F A N  de tratat separat de M IT R A Ş , datorită 
particulei - PHAN/FAN/PAN, în vedo-sanscrită răd.vb. 
PHAN/PAN = "a fi demn să admire, a se bucura de, a fi fericit 
pentru", în termeni actuali, MITROFAN este chiar "UN FAN 
AL LUI MITRA"! Cum aceeaşi răd.vb. înseamnă "a lăuda, a 
elogia", corelarea celor două seturi de sensuri ne conduce 
spre MITROFAN = CREDINCIOSUL PRACTICANT AL 
C U L T U L U I Z E U LU I M IT R A  (A L  R A Z E L O R  
SOARELUI).
(27) M IH A I  (m ăierenii pronunţă M N IH A I )  ar putea avea 
sensul/înţelesul arhaic de UDĂTORUL/CEL CE 
STROPEŞTE, deoarece MIH(răd.vb. sanscr.) = "a arunca cu 
apa pe, a arunca cu apa spre, a pune să stropească, a stropi cu 
urină, a urina, a ejacula". Forma lunga MIHAYAMI chiar îl 
conţine pe MIHAI în verb!
(28) M E C IU  -  ME+CI (+U) -  ME (" a schimba, a face 
troc")+CI (" a aduna, a colecţiona, a culege"+U = "cel ce 
schimbă/ face troc cu ceea ce a cules/ adunat", adică UN 
(FEL) DE NEGUSTOR de la începuturile comerţului.
(29) M U C E A  poate fi încercat cu răd.vb. sanscrită MUC = " 
a dezlega, a slobozi, a lăsa liber, a elibera, a lăsa să plece", 
conducând spre ELIBERATORUL. Nu ne vom feri a atrage 
atenţia că secreţiile nazale nestăpânite, tot despre un fel de 
ELIBERATOR dau seama, în înţelesul semantic al MUCilor. 
Optăm pentru sensul înalt al înţelesului de ELIBERATOR, 
tocmai, prin arhaicitatea cuvântului!
(30) M A R C U , M Ă R C O A IA  se vor putea lumina semantic 
prin răd.vb. sanscrită MARC ~ "a suna, a răsuna, a lua, a 
păgubi, a răni" conducând la "cineva care ia obligatoriu, fără 
voinţa celui de la care se ia, fiindu-i cunoscută acţiunea, adică 
UN FEL DE V-A-M-E-Ş. Sensul ni se pare plauzibil, cu atât 
mai mult cu cât, M ARK este documentat printr-o inscripţie 
dacică, de pe un vas dacic din BURIDAVA, din sec. 1 î. d.Hr., 
din timpul regelui TIA/ THIA - MARK/MARC.
(31) H A G E  A  = HA +GE A  -  HA + GEEA, căruia aplicându-i 
înţelesurile răd.vb.HA "a abandona, a părăsi, a lăsa, a evita, 
a se abţine de la, a scăpa, a neglija, a se detaşa de" şi toate 
aplicate GEEI, rezultă un NECREDINCIOS pelasg în 
CULTUL GEEI (Zeiţa pelasgă a PĂMÂNTULUI), sau unul 
precreştin ori creştin.
(32) H R IN C Ă  se poate descifra cu răd.vb. HRI(hri) -  "a se 
ruşina, a fi ruşinos sau modest, a roşi, a-i fi ruşine de 
cineva/de ceva; ruşinos, pudic, modest", apărând sensul de 
RUŞINOSUL/MODESTUL.
(33) O T IC  (vezi antroponimul OTIC, în ANTROPONIMIE 
- VEDO - SANSCRIT - MĂIEREANĂ!).
(34) P Ă N C O A IA  era în anii '50 ai sec.20 o persoană 
feminină locuind pe marginea/malul SOMEŞ-ului Mare, la 
confluenţa lui cu părău' BUHOAII, vis â vis de niamu' de 
peste BUHOAIA şi de peste uliţă, al BOROIULUI. O femeie 
masivă, puternică, ce se ocupa cu muruitu' cu lut/argilă de 
COLNIC al noilor case proaspăt preştite. Aparţinea niamului 
PRÂHA de ţigani (nu rromi, ca acum!), din zona numită 
SU'COASTA, între care cel mai sus locuia într-o căsuţă 
niamu' lu'ADAM.
Tratarea vedo-sanscrită a poreclei PĂNCOAIA ne aduce

informaţii lingvistico-mitologice excepţionale, fiind direct 
legate de Zeul VEDIC KRIŞNA (CEL NEGRU) - ultimul 
avatar al lui V IŞNU -Zeu l vedic al C REAŢIE I 
UNIVERSALE, din vremile pelasgo-vedo-carpatice când 
KRIŞNA avea CULT servit sacerdotal în ZONA VEDO - 
CARPATICĂ A  C-R-I-Ş-U-R-I-L-O-R (Cel NEGRU, CEL 
REPEDE, CEL ALB, fiecare după CRIŞ-ul!). Celor miraţi, le 
vom picura un detaliu în sufletul arhaic: în INDIA actuală 
alături de numele propriu KRIŞNA există şi foarte frecventul 
antroponim  C -R -I-Ş -A -N  (C r is h a m )!!! IA T Ă  
vedica"BhagavadgTtă" = "Cântarea DOMNULUI" - poem 
cuprins în "Mahabharata" (VI,25-42), esenţial un dialog 
f i l o s o f i c o - r e l i g i o s  î n t r e  K R I Ş N A  şi  
ARJUNA/LUMINOSUL (sanscr. arujna = alb, luminos) - 
Zeul ZORILOR { în munţii CERNEI există un oronim Vf. 
A RJANA  (1512m).Din "Bhagavad-gita" aflăm că 
" K R I Ş N A / H r s i k e s a /  a s u f  1 a t/î n/S C O I C  A  
DIVINĂ/Pancajanya" (pron.
PANCAIAnia)(Bg.-gita, I, 15). IAT- o pe PĂNCOAIA cu 
înţelesul vedo-sanscrit religios de SCOICA DIVINA ( a 
Zeului KRIŞNA).
(35) P R Â H A / P R ÎH A  -  PRÂ/PRÎ+HA = PR (sanscr.)+HA 
(sanscr.) = PR ( "a satisface, a îndeplini o speranţă, a umple, a 
sufla în scoică, a umple cu aer, a împrospăta, a umple cu un 
sunet+HA (" a lansa, a arunca înainte, a sări înainte, a cădea 
într-o anumită stare, a ţopăi", furnizând înţelesul sinteză 
S U F L Ă T O R U L  ÎN  S C O IC Ă  în spectacol (în faţa 
auditoriului), dacă facem corelarea sensurilor subliniate din 
cele două seturi. Faptul că cele două porecle P Ă N C O A IA  

şi P R Â H A  corelate, în actul vieţii aceleiaşi persoane, sunt 
corelate şi în semantica vedica este tulburător, d a r şi 
con firm ato r a su p ra  va lab ilită ţii m etodei noastre  
comparatistice între lim ba rom ână arhaică şi lim ba vedo- 
sanscrită . AŞA, avem direct o propoziţie arhaică 
românească: < P -R - Â -H -A  P -Ă -N -C -O -A -1  -A> /<P -R -Î- 
H -A  P -Ă -N -C -A - I -A >  =  < "S u flă to ru l în S C O IC Ă  

(S U N Ă  din) S C O IC A  D IV IN Ă > , fapt ce îl făceau înainte de 
a începe lupta EROII DIVINI din "Bhagavad-gltă"! 
MONUMENTUL LINGVISTIC ORAL MAI DĂINUIE, şi 
azi, în amintirile acelor măiereni care cunosc malul SOMEŞ 
Mare perpendicular pe malul de BUHOAIA, unde vieţuia 
PĂNCOAIA din niamu'PRÂHA, sau unde în niamu'PRÂHA 
exista PĂNCOAIA. Pe cei ce vieţuiesc, azi, în SmM, mai 
trebuie să-i bine informăm că, prin prâhă, măierenii 
desemnau şi mai desemnează o stare medicală precară, în 
care o persoană e podidită de boli de piele ("are prâhă"), fapt 
ce contrastează cu decriptările noastre romano-vedice, fără 
să ni le poată combate, având în vedere mileniile ce s-au 
interpus în conservarea comorii lingvistice.
(36) P IT U C  ni se va destăinui vedo-sanscrit, dacă apelăm la 
DYAUS PITAR = "CERUL PĂRINTE", cea mai veche 
ZEITATE/DIVINITATE a INDIEI ARICI ' ARIANICE, 
preluată din panteonul autohton PREARIC al civilizaţiilor 
HARAPPA si MOHENJODARO, de pe cursul inferior al 
IND-/INDUS-ului, cele contemporane cu CIVILIZAŢIA 
CARPATICĂ TURDAŞ-TĂRTĂRIA (cu similitudini 
cultuale dovedite de artefactele arheologice, esenţial 
ceramice dar şi osteologice). DIN DYAUS PITAR, vechii 
elini (de fapt pelasgo-elinii) l-au luat pe DYAUS /CERUL, pe 
care l-au transformat în ZEUS generând mitologia Zeilor 
Olimpieni. în schimb, latinii au făcut din DYAUS PITAR, 
DIU-PITER IUPITER'
JUPITER, cu DIU- PITER = CERUL PĂRINTE. N O U Ă ,  
ne-a răm as P IT A R  =  < "C e l  ce ne D ă Pâinea N oastră cea 

de toate z ile le ">  adică T A T Ă L  C E R E S C  / P Ă R IN T E L E  

C E R E S C , cei din Sm M , conservându-1 prin  porecla P -I -  
T -U -C !!!
(37) P R A L E A  = PRÂ+LEA = PRÂ (sanscr. "a 
umple")+L(E)A = PRA + LA  (sanscr. "a obţine", la modul 
dezirabil), rezultând” cel ce umple (dorind s-o facă)"/ 
UMPLĂTORUL. în sanscrită, mai există verbul pra-LAP = " 
a vorbi, a conversa, a vorbi cu uşurinţă, şi spontaneitate; a 
trăncăni, a flecări," încât sensul FLECĂREŢUL/ 
SPOROVĂITORUL/GURALIVUL, tot, despre o stare de 
saturaţie/umplere, dă seama.
(38) P Ă C A L E A / P Â C A L E A  = PĂCĂ/PÂCÂ+LEA 
( s a n s c r i t  " p a c e a  " )  + L E A ,  a d i c a  
IMPACIUTOAREA/PAŞNICA. In mitologia populară 
românească, există PÂCA (PAFA) - asociată cu cei ce 
pipau/fumau - obicei drăcesc susţinut de Mama DRACULUI 
cu care era asociată PÂCA! Să fie vorba de PACEA adusă de 
PIPAPÂCÂI?!
(39) P U I, vezi ANTROPONIMUL PUI!
(40) P U P A N  = PU + PAN -  PU (sanscr.) + PAN (sanscr.)
Pl ("a purifica, a curaţa, a filtra, a lumina mintea, a vrea să

- continuare în pag. 12 -

Dr. Vaier Scridonesi Călin
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Despre măria sa cartea şi despre rosturile ei adânci s-a scris şi se va 
scrie încă mult, chiar dacă puterea electronicii pare să-i înăbuşe întâietatea. 
„Cine ştie carte are patru ochi” spune o vorbă din popor, referindu-se la omul cu 
învăţătură. Cărţile mari vor trăi veşnic. BIBLIA este o carte a cărţilor.

Te poate plictisi o carte, dar nu-ţi poate pricinui niciun rău.
Am mai spus-o şi cu alte prilejuri, printre atâtea cărţi-buruieni se găsesc şi 

cărţi-iarbăde leac.
Sunt cărţi care nu meritau a fi scrise.
„O carte bună înlocuieşte o prietenie, în timp ce o prietenie nu poate înlocui 

o carte bună”(Vasile Conta). Uneori vedem biblioteci luxoase, de faţadă, dar 
proprietarul recunoaşte că nu le-a citit...

Nicolae lorga ne sfătuieşte să recitim: „Cărţile citite numai o dată sunt ca 
acei cunoscuţi cărora nu le întorci vizita”.

Câtă dreptate are colegul meu năsăudean, profesorul Grigore Marţian, 
într-un recent articol publicat în cotidianul „Răsunetul” (15 mai 2011) când 
grupează opiniile unor mari personalităţi în privinţa valorii lecturii. Poate telepatic, 
gândeam amândoi la celebrul îndemn al cronicarului Miron Costin: „că nu este alta 
mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă decât cetitul cărţilor”.

Noţiunea şi cuvântul „carte” intră în nenumărate locuţiuni ale limbii noastre. 
Din lanţul acesta desprindem câteva.

„Ai carte, ai parte”, dacă ai ştiinţă de carte, reuşeşti mai uşor în viaţă; „Cum 
scrie la carte”, aşa cum trebuie, cum se cere, corect, reglementar; „Ada (a juca) cu

cărţile pe faţă”, a-şi arăta deschis gândurile şi intenţiile, a nu ascunde nimic; „Ajuca
o carte mare”, a întreprinde ceva riscant; „Ajuca ultima carte”, a întrebuinţa cele din 
urmă mijloace; „Om ai cărţii (de carte)” , om căruia îi place să studieze, să citească, 
cărturar; „Ase pune pe carte”, a se ocupa serios de învăţat; „Aspune(a vorbi) ca din 
carte”, a vorbi înţelept, a face caz de erudiţie, a fi pedant.

Una din cele mai îndrăgite îndeletniciri din tinereţe mi-a fost aceea de 
bibliotecar. Am fost bibliotecar în zece biblioteci vreme de 62 de ani. în prezent, 
sunt bibliotecarul propriei mele biblioteci...

„Habet sua fata libeli”, cărţile îşi au destinul lor, spuneau strămoşii latini. 
Vestiţii dascăli năsăudeni ne-au convins că cititul unei cărţi implică un adevărat 
ritual. De la ţinutul cărţii în palmă, la deliciul şi fiorul răsfoirii, apoi la lectura propriu- 
zisă şi întocmirea notelor de lectură este un adevărat drum iniţiatic.

Calculatorul, internetul, alte mijloace tehnice ne ajută, cu siguranţă, dar nu 
potînlocui cu totul citirea clasică.

Cuvintele lui Sadoveanu conturează o concluzie: „Sunt cărţi şi cărţi. Unele 
sunt destinate pieirii chiar de la început, că nu-s lumină din lumina umanităţii. Altele 
sunt destinate să supravieţuiască atât cât va fi om trăitor sub soare, în acestea se 
cuprind aspiraţiile şi idealurile, acestea sunt moştenirea noastră cea mai bună”.

ION DELAMARGINĂ

A t i i t e t o e t t 'm i e .  m a U H m a

- urmare din pag. 11 -

purifice")/ PURIFICATORUL INIŢIAT+PAN ("a se bucura 
de, a fi fericit pentru, a fi demn să admire"), rezultând un 
tandem PURIFICATOR - PURIFICAT, ceea ce îl susţine 
dublu pe PUPAN CA PURIFICATOR INIŢIAT. în 
niamu'PUPAN a existat o tradiţie a BĂCIEI/BĂCITULUI, şi 
cum BACIUL era SUFLETUL/SPIRITUL acţiunii turmelor 
la stână, făcând CAŞUL şi BRÂNZA, un străvechi pelasgo- 
traco-daco obicei de PURIFICARE trebuia, cel puţin psiho- 
social-spiritual, să fie cunoscut şi practicat de PUPANUL 
BACI/BACIUL PUPAN.
(41) P IŞ T Ă U  -  PIŞ + TĂU = PIŞ (sanscr."a zdrobi, a lovi, a 
măcina, a pili, a distruge, a face rău, a vătăma; zdrobit, 
macinat, vătămat, distrus") + TA(U). Iată-1 pe PIŞ+TA, un 
P I Ş T A  M A I  M A R E ,  P I Ş T Ă U - 1 !  A ş a d a r ,  
DISTRUGĂTORUL (zdrobitorul, lovitorul/batăuşul, 
măcinătorul, cel ce face rău, vătămătorul etc)! Şi cu amintiri 
din istoria recentă, desemnarea fiind multimilenară!!!
(42) P R U P A , vezi, mai sus, DOCUMENTAREA istorico- 
lingvistică a SmM şi P-R-U-P-A din startul la 
A N T R O P O N IM E  O R A L Ă  ÎN  SmM! PRUPA = 
VITEJIE/VITEAZUL.
(43) P U T R E A ,  vezi, mai sus, hidro-oronimele 
PUTREDA/PUTREDU! P U T R E A / P U T R A  = F I U L  

(Sfânt/Divin).
(44) Răţoii, vezi antroponimul RAT/RATIU!
(45) S O L O M O N , de la SOLOMONAR' ŞOLOMONAR 
/(ZGRIMNIŢEŞ) - "vrăjitori populari în tradiţiile populare 
r omâneşt i  socot i ndu-se  i nvest i ţ i  cu puter i  
divine/supranaturale"/ "oameni care ar avea ştiinţă de a 
conduce norii încărcaţi cu grindina pe unde doresc" 
(/44/,p.l63). PROBLEMA SOLOMONARILOR conduce 
spre un proces de zeificare a sacerdotului şi este una 
precreştină, dacică (/24/,p.552), ulterior fiind trecuţi, între 
forţele malefice, de credinţele creştine populare, atunci când 
mase mari de oameni au făcut cunoştinţă cu traducerile târzii 
ale "Vechiului Testament". ZGRIMINŢEŞ = Z/S + GRI + 
MINT + EŞ ~Z/S + GR (sanscr. "a chema afară la, a invoca; a 
anunţa, a proclama; a lăuda, a recita; a relata, a spune, a învata 
versuri") + MINT/MINV (sanscr." a cinsti, a onora") + EŞ, în 

m od subtil, corelarea de sensuri conducând spre  

P R E O T / S A C E R D O T / O F IC IA N T  C U L T IC .

- va urma - 

Dr. Vaier Scridonesi-Călin
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ORIZONTAL: 1) Scriitori moralist englez 
(Samuel, 1821-1904) care la tema noastră, 
răbdarea, spune: "Sunt oameni, care din cauza lipsei 
modestiei luptă viaţa întreagă cu greutăţi imaginare, 
în timp ce alţii care sunt poate mai puţin dotaţi 
reuşesc să ajungă departe în viaţă numai prin 
răbdare, bună dispoziţie şi stăpânire de sine" - Vers. 
2) "Criticul sacru" al literaturii române (George, 1899- 
1965) care afirmă: "Tactul rău înţeles duce la 
formarea unor mondeni cu însuşiri negative, 
preocupaţi de ceea ce trebuie să evite, de teama de 
ridicol, iar nu de lărgirea contactului lor cu viaţa". 3) 
Poer german (Heinrich, 1797-1856), autorul 
baladelor: " Lorelei", "Cei doi grenadiri" ş.a. - Arici! - 
Creaţie de vârf! 4) Localitate în Maroc - Mare poet 
tragic grec (497-405 î. Hr.), din opera căruia ("Ajax") 
am extras replica: "Tăcerea aduce femeilor stimă" 5) 
Grafician şi arhitect polonez (Jan, 1928), deţinător a 
mai multor medalii de aur obţinute în Polonia, Franţa, 
Italia - Negaţie categorică. 6) Ser! - Partidul Unităţii 
Naţionale Române - început de temă! 7) Episcop din 
Formiae, martirizat sub Diocleţian (sec. IV), - 
Urmăreşte adversarul până îl pune la pământ!. 8) 
Unitate bănească în Iran (pl.) - Confirmă o egalitate 
de termeni! - Gen! 9) Neg! - Filozof grec (c. 50-138), 
autorul reflecţiei: "Mai bine ca întemeiat pe adevăr să 
învingi o părere, decât întemeiat pe o părere să te 
învingă adevărul". 10) Scriitor francez (Paul, 1610- 
1660), părintele maximei: "Dacă n-am avea deloc 
defecte, n-am simţi atâta plăcere observându-le la 
alţii" - A vorbi de rău (Mold,). 11) Oraş în India 
centrală, mare centru al industriei textile (bumbac) - 
Umanist olandez (1466-1536), autorul recomandării: 
"Cu cei în vârstă trebuie să vorbeşti respectuos şi în 
puţine cuvinte; cu cei de aceeaşi vârstă prietenos şi 
cu blândeţe".

VERTICAL: 1) Poet şi dramaturg german 
(Fridrich, 1759-1805), poate cu cea mai profundă 
cugetare la tema noastră, şi anume: "Sufletele mari 
rabdă în tăcere" - Poarta sărutului. 2) Scriitor belgian 
(Maurice 1862-1949) din a cărui înţelepciune o 
redăm pe următoarea: "Adevăratul înţelept nu este 
cel ce vede, ci cel ce văzând departe iubeşte adânc 
pe oameni". 3) O altă denumire a străvechii cetăţi 
Troia - Scriitor japonez (1753-1829) cu următoare 
recomandare: "Sacul răbdării trebuie cusut" 4) 
Extrem de repede, cât ai zice peşte! - Râu în 
Slovacia, afluent al Dunării - Rele! 5) Geniul muzicii
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româneşti (George, 1881-1955) - Golf şi cetate 
antică (azi, riune) în insula grecească Lesos. 6) 
Soarele gol! - Pârâu din jud. Neamţ, tributar râului 
Bistriţa - Capul poporului! 7) Hîrdău (reg.) - Mare 
dramaturg francez (Jean Baptiste, 1639-1553), care 
atrage atenţia cu următoarea replică: "Cu lupii înveţi 
să urli". 8) Jumări de ouă (reg.) - E tot o apă! 9) De la 
egal la egal! - Scriitor şi om politic roman (Marcus 
Porcius, 234-149 Î.Hr.) care precizează: "Răbdarea 
este cea mai mare dintre virtuţi". - Pigmei din reg 
Rwanda, culegători şi vânători. 10) Supa satelor! - 
F ilozof german (1820-1895) cu următoarea 
prezicere: "Adevărul şi eroarea ca şi toate categoriile 
legice care se mişcă în antagonisme polare, au 
valabilitate absolută numai pentru domenii foarte 
limitate" 11) Autorul epopeilor "lliada şi Odiseea" . 
Mitropolit al Ţării Româneşti (1650-1716) cu 
următorul segment de predică: "Că răul a se face 
este lesne, iar a se desface iaste cu nevoie".

DICŢIONAR: ITO, ELME, IPEL, IERA, OANT, 
SAF, TUÂ.

Dezlegarea careului din nr. trecut: ERASMUS- 
OCA-PLATO-ASLAN-I-FRUMUSITA-CICERO-C- 
ON-US-SENECA-I-ROD-RAS-USA-CAPU-CARO- 
E R U L -A H N -LF -S A D A T -IT A -L -O T E N -P L IN IU - 
PETOFI-MARX.

MACAVEI AL. MACAVEI



‘72'taiencc, <z#h, foatt cete c*uzi friccmoa&e <U mat felicite $ite ale vieţii mete’-

M r w t o r :  S f l f f f  I M t S t

PUBLICAŢIE EDITATĂ DE COMPLEXUL MUZEAL BISTRIŢA-NĂSĂUD Şl CONSILIUL LOCAL MAIERU

ANUL X V I Nr. 4 (9 8 )  *** IU L IE  2011 *** 12 PAG INI *** 1 leu

Jtiknnlma ------ --------------------------------
Două scrisori inedite - Emil Rebreanu

Despre Emil Rebreanu s-a scris mult, dar nu destul, 
atâta timp cât marele Perpessicius spunea că merita 
însuşi o biografie. El este de două ori erou: erou al 
primului război mondial şi erou (prototip) al romanului 
“Pădurea spânzuraţilor" scris de fratele său Liviu 
Rebreanu. Scriitorul recunoaşte în mărturisirile sale de 
după 1932, că a lucrat după “modele vii” , însă precizează 
şi “coeficientul major de ficţiune investit în operă” (V. 
Fanache). Adevărat este faptul referitor la “modele vii” , 
că Tiberiu Rebreanu, fratele său cel mic, relatează că lui 
Liviu i se pun la dispoziţie fotografiile şi scrisorile primite 
de familie, scrisorile lui Emil, “poate o sută”, la care se 
adaugă vreo douăzeci şi cinci ale lui Liviu.1

Cercetătorul şi editorul lui Rebreanu, N. Gheran, în 
Opere vot.V. Buc 1972, Ed. Minerva, pune. ia un toc. 
pentru înţelegerea operei Pădurea spânzuraţilor, şi 
implicit a prototipului eroului Apostol Balaga, epistolele 
lui Emil Rebreanu care-l pun în lumină în raport qu familia 
lui: mama, Livia, Miţi, Liviu, lulius, cât şi cu iubitele Sale 
întâlnite în localităţile (multe) în care a adăstat mai mult 
sau mai puţin timp.

Câteva date biografice ne sunt strict necesare 
pentru Emil, până la data când ajunge el in localitatea 
Cătina, aflată între Gherla şi Cluj.

Se naşte la 17 decembrie 1891 în satul Maieru 
(Năsăud) fiind al cincilea din cei paisprezece copii ai 
învăţătorului Vasile Rebreanu şi ai Ludovicăi (n. Diugan). 
După şcoala la Maieru, trece la Năsăud şi apoi la Bistriţa 
din clasa a doua de liceu. înainte de-a termina clasa a 
treia, este eliminat din toate şcolile de stat, “în urma unui 
conflict între elevi cu substrat naţional” . Rămâne trei ani 
acasă şi începe peregrinările prin multe localităţi între 
Rodna şi Cluj, îndeplinind munci mărunte pe lângă 
notari, ori primării: Zombor (1908), Măgura Ilvei (1909),

ajutor de notar pe lângă colegul şi prietenul lui Liviu, 
Alexa Candale, post vacant prin plecarea lui Liviu în 
Bucureşti, Pata (1910) lângă Cluj, Nuseni (1913) lângă 
Beclean. Bocşa (1913). Cătina (1914).

După exmatriculare, îşi continua clasele de liceu la 
Turda, Şimleul Silvaniei (cIs.V -  Vi), Năsăud (cls. VII -  
VIII), fiind la 10 ani de la înscrierea în clasa I, tot la 
Năsăud. La terminarea liceului Emil avea 22 de ani.

Peste tot, se pare, unde ajunge, va avea o mică 
sau mai mare idilă (poveste de dragoste), încât, după 
scrisori, editorul, N. Gheran aminteşte pe: Reghina 
Hangea (Măgura Ilvei), Anuţa Slăvoacă (llva Mare) -  
sora Letiţiei Slăvoacă (Miron), iubirea şi prietena de-o 
viaţă a scriitorului Liviu Rebreanu, Virginia Dumitru, fiica 
preotului din Runcu Salvei, Ema Bicsok (Nuşeni), 
Cornelia (Neli, Neiica) Dânila (Cătina), Elena (Titi) Haliţă
- fiica vicarului din Năsăud, Lucia Pletosu -  fiica 
protopopului Grigore Pletosu (Bistriţa), fost profesor în 
Năsăud. Interesant este că din cele şapte, amintite, doar 
două nu sunt fiice de preot.

Despre notarul din Cătina, maghiar, şi despre 
familia lui, n-are cea mai bună imagine: “notarul e prost, 
(...), un semidoct idiot (...) cu câteva clase ţivile -  un 
nemeş scăpătat, ajuns notar (...) femeia lui -  o osândă în 
miniatură. Fata! Mintea toată e a tatălui ei. Aceştia îmi 
sunt azi stăpânii”.2

Se pare câ la Cătina (Katona) întâlneşte marea 
lui iubire, fiindcă este singura pe care o cere în căsătorie. 
In albumul fetei, Cornelia (Neli, Neiica) Dănilă este 
marcată data de 2â aprilie 1914. Ei îi trimite Emil 
Rebreanu 15 sterisori, cu accente de lirism, puternică 
pasiune, dar şi deznădejde uneori, între 13 iunie 1914 şi 
31 august 1915.

In noiembrie 1914 protopopul Ieronim Dănilă 
refuză să-i acorde mâna fiicei sale Neiica, care se va 
căsători cu preotul Dr. Liviu Stupineanu.

Am insistat puţin asupra iubirii pentru Cornelia 
Dănilă de la Cătina, pentru că suntem în posesia a două 
scrisori, inedite, ale lui Emil Rebreanu din perioada 
Cătina, obţinute prin bunăvoinţă dlui profesor Liviu 
Cornel Cristurean din Dej, scrisori existente în “arhiva” 
familiei Sale, familie din care făcea parte şi destinatarul 
scrisorilor. Este vorba de două scrisori, tip carte poştală-  
ilustrată, datate 14 iulie şi 22 iulie 1914, adresate 
“Drăguţei Dşoare Laurica Părăscan”, în localitatea Ţaga 
(Czege), lângă Gherla, şi semnate: Emil Rebreanu, 
jurist, şi având formula de adresare: “Buna mea 
prietenă”. După cum vom vedea mai departe, cele două 
frumoase: Claudia (Neiica) Dănilă şi Laura (Laurica) 
Părăscan sunt verişoare. Laura (Laurica) se pare că se 
găseşte “între cei doi îndrăgostiţi: Emil şi Neiica”, care 
este “visul visului meu”, li cere Laurei (căreia îi cunoaşte 
bine familia) să intervină “ca să se întoarcă iar armonia 
care ne-a părăsit”.
In scrisoarea din 22 iulie oftează că “Seninele zile de 
odinioară nu se mai reîntorc în grădina N.” (Nelicăi n.n.), 
completând: “Dta nu mai vii să le aduci” .

Toţi au făcut-o şi suntem obligaţi s-o facem şi noi 
remarcând scrisul frumos, caligrafia şi de multe ori 
expresivitate în limbaj.

Laura Părăscan (1896 -  1967) a fost fiica 
preotului David Părăscan (1869 -  1917) şi a Valeriei 
(1876 -  1961), născută Rusu, fata preotului din Ţaga.

:~ l0 ,ti6 » e /S e lie a / D s r . ils

David face liceu! la Năsăud, fiind în clasa a IV-a când 
poetul George Coşbuc este maturizant.3 Precizăm acest 
fapt, pentru că în casa popii Părăscan era întreţinută, 
spun nepoţii, povestea descinderilor poetului aici, adus 
de la gara din Gherla cu “birja cu cocişu”. Dupa o zi, ori 
două, ospătat cu vin şi peşte de Ţaga, poetul făcea 
drumul întors la Gherla, cu aceeaşi trăsură cu cai a 
preotului David.

Bunicul Laurei, Vasile Rusu din Ţaga, preotul, a 
avut trei copii: Cornel - jurist în Gherla, Aurelia - 
preoteasa în Cătina, şi Valeria - mama Laurei, preoteasa 
în Ţaga. Sora Valeriei, Aurelia, este căsătorită cu preotul 
Ieronim Dănilă şi au două fete: Letiţia şi Cornelia. 
Cornelia, Neiica, este verişoara Laurei şi marea 
dragoste a lui Emil Rebreanu.Mamele lorfiind surori.

Laura Părăscan nu se va căsători, rămânând cu 
imaginea că tânărul student în “iura”, Emil Rebreanu, a 
iubit-o şi pe ea, încercând să se regăsească în 
personajele feminine ale cărţii “Pădurea spânzuraţilor".

Profesorul Liviu Cornel Cristurean este nepotul 
Laurei, destinatarul celor două scrisori, şi ca atare 
posesorul unor documente importante de familie, 
regretând şi Domnia Sa că suficiente scisori şi fotografii 
s-au risipit în cei aproape o sută de ani trecuţi.

Interesant este şi faptul că tatăl său, Alexandru 
Cristurean, a fost învăţător în Cătina, şi a locuit la

- continuare în pag. 2 -
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Două scrisori inedite - Emil Rebreanu
aceeaşi gazdă şi în aceeaşi cameră în care cu 
cincisprezece ani mai înainte stătuse Emil Rebreanu. 
Sigur i s-au povestit multe despre studentul ajutor de 
notar şi despre dragostea lui înflăcărată pentru fata popii 
Dănilă.

Peste ani, Tiberiu Rebreanu, frateie lui Liviu şi 
Emil, ajunge ia Dej la fostul învăţător de la Cătina, 
Alexandru Cristurean, însoţit de fiul acestuia, ce era 
cadru universitar la Cluj-Napoca, Alexandru Ovidiu 
Cristurean, culegând date despre Emil la Cătina, cât şi 
despre persoane şi familii cu care fratele său a avut 
legături. Suntem asiguraţi că cele două scrisori ale lui 
Emil către Laura Parascan n-au ajuns la Tiberiu 
Rebreanu, şi că ele văd lumina tiparului doar acum prima 
oară! Se înţelege că universitarul clujean este fratele 
păstră toru lu i "arh ivei" de fam ilie , Liviu Cornel 
Cristureanu.

Cătina, în 14 iulie 1914 st.n.
Drăguţei Dşoare Laurica Parascan 

Cyege, Szolnokdoboka, megye

Imi aduc aminte de un amurg cam târziu de vară 
şi de un chip drăguţ de băiată. De seara când am văzut-o

mai pe urmă. Stai numai! Parcă te văd şi acum...Ne-am 
dus pe o cărare din cea mai scumpă grădină câte 
cunosc şi începusem a povesti despre visul visului 
meu... care azi mi-e atât de străin. Te aştept să vii iară 
între noi ca să se reîntoarcă iar armonia care ne-a 
părăsit -  poate pentru totdeauna. Cred că mă înţelegi... 
Sărut mâinile Bunicii celei bune, salut pe Cornel/4/ pe 
care-l aştept să sosească odată/... şi-ţi sărut mânuţele 
cu drag,

Em.Rebreanu

Cătina, în 22 iulie 1914 st.n.
Drăguţei Dşoare Laurica Parascan 

Cyege, Szolnokdoboka, megye 
Buna mea prietenă,

Se apropie vremea de mers la Mociu/5/. Numai 
câteva zile ne despart de un timp fixat cu atâta dor, in 
care-mi pusesem atâtea închipuite nădejdi... Vremea e 
sosită, însă de-odată cu ea mi se împrăştie toate 
aşteptările în câte mă legănam până mai în zilele 
trecute... în zadar!...S-a întors lumea şi s-a întors de la 
un visător fără căpătâiu şi obiectul lui visat -  mai frumos

şi mai bun chiar decât îngeru-mi de pază...
Seninele zile de odinioară un se mai reîntorc altul în 
grădina N... şi Dta un mai vii să le aduci!... Sărutări de 
mânuţe.

Em.Rebrenu, jurist

1. N. Gheran -  Liviu Rebreanu,Opere voi. V, 
Bucureşti, 1972 p.736
2. Scrisoarea către Miţi, Cătina, 24 aprilie 1914, în 
Opere, vol.V, p.387
3. Raportul al XV -  lea despre Gimnaziul superior 
gr. cat. Românesc p.53.din Năsăud, pe anu! 
şc. 1883-1884
4. Cornel Parascan-/1895-1926/, fratele Laurei, 
preot în Ţaga
5. Comună lângă Cluj-Napoca
6. Nelicăi, /Claudia Dănilă/
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Miez de iulie torid. Ne aflăm într-un loc vecin cu 
ogrăzile Cerului, la peste 1200 m altitudine, în Po[ana 
Cătunenilor, comuna llva Mare. O sâmbătă senină. încă 
cincizeci de inele s-au adunat în tulpinele arborilor din 
anu! 1960 de când prin efortul Cătunenilor s-a întemeiat 
această şcoală, semn al dragostei de carte. Mica 
instituţie a început să aibă deja o istorie a ei.

înaintea ei trebuia să coborâm, pe orice vreme, 
până la şcoala din Ivăneasa şi uneori era periculos prin 
pădure. Cel mai vajnic luptător pentru înfiinţarea acestei 
şcoli din Poiană era Badea Trăian Cătuna, cunoscut prin 
setea lui de carte. Fiind zidar şi constructor de case, i-a 
adunat pe oameni în jurul său şi, laolaltă, au ridicat 
clădirea.

Suntem în faţa unui paradox. Badea Trăian a 
umblat la şcoală doar câteva zile. Iubea însă cu ardoare 
cărţile. învăţase să scrie şi să citească de la părinţii lui, 
buni ştiutori de carte, pe tăbliţă de ardezie. Moaşa Sofia 
şi moşul Trofim au fost primii şi ultimii săi dascăli. Fiind 
cel mai mare dintre fraţi, ştia să se facă ascultat. “Fără 
Trăian ne-ar fi fost foarte greu” spunea adesea moaşa 
Sofia.

în armată nu,l-au luat. Era prea scund. De fapt, 
pe seama "înălţimii” circulă mai multe glume, lată una 
dintre ele. în cadrul unei adunări generale, prin anul 
1964, a luat cuvântul şi badea Trăian. Şefului de la judeţ
i s-a părut că omul nu s-a ridicat în picioare. Dumneata 
vorbeşti frumos, dar de ce nu te ridici în picioare?

-Cum să mă rădic că eu atâta-s tă t-s trigă  badea 
Trăian în hohotele de râs ale celor prezenţi.

...O sâmbătă frumoasă aşadar, cuprinsă în 
seninul neverosimil al Cerului şi în liniştea înfiorată a 
munţilor înconjurători. Totul este curat în clădirea 
proaspăt reabilitată. Piesele de mobilier par abia scoase 
din cutie. între timp, se adună multă lume aici la poalele 
Măgurii Păltinesei. în holul de la intrare tronează 
portretul în bronz al sărbătoritului. Alături firma: Şcoala 
primară, clasele l-lV  „Trăian Cătuna” . Aplauze 
prelungite. E prezentă toată suflarea Cătunului. Sosesc 
mereu invitaţii. Se adună vreo 250 de suflete. Printre ei, 
domnul prefect Daniel Florian Cristian, apoi domnul 
Curteanu, ministru secretar de stat, domnul Vasile 
Negruşeri, managerul judeţului, fraţii Deac, destoinicul 
primar Alexandru Anca, consilieri şi nu în ultimul rând cei 
15 copii, principalii beneficiari, în costume naţionale, cu 
învăţătoarea lor Anca Acul.

Da, portretul în bronz al lui badea Trăian 
tronează spaţiul înconjurător. Sculptorul Ioan Deac- 
Bistriţa, a modelat cu măiestrie faţa eroului. Se 
aseamănă cu o hartă a durerii şi mândriei arhitecturale 
în acelaşi timp. Ţesătura ridurilor bărbatului centenar 
par a fi dealurile şi munţii din jur, izvoarele şi viforniţele 
atâtor anotimpuri, dârzenia şi forţa învingătorilor. Alături 
preoţii noştri, Dănilă Silvestru şi Lupşan Cristian de la 
llva Mare, părintele Daniel de la obştea de maici a 
mănăstirii de la llva Mare, cu trei măicuţe de acolo,

împreună săvârşind slujba religioasă.
Au loc apoi câteva alocuţiuni. Domnul prefect, 

domnul primar, apreciază efortul care s-a făcut în ciuda 
dificultăţilor finanţării. Felicită pe toţi cei ce s-au implicat 
în această realizare. Directorul şcolii, domnul Ştefan 
Sasu alături de primar, monitorizează cu excelenţă 
programul artistic. Viorica D. Cătuneanu, poeta locurilor, 
într-un minunat costum strămoşesc, conduce prima 
parte a programului. Ea însăşi ne va “zice” din fluier, la 
acordeon şi muzicuţă. A fost şi este învăţătoarea 
Cătunenilor. Profesorul Pavel Berengea conduce partea 
a ll-a a programului. O variantă veche a obiceiului 
“Cununa grâului" răsună peste păduri...

Dintre cei peste 30 de verişori, verişoare, nepoţi, 
aproape toţi cu numele Cătuna întâlnim pe învăţătorul 
Marin Cătuna. Profesorul leronim Ureche rosteşte un 
scurt şi patetic cuvânt de întâmpinare. Au vorbit cu glasul 
încărcat de emoţie doi dintre foştii dascăli ai şcolii din 
Poiana: Torni Vaier şi Login Berengea. S-a dat cuvântul 
şi subsemnatului, copleşit de emoţie şi de măreţia clipei. 
Un moment de reculegere pentru fratele meu Victor...

Să continuăm înşiruirea neamurilor prezente la

sărbătoare: Viorica, Login, Marin, Cornel, Margareta, 
Valentina, Aurelia, leronim, Mărioara, Trofim, Corneluţa, 
lacob, Ştefan, Login, Vlăduţ, Dănuţ, Dorel, toţi Cătuna, şi 
alţii. Fie ca peste 50 de ani când această şcoală îşi va 
sărbători centenarul să se întemeieze aici la poalele 
Păltinesei o mică staţiune turistică.

Mărunt la făptură, dar de o forţă fizică 
herculeană şi cu o voinţă de fier ieşită din comun, a trăit 
peste un secol în cinste, credinţă şi omenie, aici sus în 
Poiana mirifică a moşilor săi, a strămoşului Dorotei 
Cătuna, care, şi el, trăise 100 de ani (1763-1863). Cu 
şcoală atât de puţină, dar cu multă învăţătură, cititor 
pasionat, au tod idact, înzestra t cu o m em orie 
fenomenală, se bucura de o autoritate morală de 
necontestat. Ştia cam tot ce se întâmplă prin lumea 
aceasta. împărtăşea fără istov tuturor cunoştinţele sale. 
Aşa se face că a fost primul care a proiectat sistemul apei 
prin cădere, a pledat pentru aducerea curentului electric, 
apoi pentru amenajarea drumului Poiana şi multe altele. 
Dintre toate a îndrăgit mai mult meseria de ziditor de 
case.

Mereu între ai săi, iscusit, curajos şi mucalit, se 
dăruia mereu, părtaş la bine şi la greu. La insistenţa lui i- 
am făcut rost de manuale: botanică, fizică, istorie, 
geografie, atlas geografic... îi plăcea şi astronomia. De 
mirare că nişte tineri turişti trecuseră pe lângă casa lui. 
Era în grădină şi citea.

-Ce citeşti, moşule?
-Cetesc Ziarul ştiinţelor şi călătoriilor, la care-s 

abonat de 2-3 ani.
Nu a disperat nici atunci când în ultimii ani şi-a pierdut 
treptat vederea. Caz rarisim în statisticile demografice, 
cei opt fraţi Cătuna au trăit toţi peste 90 de ani, în frunte 
cu badea Trăian care a trăit 102 ani. Toţi au fost lucizi 
până în ultima clipă. Cununa lor s-a frânt, abia în 1991, 
când a murit badea Augustin, tâmplarul, la 98 de ani, al 
doilea după badea Trăian, iar în următorul deceniu s-au 
mai stins şapte dintre ei. Cei opt fraţi Cătuna au ţinut cu 
demnitate torţa continuităţii. Generaţia noastră va duce- 
o mai departe ca pe o ştafetă vie, aşa cum probabil se va 
vedea în partea a doua a filmului „învingătorii”. Nu i-am 
auzit niciodată sfădindu-se.

Un scriitor francez, Alexandru Dumas spunea că 
puţini oameni ştiu să fie bătrâni. Ceea ce e trist în viaţa 
noastră nu e faptul că suntem bătrâni, ci faptul că nu mai 
suntem tineri. Badea Trăian ar fi adăugat: Bătrân eşti 
numai atunci când te temi de bătrâneţe. Ei nu s-a temut. 
Şi iată că se întoarce în şcoala lui dragă, îmbrăcat în 
bronzul veşniciei şi al recunoştinţei urmaşilor. Din cei opt, 
mai întârzie printre noi doar mătuşa Augustina, cu cei 
aproape 98 de ani ai săi, poate cea mai vârstnică femeie 
de pe valea llvei. Astă dimineaţă am găsit-o cântând,

- continuare în pag. 3 -
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umblând şi chiar glumind. Optimismul acesta este 
poate, întregul secret al ei.

Ca şi în „Cuibul visurilor” rebrenian, Poiana 
Cătunenilor este locul unde te opreşti pentru o gură de 
viaţâ. (reporter Rian Fărcaşu)

Aşadar, ziditor şi luptător, apărător al rădăcinilor, 
badea Trăian. n-a avut parte de şcoală, dar i-a fost atât 
de dragă învăţătura. Un învăţat francez, Louis Pascal, 
referindu-se la astfel de oameni înzestraţi spunea: 
„esenţele tari se păstrează în recipiente mici”. La 
asemenea oameni există o împletire de talente native şi 
abilităţi dezvoltate cu îndârjirea celui silit să se 
autoinstruiască şi să trăiască în micul univers izolat al 
Poienii Cătunenilor.

Aici înţelegi o dată în plus că adevărata măreţie 
şi strălucire a bolţii cereşti nu se poate vedea dintre 
blocurile unei metropole.

O altă dovadă de dârzenie şi curată mândrie 
românească, badea Trăian şi-a păstrat portul până la 
sfârşitul vieţii, cu mândrie, cu încăpăţânare chiar.

în portretul de bronz al sărbătoritului, sculptorul 
Ioan Deac, artist renumit în domeniu, Cătunean şi 
Măierean prin părinţi, într-o clipă de sfântă inspiraţie, a 
pus în creştetul capului lui badea Traian o casă, un

Hueurie în rfio lana (ţlvntenarilor
simbol al statorniciei. “Constructorul de case la o sută de 
ani” le mai zicea tinerilor: “vă fac o căsuţă frumoasă, dar 
să nu vă mutaţi niciodată din ea".

Despre neamul Cătunenilor,..s-a scris mult şi se 
va mai scrie. în cartea de istorie a judeţului lui Coşbuc şi 
Rebreanu se va insera o pagină despre locul acesta 
numit de gazetari când „Poiana de deasupra lumii”, când 
“poiana centenarilor” , când „vecin cu ogrăzile cerului” , în 
acompaniamentul fluierului fermecat al poetei Viorica 
Cătuneanu...

Suntem într-un sat tipic de munte. Carpaţii au 
adăpostit primele asemenea nuclee umane menţinând 
peste milenii miracolul dăinuirii noastre româneşti. 
Badea Trăian nu s-a mutat în centrul comunei decât 
pentru scurt timp. Nu l-ai fi putut smulge din rădăcinile lui 
decât cu măguri cu tot...

In încheiere, îmi exprim întreaga gratitudine 
pentru acei oameni care prin contribuţia lor au intrat în 
formula acestui eveniment cultural care se va înscrie cu 
siguranţă în cronica localităţii noastre. Mai întâi se cuvin 
mulţumiri primarului Alexandru Anca, precum şi 
vrednicilor consilieri ilveni. Aducem omagiu de 
mulţumire încă o dată sculptorului de renume, Ioan Deac 
din oraşul Bistriţa care, cu talentul ce-l caracterizează, a

creat şi donat portretul în bronz al lui badea Trăian. A 
înnob ila t spaţiu l acestu i cuib de în ţe lepciune 
strămoşească, dar şi amintirea părinţilor săi, fii ai 
acestor locuri, marcând desigur, acest moment 
aniversar.

Mulţumim cu profund respect şi devoţiune 
domnului Radu Gheorghe Deac, fratele sculptorului, 
pentru sponsorizarea lucrărilor de reabilitare a clădirii 
şcolare ia jubileul ei de 50 de ani. Iluanii mari, dar nu 
numai ei, pot fi mândri de asemenea sponsori care şi-au 
dovedit disponibilitatea şi generozitatea şi în alte câteva 
acţiuni deosebit de importante ale localităţii acesteia 
binecuvântate. Mulţumim echipei de constructori.

De asemenea, felicităm cadrele didactice în 
frunte cu domnul director Ştefan Sas, şi profesorul Pavel 
Berengea, preşedintele Astrei Ilvene.

Vita sine litteris mors est (Viaţa fără învăţătură 
este moarte).

Prof. Sever Ursa 
Poiana Cătunenilor, 9 iulie 2011

Q a r t c a  _ ______________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

Academicianul Virgil Şotropa (1867 -  1954)
de prof. dr. Lazăr Ureche

Aceasta este a doua carte publicată de 
doctorul în istorie, profesorul Lazăr Ureche. Prima s- 
a ntitu  at .Fondurile grănicereşti năsăudene” (ed, 
^ s s a  Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001) şi 
spuneam la vremea apariţiei sale că va rămâne o 
lucrare de referinţă pentru tema abordată datorită 
profesionalismului autorului, calitate întâlnită din ce 
in ce mai rar la unii istorici contemporani.

Ei, bine, acest studiu monografic (apărut 
anu. acesta la editura „Napoca Star” din Cluj- 
Napoca) dedicat vieţii şi operei academicianului 
Vwgrt Şotropa are două motivaţii: în primul rând 
ad^-rana pentru omul şi istoricul năsăudean şi, în al 
doiiea rând, afinităţile comune, deoarece, cu mulţi ani 
în urmă, autorul îşi dăduse şi lucrarea de licenţă tot 
despre Şotropa, După cunoştinţele mele, aceasta 
este a doua monografie dedicată unui academician 
năsăudean, din cei peste 20 câţi a dat şcoala din 
Năsăud; prima este cea a, domnului Liviu Păiuş, 
putxicată în 2006 la aceeaşi editură.

Din „Introducere” aflăm exact cine, ce şi 
unde a/s-a publicat o însemnare, o amintire, o 
prezentare despre acest „om al epocii şi al afirmării 
românilor din Transilvania, pentru care şi-a pus în 
valoare întregul său potenţial moral şi intelectual".(p.
8). întinsa investigare ştiinţifică a autorului este 
demonstrată în întâiul capitol intitulat „Ascendenţii” , 
de unde aflăm că viitorul academician a provenit din 
trei generaţii de preoţi cu rădăcinile în comuna 
Maieru, judeţul Bistriţa-Năsăud. De aici am aflat că 
măiereanul lacob Şotropa (bunicul) l-a văzut pe 
Napoleon Bonaparte „călărind în fruntea generalilor 
săi, în drum spre Rusia” (p. 13), iar Anastasia 
Sosanal, una dintre fiicele sale, a fost căsătorită cu 

-« n a n  Porcsus, deci tatăl lui Virgil, Alexandru, a fost 
cumnat cu academicianul rodnean, iar acest Alexandru 
Şotropa l-a cunoscut bine pe Avram lancu, fiind coleg de 
liceu şi prieten cu patriotul revoluţionar (până şi temele şi 
făceau împreună), dar şi pe Ioan Puşeariu, Alexandru 
Papsu llarian şi alţi mulţi membri ai „Societăţii de citire a 
îmenmii române”, conduse de Alexandru Bohăţel. în 
zreajma Revoluţiei de la 1848, măiereanul Alexandru 
Şotropa era bine cunoscut în rândurile fruntaşilor 
român». Oricum. în timpul Revoluţiei, atât el, cât şi 
"o n a n  Porcius sunt prinşi în Maieru, „legaţi în fiare şi 
escortaţi spre Năsăud” . Curajoasa mamă a lui 
Alexandru, Susana, i-a urmat cu o căruţă până la Cluj, 
încercând să-şi elibereze fiul şi ginerele. Cei doi au fost 
închişi în Cetăţuia Clujului timp de 18 săptămâni, 
perioadă în care au fost „scoşi pentru a fl martori oculari 
la executarea câtorva soţi de suferinţe, ultima dată fiind

a preotului lutheran Stephan Ludwig Roth”. După 
eliberare, cei doi au plănuit să fugă în munţi la oştile lui 
Avram iancu, motivul renunţării la acest plan vi-l las 
dumneavoastră să-l descoperiţi citind această carte 
scrisă şi cu sufletul de dl. Lazăr Ureche. Deşi şi-a dorit să 
ajungă preot la Maieru, Alexandru Şotropa a rămas înalt 
funcţionar regesc la Gheorgheni până în 1870 (p. 23). 
Aici s-a căsătorit cu Ana Csanyi, o româncă cu numele 
maghiarizat; vor avea doi copii: primul a murit când nici 
nu împlinise 3 ani, iar al doilea, Virgil, viitorul 
academician, s-a născut la 5 decembrie 1867. După un 
an şi o lună, mamă-sa moare la vârsta de 24 de ani. 
Alexandru Şotropa se va stabili în Năsăud în 1871, unde 
se va recăsători, iar cu cea de-a doua sa soţie va avea 
încă doi fii: Emil Şotropa, viitor farmacist şi Victor 
Şotropa, care a urmat o carieră militară (p.27). Tatăl său 
s-a stins din viaţă în Năsăud la 26 iulie 1889, la vârsta de 
65 de ani (p. 28).

De Maieru a fost foarte legat prin rudenii, dar şi 
prin proprietăţile moştenite de la părinţii săi (p. 30).

Trec peste perioada instrucţiei şi educaţiei lui 
Virgil Şotropa (la Năsăud, Bistriţa, Cluj -  student 
fiind a primit bursă ca descendent de grănicer al 
localităţii Maieru -, Budapesta), dascălii renumiţi pe 
care i-a avut, prietenia cu poetul George Coşbuc, 
precum şi peste capitolul III „Treptele afirmării 
profesionale”, perioadă când a lucrat ca ziarist la „ 
Gazeta Transilvaniei" şi a pregătit drumul 
memorandiştilor, etapa astristă şi revenirea ca 
profesor la Năsăud, pentru a ajunge în anul 1898, 
când ia vârsta de 31 de ani, s-a căsătorit cu Roza 
Goldschmidt; din păcate, din cauza unei boli 
cronice a trebuit să se pensioneze în anul 1913 (p. 
53).

Mai trebuie adăugat faptul că de numele lui Virgil 
Şotropa trebuie legată „înfiinţarea a două instituţii 
culturale (...) în Ţara Năsăudului: Muzeul 
Năsăudean şi Subdirecţia Năsăud a Arhivelor 
Statului”, dar şi a renumitei reviste istorico- 
culturale „Arhiva Someşană”.

în capitolul IV, dl. dr. Lazăr Ureche îl înfăţişează 
pe academician în calitate de arhivist şi continuă cu 
prezentarea operei istorice, lucrările sale de 
sinteză, lucrări ce tratează epoca anterioară 
m ilitarizării Ţării Năsăudului; un subcapitol 
important este acordat lucrărilor privind înfiinţarea 
graniţei militare năsăudene (1762 -  1851), dar şi a 
celor care se referă la perioada ulterioară 
desfiinţării regimentului de graniţă.

în capitolul V, autorul (printre multe altele) trage 
concluzia că Virgil Şotropa este „o personalitate 
emblematică a Ţării Năsăudului” , căreia i-a dedicat 

60 de lucrări de specialitate publicate, ce însumează 
aproximativ 3000 de pagini, fapt pentru care a fost 
îndreptăţită alegerea sa ca membru onorariu al 
Academiei Române în 1943 (p. 153).

Capitolul VI prezintă bibliografia operei lui Virgil 
Şotropa şi o selecţie a articolelor de presă, ceea ce 
demonstrează dragostea împătimită pentru trecutul 
istoric al acestui colţ de ţară al amândurora: autorului 
cărţii şi al celui despre care acesta a scris.

Cartea se încheie cu anexe ce cuprind fotocopii 
după scrisori olografe ale academicianului sau ale unor 
oameni de seamă adresate lui. Ca de obicei, nu lipsesc 
indicele de nume şi de localităţi cum îi stă bine unei 
lucrări ştiinţifice scrise de un specialist în domeniu, dl. 
prof. dr. Lazăr Ureche.

Icu Crăciun
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Cu recent apărutul volum de proză, leu Crăciun urcă o treaptă semnificativă în 
bresla scriitoricească, din cea locală, judeţeană înspre cea regională având ca ţiintă 
mult visată -  Clujul - Meca tinereţii noastre din totdeauna. Cartea se numeşte ingenios: 
Povestiri cu personaje dubioase şi a apărut la prestigioasa editură - Casa Cărţii de 
Ştiinţă, Cluj - Napoca, 2011, într-o colecţie atractivă: „Scriitori Transilvăneni", seria 
Proză şi într-o prezentare grafică de excepţie.

incă de la început ne frapează titlul, inspirat şi incitant ales, dar şi derutant 
pentru unii. După dicţionar, aflăm că dubios înseamnă nesigur, îndoielnic, suspect; 
spre surprinderea multora înţelesul nefiind atât de negru, de condamnabil: a fi dubios - 
vor răsufla câţiva uşuraţi - nu e totuna cu a fi ticălos.

în funcţie de aceste considerente şi personajele din cartea lui leu Crăciun pot fi 
privite cu simpatie, însă nu toate. Dacă luăm în atenţie câteva personaje, pentru mine; 
Pavel Scuturici din povestirea Pantofii e angelic şi prozaic în acelaşi timp, dubios de 
inofensiv. Pavel Grama din naraţiunea Scrisorile nu e atât de dubios pe cât ne-am 
aştepta, în schimb, consoarta lui, Hortensia e duios de dubioasă. In schimb, d-l 
lonescu din Povestea d-lui lonesu e diabolic de dubios.

Aşadar, „dubioşii” din cele 14 povestiri adunate în volum se poziţionează singuri 
pe o aşa-zisă scară a „dubioşeniei umane” în funcţie de gândurile şi acţiunile lor. Astfel 
că d-l Benevol din Argumentele d-lui Benevol e din cale-afară de dubios şi tot aşa, 
urcând, ajungem ia nenorocitul de Nicolski din Moartea controversată a d-lui Nicolski 
care, deja ajunge la stadiul de lichea.

Referitor la toponimia şi onomastica volumului, autorul se foloseşte de arealul 
larg şi bogat al zonei Năsăudului întocmai ca şi Rebreanu, fictiv şi încrucişat. Astfel că 
însoţim lumea pestriţă a cărţii în acţiune de !a Zagra până la Bârgău, de pe ilve până la 
Telciu şi de la Cobăşel până la Năsăud având ca axă primordială valea Someşului 
Mare. Repere mai vechi şi mai noi cum ar fi cimitirul La Paltin sau Cotul cu fum - ş.a. 
actualizează acţiunea povestirilor cu discreţie şi nuanţat: numele de persoane sunt cât 
mai neutre şi mai simple ca şi caracterul lor.

Nu în ultimul rând, lexicul uzitat de autor dă culoare şi farmec aparte limbajului

prin acel amestec alambicat, bine dozat între cuvintele arhaice, locale, pline de 
miez şi alteie noi. Din peste treizeci de asemenea cuvinte amintesc doar câteva mai 
pitoreşti cum ar fi: nezăhăit - netulburat, râzar - strângător de haine vechi, buiac - 
nestăpânit, a murui - a murdări, copârşeu - sicriu, târnaţ - gang ţărănesc, bujală - 
căldură mare, a sfădi - a certa, a mâlcezi - a vătăma, praşcău - fecior, a pritoci -  a 
schimba apa, suhă - poftă, fmblăcit-bătut, şafără - şireată ş.a. De cealaltă parte parcă 
pentru a contracara pe cele neaoşe şi a înnoi limba, întâlnim cuvinte ca: grizonant, 
emaciat, inexorabil, mizantrop, şantaj, concupiscenţă, sindrofie, lubric, insignifiant, 
cabotin, poltron, propensiune, apostazie, proepinent, scrofulos, fan ş.a. O categorie 
aparte o constituie următoarele: laibăr, pilangiu, griţari, hăizaş, sclepţ, sfetăr, ţâdulă, 
fain ş.a. când sunt folosite peiorativ, ele dau pregnanţă textului, exemplu: a lua inima 
cuiva în leasing.

Nu lipsite de interes sunt şi unele expresii de pomină locale ca: a sta implantat 
ca boul în produh - a rămâne blocat, a-l apuca suha - a-l apuca pofta, a se poda - a se 
potrivi, casa de părade - casa de oaspeţi, din faţă ş.a. Antonimia capătă în povestiri 
valenţe neaşteptate, comice: supraponderală şi slabă şi uscată ca o pănuşă. Se 
remarcă şi forme originale, măiestrit alăturate ca: Hebe şi chelnerul soios ca slujitor al 
zeiţei minore, aghiesmat, parkinsonist ş.a. Autorul creează prin lăptăria din sat un loc 
matcă - de întâlnire şi schimb de veşti întocmai ca Marin Preda în Moromeţii - celebra 
poiană a lui locan, ceva din umorul sănătos, optimist, dintr-o bucată se regăseşte şi în 
prozele lui leu Crăciun, ba pe deasupra, şi o doză puternică de ironie ţărănească 
vicleană.

în încheiere, merită amintit şi faptul că leu Crăciun are şi confirmarea oficială a 
seriozităţii sale ca prozator, fiind membru ai Uniunii Scriitorilor din România, filiala 
Cluj, ocazie cu care îl felicităm sincer şi-i dorim să-şi sporească numărul cărţilor 
publicate până acum şi de ce nu, să ne surprindă cât de curând şi cu marele roman cu 
care se pare că va bate la uşa afirmării depline şi pe plan naţional,

Prof. Naroş lacob

O/A NOUA CARTEA SCRIITORULUI ICU CRĂCIUN
La Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă” din Cluj- 

Napoca, a apărut în primăvara acestui an o/a noua carte a 
scriitorului leu Crăciun. Momentan, opera sa însumează 
patru cărţi de publicistică literară („în căutarea Graalului", 
Editura „Clubul Saeculum”, Beclean, 2003; „întoarcerea la 
clasici”, Editura „Clubul Saeculum”, 2007 „Izbăvirea prin 
cultură”. Editura Grinta” din Cluj-Napoca, 2008; „Scrieri 
incomode”, Editua „Grinta", Cluj-Napoca, 2008), o carte de 
reflecţii şi maxime (scriitorul şi le autointitulează „reflecţii şi 
reflexii”) cu titlul „Gânduri pentru prieteni”, Editura 
„Remus”, Cluj-Napoca, 2000. Doua romane: „în spatele 
călăreţului", Editura „Clubul Saeculum”, Beclean, 2005, 
„Peşti şi paraşute”, Editura „Grinta", Cluj-Napoca, 2008 şi 
doua cărţi de proză scurtă „ „Mitingul”, Editura „Grinta”, 
Cluj-Napoca, 2009 şi prezentul volum care constituie 
subiectul acestei cronici, „Povestiri cu personaje 
dubioase”, adică în total* 9 (nouă) cărţi.

Pentru romanul „Peşti şi paraşute” a fost onorat cu 
premiul III la Concursul naţional de proză „Liviu Rebreanu”, 
iar în momentul de faţă este proaspăt membru al Uniunii 
Scriitorilor din România, asociaţie de creaţie la care unul 
din primii săi preşedinţi a fost scriitorul Liviu Rebreanu.

Despre cel mai recent volum al său, „Povestiri cu 
personaje dubioase”, specialiştii în domeniu s-au 
pronunţat, în unanimitate, că este cartea deplinei maturităţi 
creative a scriitorului nostru leu Crăciun.

Aşadar, prin volumul „Povestiri cu personaje 
dubioase" leu Crăciun s-a depăşit pe el însuşi. Cartea este 
alcătuită din 15 povestiri (editurii i-a scăpat la 
numărătoarea de la cuprinsul cărţii o povestire -  „Vecinii", 
p. 149-158). Scriitorul îşi intitulează bucăţile literare ca fiind 
povestiri, noi le-am cataloga drept nuvele, pe cele mai 
multe.

în prima povestire „Pantofii” se narează povestea 
vieţii unui personaj dubios -  Pavel Scuturici -  pensionar, 
semiratat, trăncănitor cu toţi cunoscuţii, fără a spune nimic 
esenţial, cu stereotipii verbale („vezi că-ţi iei nasul ia 
purtare", „nu-ţi permit” , „lasă-măîn pace”, „Poftim educaţie” 
etc.), certăreţ, creştin practicant, candidat etern la Primărie 
pentru funcţia de consilier sau de primar (însă nu-l votează 
nici măcar toate rudeniile sale). România a ajuns ţara 
second-hand-urilor, din toate punctele de vedere. însă o 
adevărată „industrie textilă" a prins viaţă cu baloturile de 
haine vechi din Occident. Pavel Scuturici îşi cumpără o 
pereche de pantofi pentru morţi, care pe o vreme rea îl dau 
de gol, dezlipindu-i-se călcâiele. în loc de compasiune este 
întâmpinat cu batjocură, iar scriitorul concluzionează 
„nicicând şi niciunde, încurcă lume nu au fost şi nu vor fi 
compătimiţi, (p.15).

în povestirea cu conţinut fantastic, intitulată 
„Povestirea domnului lonescu", autorul îl perindă de la 
vârsta de 2 ani până la aceea de 60, când moare, pe dl.

lonescu, pe care îl pogoară în Iad, deoarece era mincinos, 
invidios, calomniator. în iad păcătoşii îşi executau 
pedepsele, fiind repartizaţi pe căprării. în căprăria a şasea 
(încăperea a şasea) erau repartizaţi calomniatorii. Aici 
dracii au ajuns de-a dreptul să înveţe, luând lecţii de ia 
oamenii păcătoşi, de la calomniatori, de felui cum să se 
comporte pe Pământ pentru a sădi sămânţa minciunii, 
invidiei, pizmei în rândul oamenilor. La fel se petrec 
lucrurile, în Iad, cu privire la femeile infidele, unde 
drăcoaicele iau lecţii de la femeile păcătoase în aie 
curvăsăriei. Scenele sunt de tot hazul dar şi de un tragism 
nemaipomenit.

în „Scrisorile" naratorul ocupă un loc central alături 
de un cupiu alcătuit din convenienţă: ea, Hortensia, o fată 
binecrescută, rafinată, cu faţa mereu destinsă şi visătoare; 
el, Pavel, „nu era un tip şarmant”. Totuşi, Hortensia era în 
vârstă şi cu un trecut nu tocmai imaculat atunci când s-a 
căsătorit. Adversitatea dintre soacră şi noră nu putea să

lipsească, fiind redată cu o măiestrie impresionantă. Aflată 
într-o staţiune balneară, Hortensia compune două scrisori, 
una pentru soţ şi aita adresată naratorului, scrisoare în care 
îşi prezintă toate ofurile, frustrările şi nemulţumirile faţă de 
soţ şi soacră. La plasarea în plicuri le inversează: naratorul 
primeşte scrisoarea adresată soţului, iar soţul a primit 
scrisoarea naratorului. Hortensia a fost pusă în faţa faptului 
împiinit. Cititorului îi revine curiozitatea.

în povestirea „Argumentele domnului Benevol” se 
confruntă două personaje putrenice, ca două pietre tari de 
moară, ce stăpâneau acelaşi imobii: jumi-juma. Patronul 
Timaru, om fără scrupule, si avocata de succes Tilea. In 
afaceri, Timaru era „ferm şi semeţ”, cu aceeaşi deviză 
necruţătoare, simplificatoare: „ori vinzi benevol, ori fortuit" 
de unde i se trage si porecla de „D-l Benevol”... Pentru el nu 
exista varianta de refuz la negocieri. Astfel ca să-şi atingă 
scopul antrenează o şatră de ţigani ca şi chiriaşi în 
jumătatea lui de imobil care îi fac zilele fripte avocatei, un 
adevărat supliciu, încât îl caută ea pe Timaru să-i ofere 
jumătatea sa de imobil, la jumătate din preţul iniţial al 
imobilului. Povestirea este condimentată şi prin căderea în 
păcat a avocatei cu un instalator care o frecventa seară de 
seară. Poate că este şi reacţia de răzbunare pe soţul 
avocatei, Iuliu Mihalache, eurvarde meserie.

„Nevoia de certitud ine” este o povestire 
marinărească în care scriitorul leu Crăciun excelează prin 
prezentarea (descrieri de locuri şi portretizări de oameni) pe 
care nu le-a văzut niciodată şi cu care nu s-a întâlnit 
niciunde, dar care sunt atât de veridic redate, de convingător 
şi sugestiv prezentaţi de parcă ar fi înaintea cititorului. Dar 
oare sugestia sau sugerarea nu este esenţa artei literare?! 
Şi aici finalul este cel puţin dubios. Soţia îi lasă maşină în 
port, la îndemână. El se abate pe la o pipiţă, ea ştie. Se sună 
pe celulare, el anunţând că se îndreaptă spre casă, ea îi cere 
să claxoneze, el este în imposibilitate. După demascare, 
oare vor divorţa sau nu? Paginile povestirii vă vor răspunde.

în „înmormântarea bătrânului Cazimir” este 
prezentat ceremonialul înmormântării la ţară (pe Valea 
Someşului) cu o fineţe, detaliere, succesiune cronologică a 
procesiunii înmormântării, pagini de literatură românească 
la nivel de vârf, precedate de o documentare ştiinţifică 
asupra fenomenului de către autor, atât din punct de vedere 
popular cât şi din punct de vedere bisericesc, încât ele vor 
rămâne de referinţă.

Prin „Solitar” se face o confesiune „pentru iertarea 
păcatelor mele”, înaintea Marii Judecăţi, cum precizează 
chiar scriitorul, săturându-se de modestie, recunoscându- 
se ca fiind plicticos, „nu sunt modest, nu pot să fac pe

- continuare în pag. 5 -

Macavei Al. Macavei
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cordialul generos, nu mai tămâiez şi nu mai menajez pe 
nimeni. Trage şi câteva plezne confraţilor de breaslă, care 
se cred şi se văd mari, dar în realitate sunt mici, ca valoare 
şi talent literar.

în povestirea „Şantajul", un fost activist de partid, 
Eugen Paşcu, se crede mare crai pentru trecut şi prezent. 
Un vecin al său, Nicu Târnovan, pişicher tupeist şi profitor 
de meserie, îl face „tată" pe prietenul său -  activistul -  la o 
vârstă la care nu putea să fie decât bunic şi să schimbe 
pamperşi la nepoţi. însă pişicherul îl determină să 
plătească pensie alimentară până la majorat, la unul din cei
3 copii ai săi, deoarece îl determină să se crede „tatăl" 
copilului.

în povestirea „Mister delicat" se prezintă cu fineţe, 
profunzime uimitoare, stadiul de degradare a femeii (sau 
femeilor) căzute în patima băuturii, de parcă nimic n-ar mai 
păstra din ceea ce se cheamă feminitate. îmbrăcămintea 
caraghioasă, gestică de handicapate, stare familială şi 
socială distruse, avut prăpădit, totul se varsă în paharul de 
rachiu. Nimic nu-i scapă autorului, fiecare caz în parte: 
Doamne K (asistent medical), Doamna M (cu soţ beţiv. Nu 
se ştie dacă soţul a viciat-o pe ea sau ea pe soţ cu stigmatul 
alcoolului), Doamna S (complet căruntă), Doamna P 
(văduvă fără busolă), Doamna U (cea cu pântecele rotofei), 
sunt destine irosite şi o viaţă familială distrusă, toate pe 
altarul iui Bahus. Ele nu mai păstrează nimic din feminitate, 
una din frumuseţile vieţii şi farmecele existenţei umane. 
Ele, beţivele, au pierdut totul. Autorul concluzionează, pg. 
114: „încă nu s-a inventat nume pentru acest fel de trai”.

în nuvela psihologică „Vedere din Veneţia” se 
împletesc destinele nefaste a două vieţi nefericite: un copil 
de 14 ani, suferind de o boală incurabilă, ai cărui părinţi au 
rămas fără speranţă şi sens de a mai trăi şi un profesor 
(George Capală) de biologie, neiubit de Ioana, prietena sa, 
îşi pune capăt zilelor. întrebat fiind autorul de ce s-a sinucis 
George Capătă n-a vrut să răspundă. Noi lansăm trei 
ipoteze -  poate că cititorul găseşte pe a patra, şi anume:

mustrarea de conştiinţă că l-a plesnit pe elevul bolnav, 
dragostea neîmpărtăşită a Ioanei, dar mai ales conţinutul 
de text, de pe verso-ul vederii din Veneţia rămasă necitită. 
Ipotezele pot fi combinate sau singulare ca să dăm peste 
cea reală.

„O crimă la ţară” este povestea tristă a unei fete 
handicapate, surdo-mută, Irinuca Someşan, asasinată 
într-un mod odios de către Maxim Albu. Maxim Albu junior a 
fost abuzat sexual de mic de către tatăl său; cu Tomiţă 
Păvălean au format un cuplu de homosexuali. Sfârşitul 
fatal al Irinucăi a fost surprinderea nelegiuirii celor doi 
homosexuali, fapt pentru care a fost ucisă.

Rivalitatea, ostilitatea, ranchiuna dintre doi vecini 
care nu se înghit defel (Sevastian Nechiti vs. loachim 
Todaşcă) este redată cu o risipă de amănunte 
semnificative savuroase. Scena sacrificării unei găini din 
trei încercări, găină care nu era a lui ci a vecinului, este de 
tot hazul. Cităm:

„- Ce-ai făcut, măi competentule?
- Doar nu eşti orb, ai văzut
- Am văzut, am văzut, numai că mi-am 

omorât găina mea.
- De ce dracu1 nu repari gardul?”

Un bătrân pensionar din povestirea „în staţiune” 
vine pentru a treia oară la o staţiune de munte: este mai 
slab, mai bătrân, împăcat cu soarta, mulţumit, liniştit, cu 
nepotul său cel mai drag. Slăbiciunile trupului, reumatismul 
si aritmiile inimii nu-l opresc de la, poate prima şi ultima idilă 
a vieţii sale. Totul este redat cu atâta savoare, detalii 
semnificative, persuasiune încât te îndeamnă (pentru cei 
căsătoriţi) să-ţi înşeli nevasta, măcar o singură dată, pentru 
a trăi acele clipe unice şi sublime ale unei iubiri 
fulgerătoare, efemere şi ireversibile.

Povestirea „Cum s-a schimbat numele satului" 
este o veritabilă legendă privind schimbarea numelui de 
Cetate în Nuşeni, circumscrisă unui pom fructifer: nucul.

Povestirea „Moartea controversată a lui Alexandru

Nicolschi, este un bun prilej pentru autorul cărţii de a face 
legătura între data incertă privind decesul torţionarului 
securist AlexandruNicoIschi şi adevărata tară a neamului 
românesc, din timpul comunismului, aceea de a se turna la 
Securitate unul pe altul, toată lumea pe toată lumea. Frate 
pe cumnat, soţ pe soţie si invers, ca să nu mai vorbim de 
colegii se serviciu. Numai aşa se poate explica timpul 
îndelungat al unui regim dictatorial abuziv şi torţionar de 
aproape o jumătate de secol din România perioadei 
comuniste.

în concluzie, despre cea mai recentă carte a 
scriitorului Icu Crăciun şi, în genere, despre opera sa se pot 
creiona următoarele:

Descrierile de locuri şi portretizările de oameni- 
locuri pe care n-a păşit şi nu le-a văzut în realitate 
niciodată; oameni pe care nu i-a întâlnit niciunde -  sunt atât 
de uimitor redate şi redaţi, convingător şi sugestiv, încât îi 
vezi şi parcă îi pipăi, iar ei te urmăresc (mintal) mult timp şi 
după ce ai închis filele cărţii.

Icu Crăciun este culegător de fapte inedite, 
întâmplări ciudate, personaje dubioase (bătrânul Călejanu, 
Mârşa, Ciobica s.a.m.d. -  au existat în realitate) pe care 
apoi le încarnează -  a nu se crede că le fotografiază -  în 
personaje autentice, vii. Coşbuc intenţiona să facă o 
epopee a satului românesc, scriitorul Icu Crăciun poate 
intenţionează să facă un fel de saga a omului contemporan 
al locurilor unde îşi duce traiul el însuşi.

Icu Crăciun ia o mână, un picior, ochii 
impresionabili ai celor pe care îi întâlneşte, întocmai aşa 
cum făcuse şi mărturisise cândva Rebreanu, le toarnă într- 
un crezuiet propriu, alcătuind tipuri autentice, chiar şi 
personaje dubioase, care vor dăinui mult în literatura 
română. Are, sub acest aspect, o deosebită dexteritate şi 
apetenţă, ceea ce denotă vigoarea talentului său literar.

Macavei Al. Macavei

-------- Povestiri cu personaje dubioase
(Ed. Casa Cârtii de Stiinta, Seria Scriitorii Transilvaniei, Cluj-Napoca, 2011) de Icu Crăciun

Scriitorul Icu Crăciun , aflat la a 9-a carte, scoasa la 
editura de prestigiu care inainte publica doar lucrările de 
doctorat,-Casa Casii de Stiinta , seria Scriitorii 
Transilvaniei, vine sa demonstreze o adevarata măiestrie 
in proza scurta . Este menbru al U.S.R , cu recomandari 
din partea celor mai buni autorii cum sunt :AI. Vlad, Ioan 
Negru, Ion Mureşan, Cornel Cotutiu si a lţii.

Cartea “Povestiri cu personaje dubioase”,cuprinde 
esenţialul si cateodata fantasticul lucrurilor umile . El 
gaseste punctual care n-a ttecut altora prin minte, fiind 
observator, vorbind simplu si convingător despre unele 
personaje , cu o vibraţie adanca , punând mult sentiment 
in personajele umile.Aparitia acestei cârti , ma duce 
gândul la romanul de larga respiraţie, ucinicia facandu-si- 
o cu romanul “ In spatele calaretului”-2005;sau valumul 
“Mitingul”-2009, volum de nuvele in care piesa de 
rezistenta este “Butucul", piesa care te mişca si care te 
convinge prin complexitatea e i , si anume ca “Dumnezeu 
poate fi nedrept cu unii semenii”.Volumul cuprinde 15 
piese intre schiţa si nuvela . Capacitatea de condensare a 
timpului si personajelor este exemplara. Spre exemplu 
“Pantofii” vorbeşte de cotidianul zilelor noastre, despre 
magazine second-hand de imbracaminte si incaltaminte 
din localitatea Teaca , unde sunt cinci magazine de acest 
fel. Personajul este Pavel Scuturici, un pensioner care , 
care are ‘ gusturi daca sunt la un pret redus", necăsătorit, 
pedant si dornic sa fie in asentimentul mulţimii . Este 
celibatar, trăieşte singur si “singurătatea de cand ii lumea 
si pamantul , nu te lasa sa fi stapan pe tine"(pag.
9).Gaseste metehnele acestui personaj , cu o finite de 
psiholog .precum :’’Un musafir oricât de ales ar fii, daca nu 
seda dus, de la un timp in put picioarele”(pag 9)
Acest Pavel Scuturici, si-a făcut program din vizitarea 
acestor magazine ,este de al casei .Intr-o zi isi cumpără 
pantofi, de altfel foarte aratosi. Intra zi fiind in piaţa m are, 
in dreptul moldovenilor care au de toate cele 
trebuincioase unei gospoderii, ca un făcut i s-au 
desfăcut tălpile pantofilor cu toc cu tot . Sta profound 
dezorientat cu tălpile in mana . Se gandea ce v-a spune 
celor carora s-a laudat ca a dat 600 mii lei pe e i . Desigur 
ca exagera.Suporta bascalia hâtrilor. Un tanar imbracat in 
costum de blugi s-a apropiat de el a lua o talpa si a 
sfartecat-o in fata privitorilor adaugand:”Eu am fost in

Franţa , pantofi din aceştia se pun la m orţi, sunt doar din 
carton spre hazul si bascalia multimii”Cineva i-a dat o 
pereche de slapi ca sa poata venii acasa.

2. Povestea domnului lonescu 
“Dintre toti .Necuratul il admira si il iubea ce! mai mult”, isi 
incepe autorul povestirea, li creioneaza portretul “ Inca 
inainte de a se riâste, cele doua surori gemene si 
experimentate .invidia si minciuna, se impuiasera in toate 
celulele sângelui sau notoriu,circulând cu tupeu prin 
reţele de vene si artere ca la ele acasa .Astfel ca nici nu 
implinise doi ani si ,daca dadea un part defensiv, intrebat 
cine viciase atmosfera , micul om mintea ca o gazeta, cu 
toata pelticia lui, senin si imperturbabil, punând vina pe 
unul din fraţii sai mai mari”.Necuratul, nu intampina nici 
cea mai mica obiecţie din partea marelui Belzebut.

Domnul lonescu , era convins ca poate manipula cel 
puţin jumatate din comunitatea in erare traia. Placerea lui 
era sa-ti descopere un cat de mic viciu, pe care, mai apoi, 
sa-l trambiteza si sa-l amplifice in diferite cercuri numai 
de el fragventate. lata dec i, despre cine vorbeşte autorul. 
Moare la 60 de a n i, iar in curtea cea mare a Iadului sta la 
rand cu demnitatea lezata. El stia ce-l asteapta , graţierile 
fiind excluse . In Iad , nu exista nici un firicel de apa , doar 
căldură devoratoare. Dupa prezentarea macabra a 
iadului autorul conchide:” In Iad niciodata nu iti este 
foame, in schimb setea te omoara. In prima sala erau 
vanatorii si pescarii .Langa ei, erau cei ce pacatuisera 
numai cu gândul , care erau batuti la ore fixe cu vergi 
ascutite si taioase. In camera a doua, erau puse cazanele 
supraveghiate de un impelitat tanar, care ii vorbise de rau 
pe Mamona, fratele Satanei.

Incaperea a sasea, era talpa Iadului, unde nu era nici 
un paşnic , doar cazane cu smoala , calomniatorii, 
pretendenţii la glorie cu pedepse cumulate . Sala de 
alaturi era ocupata de cazane prinse in şuruburi pentru ca 
erau incinse cu smoala, dezvoltând temperature 
satanice. Aici erau depuşi crim inalii. Adulterii aveau in alt 
loc rezervat,si erau rânduiţi in cazane separate;parte 
femeiasca si parte barbateasca”Cate un suflet feminine 
.trimetea bezele provocatoare unor masculi feroce,semn 
ca .deprinderile nu se uita niciodata.Dincolo de sectorul 
infidelilor, urma un pustiu fara margini , unde te puteai 
rătăcii, pentru ca in Iad , nu exista puncte cardinale,

centrul si circumferinţa sa te poti orienta”
Cat priveşte pe domnul lonescu , odata cu scurgerea 

anilor, intrase in manualele diavolimi de ciclu primar, fiind 
citat ca un clasic viguros .Citind cartea, gândul ma duce la 
Dante Alighierii(1265-1321), cu monumentala sa carte 
“Divina Comedie", cu prima sa parte “ Infernul” unde Dante 
este insotit de poetul Virgiliu. Dupa ce infernul , este 
prezentat in noua cercuri, la Icu Crăciun , cercul al noulea 
o reprezintă Talpa Iadului cu atrocitatile domonice 
specifice iadului, unde la Dante isi ispasesc pedeapsa cei 
mai mari trădători ai lumii; luda- trădătorul lui lisus Hristos, 
Brutus si Casius -  trădătorii lui Cezar. La Icu Crăciun , 
Talpa Iadului este ocupata de trădătorii si neisprăviţii 
zilelor noastre, lucrul pentru care cartea se citeşte cu folos 
, incantare si plăcere, pentru ca autorul sublineaza ca 
,"chiar si aleile iadului sunt pavate cu bune intantii , 
deocamdata necunoscute si nevăzute din cauza 
spurcăciunilor si mizeriilor nenumarate de la inceputui 
lumii” .Toate povestirile cuprinse in acest volum, 15 la 
num ăr, prin costructie atrag cicitorul si seriile in fond au 
ceva din morala creştina , lucru pentru care cartea se 
poate considera un îndreptar de morala , intr-un timp in 
care , politicienii incep si isi sfarsesc discursurile cu 
sintacma creştina "Asa sa-mi ajute Dumnezeu". Dante si 
Icu Crăciun , acestora le-a găsit veşnicia pe talpa iadului, 
respectiv in cercul noua din infern . Referitor la cartea 
“Povestiri cu personaje dubioase" de Icu Crăciun , si 
gandindu-ma la celelalte povestiri , imi aduc aminte de 
cartea de debut a dmniei sa le , “In cautarea graalului” , Ed. 
Saeculum , Beclean 2003, in care scriitorul publica 
“Lumea pe dos si umorul negru ", si asi incheia citandu- 
l:’’Pana sa se ajunga la nivelul de civilizaţie de astazi, au 
existat de-a lungul istoriei, oamenii cu obiceiuri care , 
privite din ochii contemporanilor nostrii ,ar putea sa para 
ciudate, daca nu de-a dreptul absurde ,desi la vremea lor 
pareau cat se poate de fireşti, de naturale “

Aşadar Icu Crăciun , este un scriitor care prezintă 
firescul zilelor noastre, firescul prin "personaje dubioase”, 
ceea ce demonstrează maturitate si măiestrie si un 
veritabil exerciţiu pentru romanul pe care il aştept.

Sandu Al. Ratiui
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Călător” d e  S a n d u  A l .  R a t i u
După ce a publicat o carte de eseuri pe teme 

mistico-religioase, intitulată „Absidele tăcerii” , Sandu Al. 
Raţiu, intelectual de formaţie teologică, revine la dragostea 
lui dintru începuturi: poezia, oferindu-ne volumul „Călător”, 
tipărit anul acesta la editura „Remus” din Cluj-Napoca şi 
prefaţat parcimonios de poetul şi traducătorul Mircea 
Ivănescu.

Poemele din acest op au fost scrise între anii 1975- 
1995, bună parte dintre ele fiind publicate în presa vremii, 
încăpăţânat ca o iarnă care nu se dă dusă din Ţara 
Năsăudului, poetul nu a renunţat la maniera clasică de a 
scrie rimat şi plastic, astfel că puţine din creaţiile sale, 
cuprinse aici („Cumpăna luminii” , „Lumina de gând”, 
„Cumpăna”), sunt aliniate la versul alb, procedeu specific 
mai tinerilor săi confraţi, care dintr-o frondă nedisimulată au 
renunţat la zorzoanele lirice asemenea avangardiştilor de 
dinainte de 1947 cantonaţi într-o existenţă doldora de 
anxietăţi nepotolite, adevăraţi iconoclaşti, sancţionatori de 
clişee ori canoane (să nu trecem totuşi cu vederea „Oda” lui 
Eminescu sau poeziile unor Nichita Stănescu şi Marin 
Sorescu).

Sandu Al. Raţiu ne propune o reîntoarcere la 
începuturile edenice ale inocenţei, ale neprihănirii 
pastorale, lucru pe care evident doar lirica îl poate surprinde 
atât profund, fără a fi un paseist tipic sămănătorist („Pastel”,

„Doină”, „Semnul pădurii”). în general, poemele sale sunt 
apolinice, tonice, însetate de viaţă, înnobilează şi 
descreţesc fruntea, te iniţiază într-o trecere liniştită, fără 
regrete, în lumea umbrelor. Lumina, pădurea, izvorul, norii, 
icoanele şi stranele de la biserică (prin care te îndeamnă la 
credinţa străbună, astăzi din ce în ce mai secularizată), 
cerul albastru, păsările, ciobanii sunt pilonii pe care se 
sprijină majoritatea imaginilor sale poetice. Ecoul tradiţiilor 
şi obiceiurilor rurale dau vigoare şi forţă acestor creaţii 
scrise la poalele Măgurilor măierene unde până şi sfinţii 
„coboară şi deshamă caii ca să pască norii din colina zării” . 
Evocarea bobului de grâu (care moare pentru a încolţi în 
primăvară asemenea jertfei iui Isus şi învierii Sale), a 
bobului de rouă, „a vinului care musteşte în butuc” este, de 
fapt, chemarea sa la primordialitate, la Vârsta de Aur a 
antichităţii.

Chiar dacă nu respectă întotdeauna ritmul versurilor 
rimate sau dacă par, uneori, a fi confuze, poemele lui Sandu 
Al. Raţiu au farmec şi încântă cititorul dornic de 
împrospătarea amintirilor şi a reveriilor copilăriei, ajungând 
în urma lecturării mai pregătiţi, mai senini şi mai mulţumiţi în 
a accepta întâlnirea finală cu destinul.

Icu Crăciun

J i i r U c a

Fluiditate

Bat din aripi negre munţii 
Pe-albastre-ntindere de vulturi 
Iar clipa ce goboară-n mine 
E doar un drum spre începuturi.

Răsar poienile din iarbă 
Prin verdea ploaie din înalturi 
Căprioarele pasc cerul 
Ce curse pe pământ de veacuri.

Ruga ţăranului

Am împreunat palma zilei 
Cu a nopţii
Si cu amândouă ma rog 
în templu veşniciei.
Pentru anii înspicaţi 
Pe ogorul vieţii,
Pentru cenuşa amurgului

Şi lumina ce va-nmuguri 
In cele patru colturi,
Şi mă mai rog 
Si pentru mine 
Care nu sunt decât amurg 
Si uneori dimineaţă.

Peisaj rustic

De după. umărul muntelui, 
Creasta de cocos a soarelui 
Vesteşte lumina.
Singură-i pădurea 
Printre copaci,
Copacii singuri printre ramuri

In fiecare cuib 
Se repetă începutul lumii.

Romantică

Fluide treceri printre ramuri, 
Ramuri rupte peste val,
Se tânguie deasupra cerul 
Ca o doină din caval.

Durerea zilei care pleacă 
Fluturând aripa frântă 
Se îneacă în paharul 
Din care beau aroma sfântă.

Dac-aşfi un nor de dor 
Preanăscut din ploi toride,
Din braţul verii-aş face hat 
Pentru iubirile candide.

Eminescu

Nume de dimineaţă,
Nume de seară,
La mijloc pe umerii neamului, 
O amiază de poezie 
Ca o sărbătoare 
Fără sfârşit.

Viorica D. Cătuneanu

Nevoia de armonie...

Iubesc copiii pentru că sunt sinceri, nu şi 
pe cei care nu cunosc niciun fel de 
limite...
Iubesc tinerii care ştiu să se 
îndrăgostească, nu î pe cei ce rănesc 
inimi... ■ -
Iubesc bătrânii pentru că ştiu să dea 
sfaturi înţelepte, nu şi pe cei care uită să 
tacă...
Iubesc florile pentru că sunt gingaşe, nu 
şj cele oferite în numere pare...
Iubesc ploaia când ştiu că pentru ceilalţi 
e semnul unei zile proaste, nu şi pe 

'aceea provocată de minţi omeneşti din 
dorinţa de a-şi depăşi condiţia...
Iubesc soarele că-i neostenit în alergare 
şi-i încălzeşte pe toţi, buni sau răi, nu şi 
pe-aceia care-l rănesc prin injurii...
Iubesc animalele pentru că nu se plâng 
de criză, dar nu şi pe cele ce înclină spre 
acest statut în ciuda raţiunii...
Iubesc românii care aduc onoare patriei 
mele, nu şi pe cei care după câţiva ani 
de occident se prefac c-au uitat limba 
maternă...
Iubesc oamenii care ştiu să trăiască 
frumos nu şi pe cei care au uitat...
Iubesc măierenii pentru hărnicia şi 
perseverenţa lor, nu şi pe cei ruşinaţi să 
spună de unde au plecat...
Iubesc pe toţi cei ce ştiu să iubească, 
iubesc şi pe ceilalţi, întrucât aceasta este 
cea dintâi poruncă...

Aurel Deac

Soliloc
minimi mi ii,.mu.ii în ziceri înţelepte

F* r  i  e“t  e b\ia.
Prietenia este unul dintre cele mai nobile 

sentimente. Ea, prietenia, se întemeiază pe simpatie, 
respect şi ataşament reciproc care se stabilesc între 
două persoane.

Prietenia este şi o legătură care se stabileşte 
între grupuri sociale, popoare, etc., pe baza unor 
aspiraţii comune.

Spicuim câteva cugetări despre prietenie cu 
sentimentul că culegem doar câteva flori din uriaşa şi 
sfânta grădină a limbii. Mulţi înţelepţi au încercat să 
definească esenţa noţiunii de prietenie. Falsitatea 
unei amiciţii nu merge prea departe. "Nu poţi avea în 
acelaşi timp şi prieteni şi linguşitori" (Plutarh, 50-125). 
Bucuria omului e omul. între ei, oamenii, se înfiripă 
prietenia. “A iubi şi a fi iubit, iată taina fericirii” (Bosuet, 
1627-1704). Să fim, dar, cu băgare de seamă că 
„vrăjmăşia acoperită mai mult rău aduce” (Miron 
Costin, 1630-1691), “prietenia unui om mare este o 
binefacere a zeilor. E bine să te înduioşezi de 
nenorocirea prietenului tău, dar e mai bine să-i vii în 
ajutor la necaz” (Voltaire, 1694-1788).

“Prietenii din ziua de azi sunt ca pepenii verzi: 
trebuie să-i tot alegi până dai de unui bun” (Gui de 
Pirbog, 1529-1584). Câtă nevoie avem de o prietenie 
adevărată, curată, sinceră! „Prietenul la nevoie se 
cunoaşte” spune o zicere înţeleaptă românească. 
“Adevăratul prieten este cel care te sfătuieşte de bine, 
nu cel care îti laudă nebuniile (Anton Pann, 1739- 
-I874).

în dese cazuri prietenia ţine doar atât cât ne 
merge bine: “cât timp vei fi fericit, vei avea o mulţime 
de prieteni, dar în vremuri de restrişte vei fi părăsit" 
(Ovidiu, Tristele). ”Un prieten adevărat trebuie să 
suporte  s lă b ic iu n ile  p r ie te n ilo r s ă i” , spune 
Shakespeare. Adăugăm că prietenia adevărată şi 
sinceră presupune să luăm parte la soarta celuilalt, în 
mod obiectiv şi fără nici un interes. Până la sacrificiu!

Un proverb francez vorbeşte de prietenia în 
lanţ: “Les amis des nos amis sont nos amis”- Prietenii 
prietenilor noştri sunt prietenii noştri. Iar un proverb 
românesc conţinând 0 anumită doză de umor, 
specific, spune: Fereşte-mă, Doamne, de prieteni că 
de duşmani mă păzesc eu”, iar Nicolae lorga 
completează: “Fereşte-te de prietenia duşmanului şi 
de duşmănia prietenului” .

Ion Delamargină
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Mihail Stan - Ghid ortografic, ortoepic ş i de punctuaţie
Editura Art Editorial, Bucureşti, 2011

Lucrarea de faţă este o prezentare analitică a sistemului ortografic, ortoepic şi 
de punctuaţie a limbii române şi urmăreşte să înlesnească înţelegerea, acceptarea şi 
însuşirea lui. Ea are un scop fundamental practice, încearcă să dea răspuns 
nedumeririlor şi ezitărilor în legătură cu felul scrierii într-o situaţie sau alta. în acelaşi 
timp, lucrarea semnalează şi discută punctele critice ale sistemului ortografic, care 
sunt de obicei şi cause ale rezervelor faţă de unele norme sau greutăţi în deprinderea 
capacităţii de a scrie corect.

Pe lângă faptul că lucrarea are un caracter practic, ea are şi unul sincronic, 
deoarece sunt precizate, explicate justificate şi dezvoltate normele în vigoare, sunt 
descries normele ortografiei actuale. Lucrarea ia în considerare ortografia oficială, 
reprezentată de indicaţiile normative ale DOOM2, care elaborate de Institutul de 
lingvistică ,, iorgu Iordan- Al. Rosetti”, adduce completări, nuanţări şi modificări 
lucrărilor normative anterioare.
Datorită faptului că analizează sistemul ortografic din perspective facilitării efortului de 
deprindere a normelorşi pentru că foloseşte un ansamblu de cercetări lingvistice, 
lucrarea poate fi considerată una de lingvistică aplicată. Acest din urmă character nu o 
transformă într-o carte de uz didactic, nici nu îi interzice încercările de elucidare a unor 
chestiuni de ordin teoretic, rămase fără rezolvare sau cu anumite rezolvări 
nesatisfăcătoare.

Lucrarea poate interesa pe oricine vrea să cunoască ortografia limbii române, 
dincolo de normele codificate şi de soluţiile directe ale cazurilor concrete din DOOM. 
Ea se adresează insă, cu precădere, celor ce învaţă pe alţii şi celor care, prin profesia 
lor, îşi răspândesc scrisul în mase ori răspund de corectitudinea formală a mesajelor 
scrise multiplicate. în intenşia ei de a-i ajuta pe toţi aceştia, de a ajuta învăţământul 
limbii române, lucrarea se străduieşte a fi accesibilă.

într-o epocă în care abundă dicţionarele de tot felul, publicul larg ignorăstudiile 
consacrate ortografiei, socotindu-lede competenţa specialiştilor şi prefră soluţiile 
directe ale cazurilor concrete, care i se par mai comode şi mai expeditive. Punctul 
acesta de vedere câştigă teren şi în şcoală. Avantajele preferinţei amintite sunt însă de 
cele mai multe ori iluzorii.

Raţiunea lucrării o dă nevoia unei analize mai insistente şi mai convingătoare a 
sistemului ortografic, ortoepic şi de punctuaţie actual, care să demonstreze 
necesitatea cunoaşterii directe a normeloraplicabiie.

Prin natura ei, ortografia a provocat aproape întotdeauna controverse, 
insatisfacţii sau rezerve, rezistenţă şi de ce nu chiar opoziţie. Este foarte probabil ca 
deprinderile şi convingerile personale potrivnice constângerilor oficiale sau 
nonconformismul rău înţeles să fie generate şi susţinute de insuficienta cunoaştere a 
sistemului ortografic, dar mai ales a motivaţiilor lui. Se poate presupune că o indicaţie 
normativă cunoscută şi din unghiul funcţiei sale, al logicii ei interne, al substratului ei 
lingvistic câştigă teren şi putere de convingere.

Există un moment în procesul de învăţare a ortografiei, variabil în timpdupă 
dificultatea faptului în raport cu capacităţile intelectuale ale elevilor, când devine posibil 
şi, în acelaşi timp, necesar un mod superior de cunoaştere, atunci când stăpânirea 
normelor se manifestă nu numai sub forma respectării lor, ci şi sub aceea a înţelegerii 
esenţei lor. Abordarea învăţării ortografiei impune celui ce o face spre beneficiul altora 
o asemenea cunoaştere, la un nivel mai pretenţios decât cei accesibil elevilor.

în concluzie, cartea de faţă este diferită de toate cele apărute anterior atât prin 
numărul problemelor ridicate, prin mărimrea puterii lor de cuprindere şi prin adâncimea 
analizei lor, cât si prin modificarea multor puncte de vedere.

Profesor Anton Bârta

de căfătorie m_ B u _i r-i

D r u m u l  l a  C a n n e s
In landurile Baden-W ijrttemberg si Bayern 

(Bavaria) elevii se bucura in fiecare an de vacanta de 
Rusalii, de doua saptamini. Structura anului şcolar 
diferă, in Germania, de la un land la altul. Si bine ca-i asa, 
ca altfel, cind soseste vacanta (in copilaria maiereana 
ziceam “cu trenul din Franţa”) pe autostrăzile de aici, de 
aglomerate ce sint, mai mult s-ar sta decit s-ar circula. Si 
ce uraste mai mult şoferul decit cuvintul „Stau”, sinonimul 
francezului „bouchon”, ori al italienescului „coda”?...

In Bundesrepublik Deutschland exista nici mai mult 
nici mai puţin de saispreze astfel de structuri geografico- 
administrative, asa-numitele landuri, cu un grad ridicat 
de autonomie (federalism). Cele doua din Sud, mai sus 
numite, numara impreuna populaţia intregii Romanii. Se 
stie ca, alaturi de maşina, concediul se afla la loc de 
cinste pe o lista a priorităţilor populaţiei. Este vremea in 
care se iese din cotidian, se respira alt aer, se face 
cunostinta cu alte mentalitati si, mai ales, se iese din 
mrejele stressului adunat paste an. Statisticele spun ca, 
intr-o ordine a preferinţei, nemţii aleg ca tara de vacanta, 
dupa spaţiul german (aproape de 40%: cei care ramin 
aici, ori nu vor sa renunţe la un standard cu care s-au 
obişnuit, ori socot ca tara in care trăiesc dispune de 
suficiente resurse turistice -  lucru foarte adevarat, de 
altfel -  pentru a ramine intre graniţele autohtone. Italia 
deţine locul al doilea, urmata de Turcia (nu-i de mirare, 
devreme ce aici locuiesc milioane de imigranţi veniţi din 
Asia Mica), Spania (cu Mallorca, unde turiştii germani se 
simt ca la ei acasa), tarile scandinave si, undeva intre 3 si 
4%, se situeaza Franţa, care, dupa cum se stie este la 
nivel de continent, numărul 1 al turismului. Francezii nu 
pleaca de acasa, ei isi fac concediile in spaţiul naţional, 
care dispune de tot ce-si viseaza un turist: mare, ocean 
(mareea), muntele (urcind pina la inaltimi ameţitoare), 
Provence, care este de un pitoresc aproape unic, 
castelele nenuma-ate de pe Loara, regiunile Bretagne si 
Normandie, fara sa mai vorbim de Paris, care in lunile de 
virf de-abia mai poate respira de atitia turişti.

Desi cele doua tari vecine duc o politica europeana 
asemanatoare si ca, fara indoiala, sint partenerii 
europeni cei mai apropiaţi, cultivind relaţii strinse atit sub 
raport politic cit si sub cel economic si cultural (francezii 
propuneau lin 2009 chiar infiintarea la Paris a unui 
minister comun al culturii, proiect care a ramas 
deocamdata in suspensie) cred ca oamenii, nemţi ori 
francezi, inca sint in cautarea unei optimizări de 
comunicare, care inca mai are de suferit din cauza 
trecutul istoric care i-au indepartat. Tendinţa este insa 
una pozitiva, iar daca francezii ar vorbi si alte limbi 
inafara de cea materna, cele trei, patru procente 
pomenite mai sus ar creste simţitor. Iar daca aceştia ar

vorbi si germana, cum se intimpla mai ales in Spania dar 
parţial si in Italia, cifra turiştilor germani in Franţa precis 
ca s-ar dubla.

Stimulat de redactorul-sef al publicaţiei noastre, 
domnul Icu Crăciun, m-am hotarit sa scriu citeva rinduri 
despre recentul concediu petrecut la Cannes, in vacanta 
de Rusalii, care tocmai se trermina aici. Mai bine zis, 
despre drumul inspre Cannes.

Ştiind noi ca traseu! va fi mai mult decit incarcat, ne
am sculat cu noaptea'n cap gindindu-ne ca astfel vom 
evita aglomeraţia. Acesta avea de urmat urmatoarele 
puncte: Stuttgart-Schaffhausen-Ziirich-tuneSul Sankt 
Gotthard (17 km, ca lungime al treilea din lume!)-Como- 
Milano-Genova-Monaco-Nisa-Cannes, adica aproape 
900 de km intinsi pe spaţiul Germaniei, Elveţiei, Italiei si 
Franţei.

Ne-au fost suficienţi doar citiva km pe autostrada A 
81, care duce de la Heilbronn la Singen, pentru a realiza 
ca nu numai noi am gindit astei, cu sculatul la ora 4 a 
dimineţii, ci si multe alte mii, incit la un moment dat puteai 
pune pariu ca am pornit, ca intelesi, cu totii la aceeaşi ora 
inspre tari sudice. Cita vreme insa traficul auto curgea, 
totul era in regula. La mai puţin de doua sute de km 
parcurşi ne intimpinau vameşii elveţieni, care faceau 
semn de libera trecere. Cumpărăm in graba vigneta 
(primind restul de la 40 de euro in franci elveţieni). începe 
Elveţia, incep si tunelurile. Pina la destinatie vom trece 
prin mai muit de o suta. Unele, de citeva sute de metri, 
altele trecind fiecare de mai mulţi kilometri. Dupa ce 
lasam in urma Zurich-ul, oraşul plin de bănci si bancheri, 
cu un nivel de trai deosebit de ridicat si traiul extrem de 
scump, ne asteapta muntele, pe care il vom infrunta, ca 
de atitea dati de pina acum. Imi aduc aminte de remarca 
fiicei noastre pe cind avea sub zece ani, la prima trecere 
dinspre Zurich spre Zug (alt oras de pe traseu): „parca 
aim fi la Maieru”, la care eu, maierean nscut si crescu 
intre măguri, completam in gind, da, dar mai degraba pe 
Anies ori pe Cormaia. Inaintind in altitudine constatam ca 
pe dealuri pasc vitele (in Germania cea puternic 
industrializata, lucrul acesta este o raritate!), ca asezarile 
omeneşti parca ar fi „agatate” de munte, totul ca intr-o 
carte de basme. Imi sta pe buze, Valea Anieşului nu mai 
poate fi termen de comparaţie, in schimb nu-mi iese din 
cap intrebarea, pe care mi-am pus-o si in Italia si Franţa: 
cum au reuşit oamenii astia sa construiască la 
asemenea altitudine si sa asigure infrastrucura, cu tot ce 
implica ea? Cind mergeam prin Franţa (pina prin anii 
2000) observam cu mirare abia stapinita cum prin Alpii 
Maritimi, veghea, pe stinci uriaşe cite un castel ori o 
capela...Si tot cam asa si prin localitatile de-a lungul

Mediterranei pe lingă care se trece de la Genova incolo.

Ne apropiam relativ incet de „temutul” tunel Sankt 
Gotthard si ne rugam, in gind si cu voce, sa nu avem 
„ S ta u ” p re a  lu n g .  P r in  d r e p tu l  la c u lu i  
„Vierwaldstăttersee”, a cărui apă avea o culoare 
neadevarat de albastra, ne-am oprit, ocazie de 
indreptare a coloanei vertebrale si de masurat din priviri 
frumuseţea peisajului.

Ruga noastra cu Stau-ul nu a ajutat deloc, inainte de 
Gotthard avind aproape 10 (zece) km de circulaţie de tip 
„stop and go” dar si de stat efectiv. Ne-a costat rabdare, 
nervi si aer de calitate proasta. In sfirsit, ajungem in fata 
tunelului si răsuflăm uşuraţi, ştiind ca in tunel circulaţia, 
reglementata la 80 de km/ora si o distanta de 150 intre 
vehicule, in mod normal, trebuie sa decurgă bine. 17 km. 
Punem climatizatorul maşinii pe „circular” (aerul se 
mişca doar in interiorul maşinii, la o temperatura de 20 de 
grade) pe măsură ce inaintam, temperatura exterioara 
creste, atingind valori de pina aproape de 40 de grade! 
Pe o asemenea distanta sistemul de aerisire din tune! 
(tunel construit la începutul anilor 1980) nu prea reuşeşte 
sa faca fata. Nu e de mirare ca se intentioneaza o revizie 
totala a acestuia, prevăzută pe perioada 2019-2021, 
cind circulaţia va fi probabil dirijată inspre tunelul San 
Bernardino, paralel cu Gotthard -ul. Nici nu vreau sa-mi 
închipui ce cozi uriaşe vor crea maşinile in fata acestuia 
cind afluenţa de maşini va fi cel puţin dubla fata de cel din 
ziuadeastazi...

Asta am simtit-o de fiecare data: înainte de tunel, de 
obicei este greu sa descoperi un petec de cer prin 
pedeaua deasă de nori, virfurile munţilor isi arata inca 
haina de zapada. Aşadar Nordul. La ieşire din Gotthard, 
care leaga cantoanele Uri si Tessin, te izbeşte lumina 
plina, soarele, temperatura aerului fiind cu 5-6 grade mai 
ridicata, iar la prima statie de benzina, unde mai toata 
lumea face o pauza, elveţienii nu mai vorbesc germana 
ci italiana. Cred ca daca nu o rupi cu italiana si o dai pe 
româneşte, sansele de a fi inteles sint destul de mari 
(inca nu am făcut experimentul).

In general imi face plăcere sa conduc maşina. Mai 
puţin daca este aglomeraţie. Insa cind traseul este plin 
de curbe, cu multe urcuşuri si coborisuri, cu 
nenumăratele tuneluri, si destul de multe restrictii de 
viteza din pacate nu prea mai ai cum sa admiri peisajul. 
Pe o astfel de ruta, cel aflat lingă şofer este net avantajat.

- continuare în pag. 8 -

Damaschin Pop-Buia
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Cu toate acestea, tot mai ciupeşti, pe ici pe colo cite 
ceva.

Mai in jos, pe traseu, ne aştepta Lugano - după 
Zurich si Geneva, al treilea centru financiar elveţian 
acest oras minunat, aşezat pe mai multe coline si mai 
ales dăruit cu lacul care ii poarta numeîe si care se arata 
in toata splendoarea-i si poate fi admirat si de cei care 
sint doar in trecere pe aici, autostrada afindu-se la o 
altitudine considerabila.. Ei, de aici pina la italieni nu mai 
e cine stie cit. Amiritirile ma trag insa de mina si-mi spun 
ca, de obicei, si la graniţa care urmeaza se cam 
asteapta. Chiasso-Como nu se dezminte, maşinile stau 
in „coda” lunga si uite-asa mai pierdem inca o ora. Soţia 
remarca: „Asa de mult nu am mai aşteptat in nicunul din 
anii trecuti” , iar eu nu pot, din pacate, decit sa confirm. 
Trecem pina la urma si de hopul asta, pe lingă nişte 
vameşi care mai opreau din cind in cind cite o maşina, 
dirijind -o pe dreapta.

Ok, imi zic. Cel puţin aici, in Italia, limita de viteza 
este cu zece km mai sus decit ia elveţieni, adica de 130 
km/ora, plus inca vreo zece care ar intra la toleranta, pot 
sa mai recuperez poate o ora, incerc eu sa ma 
autoconsolez . Entuziasmull mi se mai datina un pic 
cind ajungem pe centura oraşului Milano, dar inaintam, 
vad, destul de bine. Urmeaza o porţiune unde mergem 
chiar bine de tot, 150 km/ora. Ajungem la Genova, 
apare marea, si, odata cu ea, sub piele o gidilitura 
plăcută, de emoţie a revederii se instaleaza furiş. La 
inceput timid, iar pe masura ce inaintam paralel cu 
Mediterrana, nerbdarea impactului cu apa marii creste 
tot mai simţitor. Admiram nu numai marea ci si 
arhitectura clădirilor, si aici „agatate" pe toate dealurile 
ori cocotate pe tot felul de stinci. Domina un galben al

pereţilor caselor, iar acoperişurile, de un cărămiziu 
sters, sint - spre deosebire de cele din Germania, unde 
acestea sint inaite si de obicei mansardate, locuibile - 
joase, cu un unghi de cădere aproape insesizabil. Da, 
stiu de unde imi erau cunoscute casele astea: din 
Provence, acel tarim minunat din sud de Lyon pina 
inspre Cote d ' Azur. Cind trecem peste localitatea 
Imperia, din regiunea Liguria, care ma fascineaza si 
tenteaza de fiecare data cind trec pe lingă ea, ma 
trezesc din nou, ingaimind:: „Aici trebuie sa venim o 
data”, dar stiu ca o sa mai lasam Italia deoparte, anul 
trecut in Toscana (zona dealtfel cu o natura superba) 
avind parte de o surpriza mai puţin plăcută, in privinţa 
locuinţei de care am avut parte.

San Remo, da, aici am fost in urma cu 11 ani, pe 
vremea cind o marca germana valora mai bine de o mie 
de lire. Ce vremuri...Trecem pe lingă el. Nu ne mai 
despart decit citiva km de Franţa. Dupa puţin, lasam in 
urma si Ventimiglia si, intre doua tuneluri, citim pe o 
tabla de hotar „France”.Ma uit la ceas si constat ca ami 
făcut deja mai bine de 13 ore! Trecem pe lingă Monaco, 
unde nu ne-am mai repezit de mai bine de cinci ani. 
Desigur ca e frumos, cum se vede atit de des si la 
televizor. Vorba unui prieten, care in urma cu si mai mulţi 
ani ne-a insotit intr.o ieşire de la Cannes la Monte-Carlo: 
„Aici se vede ca fiecare metru patrat e lucrat”, 
observaţie perfect acoperita. E drept ca metrii aceştia 
patrati sint acolo drastic masurati. Altfel o lume aparte, 
cu o viata extrem de scumpa, care lasa cu mult in urma 
Zurich-ul elveţian amintit la inceputul rindurilor noastre. 
Nu oricine isi permite sa dea 38 de euro pe un kg de 
roşii, nu-i asa? Asta numai in trecere fiind spus.

Ei, de aici pina la destinatia noastra nu mai e decit o 
aruncatura de bat. Mai plătim o data la unul din multele 
locuri de „peage", aruncind nişte monede intr-un fel de 
„cotărci” electronice (chiar ca aveau forma de cotărci, 
recipientele alea de colectare a taxelor de stradă). Se 
zăreşte Suquet-ul din Cannes, falnic precum

il ştiam din alti ani. Ieşim de pe autostrada, ne uitam 
la orizont, in direcţia marii. Insulele Sainte-Marguerite si 
Saint-Honorat sint la locul lor. Cap Esterel, unde se 
ajunge pe vestita „Corniche”, ne face cu ochiul, li 
spunem ca acuma sintem prea obosiţi, dar vom mai 
vedea noi, de miine incolo. Saint Tropez si Antibes sint 
alte doua destinatii din zilele ce vor urma. In rest mare si 
soare, aici, conform statisticelor, 300 de zile pe an 
straluceste soarele; nu degeaba „La Câte d*Azur”. In 
hotel, in a cărui parcare subterana am intrat de la bun 
inceput, mai miroase parca a atmosfera de „Festival du 
Film”, icheiat cu vreo doua-trei saptamini in urma.

Descărcăm lucrurile din portbagaj. Ma uit la ceas: 
mai mult cu patru ore decit in alti ani! In Germana o 
vorba spune „Ende gut, alles gut”. Si mai este una care 
te indeamna la „positiv denken!” (gindeste pozitiv!): esti 
in vacanta! Lingă palatul Filmului, unde in fiecare an se 
transmit imagini de la festivalul internaţional, si unde 
Cristian Mungiu ne-a făcut , prin fimul sau, mai 
cunoscuţi, in urma cu citiva ani, sint amenajate tot felul 
de figuri confecţionate din placaje colorate, imitind 
actori celebri, in scopul fotografierii Pe una dintre 
acestea citesc „Souriez, vous etes â Cannes". Si chiar 
ca nu pot decit sa surid...Vacanta abia incepe!

Damaschin Pop-Buia
Ostfildern, 26.06.2011

Şi n-a fost o zi ca aceea...
10.1 „Şi n-a mai fost nici înainte nici după aceea 

o astfel de zi’ { los. 10.14). Altă problemă de care mulţi 
s-au poticnit este oprirea soarelui (los. 10.12-14). în 
text se relatează cum losua, fiind în lupta cu 5 împăraţi 
ai amoritilor, la un moment dat a strigat „opreşte-te 
soare asupra Gabaonului şi tu lună asupra Văii 
Aialonului!”. Şi soarele s-a oprit şi luna şi-a întrerupt 
mersul, până ce israeliţii au dobândit izbândă.

în Cartea Dreptului se spune: „soarele s-a oprit 
In mijlocul cerului şi nu s-a grăbit să apună aprospe o zi 
întreagă". Cartea Dreptului fiind o culegere mistică, de 
poezii, obiceiuri presărate cu imnuri religioase, unii 
soun că e un limbaj poetic. Textul ne spune că soarele s- 
a oprit. în original „opreşte-te”, are şi sensul de „stai 
liniştit” . Cum putea soarele să se oprească? Ce ar fi 
urmat dacă arfi stat liniştit?

Newton a demonstrat că pământul ar putea fi 
incetitnit fără ca locuitorii lui să simtă un şoc. Herodot, 
istoricul grec, trăitor înaintea lui Hristos cu 480 de ani, 
ne spune că preoţii egipteni, i-au arata o desriere a unei 
zile lungi. Scrierile vechi chineze vorbesc de o zi lungă 
în timpul domniei împăratului Yeo, care a fost 
contemporan cu losua. Amiralul Palmer (sec.20) a 
descoperit în Mexico un document care, spune că 
soarele s-a oprit pentru o zi, în anul „celor 7 iepuri”, care 
corespunde cu anul în care losua a cucerit Canaanul. 
lată deci că, vechile scrieri ale egiptenilor, grecilor, 
chinezilor, mexicanilor şi evreilor, vorbesc despre o zi 
lungă. Alta, este confirmarea matematică.

Astronomii, au cercetat să vadă dacă a fost 
acea zi despre care se vorbeşte în Cartea losua. Astfel 
prof. american Totten, a luat echinocţiile, eclipsele, 
tranzitele şi mergând cu calculele de la prezent, înapoi 
la solstiţiu! de iarnă a zilei lui losua, a găsit ca acţiunea 
s-a petrecut într-o zi de miercuri, iar calculând invers de 
la creaţie spre losua, acţiunea a căzut în zi de marţi. El a 
demonstrat că, în istoria lumii, a fost introdusă o zi, care 
nu este alta, decât ziua dublă a lui losua.

Cercetătorul W. Maunders de la observatorul 
regal Greenwich, prin calcule a stabilit nu numai dată, ci 
şi timpul zilei când fenomenul a avut loc. Domnul Harold 
Hill, preşedintele companiei Curtis Engine din 
Baltimore, şi consultant în programul spaţial publica:

„cred că unul dintre cele mai uimitoare lucruri 
pe cale le are Dumnezeu pentru noi azi s-a petrecut 
recent cu astronauţii.” Ei controlează cum va fi poziţia 
soarelui, a lunii a poziţiei planetelot în spaţiu peste o 
sută de ani. Noi trebuie să cunoaştem aceste ca să nu 
lasaam un satelit să se lovească de ceva şi astfel să fie 
scos din orbită. Noi trebuie să fixăm orbita în funcţie de 
poziţia satelitului şi de poziţia planetelor. Cu ajutorul 
calculatorului electonic, s-au măsurat veacurile înainte 
şi înapoi. Deodată s-au oprit. Calculatorul da un semnal 
roşu, ceea ce însemna că este o greşeală, ori la 
informaţiile introduse în el ori la rezultatele comparate 
cu standardele. Şeful operaţiilor găseşte o zi lipsa în 
scurgerea vremii. Tăcere. Din grup unul religios a zis: 
pe când eram la Şcoala Duminicala, ni s-a spus despre f 
o oprire a soarelui. Au adus o Biblie şi la cap. 10.12-14 I 
au citit textul. Au mers cu calculatorul la vremea arătata 
şi au găsit-o. Timpul scurs pe vremea lui losua era de 23 j
de ore şi 20 minute. Biblia spune .... aproape o zî î
întreagă”. Trebuiau găsite 40 minute. Cel cu Şcoala 
Duminicala, îşi aduce aminte că profesorul, preotul sau 
păstorul, le-a zis că tot în Biblie, se afirmă că „soarele a 
mers înapoi.” Desigur că, l-au crezut bolnav, că şi-a ie ş it ; 
din minţi. Luând însă Sfânta Scriptură au găsit la 2 Regi ? 
20.8 -11 „Şi Domnul a dat cu 10 trepte înapoi umbra din i 
locul în care se pogorâse, pe cadranul soarelui lui Ahaz” 
(20.11). 10 trepte, sunt exact 40 de minute. 23 de ore şi j
20 de minute din losua, cu 40 de minute din 2 regi, fac ţ 
ziua lipsa întreagă. Cosmonauţii, au trebuit să scrie în j 
jurnal, ziua lipsa. Calculatoarele electonice adeveresc j 
Biblia, lată deci că, într-un veac al necredinţei, j 
Dumnezeu pe cale de ştiinţă, îşi demonstrează j 
adevărul Cuvântului Sau. Minunate pot să fie căile j 
Domnului! lată deci că Sfânta Scriptură, din Izvorul f 
Revelaţiei, ne oferă încă o dată acest superb dialog al f 
filosofiei cu religia şi ştiinţă. Decoperirea acelei zile, | 
despre care în losua se spune „şi n-a fost o zi ca aceea", Ş 
ne face să înţelegem şi demonstrează cum se l 
întâlneşte gândirea şi cunoaşterea şi credinţa pentru că ! 
„Frica de Dumnezeu este începutul ştiinţei” (Pilde 1.7). j

Prof. Sandu AI. Raţiu
î

 ̂ JPsleHc

O initiativă a învăţătorilor măiereni înt t
perioada interbelică

La data de 20 aprilie 1921 a fost 
înfiinţată în comuna Maieru Cooperativa 
„Furnica” condusă de învăţătorii comunei. 
Cu ocazia bilanţului încheiat la 31 
decembrie 1922 a rezultat un venit net de 
65.120 lei şi 92 bani. Aceste frumoase 
rezultate s-au datorat numai printr-o „muncă 
încărcată şi idealistă”, luându-sa acest 
exemplu şi de alte sate „s-ar fi putut 
ajunge acest spor” şi se constată cu „durere 
că în câte sate româneşti din acest judeţ 
ajunge venitul net al comerţului în alte mâini,’ 
căci numai bine nu ne vreau”. Tot în această 
comună s-a înfiinţat în anul 1922 şi o bancă 
populară numită „Ineul” cu un capital de 
40.000 lei. Aceasta era un îndemn şi pentru 
alte comune şi „luminători ai poporului".

Cooperativa a fost supusă unui control 
din 19 până în 25 februarie 1923 de domnul 
Pârvan Stelian, controlor al Centralei 
Cooperativelor din Bucureşti. Toate au fost 
în „bună regulă”. Preşedintele Cooperativei 
„Furnica” a fost Ioan Barna, iar consiiier- 
contabil Silviu Coruţiu. Membrii Consiliului 
de administraţie au fost: Demetriu Boşca, 
Constantin Partene, Ignat Pop Buia, 
Nechita Sidor, Andrei Istrate, Romulus 
Hangea şi Alexandru Mureşan. Consiliul de 
cenzori era compus din Vincenţiu ilieşiu, 
Mihail Găluşcă şi Teodor Avram.

(Articol descoperit de Alexandru 
Dărăban în „Gazeta Bistriţii”, 1923)



CUIBUL VISURILOR Anul XVI, nr. 4 (98 ), Iulie 2011 Pag. 9

isj&âgtafau sc.niiMe.niaLe.___________________________________________________________________________

Iubiri din Bucovina tinereţilor mele
Mai întâi am iubit o stea. Asta se întâmpla cu mulţi ani 

în urmă. în nopţile răcoroase şi înmiresmate de vară ne 
făceam lungi declaraţii fierbinţi şi, cu toate că distanţa 
dintre noi era enormă, dialogul era mediat de greieri. 
Clipitul ei straniu şi prietenesc făcea ca dragostea mea 
terestră să capete amplitudinea marilor aştri. Şi, lucru 
ciudat: era atât de mică, încât, atunci când o ridicam în 
palmă spre a-mi apropia buzele de ea, se rătăcea 
hoţeşte printre suratele ei care, de fiecare dată, se 
amuzau copios de nedumerirea mea. Ca la un semn, 
toate sclipeau intens mărindu-şi strălucirea! Probabil aşa 
se amuză stelele. Povestea asta s-a repetat seară de 
seară până când, într-o zi ( ziua sufeream nespus de 
mult pentru că numai ea mă putea vedea) vanitatea mea 
s-a răzvrătit. A urmat prima noapte în care greierii s-au 
culcat supăraţi. De atunci ea îmi trimite câteodată, printr- 
o rază unduitoare un zâmbet cald, iar eu leg de aceeaşi 
rază-poştaş câteva flori sălbatice de câmp între care 
ascund un greiere. Se întâmplă uneori să-mi facă o mare 
bucurieiîn curcubeul unor zile de vară, după ploaie, 
introduce culori aidoma celor pe care le au florile trimise 
de mine. Deşi nu o văd, o bănuiesc ascunsă în fuiorul 
policrom al curcubeului desenat pe azurul nemărginirii.

Apoi am iubit un şarpe sau mai bine zis o şerpoaică. 
Cum am ajuns să mă apropii de fiinţa asta rece nu am 
înţeles niciodată. Un lucru este cert: iubirea mea a fost 
atât de fierbinte încât reptila, la un moment dat, s-a 
încălzit pâna la sufocare! îmbinarea asta neobişnuită 
între dogoarea sentimentului meu şi frigul ei predestinat, 
mă face să cred că dragostea, în cele din urmă,este doar 
o suavă autosugestie, în care ambii parteneri se 
complac. în nopţile lungi şi geroase de iarnă străbăteam 
un drum anevoios prin pădure pâna la locul unde ea, 
şerpoaica, hiberna. Odată ajuns, mi se înfăşură alene şi 
cu graţie în jurul grumazului. Căldura trupului meu o 
înviora, îi reanima simţurile ei de fiară. Nu de puţine ori 
îmi era şi frică pentru că înlănţuirea ei mă sufoca, 
împiedicându-mă să respir! Atunci o mângâiam prelung, 
cu blândeţe şi numai aşa mă eliberam din pasionata ei 
îmbrăţişare care, de altfel, nu avea nimic erotic. Era 
preludiul, mereu acelaşi, plimbării prin pădurea înlemnită 
de ger spre casa mea.

Cabana de lemn ne primea cu căldura invăluitoare a 
lemnului de brad. Motanul meu negru se cuibărea într-un 
fotolui, făcându-se colac, cum numai mâţele ştiu s-o 
facă. Devenea brusc şi suspect dezinteresat de ceea ce

se întâmplă în jurul său, deşi, totdeauna l-am suspectat 
că trage cu ochiul. Şerpoaica se unduia delirant de 
graţios pe blana de vulpe din faţa bibliotecii. Era locul ei 
preferat. De acolo îmi arunca, din timp în timp, priviri 
scurte, din ochii ei tulburători, cu pupila verticală, care îmi 
străbateau trupul ca un fulger. De cele mai multe ori eu îi 
citeam cu glas domol poveşti din 1001 de nopţi. Uneori 
îmi făcea impresia că nu mă ascultă, preferând să-şi 
aranjeze inelele cu o cochetărie alarmantă ce prevestea 
mai degrabă un atac.

Apoi urmau, şi asta de fiecare dată, scene de dragoste 
demenţiale pe care mi-e greu să le descriu. Era mai 
degraba o luptă exacerbată, dar sublimă, între două 
fiinţe care, având anatomii diferite, încercau să atingă 
curcubeul. în cele din urmă -finalul nici nu putea fi altul- 
totul se termina cu o stare infinită de euforie. Euforia 
epuizării sau poate a împlinirii. Cumplită reptilă!

Clipele acestea se scurgeau revoltător de 
repede şi, totuşi, de fiecare dată, îmi lăsau un gust amar 
în suflet. O fi şi motivul pentru care dragostea noastră a 
ţinutatât de puţin...

Sorin Trelea, cercetător ştiinţific, laşi

/ V a l t i r a  ___________________________________________________________________________________________________

Vara unui moş voiajor (!)
Semne de punctuaţie  o rn itho log ică

Printre lucrări, la spart buturugi, la plantat prunii şi 
făcut alte nebunii, un punct cântăreţ, codroşul din 
grădină, câteva virgule galbene, de cănăraşi Serinus pe 
o sârmă, semne de exclamare, codale la codobaturi pe 
acoperişuri, dialoguri nazale de capîntortură pe costişă, 
cârlige de întrebare pentru lăstuni, pe cerul de cerneală 
diluată, puncte, puncte verzi, fain aliniate pe mlădiţele de 
vişin, ca o suspensie de ascultare la un cântecel pierdut 
de cuc; prin urzicile străluminate lipicios se mişcă, se 
plimbă acolade verzui de şopârle cârne, mă joc c-un 
bărbătuş Lacerta, îmbrăcat în solzi de malahit, pe coaja 
unei răchiţi lovită de moartea putregaiului; prin văzduhul 
lucios aplaudă-n apostrof, câţiva fluturi codiţa-rândunicii. 
La portiţă, două coţoflele, ca două mori stricate, fără 
ocupaţie, turuie-vuruie, fără nici un semn de punctuaţie! 
Secvenţe de Mai

Aceleaşi păsărele mărunte ca ridurile de pe frunte 
plus un cuc ş-o pitulice fluierătoare! Paime de vânt 
răcoros! Flori subţirele, clătinate, petale străvezii: păştiţe, 
păpădii, măcriş iepuresc, părăluţe veşnice perenis, 
frăguţe, veronici, urzicuţe, usturoiţă, rostopască, trăistuţe 
de păstor, trifoişte, coronişte galbenă, măzăriche roşie, 
morcoveţi, călcâie de broaşte, ciuboţele de cuc. De 
mâine la şcoală mă cam duc! Socul ciuntit din grădină 
înalţă drept spre stele, buchete de frunze cărnoase, 
mălinul aşteaptă timid, îngenuncheat de frig, o 
mângâiere solară, lalele multicolorate, tremurate, iar pe 
dâmbul din Poderei, flăcări albe de pruni, meri şi peri, 
ning petale albe, amestecate cu firimituri de fulgi făinoşi 
trimişi de Vântoasa-Bucătăreasă dinspre Nordul cel Rece 
şi întunecat! O bucăţică din Nordul Inimii îngheaţă încet, 
încet, în păcat!

Ornithologie eminesciană

Cu mâine zilele-ţî adaogi... cu...
...Pitulici fluierătoare, grauri rătăciţi, lăstuni răciţi de 

frigul maialului, în rest populaţii zburătoare rezistente 
(codorobaturi, codroşi, presuri, sticleţi, cinteze, mierle, 
cocoşari), năvală de bondari la urzicuţe albe şi păpădii, 
sticleţi eleganţi, cântăreţi, pe crengi de păr înflorit, în 
bătrânul păr, care, tu crezi că nu mai poate, dar, care, în 
realitate, în nespusa Domnului Bunătate, din neştiute 
seve, s-a învelit în flori albe; pe alte crenguţe, de măr, 
buburuzi de flori roşii...

Cu ieri viaţa ta o scazi...

... care seamănă uimitor de bine, cu năsturaşii din 
faţă de la bluziţa Ioanei... alb-trandafiriu!

Şi ai cu toate astea-n faţă...
...Verde cafeniu, câmpul, dealul, verdiuc pe la poala 

pădurii, verde exploziv acolo, unde glia e mai grasă, pe 
lângă apa şiuroiului, care îngraşă rădăcinile şi face un 
lărgişor covor verde-mătăsos, uşor curgător, care 
însoţeşte de la deal la vale, firul de izvor.

De-a pururi ziua cea de azi...
...Pe pânza catifeloasă, care se împrieteneşte cu 

malul pârâiaşului şi pe care se pictează, dorinuţe 
galbene, călcâie portocalii, măzărichi sângerii, covoare, 
taburete, plăpumioare, ori alte aşternuturi de muşchi 
pentru făcut dragoste, ori stat pe gânduri, alcătuite din 
vegetale necunoscute, neobişnuite, neatinse, nemirosite, 
nepipăite, neaşteptate, negândite. Cântec greieresc, 
matinal şi vesperal de cintezoi, urcat în crengi de măr, la 
vreo optzăci de centimetri de nasul meu! Criiiit, criiit, 
griiit, griiit, măi, derbedeu!

H elicopteru l de păpădii
Câmpul galben s-a făcut alb, din lampioane de 

păpădii, din paraşute de puf, floricele puricioase de 
secărică, urzici albe, covoraşe de părăluţe, brazde cu 
spiculeţe de pâtlangină subţire, lanuri cu mărunţele de 
traista-ciobănelului, flori de pruni scuturate şi de măr 
suflate cu rozaliu. Pe părătarul acesta alb, fircălituri cu 
brâie galbene de picioru-cocoşului, coronişte şi sclipeţi, 
picurele albastre de vineţică Ajuga, picături ciudate de 
sângerică (Sangu'isorba minor), lacrimi violete din 
floricele de iarba Iu' Tatin şi sălvioară, apoi, de azi, au 
început să răsară fire de fliscu-cocoarei (Geranium 
pheum), creţişoâră, frăguţă. Bondari grei bâznâie 
zgomotos din bimotoare minuscule, fluturi azuriii au 
început să circule, o întreagă debandadă entomologică 
prin pajiştea gătită pentru banchete de vară. Grauri aiuriţi 
aterizează prin ierburi după groaze de insecte, gaiţe la 
sfadă, ciori la stradă, un corb ce alunga un uli hoţiş, un 
cuib de piţiguş călugăraş palustris, un ciocănitoroi maior 
ce numele pe coajă, şi-l scrie, câteva pitulici sfârâitoare 
trililuie, cocoşari câţiva, şase lăstuni puţini, fâse 
paraşutate, presuri şi cinteze pe numărate, au trecut 
vremile când păsările erau pe nenumărate.

Dau legănat, de mă stropesc pe spate, din 
cădelniţa cu apă, pe stratul de ceapă şi firişoarele de 
cureci căzute ofilit pe bulgării asprii de hlei, de strigă 
pământul:

- Mai bei, mai bei?!

Văzduhul serii se-mbracă rotund în cântec de 
greluşei şi izvoraşi Bombina, în ţipăt cald de cucuvea.

Dex:
părătar O covoraş care se pune pe perete; 
a fircăli ❖ a mâzgăli, a cotozî, a strica lucrarea altuia; 
fircălitură ❖ mâzgălitură; 
a bâznâi ❖ a bâzîi; 
cureci O varză;
hlei ❖ glod, lut, pământ galbân; 
greluş ❖ greier;

Colonia Lăstunică
De parcă ar fi ştiut, de parcă ar fi vrut, luni au apărut 

primii sfrâncioci; doi bărbătuşi roşcaţi, piraţi întârzâiaţi, în 
livada brigadirului, spre aripa veche a şcolii. Dinspre 
faţadă, spre răsăritul la care se uită bustul lui Iustin, 
dincolo de Someş, am zărit grangurul. Lăstunii au găsit 
în râpă material pentru casa lor de lut şi zidesc 
nebuneşte, cu coada uşor înfurcată proptită în perete, 
cărămizi rotunde peste buline ronde într-un căuş 
adăpostit sub unghiul din acoperişul primăriei. Dar şi alte 
case cu suflete înalte se mândresc cu asemănătoare 
cuiburi; pe Valea Caselor, la Ionică Buia, două perechi 
lucrează c-un zel de oţel, la Sandu Pârlea, deasupra 
terasei de la etaj e val mare, mortarul moale nu se prinde 
de peretele neted de rigips, de nu înţelege nimnic aviaţia 
zburătoare, la tanti Lena e singurătate şi renovare, la 
streaşina învăţătoarei Ioana se vede sub streaşină o 
jumătate de ceşcuţă, la casa de lângă podul care ţine 
drumul de fier, patru locuinţe se usucă la soare; după 
cum văd că mişcă zidarii, cred că şi pe Purcioaia se 
ridică un cartier estival, iar pe Anieş, sunt bătrân de nu 
mai ţin minte, dar ştiu că la casa Vranău, cea placată cu 
ceramică, era un rând cu vreo douăzeci de apartamente 
sub draniţă, mai încolo, peste drum de şcoala veche, 
unde un dascăl a tras chiulul şi copii de-o ureche, erau 
încă vreo zece căniţe de tină şi trei de rândunică, iar mai 
sus, la cabana lui Teo, la valea Secii, puii de lăstun mi se 
uitau în halba mică, acu' nimică! La llua-Mică, unde-o 
călcat trenu' o furnică, un brâu de garsoniere 
îmbrăţişează strâns turnul bisericii! Colonia Lăstunică, de 
vreo cinzeci de locuinţe este tolerantă. Orice credinţă 
este înaltă când este vorba să-ţi creşti puii, pe care să-i 
treci peste lumea cealaltă, pe undeva, prin Africa! 
Desculţ prin danţuri de ierburi

Danţuri albe de păpădii despuiate de ploaie, jocuri 
aeriene de puf prin văzduh, balerine albe care se 
destrăbălează şi dansează, aşa, fară nimic pe ele, par flori de 
colţ, iar printre ele, stele din picături de apă, calc desculţ prin 
iarbă, mă spăl de păcate, mă gâdilă la talpă, mă doare la nalbă, 
mersul aiesta mă înalţă. Pajiştea e răcoroasă, uşor dureroasă, 
când înţeapă, poteca însă, e uimitor de caldă, ca un perete lutos 
de cuptor, când mă lipeam de el, în copilăraie aşteptând colacul 
scos pe lopata de lemn fumegătoare, iar pe strepţele aflate sub 
umbra merilor înfofoliţi de frunze, drumul îmi iese printre 
degete, e rece şi alunecos, lipicios, mi se pare că mă afund într- 
o groapă, tot mai jos, la doctorul Luth, cel care vindecă tot, în 
spatele bisericii!

Despre lăstuni, pot să zbor, e mai uşor decât să scriu şi să 
şterg la nesfârşit înnegrite file. La coborâre, nu-mi ies din fire, 
fără şenile, aproape că zbor, sunt Ares, am între degetele de la 
piciorul drept un fir de trifoi, iar pe tendonul stâng, măi, Ahile, 
o frunză de brustur s-a lipit, fără de ştire, de mine!
Dex:
strepţe =  trepte, scări; 
doctorul Luth = groparul.

învăţător Ilie Hoza
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Antroponimie măiereană - continuare din numărul anterior

E LE M E N T E  L IN G V IS T IC E  ŞI M IT O L O G IC E  
C A R PA T IC -V E D IC E  CO NSERVATE ÎN  
S U B M A TR IC E A  H ID R O -O R O -TO PO - 
A N T R O P O -L IN G V IS T IC Ă  H A B IT U A L A  
M Ă IE R E A N Ă

Glose şi prolegomene la “ Dacia preistorică” 
a lui N icolae D E N S U Ş IA N U  (1913)
(PR O IE C TU L  C Ă R Ţ II C AR PA TIC E  PE LASG O -V E D IC E )

(46) SU C I are înţeles direct în vedo-sanscrită, deoarece 
SU C I (sanscr.) =  PU R  în sens divin/sfânt/sacru. Acest 
tandem de cuvinte arhaice romaneşti îl aflăm în munţii 
LĂPU ŞU LU 1 prin doua hidronime: râul SU CIU  (aflat Lăpuş) 
şi afluentul aceluiaşi râu Lapus PURu, venind de pe partea 
opusă, nu departe de confluenţa SUCI-ului cu Lăpuş-ul, Pe râul 
SU CIU  se află două toponime SUCIU , unul de Sus, celălalt de 
Jos. în zonă, arheologii au scos la lumină civilizaţia SU C IU  
(din per.bronzului mijlociu - sec.15-14 î.e.n), aici 
conservându-ni-se E L E M E N T E  DE D IC Ţ IO N A R  
PE L E S G O -V E D O  R O M Â N : SUC I =  PUR. Despre SUC! 
mai putem pomeni în SU C ID AV A  =  C ETATE A CELO R  PURI 
(întru credinţa), ca şi în SUCE/SUCI - AVA  =  M U LŢ IM E  DE 
O A M E N I PU RI ( întru credinţa). DESPRE PU R (deja 
traducându-1 pe pelasgo-vedicul SUCI), putem vorbi hidro- 
oronimic în partea SE a Munţilor
SU REAN/ŞUREAN/ŞURIAN/SURYA/SOARELUI, în partea 
lor NE având, din nou E LE M E N TE  DE D IC Ţ IO N A R  
PE LASG O  - VE D O  R O M ÂN E S C  prin perechea de cuvinte 
L O M A N  = PLES (O M  C H E L)! Cei care se gândesc Ia meseria 
de SUCI, nu greşesc deoarece în străvechimea ei, confecţionrea 
cojoacelor şi a peptarelor era o artă ce se transmitea numai 
celor aleşi şi doveditori că nu trădau sacralitatea ce trebuia 
înregistrată ornamental (Soare, Luna, numerologie, Pomul 
V IE Ţ II, rituri solare, lunare, agrare, pastorale, astrologie, 
astronomie, dialog Cer - Pământ, arhitectură, scriere secretă 
etc), pe fiecare exemplar confecţionat şi înzestrat cu ocrotire 
magică. De aceea, SUCI =  PUR, întru C R E D IN Ţ Ă  şi 
pricepere!!!
(47) Ş U C IO A IA , prin S U C IO A IA , vezi SUCI!
(48) ŞÂ N D ILAR U / Ş IN D IL A R IU , vezi hidronimul Valea 
ŞÂ N D iLA R U LU I/  Ş IN D R ILE R U LU I, în D O C U M E N TA R E A  
ISTO R IC O  - L IN G V IS T IC A  a SmM!
(49) T A M A Ş , antroponim şi poreclă cu corespondent vedo- 
sanscrit T Â M A S /T A M A  ca Zeul arhaic vedic personificare 
divină a ÎN TU N E R IC U LU I/  REPAUSULUI/ 
IN A C T IV IT Ă Ţ II/  S T A T IC IT Ă Ţ II STR U C TU R II, unul din cei 
7 fii ai lui D Â K Ş A  (C el Capabil; D Â K Ş A  (sanscr.) =  FORŢĂ/ 
RAŢIU NE/ C A PA C ITA TE ) - Zeul Forţei Divine de Creaţie.Cei 
7 fii ai lui D A K Ş A  erau: K R O D H A , = M Â N IA , T Â M A S  = 
ÎN TU N E R IC U L , D A M A  =  S T Ă P Â N IR E A  DE SINE, A C V A  = 
C A L U L , A N G IR A S  =  ÎN ŢE LE PC IU N E A , V IK R IT A  = 
B O A L A  şi K A R D A M A  = M U R D Ă R IA . Vom remarca 
arhaicitatea limbii române din SmM, şi prin K R O D H A  = 
M Â N IA , la M aieru omului mânios (cazul unei stări 
îndelungate) i se spune, arhaic, om crud!Cum D A K S A  este 
Părintele lui T Â M A S /TA M A , vom  analiza vedic răd.vb.sanscr. 
D A K Ş  =  "a fi capabil, a fi puternic, a acţiona rapid, a fi de 
nădejde, a se face capabil, a-l face (pe altul capabil, a se face 
puternic, a-l face (pe altul) puternic, a fi util, a creşte, a spori, a 
merge repede)” . Nu se ppate să nu remarcăm calităţi acţionale 
desemnate asupra/prin/pentru rădăcină arhaica D AK !Prin  
răd.vb. T A M  = "a fi înfricat, a fi obosit, a leşina, a se sufoca, a 
se înnăbuşi, a fi istovit, a pieri, a fi perplex sau paralizat; a-şi 
opri respiraţia, a deveni nemişcat sau ţeapăn; (cauz.) a sufoca, a 
opri răsuflarea", ne vom  convinge de ÎN TU N E C A TE LE  calităţi 
TA M A S -ice  generând verbe vedo-sanscrite de o bogăţie

lingvistică inegalabilă. Iată-1, aşadar, pe T Ă M A Ş  = 
ÎN TU N E C A TU L . Vedicitatea carpatică a lui TAM Â/TAM AŞ  
poate fi demonstrată oronimic în Muncii C A R PA Ţ I, foarte 
aproape de SmM, pe D E A L U R IL E  N Ă S Ă U D U L U I, prin 
D I.TĂ M A Ş (1018m) însemnat, pe unele hărţi,
D I.TĂM ÂIEŞ, situat la N de top. FE LD R U . A  2-a denumire 
sacralizează/sfinteşte tămâia, introducând-o în familia 
lingvistică a Zeului vedic TA M A /TÂ M A S , ca element cultic 
structural/inertial. VED1SM UL C A R PA TIC  cel mai pregnant 
TA M A S IC  se află în C A R P A Ţ II M E R ID IO N A L I, între Munţii 
Făgăraş la Vest, Munţii Piatra Crai la EST, Ţara Bârsei la Nord 
şi Munţii Iezer-Păpuşa la S-SV, ca M U N TE LE  T Ă M A Ş U  
M AR E , cu: V f. T A M A Ş U  Mare (J 735m), Capul 
T Ă M Ş U L U If 1507m], (v f.) T Ă M A Ş E L ( 1644m )/TÂM AŞU 
M IC , muntele T Ă M A Ş E L  (1347m - 1402m), stâna T Ă M Ă Ş E L , 
stâna T Ă M A Ş , Curmătura T Ă M Ş U L U I ( 1482m), (V f )  
C IO C Ă N E A  (1658m), respectiv hidronimul B Â R S A  
T Ă M A Ş U L U I (T A M A Ş , nu T Ă M A Ş !).
(50) T R A N C A  se poate încerca vedo-sanscritic prin răd.vb. 
TR A N K .-TR A N K H  =  "a merge, a se duce", cum la fel şi 
răd.vb. T R IN K H , rezultând CEL DUS/ CEL PLECAT/
DUSUL/ PLECATU L.
(51) TU N SU . niam trăitor pe B U T IA N A  PÂ R C IO II, despre 
care Bătrânul D O N IZ Ă  ŢO N C A N /C IO N C A N  (din 
niam u'HRINCĂ), supranumit "O M U ' CU  D O U A  M IN Ţ " ,  stins 
în anii '75 ai sec.20 la vârsta de 93 de ani, povestea că se trage 
din M A R A M U R E Ş , unde capu' de familie, fiind greşitor, în 
obştea căreia îi aparţinea, a fost pedepsit de dacicul SFAT A L  
B Ă T R Â N IL O R  CU T Ă IE R E A  PLE TE LO R  DAC ICE , ce se 
mai păstrau în M A R A M U R E Ş U L  D A C IL O R  L IBER I şi-n 
secolul 20. Aşa, TU N SU ', de ruşine, a emigrat în M A IER U , 
trecând peste munţii R O D N A , stabilindu-se prin căsătorie în 
B U T IA N A  (cea cu densitatea cea mai mare de porecle/polecre 
din întreaga SmM, având în vedere suprafaţa si numărul de 
familii ((Ştiopu, Popăs, Fătu, PRU PA, Negoţ, Vlădică, Bucea, 
Păcalea, Tunsu, Pocaitu', Isac, Mutu'Le Anchilini etc)). Dacă ne 
facem că nu ştim ce înseamnă TUNS/TUNSU, atunci vom  afla 
vedo-sanscritic prin răd.vb. T U N  =  < " a încovoia, a îndoi, a 
curba, a învinge” >. Iată ce făcut D A C IC U L  SFAT A L  
B Ă T R Â N IL O R  D IN  S Ă P Â N Ţ A  M A R A M U R E Ş U LU I, 
pedepsindu-1 pe acel nevoit, apoi, să emigreze şi, ca 
TUNS/ÎNCOVOIAT/ ÎNDOIT/ CURBAT/ ÎN V IN S , să pună 
bazele niamului TUNS-ului di pie B U T IA N A  PÂR C IO II.
(52) T U R C U  şi T U R C A  (celebrul obicei al C A PR E I din 
sărbătorile de iama) n-au nici o legătură cu otomanii (care 
niciodată n-au putut călca în A R D E A L !). Este ceea ce vom  afla 
dacă apelam la răd.vb.vedo sanscrită T U R  =  < " a iuţi, a grăbi, a 
accelera"> încât T U R C A  urmărită în jocul ei este 
IU ŢITĂ/G RAB ITĂ/
A C C E LE R A TĂ  (în limbaj ştiinţific), iar T U R C m jR C U  
devine CEL IUTE/CEL G R Ă B IT ! Nu ar trebui să se numească 
TU RC  cel ce stând ascuns sub veşmintele/poalele TU R C II o 
face să prindă viaţă IU ŢIN D -O /G RĂB IND - 
O/ACCELERÂND -O ???!!! Până şi expresia < "E  ca un TU RC ! 
Nu te poţi înţelege cu e l">  are aceeaşi provenienţă din 
JOCU’TU R C Il, discuţia cu mântuitorul/ 
purtătorul T U R C II fiind tabu, spre a se îndeplini magia 
ritualului!
(53) Ţ U R C A , vezi T U R C A !
(54) U R D Ă  (ca şi Valea URZI/URZÎ; de fapt, Valea U R D Z I!) 
se desferecă vedo-sanscrit prin răd.vb.URD =  "a se bucura, a fi 
vesel, a se juca, a măsura; bucuros, vesel", fumizându-ne CEL 
BUCUROS/VESEL/VOIOS. Mai putem lua în calcul pentru 
Valea URZ1/URDZI, planta U STU RO I S Ă LB A T IC  - LE U R D A  
dacică, menţionată în L IS TA  LU I D IOSCORIDE, având în 
vedere că în spaţiul bârgăuan al localităţii R O D N A  este 
menţionat părăul LEU RD EI ("M onografia comunei R O D N A "), 
Liviu Păiuş,2003), cu măiereana Vale a U R ZI aflându-se prin 
apropiere. Căderea prefixului "L E " din LE U R D A  este una de

T & a b i H L m a n a

ROMANELE LUI REBREANU
ADAM Şl EVA - continuare
Rebreanu n-a avut curajul să vorbească mult despre el însuşi, cu atât mai puţin despre cărţile sale. în ceea 

ce priveşte romanul Adam şi Eva, considerat de autor ca preferat, într-un interviu din Rampa, XVI, nr. 4182,25 dec. 
1931, pag. 9, sub titlul generic: Un sfert de oră cu scriitorii, asistăm la următorul dialog:

„-Dar, d-le Rebreanu, îmi permiteţi o întrebare, pe care dintre cărţile dv. o priviţi ca pe cea mai bună?
D-l Rebreanu zâmbeşte îngăduitor parcă: -Am... desigur, cea care va veni.
-Atunci care dintre cărţile dv. e cea mai iubită?
-Adam şi Eva. Acolo trec peste viaţa de toate zilele, zugrăvesc chipul de-a ne dezlega de trup, e o 

zbuciumare sufletească pe care am trăit-o intens şi care mi-e apropiată...
Dar, iată, ca să vorbeşti despre o carte iubită, e ca şi cum ai povesti cuiva de-o femie pe care ai ţinut-o în 

braţe altcândva, e necavaleresc.’ (L. Rebreanu, Opere, ediţie critică de Niculae Gheran, voi. 10, pag. 144).
Această afirmaţie este subliniata încă o dată, câţiva ani mai târziu, într-un interviu apărut în Facla, XV, nr 

1452,28 nov. 1937, pag. 2, sub semnătura lui C. Panaitescu, unde Rebreanu îşi întăreşte această preferinţă, ba chiar 
îşi exprimă intenţia de a relua romanul: „Adam şi Eva - e singura carte pe care o am aproape de sufletul meu şi dacă 
aş avea timp aş reface-o" şi tot în această idee, mai târziu, autorul mărturiseşte că: j\m  încercat să reiau Adam şi 
Eva al cărui subiect îmi p/ace foarte mult. Mi-a fost imposibil. în privinţa asta Mihalache Dragomirescu avea dreptate: 
opera literară este un corp psihofizic cu o viaţă independentă. Dacă romanul ar fi fost refăcut, el ar fi fost tot povestea 
unui om care, după ce trăieşte o viaţă întreagă, descoperă femeia care îi e sortită, şi atunci, tot eşafodajul vieţii de 
până atunci e dărâmat. (Jurnal 2, pag, 481).

Interesantă pare construcţia romanului: personajul principal, Toma Novac, tânăr profesor de filozofie la 
universitate, care se iubeşte cu o femeie de şapte ori, în şapte vieţi diferite, găzduieşte a şaptea şi ultima întrupare a 
sufletului în căutarea perechii ideale. Existenţele lui interioare sunt rememorate în capitole diferite publicate separat 
în 1936 (BPT) şi un capitol la Milano în 1929 - episodul cu Roma antică.

evoluţie, ca şi înlocuirea lui DZ cu D, apoi cu Z. Şi în cazul 
poreclei U RD Ă, a putut avea loc o evoluţie lingvistică de la 
LE U R D Ă .În  perimetrul moşiilor măierene, LE U R D Ă  creştea 
spontan în Ţ U R A N Ă  (pe locurile lu 'M O R G ÂN  şi M E C IU ), cei 
din SmM numind-o A I  D IE CÂM P, prin anii '60 ai sec.20, când 
o mai recolta pentru Z A M Ă  unu' di-a lu' A M E R IC A N U ' 
(umblat prin USA/SUA, înainte de al 2-lea război mondial). _ 
Totuşi, cei din SmM nu aveau ştiinţa cuvântului LE U R D A ? în 
cazul că porecla U R D Ă  are provenienţa păstorească, de la 
produsul lactat numit U R D Ă, cine-i cunoaşte tehnologia de 
obţinere, şi cine-i cunoaşte gustul când U R D A  este proaspătă, 
spre a o spiritualiza, va trebui să recitească sensurile răd.vb. 
vedo-sanscrite URD, hotărându-se, imediat pentru atributele 
sintetizate şijtentru produsul oieresc vizat.
(55) V Ă N T A U / V A N T Ă U  = V Â N T / V Â N T + Ă U  este pregătit 
pentru abordare vedo-sanscrită, daca apelăm la răd.vb. V A N T  = 
" a divide, a împărţi; a despărţi, a separa, a distribui", rezultând 
C EL CE ÎMPARTE/DESPARTE/SEPARĂ/DIVIDE/ 
D ISTR IBU IE . Că era aşa, pârcioienii care aveau/ creşteau oi 
(isipenii, zdrobăienii, vănătuanii, giuncănenii, prupanii, cucenii, 
ciucălauanii, ciorcienii, bărtenii etc, toţi acei ce-şi dădeau oile 
în paza păcurariului A G U S T IN  a Iu' V Ă N T Ă U  (mai Ia capătul 
vieţii B AC I R E N U M IT  ((cu  îndoita-i C U Ş M A  pe creştet 
semănând izbitor cu M A R E LE  REGE D E C E B A L !)), toamna, 
prin anii'60 ai sec.20, la întoarcerea B O TE IU LU I din munte 
împreuna cu păcurariu' A G U S T IN , aveau o zi petrecută în 
G R Ă D IN A  LU ' B A IO C H IM  V Â N T Ă U , împreuna cu O ILE  şi 
C U  P Ă C U R A R IU 'L O R ! în acea zi, fiecare proprietar de oi, cu 
oile încredinţate în primăvară păcurariului A G U S T IN , discută 
cu păcurariu' şi hotărau împreună câte OI îi datorează pentru 
îngrijirea oilor peste primăvară-vară-toamnă, adică ce 
S IM BRIE  i se datorează, socotită după numărul oilor 
încredinţate, eventual si al celor lipsă (cauze diverse: lup, urs, 
boală, cădere în prăpăstii, furt, etc.). A co lo  în grădina lu' BA  
IO CH IM  V Ă N T Ă U  (tatăl Iu 'A G U S T IN ), păcurarul A G U S T IN  
ÎM PĂR ŢE A/D E SPĂR ŢE A/SEPAR A/D IV ID EA 'D ISTR IB U IA  
B O TE IU L  DE OI, D U PĂ  PR O PR IE TA R U L fiecărui grap de oi 
încredinţat în primăvară. Urma ca să-şi negocieze S Â M B R IA  
cuvenită, ordinea negocierilor fiind apriori stabilită de numărul 
descrescător, cu plecare de la proprietarul cu cel mai mare 
număr. După negocierea cu proprietarul dintâi, cu bătutul 
palmei-semn de înţelegere, din grupul lui de oi, păcurarul 
A G U S T IN  SEPARA/D ESPĂRŢEA DE G RU P cele câteva oi 
simbrie, alese pe sprânceană, trecându-le în 
S TA O R U 'S Â M B R IE l ( un fel de grădinuţă în grădină). Apoi, 
altă SEPARARE/DESPĂRŢIRE a oilor de sâmbrie de la 
proprietarul al doilea, cel dintâi părăsind G R Ă D IN A  
ÎM PĂR ŢIR II/
D ESPĂRŢIR II/SE PAR ĂR IIT îrVTZĂR II/D ISTR IB U IR II = 
G R Ă D IN A  LU ' V -Ă -N -T-Ă -U H ! Bătrânul IO CH IM  a 
lu 'V Ă N T Ă U  (care s-a stins, cu o bătrâneţe foarte grea, sub 90 
de ani), în anii studenţiei noastre clujene (1965 - 1970), ne 
spunea că, acolo, în spatele gajdurilor sale, pe grădina ce duce 
până pe C O A S T A  lu' Zdrobău şi până pe C O A S TA  lu'Sfărăilă, 
de cand se ştie, toamna, după ce se mai tăcea pe hotarul satului 
"laptile acru die oaie, să diespărţău oile din BOTEIE, fiecare 
ducân'u-şi-le acasă pintu iama". Aşa, a apucat, iar când feciorul 
A G U S T IN  s-a făcut păcurari, grădina lu 'BA IO CH IM  a rămas 
să îndeplinească menirea relatată, deoarece, treptat, extinderea 
proprietăţilor cu case n-a mai permis câmpul acela liber, pentru 
văntănare/RISIPIRE/ÎMPĂRŢIRE! .

- va urma - 
Dr. V A LE R  S C R ID O N E S I-C A L IN

Soluţiile etimologice, interpretările şi trimiterile la 
mitologia vedică ţin exclusiv de competenţa autorului.

Redacţia!

întrupările anterioare ale acestuia sunt diferite, din culturi diverse şi de vârste variate: 1 - un tânăr păstor 
egiptean, 2 - un nobil egiptean, 3 - un aristocrat cărturar din Mesopotamia, 4 - un nobil roman, 5 - un călugăr german, 6
- un medic francez din vremea revoluţiei.

Titlurile capitolelor poartă numele celor şapte fiinţe feminine care marchează destinul eroilor: Navamalica, 
Isit, Hamma, Servilia, Maria, Yvonne, Ileana.

Morţile cumplite ale personajelor masculine din roman sunt un triumf al fiinţei dincolo de sine. Chiar dacă 
sunt jupuiţi de vii, torturaţi şi înjunghiaţi, ghilotinaţi şi orbiţi, personajele în cauză, deşi mor, au o atitudine ce le 
detaşează de durerea morţii, fiind caractere puternice, au orizontul fiinţei dincolo de moarte. Toate acestea au 
revelaţia fericirii supreme printr-un simplu schimb de priviri.

Feiix Aderca în Mărturia unei generaţii, 1929, pag, 281-293, apreciază romanul Adam şi Eva jirin  
excelenţa senzaţional în idei şi metafizică. Efortul d-lui Rebreanu a izbutit acolo unde nu mai izbutise. Cele şapte 
nuvele din Adam şi Eva sunt, poate cele mai vii dintre nuvelele sale, iar scena jupuirii de la curtea regelui indian e -  
după umila noastră porere - tot ce a scris Rebreanu mai puternic şi mai ales, scenă abia egalată de moartea lui Ion. 
încadrarea metafizică şiteosofică a acestor pagini e încă factice".

Interferenţele culturale prezente în roman denotă documentarea scriitorului şi apoi ficţiunea. Axius, 
aristocrat roman se interferează cu Pilat din Pont, într-o călătorie în Palestina. Acesta îi relatează episodul răstignirii 
lui Isus (Jehosua). Aici, autorul creează o soţie a lui Pilat, Claudia, care crede în învierea celui răstignit, ca un semn 
premonitoriu al creştinismului. Întâlnim în Adam şi Eva şi tipologii din nuvelistică ca: Nigidius - romanul care avea o 
bibliotecă necitită, ca David Pop din Catastrofa - abonat atât la presa maghiară cât şi ia cea românească, să nu 
supere nici pe unii, nici pe alţii, iar el nu citeşte nimic.

Adam şi Eva a fost publicat de trei ori între anii 1925-1927, până în 1943 însumând şase ediţii. în funcţie de 
atâtea apariţii să vedem care a fost atitudinea criticii şi cum a fost primit romanul şi de către cititori.

Eugen Lovinescu apreciază ca onorabil rezultatul încercărilor lui Rebreanu de a se avânta în direcţia

■ continuare în pag. 11
Iacob Naroş
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POEZIA MILITANTĂ-OCTAVIAN GOGA Şl GABRIELE D'ANNUNZIO
La începutul secolului XX Europa 

Centrală şi de Est era împărţită între 3 mari 
imperii-ţarist, habsburgic şi german. Italia şi 
România se găseau într-o poziţie relativ 
asemănătoare-aveau teritorii naţionale sub 
dominaţie habsburgică, amândouă statele 
ţinteau spre unirea tuturor provinciilor într- 
un singur stat naţional. Românii aveau un 
precedent-Unirea de la 1600, provinciile 
italiene nu au fost niciodată unite înainte.

Ardealul era provincia româneasca, 
regiunea Veneto era regiunea italiană- 
a u s t r ie c i i  e rau  s tă p â n i,  cu o
precizare.... Ardealul era sub administraţie
maghiară- românii erau marginalizaţi şi 

maghiarizaţi forţat, şcolile în limba română erau puţine, “stăpânii luaţi din 
drum” ne conduceau destinele.. ..în acest climat.. .apare un “cântăreţ de lege 
nouă" şi anume OCTAVIAN GOGA!

GOGA debutează în 1905.... mai corect, se impune în peisajul
protestatar ardelenesc, după cum afirma marele istoric Nicolae lorga. Ei 
cântă amarul unui popor oropsit şi subjugat de către "pajura cu douâ capete" 
, cântă jalea unui poporfără libertate.

în peisajul literar şi gazetăresc european Goga ar putea avea, pe alocuri, 
un singur corespondent-D'ANNUNZIO. O figură de asemenea carismatică, 
un luptător neînvins pentru libertate, un alt “dinamitard” al Imperiului 
Habsburgic.

După cum am amintit, O.Goga se impune cu primul său volum de 
versuri. Toate uşile îi erau deschise, Regina Elisabeta devine unul dintre 
protectorii săi. Discursurile lui Goga pătrundeau în sufletele românilor,
vorbea cu vorbe simple care ajungeau la inimile ascultătorilor.....le spunea
“că sunt de neam împărătesc, şi tot pământul rostogol a fost al lor odată...”,
fără îndoială, cuvântul său zidea.... zidea un vis în inimile românilor din
amândouă părţi ale Carpaţiior. Le reamintea românilor câ trebuie să fie 
mândri de trecutul lor bimilenar, că pe aceste meleaguri sunt stăpâni.

Vehemenţa POETULUI VATES îi aduce furia şi răzbunarea autorităţilor 
maghiare, este închis la Szeghedin, detenţie care va fi amintită în volumul 
DIN UMBRAZIDURILOR, dar, aşa cum spunea poetul, conştiinţa unui popor 
nu se poate închide după zăbrele, dorinţa de libertate nu se poate distruge...

Poetul este asemănător cu MESSIA, în credinţa evreilor...este aşteptat 
de către poporul aflat sub stăpânirea canaaniţilor. Evreii îl aşteptau pe 
Messia - răzbunătorul robiei lor, românii vedeau în Octavian Goga pe 
propovăduitorul visului de două mii de ani - România întregită, “de la Nistru 
până la Tisa". Poetul era conştient de menirea lui, de misiunea sa nobilă de a 
conduce un popor pe drumul desăvârşirii statului naţional. El se consideră pe 
bună dreptate un "mag de lege nouă”. Transilvania lui Goga este ţârâmul 
“codrilor verzi de brad şi-a lanurilor de mătase...",o ţară bogată dar în care 
“străinii ne fură belşugul”, o ţară în care “ţipătul văduvelor era muiat în 
sânge".

Fără nici o îndoială, Octavian Goga este poet naţional, chiar şi numai 
pentru caracteristicile enumerate anterior, asemănător cu Eminescu prin 
topica şi prin marea contribuţie la dezvoltarea limbii române. Caracteristica 
de poet naţional este prezentă şi la D'Annunzio. Amândoi poeţii erau 
conştienţi de sorgintea latină a popoarelor român şi italian. Amândoi poeţii 
luptau pentru o lume mai bună, amândoi poeţii luptau pentru eliberarea 
popoarelor subjugate de către anacronicul Imperiu Habsburgic. Amândoi 
poeţii cultivau limba populară, specificul rural, viaţa cotidiană rurală, cu toate 
datinile şi obiceiurile strămoşeşti pierdute în negura timpului.

După începerea primului război mondial, România a optat pentru 
neutralitate. în această perioadă, Goga are discursuri captivante, militând 
pentru intrarea României în război de partea Antantei şi trecerea munţilor şi 
eliberarea Transilvaniei. Acest lucru se va întâmpla în vara lui 1916, dar Aliaţii 
nu şi-au onorat promisiunile, duşmanii de la sud de Dunăre nu erau anihilaţi 
şi cu toate victoriile din Ardeal, am fost prinşi într-o menghine, cu tot eroismul 
soldaţilor, Valahia şi Dobrogea au fost ocupate. “Cântece fără ţară”e un 
volum dramatic, “latinitatea urlă din tranşee", românii se refac şi zdrobesc 
inamicii la Mărăşeşti.Mărăşti şi Oituz. Goga doreşte să participe la lupte în 
calitate de soldat, dar generalul Prezan refuză, îi recunoaşte marea valoare- 
de cel puţin două divizii, astfel poetul va conduce ziarul “ România” şi are o

contribuţie foarte mare în refacerea moralului românilor din Moldova 
neocupată. D’Annunzio militează de asemenea pentru intrarea în război a 
Italiei de partea aliaţilor. Şi italienii sunt înfrânţi la început, Caporetto nu poate 
fi uitat cu uşurinţă...D'Annunzio se înrolează în aviaţia italiană şi zboară 
deasupra Vienei aruncând manifeste, are un accident şi îşi pierde un ochi. 
Nota poeziilor din război e izbitor de asemănătoare cu a lui Goga. 
Superioritatea culturală germanică, mitul invincibilităţii germanice se 
sparge....pentru că “latinitatea urlă din tranşee”, ripostează, luptă cu bravură 
şi va învinge.

Ciclul “Laude” publicat între 1908-1913 păstrează o linie tematică tipică 
pentru D'Annunzio - trecutul glorios al Italiei, marile jertfe din timpul 
Risorgimentto - războiul de unificare al Italiei. Poeziile din timpul războiului 
vor fi publicate în diferite jurnale italiene-în special AVANTI şi CORRIERE 
DELA SERRA. Războiul este văzut cu toate monstruozităţile sale, 
dezumanizarea soldaţilor este observată atent. Totuşi, pentru poetul italian, 
războiul este un rău necesar pentru înfăptuirea deplină a unificării statului 
Italian. Trebuie remarcată viziunea lui D'Annunzio despre datoria de onoare 
a poporului italian de a recâştiga grandoarea şi mărimea Imperiului Roman. 
Pentru el aceasta trebuie să fie esenţa naţionalismului Italian.

De cealaltă parte, Octavian Goga proslăveşte patriotismul românesc 
cuminte, românii nu au pretenţia unor teritorii străine-noi dorim numai ce este 
al nostru. Naţionalismul lui Goga este decent şi pertinent. Iar România lui 
Goga este un pământ mirific unde pot convieţui toate naţionalităţile alături de 
majoritatea românească.

Cei doi poeţi sunt “suflete tari". Aparţin unei lumi de războinici neînvinşi, 
înarmaţi cu armele cele mai puternice-vorbele, cuvintele care zidesc vise, 
cuvinte care creează lumi, vorbe care îndeamnă la luptă, mângâie 
suferinţele, alină durerile!

Pentru români O.Goga este întruchiparea perfectă a spiritului nostru 
bimilenar, daco-roman. Pentru italieni, D'Annunzio este simbolul luptei 
pentru libertate şi onoare.Temele celor doi poeţi se întrepătrund tot aşa cum 
originile noastre şi-ale italienilor se întrepătrund - latinitatea este liantul 
comun.

AVRAM CĂLIN

ROMANELE LUI REBREANU - Adam si Eva - urmare din pag. 10 -
literaturii de speculaţie ştiinţifică, cu toate unele neajunsuri, d-l Rebreanu .a 
ieşit cuviincios din speculaţia filozofică şi cu succes din partea realistă a 
încercării sale". (E. Lovinescu, Evoluţia poeziei epice, Ed. Aurora, Buc., 
1928, pag. 369).

Perpessicius se arată favorabil cărţii în termenii expunerii aparente 
şi subliniază ,taina regenerărilor artistice’  pe care autorul le stăpâneşte 
definitiv, dar şi sancţionează „pitorescul lexicaf (Perpessicius, Menţiuni 
critice, 4, Editura literară a Casei Şcoalelor, Buc,, 1928, pag, 236-237).

Pompiliu Constantinescu constata că Jnteresul cărţii e mai presus 
dereâfî^arBB efectivă” şi considera romanul Adam şi Eva „o operă de 
fantezie pură" cu „viguroase evocări de culoare locală". Pentru critic, 
romanul este ,diversiunea unu mare talent ce s-a încercat să iasă din 
limitele lui naturale'. (P. Constantinescu, Mişcarea literară, Ed. Aurora, 
Buc., pag. 74-75).

Octav Botez dă importanţă şi valoare tablourilor, uneori interesante, 
alteori reci şi monotone (în Liviu Rebreanu: Adam si Eva, V.R., nr. 5-6, 
1925).

Şerban Cioculescu aprobă poziţia generală a criticii, sesizează 
monotonia romanului şi apreciază spiritul mitului născocit de scriitor. (Ş. 
Cioculescu, în marginea operei d-lui Liviu Rebreanu, Revista 
Fundaţiilor, nr, 2,1936).

Vladimir Streinu recunoaşte seria ,cărţilorde ce! de-al doilea plan’ 
în rândul cărora aşază Adam şi Eva şi nu uită să reliefeze permanenta 
putere de înnoire, trecerea la altceva" a lui Rebreanu. (VI. Streinu, Liviu 
Rebreanu, Revista Fundaţiilor, nr, 5,1946).

Ovid S, Crohmălniceanu în Literatura română între cele două 
războaie mondiale, voi. 1, Ed. Minerva, 1972, pag. 292) spune că: 
„Rebreanu are ambiţia de a face literatură analitică, romanul Adam şi Eva 
este calea retrăirii iubirilor eterne". în privinţa esoterismului, îl consideră cam 
simplist pe autor, apreciază totuşi că ,spiritul se recompune prin iubire" 
tinzând spre puritatea absolută. De asemenea, criticul Crohmălniceanu 
semnalează că „recunoaşterea femeii predestinate are loc de fiecare dată 
prin simpla întâlnire a privirilor'.

I. Petrovici, mai îngăduitor, spune că: „fluiditatea stilului dobândeşte 
pe alocuri o vrajă şi un farmec deosebit" (Opere cit., pag. 274).

Petre Pandrea (în Adevărul literar şi artistic, an XIII, nr. 765, 
1934) atrage atenţia că: jomanul Adam şi Eva conţine fragmente uimitoare 
de psihologie a sadismului şi un copleşitor sentiment al trecutului".

Al. Piru precizează că „nuvelele din Adam şi Eva sînt nişte 
adevărate romane concentrate, clocotitoare de pasiune". (Al.Piru I, 
Rebreanu, Bucureşti, E.T., 1968).

George Călinescu în.Istoria literaturii române,..’ pag. 631 - 632 şi 
735 - 736 recunoaşte în Adam şi Eva ,informaţia harnică, sobrietatea şi 
echilibrul narativ, meritul invenţiei, in concluzie, opera e onorabilă". Marele 
critic susţine că Adam şi Eva nici nu este roman, ci un fel de poem metafizic 
având ca temă - fuga de realitatea tipică şi methempsihoza - o veche 
predilecţie a romantismului ca la Eminescu. Despre personaje se afirmă că 
Toma Novac şi ileana sunt prototipii unei perechi eterne care se vor realiza 
de şapte ori în seria materială a universului material, până ce uniţi întru 
veşnicie vor trece în lumea spiritelor „pure". Aici găsim cea mai sugestivă 
descriere a romanului Adam şi Eva de către Călinescu: „o casă cu şapte 
etaje felurit colorate, cu nume sonore arhaice, cu coloratură exotica", pe 
secţiuni: India, compartimentul arheologic Egipt, epoca romană, revoluţia 
franceză şi epoca actuală - la noi început de secol plus o altă mai veche, 
Adeodatus şi Maria. Opera lui Rebreanu este apreciată şi comparată cu cea 
a lui Theophil Gautier, Eminescu, Flaubert şi Edgar Poe.

Al. Săndulescu sesizează că Rebreanu a creat un tip ideal de

femeie determinat de împrejurări biografice şi de structura psihică a 
autorului. Cuplurile rebreniene sunt sortite suferinţei deoarece,Dragostea 
nu încetează nici în acest roman să evoce perechea ei tragică - moartea". 
Ileana şi cele şase întrupări ale ei din Adam şi Eva sunt alcătuite din aceeaşi 
fibră erotică, ele au vocaţia iubirii pure fără alte complicaţii de ordin psihic.

Ion Foti - apare ca recenzent entuziast al romanului Adam şi Eva, 
(cf. Viitorul, XVIII, nr. 3163,22 mai, 1925).

JNu putem încheia pleiada criticii vechi fără a cita pe I. Petrovici care 
în răspunsul de la Academie prilejuit de Lauda ţăranului român, spune 
despre Adam şi Eva că e .o salbă preţioasă de povestiri exotice, aşezate pe 
un fir metafizic, ce face din această operă o încercare ambiţioasă şi oarecum 
temerară". Tot aici se compară cele şapte capitole ca „nişte mărgăritărele ale 
unor poveşti colorate".

Critica literară actuală este reprezentată prin: Niculae Gheran, 
Andrei Moldovan, Ion Simuţ, Gheorghe Glodeanu, ş.a. şi are aceleaşi 
aprecieri elogioase asupra romanului Adam şi Eva. De fapt, spiritul critic 
este una din garanţiile progresului. Aspiraţia spre perfecţiune continuă fac ca 
marile opere să stârnească reacţii diferite prin întrebările pe care le ridică. 
Astfel câ, dacă Arghezi l-a contestat pe Rebreanu, lorga l-a contestat pe 
Arghezi. Concluzia e clari: într-o cultură dinamică sunt necesare diverse 
atitudini.

încercarea romancierului Rebreanu de a acorda obsesiei erotice o 
dimensiune metafizică şi de a motiva atracţia bărbat - femeie ca o finalitate 
superioră, regăsjrea unităţii originare, a perechii mitice - constituie firul cheie 
al celor şapte povestiri în ramă. Autorul insistă pe şapte existenţe succesive 
în materializări diferite ale aceloraşi personaje concretizate în şapte 
naraţiuni centrate în jurul aceleiaşi teme - a chemării neîmplinite, plasate în 
epoci diferite istoric.

Cartea de faţă, prin caracterul ei filozofic este o tentativă 
cutezătoare de depăşire a preocupărilor tipice scriitorului şi nu numai o 
încercare de orgoliu a lui Rebreanu de a crea o operă de fantezie pură. 
Romanul urmăreşte, ca şi celelalte, viaţa într-o desfăşurare ciclică, într-o 
ordine oarecum prestabilită. Zbaterea fiinţei umane, secretul corelaţiilor, a 
infinitelor repetări este de fapt, un mit în forme ascunse ce aparţine autorului. 
Sistemul esoteric al prietenului Aleman pe care Toma Novac îl combate şi 
este sceptic faţă de el, spune în esenţă că această căutare reciprocă, 
inconştientă şi irezistibilă e însuşi „rostul vieţii omului": a şaptea moarte 
cuprinde revelaţia, a şaptea viaţă aduce de-abia fericirea unirii cu celălalt 
suflet.

Mitul methempsihozei, a implicaţiilor ei ca model arhetipal al 
reîncarnării eroilor din Adam şl Eva e axat pe pe mitul platonician a! 
despărţirii androginului în două jumătăţi (bărbatul şi femeia) care se caută 
într-un ciclu expiator de şapte vieţi terestre, toate ratate, ca într-a şaptea 
viaţă, cele douâ făpturi să se contopească într-o făptură androgină care-şi 
recâştigă starea de început genuin. Autorul şi-a făurit singur o teorie potrivită 
romanului închipuit. Aşadar, Rebreanu a rezolvat conceptele mitice în plan 
personal. Androginismul pleacă de la Platon care în Symposion descrie 
primul om creat în formă de sferă care era suficient sieşi. Tăiat în două, cele 
două părţi au devenit sexuate, s-au rătăcit în lume şi au început să se caute 
reciproc pentru a redobândi unitatea întregului, egală cu fericirea. Rebreanu 
a limitat methempsihoza la o serie umană, a supus bărbatul la chinuri, lăsând 
femeia sâ supravieţuiască.

Prin aceste transfigurări literare ale conceptelor mitice, Rebreanu a 
creat un roman inedit cu variaţiuni pe aceleaşi teme mitologice -  respectiv - 
căutarea partenerului şi întregirea cu acesta într-o făptură unică, unitară şi 
suficientă sieşi.

Reîncarnarea la Rebreanu arată că cele şapte vieţi se succed

eşalonat, se urcă sau se coboară în funcţie de conduită. Punctul forte al 
reîncarnării este că explică existenţa suferinţei după o viziune cosmică care 
împarte unora vieţi fericite şi altora nefericite în funcţie de Karmă - adică 
suma acţiunilor şi a gândurilor bune sau rele realizate pe parcursul celor 
şapte vieţi. De fapt, această credinţă veche de când lumea în hinduism 
spune că după moarte sufletul intră în paradis sau infern, dar aici se stă 
provizoriu înainte de a se reîntoarce pe pământ. Legea Karmei zice că 
sufetul reîncarnat se prezintă în noua viaţă cu un bilanţ a ceea ce a făcut în 
viaţa de dinainte. După cum au fost atitudinile şi acţiunile sufletului într-o altă 
viaţă, astfel va fi el în existenţa în care a intrat, cel cu virtute va fi un virtuos, 
cel care a făcut rău, va fi tot un om rău.

IDEEA CUPLULUI ARHETIPAL Şl ANDROGINIC din roman pleacă 
de la Jung care cartografiază tărâmurile inconştientului colectiv - celebrul 
transcendental şi precizează că „arhetipurile guvernează din adâncuri viaţa 
noastră de suprafaţă (arhetipul e invizibil şi aparţine dimensiunii ultraviolete 
a spectrului psihic). Eliade crede că arhetipul pur este trascendental şi 
semnalează existenţa un arhetip erotic. Complementaritatea erotică după 
Jung presupune animus şi anima. Androginul îşi face încercarea în fiecare 
din noi după genul lui. Imaginea interioară a femeii pe care o deţine bărbatul 
şi imaginea bărbatului activă în psihicul femeii pot fi pozitive şi negative. 
Anima de către băiat şi animus de către fată trebuie integrate conştient 
pentru maturizarea spirituală a omului, adică împlinirea şi reintegrarea 
totalităţii complementarităţilor erotice, formulate în mitologii sub ideea 
androginului.

Karma precizează că sentimentul cel mai dominant al oamenilor ar 
trebui sâ fie IUBIREA, fiecare avem o Karma, avem şi un destin.

Iubesc fără să mă tem? Plătesc pentru greşeli din trecut, dintr-o 
viaţă anterioară? Sau sunt răsplătit pentru faptele bune? Cât de liberi ne 
mişcăm pe traiectoria trasată de către destin? Mai există hazard sau liberă - 
voinţă? întrebări la care încearcă să răspundă parţial - Rebreanu prin 
romanul Adam şi Eva.

Începând cu 2012 pământul ar intra într-o zonă de înaltă frecvenţă 
care va presupune şi adaptarea organismului uman la această frecvenţă; 
înălţarea conştiinţei cu obţinerea de noi posibilităţi de percepţie va defini 
lumea viitoare ca fiind una a conştiinţei şi a spiritualităţii, (cf. G. Dumitru 
Dulcan, în căutarea sensului pierdut Ed, Eikon, Cluj, 2008).

Ne întrebăm şi noi alături de Pr. Arsenie Boca: „Pentru ce să optăm? 
Spirit sau materie? Omul îndumnezeit sau animal? Firesc ar fi să optăm 
pentru o nouă conştiinţă şi o nouă spiritualitate. Oricum, omul viitorului va fi 
unul SPIRITUALIZAT. Dar pentru asta e nevoie de o nouă conştiinţă, o nouă 
spiritualitate." (cf. şi Jean - Paul Bertrand).

în concluzie, Rebreanu excelează în epica pură, a recreat romanul 
zolistîn spaţiul ardelean. De aceea, admiraţia mea constantă faţă de marele 
romancier porneşte şi de la faptul că a deschis romanului românesc nu un 
singur drum ci mai multe. A preferat să investigheze mereu alte zone, i-ar fi 
fost uşor să scrie mai multe romane în genul lui Ion şi Răscoala unde era la 
el acasă pe acest teritoriu pe care-l stăpânea deplin. Marele romancier a fost 
un om de o mare generozitate şi demnitate profesională. Cea mai sinceră 
mărturisire asupra romanului Adam şi Eva poate încheia apoteotic toate 
cele prezentate despre el:

jn  once caz, mie, din tot ce am scris până acum, Adam şi Eva mi-e 
cartea cea mai dragă. Poate pentru că într-însa e mai multă SPERANŢĂ, 
dacă nu chiar MÎNGÂIERE, pentu că într-însa VIAŢA omului e deasupra 
începutului şi sfârşitului pământesc, în sfârşit, pentru că Adam şi Eva e 
cartea ILUZIILOR ETERNF. (cf. L. Rebreanu, Jurnal 1, Bucureşti, 1984, 
pag. 19-20).

lacob Naroş
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In memoriam
Cuvinte la “ plecarea” 

unui adolescent!

Suntem atat de obişnuiţi sa citim in 
presa, sau sa urmărim la televizor 
evenimente care evoca nunti, botezuri, 
divorţuri si, de ce nu, decese celebre. Si, 
hai sa fim seriosi, in ultima perioada am 
avut destule, chiar daca nu ne-au trezit 
cine stie ce sentiment. Asta e menirea 
mass mediei sa ni le ofere aproape 
gratuit impanate cu caviar si şampanie 
franţuzeasca, chiar daca majoritatea 
dintre noi nu le cunoaşte gustul. Fiind in 
Viena am participat astazi la un 
asemenea eveniment, inmormantarea 
arhiducelui Otto von Habsburg, 
moştenitorul ultimului imparat al Austro- 
Ungariei. Manifestare grandioasa, tipica 
rigorii austriece si poate ultima de acest 
gen din tara lui Strauss.

Gândul meu era insa acasa, unde 
dirigintele afla de moartea de neinteles a 
elevului sau favorit,Gelu Pop. Era 
baiatul pe care l-am selectionat in clasa a 
V-a la schi -fond, ca apoi sa faca parte din 
toate reprezentativele sportive ale scolii. 
A fost un suflet blând si bun intr-un trup 
de adevarat atlet.

Revista noastra imi oferă posibilitatea 
indepartata de a-i evoca cu regret 
memoria si de a fi cu ginduri de alinare 
alaturi de familia sa. Sa nu ne uitam 
tinerii plecaţi prea devreme la Dumnezeu 
si sa nu-l uitam nici pe Gelu.

Prof. Liviu Ursa 
17 iulie 2011

AMICALA 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11

ORIZONTAL: 1) Cel mai mare orator al Greciei antice (384- 
322 î. Hr.), discursurile sale (Filipice), caracterizându-se prin 
polemică vehementă, logica strânsă a argumentaţiei şi patos 
patriotic. 2) Filozof grec (341-270 î. Hr.), care la tema noastră, are 
următoarea maximă: "Printre toate bunurile pe care ni le pregăteşte 
înţelepciunea ca să ne asigurăm fericirea de-a lungul întregii vieţi, 
cu mult cea mai importantă este dobândirea prieteniei" - Scriitor 
francez (1802-1885) din a cărui operă (Cântecele crepusculului) am 
cules următoare tristă constatare: "Niciodată să nu insulţi o femeie 
care cade! Cine ştie ce povară îi copleşeşte sărmanu-i suflet" 3) Sat 
component al cumunei Bobâlna - Poet roman exilat la Tomis, care, 
cu tristeţe spune: "C ît timp vei fi fericit vei avea o mulţime de prieteni, 
dar în vremuri de restrişte vei fi părăsit" 4) Onomatopee pentru 
porumbei - 0  măsură negativă a lui M ihai Viteazul, primul unificator 
al statelor ormâneşti este "legarea de ..." - Edem! 5) Cete! - Copilul 
minune al anectodicii noastre! - "Mare” "lac" în toponimia germană, 
6) Oraş din Banat (jud. Timiş, situat pe canalul Bega), centru viticol şi 
de vinificaţie, având un vin de renume - Dim inutiv din Nicolae. 7) 
Personaj de etnie evreiască, dintr-o cunoscută nuvelă de Liviu 
Rebreanu, cu un sfârşit tragic - Mănăstire din nordul Moldovei, prima 
ctitorie a lui Ştefan cel Mare, unde este şi înmormântat. 8) Coca-cola 
"fam iliară" - C h e va lie rd e ... cu următoarea sentinţă: "Virtutea este o 
făclie care nu luminează numai pe cel ce o posedă, ci şi pe cel care o 
primeşte". 9) Scriitor francez (Jules, 1864-1910) din al cărui "Jurnal" 
am extras următorul text: "Un tată are două vieţi, pe a sa şi pe a fiului 
său" - Mobile ţărăneşti (sg.)! 10) Preţul tăcerii într-o manieră 
aforistică - Istoric grec (50-125) care atenţinează: "Nu poţi avea în 
acelaşi timp şi prieteni şi linguşitori" 1) Orator atenian (436-338 î. 
Hr.) care ne transmite, prin secole, următorul sfat: "Felul cel mai bun 
de a te purta cu prietenii este de a nu aştepta rugăminţile lor, ci de a-i 
ajuta la vreme cu de la sine îndemn" - Sex-simbolul în persoană!

VERTICAL: 1) Filosof antic grec (460-370 î. Hr.) care 
precizează: "Nu ne sunt prieteni toţi aceia cu care ne înrudim, ci 
numai aceia cu care avem interese comune" - Usturoi. 2) Filosof 
grec (50-138), părintele maximei: "Oricât de curat ai fi din fire, dacă 
ai a face cu oameni murdari, te pătezi şi tu, fără voia ta" - Popor, din a 
cărui înţelepciune, la tema noastră, am ales următorul proverb: 
"Avem trei prieteni siguri: tatăl, mama şi femeia credincioasă" 3) 
Istoric şi lingvist român din Transilvania (1745-1806) cu următorul 
sfat: "De împreununare şi înoţirea, şi preteşugul, şi năravul celor ce 
cu cuvinte spurcate scârnăvesc urechile cele curate, fugi" - Scriitor 
şi om politic roman (106-43 î. Hr.) care în opera sa "Despre 
prietenie", zice: "Scoateţi respectul din prietenie şi-i veţi lua cea mai 
frumoasă podoabă". 4) Măsura lui Cuza - Filosof şi om de stat 
englez (1561-1626) cu următoarea reflecţie despre prietenie: "Nu 
există om care îşi împărtăşeşte prietenului său bucuriile, fără să se 
bucure mai mult; şi nu există om care îşi împărtăşeşte prietenului 
său necazurile, fără să fie mai puţin necăjit". 5) Sever Ursa -

Diminutivul lui Gustav, la suedezi - Compozitor cehoslovac 
(1914-1988), autorul a conci sim fonii, a două cantate s.a. 6) Geograf 
german (Cari, 1899-1975), unul din fondatorul geografiei botanice'şi ai 
geoceologiei - Se obţine cu multă greutate pentru a înfrumuseţa ţinuta 
femeilor şi a ridica calitatea bijuteriilor. 7) Estetician, filosof şi scriitor 
român (1897-1964) care ne transmite prin "Jurnalul" său: "Priveşte cu 
interes construcţia către lucruri şi cu prietenie către oameni” - 
Porumbar (reg.) 8) Localitate în SE Australiei (Victoria) - Atmosferă 
(abr.) - început de teamă! 9) Instrument muzical cu coarde, egiptean şi 
arab - Scriitor şi om de stat roman (4 î. Hr.- 66 d. Hr.) care recomandă: 
"trebuie să înţelegem, să alegem prieteni pe cei care sunt lipsiţi de 
patimi. Nimic n-are să-ţi mulţumească întru totul sufletul, ca o prietenie 
gingaşă şi credincioasă. 10) Scriitor francez (Andre, 1869-1951) zice: 
"im aginaţia im ită, sp iritul critic  creează" - Rar, în  anumite 
circumstanţe! 11) Fost preşedinte al Franţei (Paul, 1857-1932) care 
arată: "Prietenia, această formă intimă a fraternităţii între oameni, 
trebuie să fie căutată" - Piele de viţel fină şi bine tăbăcită.

DICŢIONAR: OCU, SEE, COKE, GUS, KAPR, TROLL, DUT, 
NHIL.EUD

Dezlegarea careului din nr. trecut: SMILES-STIH-CALINESCU-
O -H E IN E -A R -O M -IT O -S O F O C LE -LE N IC A -B A -R -LR -P U N R -T E - 
E LE M E -T A LO N A -R IA L I-C A -G N -N G -E P IC T E T -S C A R R O N -U L I- 
AKOLA-ERASM

MACAVEI AL. MACAVEI

Născuţi (ianuarie-iulie 2011) Căsătoriţi (ianuarie-iulie 2011) Decedaţi (ianuarie-iulie 2011)

Varzari Andrei -  Maftei 
Barna Adriana-Paula 
Circoman lonela-Livia« 
Isip-Raţiu Cristian 
Flămând Bogdan-Vasile 
Flămând Melisa 
Negruşer Maria-Otilia 
Ştefan Marius-Florin 
Pop lovu-Andrei 
Dănilă Flaviu-Sebastian 
Ureche Cornelia-lonela 
Ureche loana-Maria 
Mihali Elena-Maria 
Pop Darius-lonuţ 
Ureche Robert-Augustin 
Sângeorzan Silviu-Aurel 
Istrate Oltiţa-Maria 
Ernszt Mariana-Elena 
Bob Diana
Pădure Mitruţ-Sebastian 
Rauca Aura-lonela 
Mihali Florin-Vasile 
Pop Andreea-Elena

Hoha Daniela-Andreea 
Cacior Andreea-Elena 
Hoza Ioan 
Pui Răzvan-Vasile 
Hădărău Andrei-Tiberiu 
Andronesi Dragoş-lonuţ 
Timiş Angelica 
Pop Mara-Cristina 
Miu Alexandra 
Popicica Marius-Petru 
Motofelea Valeriu-Florin 
Cârceie Alexandra-Maria 
Mihăilă Daniel-lonuţ 
Avram Florin-Andrei 
Hangea Patricia-lonela 
Pop Silviu-lonuţ 
Pîrlea Cristian-Andrei 
Dumitru Crina 
Lorinţ Florin-lonuţ

Să crească înţelepţi şi 
frumoşi!

Varvari Işcob cu Hangea Maria-Dorina 
Moldovan Dorel cu Avram Cristina 
Candale Ilie-Bonifapt cu Mureşan Dana-Maria 
Flămând Ioan cu Zăgrean Ioana 
Avram Dumitru cu Lăpuşte Camelia 
Mureşan Sandu cu Petri maria 
Braz viorel-lronim cu Tahâş Oltiţa 
Motofelea Alexandru cu Ureche Ancuţa-Virginia 
Grapini Lazăr-losif cu Danci Lenuţa-Simona 
Pop Cristian cu Moldovan lonela-lrina 
Circoman Vaier cu Mănuca Mihaela-maria 
Creţiu lacob cu Hădărău Crina-Reghina 
Neamţiu lacob cu Avram maria 
Buta Lucian-Lazăr cu Cărbune Lucreţia-Victoria 
Raţiu Lazăr cu Avram Lucreţia-Cătălina 
Sabo Mircea-Călin cu Sidor Anca 
Vranău Virgil cu Motofelea Aurica-Maria 
Cărbune Larion cu Pop Ana-Maria

Casă de piatră!

Hoza Ana - 56 ani 
Sidor Aristina - 68 ani 
Sidor Marţian - 78 ani 
Ursa Andrei - 70 ani 
Pop Maria - 79 ani 
Andronesi Ioan - 85 ani 
Cârcu Viorica - 63 ani 
Balotă Mărioara - 73 ani 
Găluşcă Gavrilă -71 ani 
Andronesi Ilie - 72 ani 
Cârceie Maria - 89 ani 
Păţitu Constantin - 75 ani 
Candale Rodica - 61 ani 
Mureşan Precup - 74 ani 
Boca Vasile - 89 ani 
Mureşan Vasile - 86 ani 
Găluşcă Emilia - 78 ani 
Pop Nastasia - 63 ani 
Huci lacob - 47 ani 
Bob Ionel - 81 ani

Dumnezeu să-i ierte şi să-i 
odihnească!
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i t  m m o H a m -

Domnii' Mircea a plecat dintre noi...

h;

hr*#?.:.

-- - j La  d a ta  de 27 
•?î septembrie a. c. a încetat 

i, : din viaţă profesorul de 
m a te m a t ic ă  M IR C E A  
ŞTEFAN din Maieru.

Un bărbat cu statură 
înaltă, cu pas măsurat, cu 

J p riv ire  în v ă lu ito a re  şi 
înseninată de o împăcare 

î  în adânc, putea fi văzut 
din când în când pe mica 

—* ; terasă a casei sale în 
scurtele lui plimbări.

^ O a m e n i i  m a i
v â r s t n i c i ,  c a r e  î l  

cunoşteau mai de mult timp, ori au învăţat cu dânsul, îl 
salutau. în luptă cu o suferinţă mai veche, la o vârstă destul 
de înaintată, Domnu' Mircea, căci despre dânsul este vorba, 
răspundea la saluturile pline de respect ale sătenilor. Unii din 
cei mai tineri, după răul obicei modern, nu-l băgau în seamă 
şi treceau indiferenţi pe lângă el.

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

Să-l cunoaştem mai îndeaproape.
Din. "Dicţionarul personalităţilor Maierului", lucrarfe în 

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

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

între 1932-1936 face şcoala primară la Sângeorz-Băi, 
după care urmează Şcoala Normală de învăţători din 
Năsăud (1936-1940). In cumplitul an 1940, familia este 
obligată să apuce calea pribegiei şi refugiului, în urma răpirii 
samavolnice a Ardealului de Nord de către horthyşti, aşa că 
va continua studiile pedagogice, ca elev refugiat, la Şcoala 
Normală "Vasile Lupu" din laşi (1940-1944), Urmează apoi 
Şcoala de Ofiţeri de Rezervă nr. 6 din Ineu-Arad (1944). A 
fost şi veteran de război, participând la frontul de vest Arad- 
Ineu, în anul 1944. După o lungă întrerupere cauzată de 
condiţia de refugiat, va urma la Cluj Facultatea de 
M atematică-Fizică (1952-1955), absolvind-o cu diplomă de 
profesor de matematică-fizică.

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

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

Cariera sa didactică, cea care l-a făcut remarcat de 
consăteni şi nu numai, a culm inat cu funcţia de director al 
Şcolii Generale Maieru timp de 27 de ani (între 1953-1980). 
Adăugând şi perioada de funcţionare în calitate de director 
coordonator pe localitate, se însumează o vechime

neîntreruptă în învăţământ de 42 de ani, alături de distinsa lui 
soţie, învăţătoarea Lucia Ştefan, fiica preotului greco-catolic 
Emil Ciurdăreanu din Nimigea. La rândul ei, Doamna Lucia, 
astăzi pensionară, a deservit Şcoala Maierului vreme de 42 
de ani (1946-1986). Fiica lor, Carmen, elevă eminentă a 
acestei şcoli, a devenit un foarte apreciat informatician pe 
lângă Parlamentul ţării, iar nepoata, Iulia, este studentă cu 
bursă în Franţa. Aşchiile nu sar departe de trunchi...

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

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

în afară profesiunii propriu-zise şi a funcţiei de director 
coordonator, intelectualul de vocaţie M ircea Ştefan s-a 
numărat printre animatorii din linia întâi pe tărâm social şi 
cultural. Cunoscută fiindu-i polivalenţa talentelor sale de 
dascăl tem ein ic pregătit, şi-a slu jit comuna cu un 
devotament pilduitor. Astfel, încă din 1975, a reorganizat şi 
condus formaţia corală, care, în timp, a fost distinsă cu 
numeroase premii şi diplome. în mai multe legislaturi, a fost 
ales deputat al comunei, funcţie care i-a dat noi prilejuri de a- 
şi pune în valoare spiritul său gospodăresc şi administrativ. 
S-a ferit, cât a putut, de politică. în acea perioadă (1960- 
1970), a îndeplinit şi funcţia de viceprimar, în patru 
legislaturi.

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

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

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

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

Cu o modestie neafişată ostentativ, exigent, corect, 
ordonat şi circumspect, meticulos şi stăruitor până în pragul 
uitării de sine, Mircea Ştefan ne-a oferit modelul de dascăl 
sui generis, care şi-a dăruit energia în varii domenii, făcându- 
se luntre şi punte ca, prin rezultate, şcoala aceasta cu vedere
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SEVER URSA

Profesorul lazăr Ureche, 
apărătorul Istoriei, 
a trecut la veşnicie

Profesor, doctor în istorie, 
inspector şcolar, m etodist, 
redactor, pub lic is t, editor, 
p re şe d in te  D e sp ă rţă m â n t 
Astra Bistriţa, şi mai presus de 
toate un mare OM.

S - a  n ă s c u t  p e  
14,01.1948, la M aieru. A 
urmat Universitatea „Al. Ioan 
Cuza” din laşi, Facultatea de 
Istorie - Filosofie, devenind 
mai târziu doctor în Istorie al 
Universităţii „Babeş-B olyai”
din Cluj-Napoca. De-a lungul vremii a avut preocupări de istorie modernă a României, 
istoria culturii şi cărţii vechi româneşti, istoria Despărţământului Năsăud al „Astrei”. Cu 
o vechime de 40 de ani în activitate, ca profesor la Maieru (1971 -1974), m uzeograf la 
Muzeul Judeţean Suceava (1975-1976), muzeograf la Muzeul Judeţean Bistriţa- 
Năsăud (1976-1989), profesor şi director la şcoala din Livezile, profesor la Şcoala 
Generală "Ştefan cel Mare” Bistriţa (1994-1995), profesor la Colegiul Naţional "Andrei 
Mureşanu” Bistriţa (1995-1997, după care iar din 2008), inspector de specialitate la 
I.S.J. Bistriţa-Năsăud (1998-2008). S-a evidenţiat şi prin lucrări semnificative: „Emil 
Boşca-Mălin, Telepatie şi hipnoză în închisorile comuniste. Studiu introductiv, note şi 
comentarii” , de Lazăr Ureche, Edit. "Glasul Bucovinei", laşi, 1995, „Fondurile 
grănicereşti năsăudene", Edit. Presa Universitară Clujeană, C luj-Napoca, 2001, 
Activitatea revoluţionarilor transilvăneni refugiaţi în Bucovina (1848-1849), în File de 
istorie, IV, Bistriţa, 1976, Situaţia învăţământului românesc din Bucovina în perioada 
administraţiei m ilitare austriece, în Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean, IV, 1977, 
Solidaritatea românilor din nord-estul Transilvaniei cu Războiul pentru independenţa 
naţională a României, în Muzeul Naţional, IV, Bucureşti, 1978, Bursierii Fondurilor 
grănicereşti năsăudene în perioada existenţei districtului românesc al Năsăudului, în 
Marisia, IX, Târgu Mureş, 1979, Despărţământul Năsăud a! „Astrei”(1881 -1914), în 
A S T R A -125 de ani de la înfiinţare, Edit. Academiei, Sibiu, 1987, Carte românească 
veche în judeţul Bistriţa-Năsăud (sec. al XVII-lea) -  Catalog -, în File de istorie, VI, 
Bistriţa, 1989, Cazania lui Vaarlam în judeţul Bistriţa-Năsăud, în Marisia, XV-XXi, 
Târgu Mureş, 1992, Fundaţii şi fonduri particulare administrate de către Fondurile 
grănicereşti năsăudene, în Revista Bistriţei, VI, laşi-Rădăuţi, 1993, The Frontier 
Fundsfrom  Năsăud, în TheAustrian Military Border, laşi, 1994, Virgil Şotropa (1867- 
1954), în Studii şi cercetări etnoculturale, II, Bistriţa, 1996, Delegaţii oficiali ai judeţului 
Bistriţa-Năsăud la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, în 
Bistriţa. 90 de ani de la Marea Unire, Edit. Barne's, Bistriţa, 2008. A fost redactor şi 
secretar de redacţie al anuarului muzeului judeţean Bistriţa-Năsăud File de istorie şi 
coordonator ştiinţific al Anuarului Asociaţiei profesorilor de Istorie din România. Filiala 
Bistriţa_^Jâsăujd. Peste 20 de ani a fost preşedinte al Despărţământului Bistriţa al 
A s tre^uhde  a unit efortul mai multor intelectuali bistriţeni în acţiuni comune astriste. 
Cele mai consistente acţiuni astriste le-a trăit îm preună cu membrii Astrei năsăudene, 
fiind prezent la sesiuni, simpozioane, invitaţii şi întâlniri cu personalităţi, sesiuni de 
comunicări, lansări de carte, dezveliri de monumente şi plăci comemorative, adunări 
generale anuale, întâlniri cu astriştii de peste Prut şi cu membri Societăţii culturale 
„Limba Noastră cea Română” de la Chişinău.

Ultima carte lansată a fost „Academicianul Virgil Şotropa” , editura „Napoca Star” , 
în Cuibul Visurilor, în faţa profesorului său, Sever Ursa, dr. Lazăr Ureche, cu modestia 
sa, declara „Este dificil, aproape indecent să vorbeşti despre propria ta carte. Volumul 
reprezintă un vis mai vechi, academicianul Virgil Şotropa a avut o contribuţie 
deosebită la înfiinţarea unor instituţii de cultură, ca Arhivele Naţionale, de exemplu." 
De astăzi, despre ilustrul profesor Lazăr Ureche vor vorbi generaţii întregi de elevi, 
oameni de cultură, apropiaţi. După o grea suferinţă, în urma unei boli necruţătoare, 
dascălul a plecat să se odihnească un pic. A  fost un Om de o rară modestie, un 
învăţător al istoriei pe care l-au preţuit toţi elevii, un documentarist care s-a luptat 
pentru apărarea istoriei. De acolo, de Sus, unde v-aţi întâlnit cu bravii noştri înaintaşi 
năsăudeni, cu academicienii istoriei, să aveţi grijă de partia noastră, domnule profesor. 
Vă vom purta mereu în amintire pe Calea Vieţii.

MENUT MAXIMILIAN
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(Eterni şi dascădi măiereni

ALIN V. BONTAŞ -
Fost elev al Grupului Şcolar „Liviu Rebreanu" din 

comuna Maieru, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu studii 
continuate în Cluj-Napoca (liceul şi Universitatea 
„Babeş-Bolyai” , apoi masterat în specializarea filozofie 
franceză şi, din 2002, înmatriculat doctorand cu 
frecvenţă pe o perioadă de patru ani, cu bursă, ca 
asistent universitar al d-lui prof. univ. Andrei Marga), dl. 
Alin V. Bontaş a obţinut în anul 2004 o bursă 
postuniversitară de documentare pentru definitivarea 
lucrării de doctorat în Germania la Universitatea „Johann 
Wolfga'ng Goethe” din Frankfurt am Main; aici, în anul
2011, îşi va lua doctoratul cu magna cum laude cu 
lucrarea „Franz Rosenweig's Raţional Subjective 
System: The Redemtive Turning Point in Philosophy and 
Theology”, lucrare de 324 de pagini, care a apărut în 
traducerea domniei sale în limba engleză la prestigioasa 
editură „Peter Lang Publishing” din Statele Unite ale 
Americii, cu filiale în: New York, Washinton, Baitimore, 
Berna, Frankfurt, Berlin, Bruxelles, Viena şi Oxford.

Cartea beneficiază de o prefaţă semnată de prof. 
univ. dr. Paul Mendes-Fiohrde la Centrul Minerva Franz 
Rosenweig din Ierusalim, unde dl. Alin V. Bontaş a făcut 
cercetări legate de viaţa şi opera acestui renumit filozof 
evreu de origine germană, care a trăit între anii 1886- 
1929 şi,a cărui operă integrală s-a tipărit între anii 1976 şi 
1984 la editura Martinus Nyhoff din Haga în patru volume 
(”Der Mensch und das Werk"); primul volum conţine 
scrisori şi jurnale, al doilea, „Steaua izbăvirii” , al treilea,

Lirica (Recenzii

Căderea fântânilor

Fântânile beau apă, dor şi tăcere 
îmbătându-se de-a lumii durere,
Cu ochiul lor de sete şi uitând de sine 
Se văd toate răsturnate în mine.

Fântânile cumpănesc cer de zi şi de noapte 
Şi mă caută cu ochiul ior de moarte,
De marginile mele nu se mai pot ţine 
Şi-ncep să cadă nesfârşit în mine.

Primăvară intrinsecă
Ca un cântec doinit,
O ramură s-a frânt 
Pe cer
Şi-aşa se-ntoarce 
Din sud
încărcată de păsări 
Cu aripi de frunze.

Mi-a înmugurit inima 
Cât un crâng întreg 
Şi-n ea, o limbă de cuc 
Dă ora exactă 
A singurătăţii.

Viorica D. Cătuneanu

Alte vremuri

Nu puteam gândi 
în voie.
Parcă mi-era creierul închis 
într-un butoi 
cu doagele făcute 
din securişti,
Cuvintele mele 
erau îngrădite 
cu gard
de sârmă ghimpată.
Nu puteam scrie.
Aveam creionul legat, 
aşa, ca cel de la ghişeul 
de unde primeşti 
pe bază de semnătură, 
raţia zilnică.
Mă simţeam inutil, 
ca o oală de lut spartă, 
agăţată de un ţăran 
într-un par, 
aşa,
de speriat ciorile.
Azi situaţia e alta.
Dar la ce-mi foloseşte?!

Vaier Pop

Teodor Tanco:
Viaţă şi Literatură (Autobiobibliografica) '85
Când am citit ediţia a lll-a, revăzută şi adăugită, a cărţii „Viaţă şi Literatură (Autobiobibliografica) '85” (ed. 

„Napoca Star”, Cluj-Napoca, 2011), am trăit sentimentul că, în multe privinţe, destinul d-lui Teodor Tanco se 
aseamănă cu cel al regretatului Adrian Marino din „Viaţa unui om singur”. Amândoi, descendenţi din familii de 
intelectuali cu arborele genealogic coborâtor până în secolul al XVIIl-lea, cu viaţă solitară şi refuz total de a adera ia 
vreo tabără literară a regimului securisto-comunist, au slujit cu încăpăţânare arta cuvântului, folosindu-se fiecare 
de propriile unelte (dl. Tanco, doctor în drept, dar istoric literar, prozator şi dramaturg recunoscut şi apreciat, dovadă 
premiile primite (al Academiei sau ale Uniunii Scriitorilor din România şi Moldova), diplomele de onoare, de 
excelenţă, de merit şi alte distincţii de-a lungul celor 85 de ani, Adrian Marino, filolog, istoric literar, specialist în 
teoria literaturii, laureat al premiului Herder); precizez faptul că întâiul doctor în matematică din România a fost 
unchiul său, Paul Tanco, fost director al Colegiului „George Coşbuc” din Năsăud.

Urmaş al cătanelor Regimentului II de graniţă năsăudean, dl. Tanco a trebuit să cunoască ororile celui de- 
Al Doilea Război Mondial (în acest sens a se vedea cele trei volume intitulate „Cândva mă voi întoarce acasă”), 
nedreptăţile şi umilinţele din timpul regimului totalitar (1945-1989), dezamăgirile şi neîmpiinirile după răscoala din 
decembrie 1989. în perioada regimului securisto-comunist i s-a propus să semneze un angajament cu temuta şi 
apocrifa instituţie -  Securitatea -, lucru pe care dl. Tanco l-a refuzat din start. Consecinţele au fost dramatice: dat 
afară de la facultate (era asistent universitar), şomer (un an de zile), indezirabil (mulţi ani nu a putut să-şi publice 
scrierile), bolnav, eşecurile familiale, toate acestea nu l-au îngenuncheat. Din 1946 şi până în prezent, singurul 
sprijin morafl-a primit din partea fiicei şi, evident, din satisfacţia publicării celor 50 de cărţi până în anul de graţie 
2010, multe dintre ele cu sacrificii financiare proprii, lată de ce, dl. Dumitru Micu, în prefaţa la cartea despre care 
vorbim Ua numit inspirat, dar mai cu seamă îndreptăţit, UN ÎNVINGĂTOR. La rândul său, o prezentare exhaustivă a 
vieţii şi operei d-lui Tanco o face în această carte criticul Petru Poantă în capitolul „Linii pentru un portret al 
scriitorului” (46 de pagini), foarte fin şi bun cunoscător al întregii opere al celui despre care scriem aici.

, Cine se va încumeta să alcătuiască o ediţie completă a tuturor scrierilor d-lui Teodor Tanco va găsi în 
această carte toate titlurile în ordine cronologică (inclusiv ale ediţiilor revăzute sau adăugite), referinţele critice la 
opera sa în alte volume, dicţionare, studii şi presă, colaborările la presa literară şi culturală, informaţii despre alte 
studii, comunicări, interviuri, omagieri; un capitol stufos şi interesant este „Publicistica generală: culturală, literară, 
de informaţie, de opinie, reportaj şi cotidiană”, de asemenea în ordine cronologică, începând cu anul 1946 şi până 
în 2010.

Din multele premii şi diplome pe care le-a primit dl. Teodor Tanco, sunt convins că una l-a uns la suflet cel 
mai mult: aceea de Cel Mai Fidel Cititor al Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Biaga” din Cluj-Napoca (în 2005 
şi 2010, pentru cei 55 de ani de activitate, respectiv 60 de ani), locul unde i s-au uzat cel mai tare coatele, unde s-a 
regăsit şi a avut cele mai multe satisfacţii LA MULŢI ANI, DOMNULE TEODOR TANCO!

Icu Crăciun

Domnu* Mircea a plecat dintre noi. d in

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

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

Chiar dacă uneori părerile colaboratorilor mai tineri nu erau în 
consonanţă de la început cu ale sale, date fiind deosebirile de

temperament, până la urmă totul armoniza într-o reciprocitate 
benefică având la bază argumentul de forţă al rezultatelor. A  ştiut să 
îmbine exigenţa cu supleţea şi tactul pedagogic. Cum singur 
mărturisea: "Nu am făcut niciodată rabat ia calitate. Cu ajutorul 
colectivului de dascăli am reuşit să ne situăm mereu între primele 
şcoli din judeţ. Mii de elevi au trecut prin pepiniera şcolii din Maieru şi 
s-au realizat. Părinţii au învăţat să preţuiască şcoala şi pe slujitorii 
ei."

Orice s-ar spune, "nem ăiereanul11 Mircea Ştefan a devenit, ca şi 
alţii, unul dintre cei mai cunoscuţi măiereni. Faptul că până la urmă 
şi-a făcut casă pentru anii senectuţii chiar în inima satului căruia i-a 
jertfit cei mai frumoşi ani ai vieţii duce cu gândul la un sincer 
legământ de fidelitate faţă de oamenii şi locurile acestea îmbrăţişate 
în triunghiul m ăgurilor străbune.

îi vom păstra amintirea veşnică... Dumnezeu să-l odihnească în 
pace!

SEVER URSA

măiereanul cu doctorat în Germania
opusculele despre credinţă şi gândire, al patrulea, gândirea limbii 
în traduceri; din păcate, la noi, a apărut doar prolegomena 
postumă la „Steaua izbăvirii” cu titlul „Cărticica despre mintea 
omenească sănătoasă şi bolnavă” în traducerea d-lui prof. univ. 
Ioan I. Ică jr. (Humanitas, 1995). După cum mărturiseşte în 
„Mulţumiri” , autorul (cunoscător a trei limbi: germană, engleză şi 
franceză, pe care le vorbeşte fluent) a avut ca profesori univ. 
îndrumători pe dl, Thomas M. Schmidt şi dl. Paul Mendensen, 
prof. univ. la Universitatea din Chicago, actualmente cercetător 
ştiinţific la „J. W. Goethe” din Frankfurt, dar pasiunea sa pentru 
acest gânditor (cu opera sa fundamentală „Steaua izbăvirii” , 
tipărită în 1922) i-a fost insuflată la Cluj-Napoca, încă din anui I de 
doctorat de către actualul rector ai Universităţii „Babeş-Bolyai", 
dl. prof. univ. dr. Andrei Marga, la cursul de religie contemporană 
din anul 2002.

Datorită multiplelor sale cunoştinţe, acumulate în anii de 
studii din Germania (metafizică, logică, psihologie, etică, 
epistemologie, filozofia religiei, gândirea modernă evreiască şi 
teologie sistematică), opţiunea actuală a tânărului doctor în 
filozofie şi religie (la 29 de ani!) se împarte între a rămâne 
profesor la o universitate din Germania sau din S. U. A.; sistemul 
de învăţământ românesc, dar şi remuneraţia nu îl atrag 
deocamdată să revină în patrie, însă sunt convins că plaiurile 
natale le va purta în suflet oriunde s-ar afla.

Oricum, dascălii de la şcoala din Maieru te felicită, dragă 
Aline, şi îţi urează multă sănătate şi noi succese în activitatea ta 
profesională.

Icu Crăciun
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Cornel Cotuţiu - “După cinci minute” 
Ed. Casa Cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca 2011, schiţe şi nuvele 

Colecţia Scriitorii Transilvaniei
De la debutul la Dacia-Cluj din 1978 cu “în 

căutarea altui final” , cartea term inându-se interogativ 
cu “Ştiţi ce s-a întâmplat? », s-a întâmplat că au 
apărut romanele : “Opt zile pentru totdeauna” în 1982, 
"Şarpele albastru" în 1989, "Ce rămâne” în 2002, apoi 
volumele de proză spusă “Spate în spate” în 2004, 
"Veveriţa de pe Rue Noe” (secvenţe dintr-o Canadă 
proprie) în 2007;

Volumele de publicistică: 'Taifas în purgatoriu” în 
1995, "Cărăbuşii de sub perină” în 2001, "Securea cu 
rotile” în 2005, "Nexus” în 2006, "Pompa cu iluzii” în 
2008, ”La noi” în 2010, ”La noi” voi.2 în 2011, "După 
cinci m inute” în 2011;

Prezent în multe antologii ca: "Anotimpul cailor” în 
2006, "Un copac de sunete” -ca rte  tradusă şi în 
maghiară etc. Este scriitorul care numără 17 titluri de 
la debut până astăzi,
Pe lângă multe premii, are ordinul “Meritul cultural în 
grad de Cavaler”- Buc.2004, Este membru al U.S.R. 
din 1990.

Cartea de schiţe şi nuvele “După cinci minute", 
apărută la Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj 2011. 
Semnificativă este “Cerga” .
Aflându-se la Sighetul Marmaţiei, trage o fugă până la 
Săpânţa, fie chiar din orgoliu câtă vreme veneau aici 
cei din occidentul Europei. Ajuns la Săpânţa, la 
Cimitirul vesel, unicat în Europa, vede pe un gard 
singur ca şi un om, un ţoi întins pe un gard vechi, în 
faţa unei case vechi, văruită într-un albastru intens. 
Stă multă vreme, nu văzuse pe nimeni dincolo de 
gard. Când să plece, o femeie îl strigă: “Dom-nu-le!” 
Ţăranca avea un negru al ochilor, la fel ca şi Maria. 
Cumpără cerga cu promisiunea că îi va trim ite banii. 
Ţăranca este de acord. Ajuns acasă, o face cadou 
Măriei, care uimită, bucuroasă stă dezbrăcată pe 
cergă. Aşa au venit pe lume cei doi copii.

Când a venit sorocul, copiii au înmormântat-o 
învelită în cergă. Autorul îşi pune întrebarea, cum a 
fost de acord popa cu o asemenea trăsnaie?

“între paranteze”, prezintă un accident într-o mină; 
cinci angajaţi carbonizaţi. Doamna Nălbaru, trebuie 
să-şi recunoască soţul. Femeia îşi aduce aminte de 
puterea ce i-o da îmbrăţişarea lui când pleca la
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schimb. îi vede silueta pe perete ţipând:”Lasă-mă să 
trăiesc!”

“înainte de rest”-doi călători, asemenea 
colecţionarilor "de raze” , cu băşici în tălpi de atâta 
drum, străbat Maramureşul. Obosiţi se întreabă de 
“restul”drumului pe care îl străbat desculţi iar drumul 
fiind abia la început. Epuizând nuvela te întrebi: Ce se 
î n t â m p l ă  c u  c e i  d o i  î n  “ r e s t ” ?

”Un album re fuza t"- m işcă toare  
povestire.Prezintă relaţia dintre bunică şi nepoată. 
Nepoata care-i va duce meseria (fotograf) şi 
obiceiurile mai departe.

“Un preţ ascuns" povestire atrăgătoare şi hazlie.

Grigore şi Voichiţa, pentru m iracolul pe care 
Dumnezeu l-a făcut cu Genţiana -fe tiţa  lor, au 
construit o biserică în satul lor, Crăciunel, la sfinţirea 
bisericii, fata .rămasă în parcare printre maşini, vede 
un iepuraş şi îl vrea. Nu poate fi prins dintre maşinile 
parcate în faţa bisericii. Procesiunea de sfinţire se 
termină. Grigore tatăl, cu gândul la fetiţă şi iepuraş, 
este invitat ca şi Ctitor să spună câteva cuvinte, îşi 
începe discursul cu:”Nu poate fi prins nicicum 
iepurele acesta”?

“Propunere de recuperare”, prezintă reîntâlnirea 
după cinci ani dintre Cristina Cuzaplac-asistentă la 
Universitate şi Dinu Ciumarnă. Un promiţător început 
al unui roman de dragoste, picurat cu remarci cu 
valoare de maximă ca: "Săracile genii, habar nu au 
câtă lume avea să trăiască de pe spinarea lor”. 
Subiectul este un seminar pe marginea “ Istoriei 
hieroglifice” al lui D.Cantemir. O întoarcere în timp, o 
în to a rc e re  la 1703 când “ ...pe  v rem ea  ta 
sentimentele nu primiseră gustul lozincilor” .

Aşadar, Cornel Cotuţiu are darul de 
observator, chiar şi al lucrurilor mărunte care ne 
în fru m u se ţe a ză  v ia ţa , al u rm ă ririi n u a n ţe lo r 
psihologice. Titluri care te incita, cum ar fi: "Sandala 
Fiului risipitor” sau "Albastru” din" Şarpele albastru". 
Prin aceste titluri, după spusa autorului “O carte se 
poate edifica prin doartitlu l ei, nu mai are nevoie de a-i 
invoca autorul pentru a-l identifica” . Este deci un fin 
comentator al neobservabilului, cum spunea N. 
Stenhardt.
Prozele au un limbaj liric, dar de aceeaşi calitate. 
Observaţie fină a lucrurilor mărunte prin care îşi trece 
persona je le  dându-le  ca racte re le  şi nuanţe le 
psihologice dorite.
In proza scurtă, demonstrează că este un maestru al 
conciziei şi că are darul de a ajunge direct la esenţa 
subiectului. Asemenea cărţulii se pot citi între două 
trenuri, cu folos şi plăcere.

Trebuie să fim mândri de a-l avea pe scriitorul 
Cornel Cotuţiu, cojudeţeanul nostru, atras fiind şi de 
umbra măgurilor măierene. După cum am spus, este 
scriitorul care are darul şi talentul de a ne înfrumuseţa 
viaţa.

Sandu Al. Ratiu

C -a  H & a UN CAZ LITERAR: 
ICU CRĂCIUN Şl CĂRŢILE LUI

Prezenţa lui Icu C răciun şi scrisul beletristic 
în m ulte priv inţe este o excepţie  sau un caz.

Cea dintâi şi vizib ilă  în librării a fost în 
căutarea G raalu lu i tipărită  în 2003. Aşadar, debut 
editoria l la 52 de ani. în vrem e ce atâţia confraţi, 
după lupte gre le pe la edituri, la vârsta acestei 
dezvălu iri publice sunt obosiţi, şterşi, d ispăruţi din 
scrisul literar.

Surpriza nici nu ar fi a tât de mare, dacă 
Icu Crăciun s-ar fi oprit la o carte. Una oarecare din 
cele şapte. Dar el face parte de acum  din tagm a 
scriito rilo r care are în principal altă profesie, altă 
îndeletn icire .

Aserţiunea e susţinută în serie de alte 
titluri literare: în spate le  călăreţu lu i, 2005; 
în toarcerea la clasici, 2006; Peşti şi paraşute, 
2008; Izbăvirea prin cultură, 2008; Scrieri 
incom ode, 2008; M itingul, 2009; Gânduri pentru 
prieteni, 2009. încă în 2007 a îngrijit şi editat 
vo lum ul Scrisori de pe front, a unui sem natar în 
persoana lui O ctavian Hodoroga. A tâtea cărţi într- 
un interval atât de scurt, cu o va loare recunoscută 
de critică şi de Uniune, de parcă nu a mai lucrat 
a ltceva  în a ces t tim p, înd rep tă ţin d  rostirea  
sintagm ei: deceniu l lui Icu! E un caz unic în arealul 
literar b istriţean (a tât de inco lor azi).

Tim pul ireversib il a mai adăugat un 
deceniu la viaţa autorulu i; profesorul Icu Crăciun în 
curând va deveni sexagenar. Iar în calendaru l 
literar al ce lor 2 ani din urm ă, s-a mai adăugat un 
titlu m ărturisitor: Povestiri cu personaje dubioase. 
Acesta  atestă aprio ri ca lita tea  o fic ia liza tă  a 
prozatoru lu i m ăierean; este au to r al locului, al 
ţinutu lu i de o rară bogăţie în proza populară şi cultă, 
gen din care aici au ţâşn it e lite (Rebreanu) sau ivite 
mai departe  (Creangă).

La apariţia  acestu i volum  bun, hotărârea 
Uniunii S criito rilo r din Rom ânia de a fi prim it în 
rândurile sale, era adoptată, încă de la începutul 
anului 2011, pe tem eiul ce lorla lte  cărţi. Tipărirea 
volum ului Povestiri... este o coincidenţă cu 
intrarea lui Icu C răciun în obştea scriitoricească, 
prim ul sc riito r m ăierean din genera ţia  post- 
com unistă care a fost prim it în U.S.R.

Volum ul recent este un dar ce şi-l făcuse 
autorul sieşi pentru ziua aniversară de 3 decem brie 
2011.

Şi, to tuş i, P ovestiri cu persona je  
dubioase are rost cred ito r defin itoriu în statutul 
autorului de m em bru a! Uniunii. Reglem entările  în

v igoare aie Com isie i de Validare prevăd în art. 6 că: 
„După trei ani de la prim ire, m em brii stagiari pot 
depune o cerere însoţită de un dosar de activ itate 
literară (cărţi, recenzii, prem ii etc.) prin care solicită 
titu larizarea. Aceasta este acceptată sau nu de CV 
prin vo t” .

Cartea de faţă, prin m erite le ei literare, 
răspunde cond iţie i din s ta tu t şi an tic ipează  
pregătirea dosarulu i în vederea defin itivării calităţii 
de m em bru cu drepturi depline al U.S.R. în 
realizarea scopului se argum entează şi cu calita tea 
de redactor-şe f al publicaţie i „Cuibul V isu rilo r”; 
sufic iente pentru a fi titu larizat.

Cele de mai sus privesc pe autorul în 
Uniune şi destinul aceste i cărţi. In teresează însă şi 
faţa ei spre cititor, decrip tarea din unghi estetic la 
capătul lecturii. Cartea, repet, este bună, adevărată 
proză scurtă, adevăra te  povestiri orig inale, nu 
folclor. A cest a tribu t acoperă în tregul cuprins şi 
evidenţiază specificu l specie i de la scriitură şi 
acţiune până la încheierea şi m esajul povestirii în 
a c c e p ţiu n e a  t ra d iţ io n a lis tă .  E s te  o p ro ză  
a rd e le a n ă , în s c r i in d u - l pe a u to r  în  ş iru l

continuare în pag. 4
TEODOR TANCO

\
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UN CAZ LITERAR: 
ICU CRĂCIUN Şl CĂRŢILE LUI

-  urm are  d in  pag, 3  -

premergătorilor: Slavici, Agârbiceanu, Rebreanu, 
Pavel Dan şi până la contemporanul, să zicem, 
Ioan Groşan -  postmodernistul în formă.

Situat în timp istoric, că esenţialmente se 
spune tot despre autor. El aparţine inclusiv acelui 
spaţiu ' geografic şi social despre care George 
Călinescu afirmă că aici în Transilvania s-a născut 
literatura română; proza modernă o avea în vedere 
scriind.

Volumul Povestiri cu persoane dubioase 
cel mai mult îşi apropie sonurile de Pavel Dan. îi va 
aminti cititorului până şi nişte teme invocate ale 
prozatorului de pe Câmpie. Proiectatului Ospăţul 
dracului al lui Dan, îi seamănă leit prima, Povestea 
dom nului lonescu. Povestirea sintetizează 
substanţa epică a unei cărţi oricât de mare. Autorul 
este în temă, şi-i merge condeiul strună: calitate ce 
o conţin toate povestirile din volum. Autorul se 
dovedeşte artist. Se ştie că înmormântarea lui 
Urcan bătrânul încheia ciclul Urcăneştilor lui Dan. 
Sobru şi la obiect, apoi identic, îşi intitulează şi leu 
Crăciun povestirea: înmormântarea bătrânului 
Cazimir. Aceasta este altfel de creaţie, chiar dacă 
sunt momente de priveghi, descoperiri a altei lumi 
vii şi moarte, lată o frază din „alaiul mortuar” care 
arată ce le apropie şi desparte: „Cioancă făcuse 
pereche cu Hogiu, iar Burbulea cu Bălan; cu 
sfeşnicile în mâna dreaptă şi cu pălăriile în stânga, 
păreau nişte figuranţi veştejiţi, împăcaţi cu destinul, 
dând impresia că nu există moarte, aici, pe pământ, 
decât îmbătrânire; trâmbiţa chemării încă nu 
sunase pentru ei” (p. 76). Dar o „risipire” din 
Rebreanu se revarsă până la leu Crăciun. Cum e 
cazul cu titlul Proştii; că numai cu proza scurtă, fără 
romane, tot „mare" ar fi Rebreanu. Din volumul în 
discuţie, amintesc prima povestire -  „Pantofii”: 
aceeaşi filosofie a timpului, a sensului, a 
amănuntului, a utilului şi inutilului... Pe alocuri 
aminteşte de Slavici care scria cu economie de 
cuvinte că se terminau paginile. Finalurile! Parcă se 
terminase şi cerneala pentru încă un rând sau 
cuvânt.

Aceste consideraţiuni nu au avut intenţia 
prezentării cuprinsului cărţii, au făcut-o alţii la 
apariţie. Câteva recenzii am citit şi nu am detalii sau 
alte observaţii. Mai mult mi-a fost atenţia la întregul 
literar, volumul acesta şi celelalte şi mărturisesc, 
volens-nolens, am fost cu ochii pe autor. Scrisul lui 
leu Crăciun este în faza de aşezare literară, în 
căutarea locului de întregire, de sporire a acestei 
lumi ficţionale ce îşi are şi ea o ordine de univers şi 
un rost social. Cu atât mai mult că originalitatea, 
prospeţimea prozei autorului inspiră nădejdea 
continuării travaliului scriitoricesc. El nu a fost 
supus încă decelării la intrarea în dicţionarele 
domeniului. Este prea recent, tânăr, nou, abia 
afirmat prozator de perspectivă şi puţin trecut prin 
site şi confruntări critice, inclusiv ca membru în 
U.S.R., ca să ştii unde îl găseşti intrat şi aşezat 
valoric. Ajută mult la „descoperirea” psihologică a 
autorului propria-i povestire: Solitar.

Pentru cât am reuşit să-l cunosc 
nemijlocit citindu-l, îl simt printre cei mai buni 
prozatori tradiţionalişti nu numai ai locului. 
Transpare din paginile sale că falia această de 
literatură, în carte crede şi scrie, are încă sevă şi 
trăire, cu apetenţă la cititor, iar satul arhetipal e 
departe de moarte, prin ce şi cum spune şi 
gândeşte colectivitatea ţărănească, „trâmbiţa 
chemării” încă nu a sunat sfârşitul ruralului; nici 
pentru literatura lui.

Teodor Tanco

în perioada interbelică au luat fiinţă în cuprinsul 
judeţului nostru câteva societăţi culturale. Una dintre 
ele, şi poate cea mai proeminentă, a fost Societatea 
culturală “Liviu Rebreanu” din Maieru, judeţul Bistriţa- 
Năsăud.

Pornind de la bogata textură a mărturisirilor de 
credinţă ale lui Rebreanu pentru meleagurile copilăriei, 
toţi cercetătorii vieţii şi operei sale granitice subliniază 
rostul adânc pe care Maieru l-a avut în devenirea lui ca 
scriitor.

Faptul că a înfiinţat aici o Societate culturală cu 
numele său a fost amintit doar de câteva ori, în treacăt, 
de aceea vom încerca acum să facem câteva precizări 
de rigoare.

încă în vara anului 1970, în contextul 
cercetărilor pentru înzestrarea muzeului local „Cuibul 
Visurilor” , am intrat în posesia unei bune părţi din arhiva 
Societăţii studenţeşti „Liviu Rebreanu", o pagină de 
vibrantă semnificaţie culturală ia care se adaugă gestul 
măierenilor din 5 ianuarie 1927 de a-i conferi celebrului 
lor consătean titlul de Cetăţean de Onoare, dăruindu-i 
totodată şi un loc în 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 grănicereşşti năsăudene, au 
avut curajul şi meritul salutar de a stârni interesul 
sătenilor, închegând aici „la poalele Ineului cel cu 
zăpada eternă” o grupare intelectuală care a dat un ţel 
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 studenţească „Liviu Rebreanu” 
şi ca preşedinte de onoare să fie ales D-l învăţător Ioan 
Barna. Ca membri fondatori sunt declaraţi următorii: 
Barna Cosma, Barna Olimpia, Barna Leonida, Ciorba 
Ovidiu, llieşiu ioan, Groze Eugen, Coruţiu Titu şi Avram 
Alexandru. Menţionăm că Societatea s-a înfiinţat sub 
patronajul Astrei locale, Ioan Barna şi preotul Iuliu Pop 
fiind vechi astrişti.

Societatea a funcţionat vreme de 8 ani, până în 
august 1935, când, la iniţiativa membrilor -în număr mult 
mai mare acum- s-a transformat în cămin cultural.

Practic, chiar după această dată au mai avut loc 
manifestări culturale ale grupării aflate sub conducerea 
Astrei, deoarece înfiinţarea Căminului n-a fost posibilă 
decât în 20 august 1939.

Apropierea războiului, mobilizarea unora dintre 
iniţiatori, au destrămat îndrăzneaţa înfiripare a tinerilor 
măiereni.’ Prin grija unuia dintre ei, distinsul profesor 
clujean Olimpiu Barna, s-a cruţat cea mai mare parte din 
documente. Inmănunchiate cronologic într-un album, au 
fost exp'use în sala memorială a muzeului, alături de un 
grupaj impresionant de fotografii, conferinţe, creaţii 
literare, două registre de procese verbale, sigiliul ova! al 
Societăţii, lucrări tipărite, statutul. Toate în jurul 
încura ja toare i scrisori de răspuns a autorului 
„Răscoalei” , veneratul patron spiritual, document 
emoţionant care pecetluieşte încă o dată, dacă mai era 
nevoie, viul legământ de fidelitate al său cu pulsaţiile 
ridicării spirituale a „cuibului” din care îşi luase 
fantasticul zbor către piscul literelor române.

Sunt consemnate 37 de şedinţe de lucru, multe 
serbări, serate, câteva excursii, culegeri de folclor local. 
După modelul astrist 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 filelor albumului, nobleţea şi 
patriotismul curat care au călăuzit încercările acestui 
grup de tineri luminaţi, feciori şi fete care abia părăsiseră 
plugurile şi meliţele satului spre a se dedica învăţăturii. 
Se adunau duminica în aceeaşi 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 întreţinută într-o şcoală românească bicentenară. 
La strădaniile părinţilor de a înfiinţa, încă din 1889, o 
mică reuniune teatrală, cunoscut fiind talentul de 
excepţie a! 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 desfâşurase o 
activitate impresionantă.

Scriitorul însuşi va nota în schiţa „Idilă de la ţară” 
o observaţie privitoare la tradiţia de club a "domnarilor” 
din Maieru: „ La Armeanu era clubul intelectualilor 
satului...". Cel care şi-a zugrăvit vatra copilăriei în culori 
luminoase, ca pe o epocă bucolică de sănătate şi linişte, 
a făcut-o şi din sentimentul de recunoştinţă pentru cei 
care i-au îndrumat primii paşi, aţâţându-i fantezia şi 
sădindu-i în fiinţă iubirea de adevăr şi dreptate, in 
toamna anului 1886 se despărţea dureros de uliţa cu 
fata pădurarului şi pleca la Liceul din Năsăud, în 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 zbuciumări", în 1919, şi de aici încolo în 
câteva veri însoţit de soţie şi fiică. Popasul cel mai lung şi 
mai rodnic la Maieru fusese tocmai în vara lui 1926, 
Devenise oaspete de onoare a! foştilor ortaci de joacă şi 
abecedar de odinioară. Găsea caldă găzduire şi liniştea 
cuvenită uriaşei sale trude nocturne: scrisul la 
„Ciuleandra” şi “Răscoala”. Tinerii emuli erau mândri să-l 
întâlnească, să se aplece în faţa staturii lui de "consul 
român” 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, uimiţi de triumful lui Ion, a lui Petre Petre 
şi Apostol Bologa. Atunci le-a încolţit ideea unui cerc cu 
numele scriitorului. îi adresează o scrisoare rugându-l 
respectuos să binevoiască a accepta ca cercul lor să 
primească numele venerat, romancierul, după 5 
ianuarie a aceluiaşi an, 1927, primise cu profundă 
emoţie cetăţenia de onoare a celui mai drag sat al său, 
răspunde prompt, în cuvinte simple, cu fior 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 binevoit 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 cei mai buni ani ai copilăriei mele. Urându-vă 
toate izbânzile, vă rog să primiţi, Domnule Preşedinte de 
Onoare, salutările mele cele mai afectuoase, Liviu 
Rebreanu”.

învăţătorul ioan Barna a sprijinit cu seriozitate 
părintească toate acţiunile iniţiate de grupul foştilor săi 
şcolari. Mulţi 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 
noastra de cetini", Lazăr Zavaschi, profesor emerit, ori 
alţi devotaţi ai şcolii: Eugen Groze, Silvia şi Dumitru 
Vranău, medicul radiolog de renume Ovidiu Cioarba, 
apoi Gheorghe Hojda, Leonida Barna, Vincenţiu llieşiu, 
Mărioara Partene, Eugen Pop, Viorica Login, Nicolae V. 
llieşiu, publicist şi autor al medicamentelor din seria 
Apilamii, Pavel Vranău, victimă a atrocităţilor horthiste, 
Augustin Cioncan, merită toată stima sătenilor. Aceste 
nume sunt omagiate de fiecare dată la întâlnirile fiilor 
satului. Această grupare tinerească, cu atribute de 
veritabil cenaclu, organiza dezbateri pe teme ştiinţifice, 
elabora conferinţe pe înţelesul ţăranilor localnici, 
încuraja creaţia originală şi protesta împotriva războiului 
ce se pregătea fără să adere, cum am mai spus, la 
vălmăşagul propagandistic al unor partide antipopulare 
din epocă. Spaţiul nu ne îngăduie citarea unor pasaje din 
aceste lucrări, adevărate licăriri de patriotism curat, 
tâşnite din dorinţa de a menţine şi cultiva cunoştinţa de 
neam. Se pregăteau conferinţe duminicale ce se

- continuare în pag. 5 -
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susţineau, liber, în faţa sătenilor. Atunci când expunerea 
era „prea intelectualistă”, unii murmurau şi întorceau 
spatele, iar tânărul lector, îmbujorat de emoţie era 
criticat de colegi pentru „inaccesibilitatea la public” . Data 
viitoare, expunerea era mai limpede. Programele 
artistice, foarte gustate de public, se încheiau cu serate 
dansante la Cassina din Rodna sau din Maieru.

Procesele verbale, convocatoarele, invitaţiile, 
ori alte documente redactate în stilul ceremonios al 
epocii, ascund o preţioasă investiţie de bun simţ şi 
inteligenţă, bucură ochiul prin grija exemplară pentru 
scrisul frumos şi faţă de actul cultural care se oficia cu 
seriozitate. La lumina lămpii de petrol, fără pick-up sau 
magnetofon, fără să se aştepte controlul vreunui for 
diriguitor, fapt care te ducea cu gândul ia cunoscuta 
frază sadoveniană: “Acolo, în colţul acela de ţară, putea 
să fie cum voia învăţătorul” . Aceşti tineri se angajau în 
dispute aprinse, căutau căi prin care să-şi apropie 
sufletul oierului dornic „să mai ştie ce-i nou prin lumea 
asta”. Din umbra guvintelor licăresc idealuri senine, 
frânturi de meditaţii asupra condiţiei tineretului, a 
dascălului român, chiar dacă uneori şochează juvenila 
exaltare de ton. Pasaje din cuvântările acestor studenţi- 
căuzaşi, ori discuţii consemnate dau măsura ardorii 
sufleteşti şi conţin trimiteri la unele realităţi politico- 
economice ale vremii, cu toate că articolul 59 din
Statutul Societăţii suna tranşant:....această Societate
nu face parte din nicio grupare politică”, de parcă ar fi 
cuvinte dictate de însuşi Rebreanu. în ciuda unor 
condiţii vitrege, mâna crispată a lui Ioan Barna, 
caligrafia, în încheierea unei conferinţe, aceste cuvinte 
pe care, ia îndemnul unei conştiinţe înalte, aveau atunci 
rost de deviză: “Datoria sfântă ce o avem este ca noi, 
umila dăscălime, să ne ridicăm deasupra acestor 
neajunsuri, să găsim mijloacele şi timpul de a ieşi din 
pereţii claselor şi de a nu lăsa tineretul naţiei române 
pradă analfabetismului, plagă ruşinoasă ce coboară 
ţara în ultimul rând faţă de celelalte ţări ale Europei...”.

Cu un instrumentar atât de simplu: un registru- 
jurnal, altul de intrare-ieşire, un Statut de vreo 60 de 
articole, ticluite de ei după modelul Astrei, cu 5 lei 
cotizaţie lunară şi ştampila ovală purtând strălucirea

unui nume de mare faimă dar cu acea combustie 
lăuntrică a dragostei de frumos şi de vatră, aţâţată poate 
şi de versurile poetului Iustin Ilieşiu, acest mănunchi de 
visători au reuşit să întemeieze primul Cămin Cultural în 
comună, acoperiţi de lauda iui Rebreanu însuşi, mai 
mândru, poate, de a-i patrona pe ei, măierenii, decât 
înaltele demnităţi ce i se încredinţau în capitala ţării.

Spaţiul nu îngăduie să reproducem aici, pentru 
mesajul său cald, apelul pe care societarii îl adresează, 
în 9 august 1935, către întreaga comună, ori actul de 
construire al Căminului Culturai şi proiectul superb al 
clădirii, care, în 1940, trebuia să se identifice prin 
iniţiativa tânărului Nicolae V. Ilieşiu, în castelul grofoaiei 
Ileana...

Valenţele de actualitate, sentimentul înaltei 
răspunderi în faţa obştii pe care le relevă aceste gesturi 
de dăruire frânte doar de întunecatul Diktat de la Viena, 
vor rămâne oricând pilduitoare.

De fapt, ei, înaintaşii, ne-au stimulat hotărârea 
reînfiinţării acestei societăţi. Cu concursul unor 
intelectuali măiereni semnatarul acestor rânduri, după 
multe şi întortocheate demersuri, a reuşit să convingă 
organele locale şi judeţene să aprobe reînfiinţarea.

Printre cei dintâi care au contribuit la 
întemeierea noii formaţiuni culturale într-o nouă 
versiune s-au numărat: înv. Ioan Vranău, prof. Lazăr 
Ureche, prof. Ana Bochiş, prof. Icu Crăciun, prof. Larion 
Cărbune, prof. Telcean Radu, Vârtic Solovăstru, 
gospodar, învăţător Berende Constantin, Bazga Emil, 
bibliotecar, prof. Sângeorzan Cornelia, dir. Ştefan 
Mircea, Lorinţ Virginia, gospodină, Voicu Gheorghe. Din 
generaţia veche ni s-au alăturat cu multă devoţiune 
Nicolae V. ilieşiu, marele apicultor, prof. Silvia şi Dumitru 
Vranău, Maxim Ureche, Mircea Ilieşiu, jurist, poetul 
Iustin Ilieşiu, apoi alţii mai tineri, unii foştii noştri elevi din 
Maieru: Alexandru Raţiu, profesor, Iacob Naroş, 
Macavei A. Macavei, Vaier Scridonesi, Veronica 
Bureacă, Titus Cărbune, Eusebiu Hădărău, înv. Doina 
Ursa, prof. Liviu Ursa, prof. Ofilat Varvari, prof. 
Alexandrina Groze, şi alţii.

Societatea culturală s-a reînfiinţat şi reorganizat 
la data de 24 iunie 1972. Erau de faţă soţia şi fiica

marelui romancier, doamna Fanny Rebreanu şi doamna 
Puia Florica Rebreanu Vasilescu, împreună cu alte rude 
ale scriitorului. Au fost prezenţi peste 3000 de oameni, in 
adunarea generală a fost aprobat statutul Societăţii, al 
celor patru secţiuni: Secţia cuitural-ştiinţifică (resp. 
Mihai Roman), secţia artistic-sportivă (resp. Prof. 
Cornelia Sângeorzan), secţia etnografie-folclor (resp. 
Prof. Ureche Lazăr) şi secţia cenaclu literar (resp. Prof. 
Radu Telcean). Din consiliul de conducere făceau parte 
pe lângă conducătorii de secţii şi următorii: Negruşer 
Solovăstru, gospodar, Berende Constantin, înv., Vranău 
Ioan, secretar, Bazga Emil, contabil casier, Vârtic 
Solovăstru. Preşedinte a fost ales şi reales pe toată 
durata existenţei Societăţii (1972-1985), profesor Sever 
Ursa.

Pentru noi, strădania tinerească de acum 70 de 
ani se înscrie ca un adevărat memento, cu care s-ar 
putea mândri orice localitate. Până şi explicabilele limite 
de concepţie, micile stângăcii şi animozităţi inerente 
ivite atunci în conpetiţia căutării unui ţel, pălesc acum în 
perspectiva gestului de preţuire în timp şi rămâne doar 
simbolul luminos al actului de creaţie culturală. Fie şi o 
lecţie vie de iubire faţă de valorile perene ale înaintaşilor, 
rostită original în faţa tinerilor, mulţi la număr, pe care 
această şcoală i-a pregătit.

Privită aşadar, de la înălţimea răsplătitoare a 
prezentului, reuşita de atunci care nu a fost unică în 
judeţ dar care a avut norocul statorniciei, graţie, în 
primul rând blazonului de nobleţe al numelui pe care îl 
poartă, o calificăm ca pe o izbândă temeinică împlinită 
care ne duce din nou cu gândul la o posibilă a treia ediţie 
a supravieţuirii şi reluării ei într-o viitoare festivitate a 
“Zilelor Măierene”.

în cunoscutul muzeu „Cuibul Visurilor" se 
păstrează întreaga arhivă documentară a ambelor ediţii 
ale Societăţii respective. De ce şi-a întrerupt activitatea 
această veritabilă instituţie culturală? Din cauza 
ingratitudinii şi a lipsei de susţinere a unor reprezentanţi 
ai organelor judeţene şi locale chiar în preajma 
centenarului Rebreanu (1985)!

SEVER URSA

Corespondenţă din Cjermania
Scriitori români în Germania: 

Ovidiu Nimigean, Liliana Corobca şi Michael Astner
Cartea din urmă a pVietenului meu bun, Ovidiu 

Nimigean (crescut în llva Mica şi format la liceul 
nasaudean şi mai târziu la universitatea ieşeana), 
romanul “Rădăcina de bucsau” apărută la Editura 
Polirom în 2010 şi premiată în repetate rânduri, m-a 
impresionat într-o asemenea măsură încât am numit-
o, chiar în timpul lecturii, una a “generaţiei noastre” . 
Am regăsit aici, pe lângă savoarea cititului, un univers 
cu care ne-am identificat atâţia dintre noi. Critica din 
ţară, în mod legitim elogioasă, a găsit în ea, sub raport 
tematic, două coordonate: pe de o parte destinul unei 
mamei bolnave, care stă să se ducă într-o plecare 
definitivă, iar pe de alta căsnicia pe cale de desfacere, 
despărţirea de „cealaltă jumătate” . Totul pe fondul unei 
crize existenţiale a intelectualului. Romanul dispune, 
fără discuţie, de resurse care trec dincolo de 
radiografierea unui individ ancorat într-o societate 
postdecembristă românească, cu tot ceea ce ţine de 
aceasta, inclusiv rădăcinile, apartenenţa acestuia la 
perioada „predecem bristă” . Personajul poate fi 
proiectat însă într-un general universal valabil, dincolo 
de graniţe administrative ori politice, de limbă ori de 
mentalitate.

într-o convorbire telefonică, avută cu mai multe luni în 
urma cu autorul, întrebam dacă nu se intreprind 
demersuri în sensul organizării de lecturi, în Germania 
(în limbajul actual, „marketing”). Trăisem această 
plăcere în urmă cu mai puţin de un an, aici, la 
Esslingen, unde, într-o seară de neuitat, s-a citit din 
proza lui Mircea Cărtarescu. lată că această ocazie se 
ivea acuma, la sfârşit de august (mai precis pe data de 
26), când O. Nimigean era invitat să citească în

„Kunstle rhaus” (Casa artiş tilo r) din localitatea 
Edenkoben, situată la cca. 150 km de Stuttgart. 
înştiinţat de desfăşurarea evenimentului, m-am grăbit 
să ajung la tirhp, vineri după-amiază fiindcă trebuia să 
iau în calcul şi timpul suplimentar datorită traficului 
supraaglomerat de la început de week end.

Despre event s-a publicat atât la nivel de internet cât şi 
în presa scrisa locală. Manifestarea era finanţată de 
Ministerul pentru cultură din landul Rheinland-Pfalz, 
iar managera era Corina Bernic, germ anistă, 
persoană plină de calităţile necesare unei astfel de 
funcţii. Alături de Ovidiu urma să citească prozatoarea 
Liliana Corobca (Republica Moldova) din romanul „O 
zi în paradis”, deja tradus în limbile germană şi italiană. 
Arta fotografică era şi ea prezentă printr-o expoziţie 
aparţinând lui Michael Astner, şi el germanist de 
fo rm aţie  ieşeană. G a le ria  fo to g ra fică  ilus tra  
instantanee ale oraşului laşi din zilele noastre, 
localitate care putea fi luată drept reprezentantă a 
oraşului românesc postdecembrist. Ca şi în Esslingen 
şi aici desfăşurarea a cunoscut acelaşi parcurs: s-a 
citit din creaţiile autorilor, un fragment de dimensiuni 
mai mici în limba originală, limbii germane rezervându- 
i-se un pasaj ceva mai întins, pentru a introduce 
auditoriul în atmosfera propriu-zisă a cărţii. în cazul lui 
Ovidiu Nimigean lectura în germană a fost preluată de 
Michael Astner, care a asigurat, în mare parte şi funcţia 
de interpret în timpul discuţiei create cu publicul (pe 
spaţii mai mici, această responsabilitate mi-a fost 
desemnată şi mie şi nu ascund faptul că am făcut-o cu 
multă plăcere). în timpul dialogului creat după lectura 
propriu- zisă (dintr-un pasaj în care Liviu, personajul

principal, trăieşte din plin o manifestare a crizei 
existenţialului, pe care nimic nu o mai poate stăvili) O. 
Nimigean a luat în apărare o literatură care se opune 
comercialului, care luptă în a scoate la iveală adevărul 
fundamental al existenţei, a unei scrieri totale şi 
dezinteresate. în jurul acestei problematici au apărut o 
serie de întrebări care şi-au găsit mai apoi răspunsul, 
pe parcursul serii, una cât se poate de interesantă, 
dezavantajată oarecum de vremea capricioasă 
(ploaie torenţială şi vânt) care a restrâns numărul celor 
care urmau sâ vină ia eveniment. De altfel, O. 
Nimigean a ţinut să sublinieze, de ia bun început, că 
dacă vremea atât de neprielnică nu i-a întors din drum, 
înseamnă că în sală se afla „la creme de la creme” a 
iubitorilor de literatură din zonă. Cuvinte de laudă şi 
aplauze a cucerit şi proza Lilianei Corobca, iar 
expoziţia de fotografie a lui Michael Astner mai poate 
încă fi admirată până la mijlocul lunii octombrie. 
Merituos este - trebuie s-o subliniem - şi rolul de 
promovare a culturii româneşti în spaţiul german a 
Corinei Bernic, foarte bună cunoscătoare nu numai a 
limbii germane ci şi a oamenilor trăitori în aceste locuri, 
în ceea ce priveşte Edenkoben, o localitate mică, dar 
însemnată din punct de vedere cultural, arată într- 
adevar edenic, înconjurată de. nesfirşitul viţei de vie 
cultura care îi face cunoscuţi pe locuitorii din 
Rheinland dincolo de graniţe, vinurile lor bucurându- 
se de mare succes.

Ostfildern, 24.Sept. 2011 

Damaschin Pop-Buia
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Sub patronajul Astrei, 
SOCIETATEA CULTURALĂ “LIVIU REBREANU” MAIERU

Astra a favorizat si încurajat întemeierea unor 
societăţi şi formaţiuni culturale locale de tip astrist, în 
deosebi în rândurile tineretului studios.

In perioada interbelică au luat fiinţă în cuprinsul 
judeţului nostru câteva societăţi culturale. Una dintre ele, 
şi poate cea mai proeminentă, a fost Societatea culturală 
“Liviu Rebreanu” din Maieru, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Pornind de la bogata textură a mărturisirilor de 
credinţă ale lui Rebreanu pentru meleagurile copilăriei, 
toţi cercetătorii vieţii şi operei sale granitice subliniază 
rostul adânc pe care Maieru l-a avut în devenirea lui ca 
scriitor.

Faptul că s-a înfiinţat aici o Societate culturală cu 
numele său a fost amintit doar de câteva ori, în treacăt, de 
aceea vom încerca acum să facem câteva precizări de 
rigoare.

încă în vara anului 1970, în contextul cercetărilor 
pentru înzestrarea muzeului local „Cuibul Visurilor”, am 
intrat în posesia unei bune părţi din arhiva Societăţii 
studenţeşti „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 titlul de Cetăţean de Onoare, dăruindu-i 
totodată şi un loc în 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 zăpada 
eternă” o grupare intelectuală care a dat un ţel 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 studenţească „Liviu Rebreanu" şi ca 
preşedinte de onoare să fie ales D-l învăţător Ioan Barna. 
Ca membri fondatori sunt declaraţi următorii: Barna 
Cosma, Barna Olimpia, Barna Leonida, Ciorba Ovidiu, 
llieşiu Ioan, Groze Eugen, Coruţiu Titu şi Avram 
Alexandru. Menţionăm că Societatea s-a înfiinţat sub 
patronajul Astrei locale, Ioan Barna şi preotul luliu Pop 
fiind vechi astrişti.

Societatea a funcţionat vreme de 8 ani, până în 
august 1935, când, la iniţiativa membrilor-în număr mult 
mai mare acum- s-a transformat în cămin cultural.

Practic, chiar după această dată au mai avut loc 
manifestări culturale ale grupării aflate sub conducerea 
Astrei, deoarece înfiinţarea Căminului n-a fost posibilă 
decâtîn 20 august 1939.

Apropierea războiului, mobilizarea unora dintre 
iniţiatori, au destrămat*îndrăzneaţa înfiripare a tinerilor 
măiereni. Prin grija unuia dintre ei, distinsul profesor 
clujean Olimpiu Barna, s-a cruţat cea mai mare parte din 
documente, înmănunchiate cronologic într-un album, au 
fost expuse în sala memorială a muzeului, alături de un 
grupa'j impresionant de fotografii, conferinţe, creaţii 
literare, două registre de procese verbale, sigiliul oval al 
Societăţii, lucrări tipărite, statutul. Toate în jurul 
încurajatoarei scrisori de răspuns a autorului „Răscoalei”, 
veneratul patron spiritual, document emoţionant care 
pecetluieşte încă o dată, 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 modelul astrist 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 filelor albumului, nobleţea şi 
patriotismul curat care au călăuzit încercările acestui 
grup de tineri luminaţi, feciori şi fete care abia părăsiseră 
plugurile şi meliţele satului spre a se dedica învăţăturii. 
Se adunau duminica în aceeaşi 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 întreţinută într-o şcoală românească bicentenară. 
La strădaniile părinţilor de a înfiinţa, încă din 1889, o mică 
reuniune teatrală, cunoscut fiind talentul 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 desfăşurase o activitate 
impresionantă.

Scriitorul însuşi va nota în schiţa „Idilă de la ţară”
o observaţie privitoare la tradiţia de club a “domnarilor” 
din Maieru: „ La Armeanu era clubul intelectualilor 
satului...". Cei care şi-a zugrăvit vatra copilăriei în culori 
luminoase, ca pe o epocă bucolică de sănătate şi linişte, a 
făcut-o şi din sentimentul de recunoştinţă pentru cei care
i-au îndrumat primii paşi, aţâţându-i fantezia şi sădindu-i 
în fiinţă iubirea de adevăr şi dreptate. în toamna anului 
1896 se despărţea dureros de uliţa cu fata pădurarului şi 
pleca la Liceul din Năsăud, în 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 
zbuciumări”, în 1919, şi de aici încolo în câteva veri însoţit 
de soţie şi fiică. Popasul cel mai lung şi mai rodnic la 
Maieru fusese tocmai în vara lui 1926. Devenise oaspete 
de onoare al foştilor ortaci de joacă şi abecedar de 
odinioară. Găsea caldă găzduire şi liniştea cuvenită 
uriaşei sale trude nocturne: scrisul la „Ciuleandra” şi 
“Răscoala”. Tinerii emuli erau mândri să-l întâlnească, să 
se aplece în faţa staturii lui de "consul român” 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, 
uimiţi de triumful lui Ion, a lui Petre Petre şi Apostol 
Bologa... Atunci le-a încolţit ideea unui cerc cu numele 
scriitorului. îi adresează o scrisoare rugându-l 
respectuos să binevoiască a accepta ca cercul lor să 
primească numele venerat,al romancierul, după 5 
ianuarie a aceluiaşi an, 1927, primise cu profundă emoţie 
cetăţenia de onoare a celui mai drag sat al său, răspunde 
prompt, în cuvinte simple, cu fior 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 binevoit 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 cei 
mai buni ani ai copilăriei mele. Urându-vă toate izbânzile, 
vă rog să primiţi, Domnule Preşedinte de Onoare, 
salutările melecele mai afectuoase. Liviu Rebreanu".

învăţătorul Ioan Barna a sprijinit cu seriozitate 
părinteasoă toate acţiunile iniţiate de grupul foştilor săi 
şcolari. Mulţi 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 
noastra de cetini”, Lazăr Zavaschi, profesor emerit, ori 
alţi devotaţi ai şcolii: Eugen Groze, Silvia şi Dumitru 
Vranău, medicul radiolog de renume Ovidiu Cioarba, 
apoi Gheorghe Hojda, Leonida Barna, Vincenţiu llieşiu, 
Mărioara Partene, Eugen Pop, Viorica Login, Nicolae V. 
llieşiu, publicist şi autor al medicamentelor din seria 
Apilarnil, Pavel Vranău, victimă a atrocităţilor horthyste, 
Augustin Cioncan, merită toată stima sătenilor. Aceste 
nume sunt omagiate de fiecare dată la întâlnirile fiilor 
satului. Această grupare tinerească, cu atribute de 
veritabil cenaclu, organiza dezbateri pe teme ştiinţifice, 
elabora conferinţe pe înţelesul ţăranilor localnici, 
încuraja creaţia originală şi protesta împotriva războiului 
ce se pregătea fără să adere, cum am mai spus, la 
vălmăşagul propagandistic din epocă. Spaţiul nu ne 
îngăduie citarea unor pasaje din aceste lucrări, 
adevărate licăriri de patriotism curat, tâşnite din dorinţa 
de a menţine şi cultiva cunoştinţa de neam. Se pregăteau 
conferinţe duminicale ce se susţineau, liber, în faţa 
să ten ilo r. A tunc i când expune rea  era „prea 
intelectualistă", unii murmurau şi întorceau spatele, iar 
tânărul lector, îmbujorat de emoţie era criticat de colegi 
pentru „inaccesibilitatea la public” . Data viitoare,

expunerea era mai limpede. Programele artistice, foarte 
gustate de public, se încheiau cu serate dansante la 
Cassina din Rodna sau din Maieru.

Procesele verbale, convocatoarele, invitaţiile, ori 
alte documente redactate în stilul ceremonios al epocii, 
ascund o preţioasă investiţie de bun simţ şi inteligenţă, 
bucură ochiul prin grija exemplară pentru scrisul frumos şi 
faţă de actul cultural care se oficia cu seriozitate. La 
lumina lămpii de petrol, fără pick-up sau magnetofon, fără 
să se aştepte controlul vreunui for diriguitor, fapt care te 
ducea cu gândul la cunoscuta frază sadoveniană: “Acolo, 
în colţul acela de ţară, putea să fie cum voia învăţătorul”. 
Aceşti tineri se angajau în dispute aprinse, căutau căi prin 
care să-şi apropie sufletul oierului dornic „să mai ştie ce-i 
nou prin lumea asta”. Din umbra cuvintelor licăresc 
idealuri senine, frânturi de meditaţii asupra condiţiei 
tineretului, a dascălului român, chiar dacă uneori 
şochează juvenila exaltare de ton. Pasaje din cuvântările 
acestor studenţi-căuzaşi, ori discuţii consemnate dau 
măsura ardorii sufleteşti şi conţin trimiteri la unele realităţi 
politico-economice ale vremii, cu toate că articolul 59 din
Statutul Societăţii suna tranşant:....această Societate nu
face parte din nicio grupare politică”, de parcă ar fi cuvinte 
dictate de însuşi Rebreanu. în ciuda unor condiţii vitrege, 
mâna crispată a lui Ioan Barna, caligrafia, în încheierea 
unei conferinţe, aceste cuvinte pe care, la îndemnul unei 
conştiinţe înalte, aveau atunci rost de deviză: “Datoria 
sfântă ce o avem este ca noi, umila dăscălime, să ne 
ridicăm deasupra acestor neajunsuri, să găsim 
mijloacele şi timpul de a ieşi din pereţii claselor şi de a nu 
lăsa tineretul naţiei române pradă analfabetismului, 
plagă ruşinoasă ce coboară ţara în ultimul rând faţă de 
celelalte ţării ale Europei...” .

Cu un instrumentar atât de simplu: un registru- 
jurnal, altul de intrare-ieşire, un Statut de vreo 60 de 
articole, ticluite de ei după modelul Astrei, cu 5 lei 
cotizaţie lunară şi ştampila ovală purtând strălucirea unui 
nume de mare faimă dar cu acea combustie lăuntrică a 
dragostei de frumos şi de vatră, aţâţată poate şi de 
versurile poetului Iustin llieşiu, acest mănunchi de 
visători au reuşit să întemeieze primul Cămin Cultural în 
comună, acoperiţi de lauda lui Rebreanu însuşi, mai 
mândru, poate, de a-i patrona pe ei, măierenii, decât 
înaltele demnităţi ce i se încredinţau în capitala ţării.

Spaţiul nu îngăduie să reproducem aici, pentru 
mesajul său cald, apelul pe care societarii îl adresează, în 
9 august 1935, către întreaga comună, ori actul de 
constituire al Căminului Cultural şi proiectul superb al 
clădirii, care, în 1940, trebuia să se identifice prin 
iniţiativa tânărului Nicolae V. llieşiu, în castelul grofoaiei 
Ileana...

Valenţele de actualitate, sentimentul înaltei 
răspunderi în faţa obştii pe care le relevă aceste gesturi 
de dăruire frânte doar de întunecatul Diktat de la Viena, 
vor rămâne oricând pilduitoare.

De fapt, ei, înaintaşii, ne-au stimulat hotărârea 
reînfiinţării acestei societăţi. Cu concursul unor 
intelectuali măiereni foşti membri ai Astrei semnatarul 
acestor rânduri, după multe şi întortocheate demersuri, a 
reuşit să convingă organele locale şi judeţene să aprobe 
reînfiinţarea.

Printre cei dintâi care au contribuit la întemeierea 
noii formaţiuni culturale într-o nouă versiune s-au 
numărat: înv. Ioan Vranău, prof. Lazăr Ureche, prof. Ana 
Bochiş, prof. Vasile (Icu) Crăciun, prof. Larion Cărbune, 
prof. Telcean Radu, Vârtic Solovăstru, gospodar, 
învăţător Berende Constantin, Bazga Emil, bibliotecar, 
prof. Sângeorzan Cornelia, dir. Ştefan Mircea, Lorinţ 
Virginia, gospodină, Voicu Gheorghe. Din generaţia 
veche ni s-au alăturat cu multă devoţiune Nicolae V. 
llieşiu, marele apicultor, prof. Silvia şi Dumitru Vranău, 
Maxim Ureche, Mircea llieşiu, jurist, poetul Iustin llieşiu, 
apoi alţii mai tineri, unii foştii noştri elevi din Maieru: 
Alexandru Raţiu, profesor, Iacob Naroş, Macavei A. 
Macavei, Vaier Scridonesi, Veronica Bureacă, Doina 
Ursa, Titus Cărbune, Eusebiu Hădărău, înv. Doina Ursa, 
prof. Liviu Ursa, prof. Ofilat Varvari, prof. Alexandrina 
Groze, şi alţii.

Societatea culturală s-a reînfiinţat şi reorganizat

- continuare în pag. 7 -

SEVER URSA
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la data de 24 iunie 1972. Erau de faţa soţia şi fiica marelui romancier, doamna Fanny 
Rebreanu şi doamna Puia Florica Rebreanu Vasilescu, împreună cu alte rude ale 
scriitorului. Au fost prezenţi peste 3000 de oameni. în adunarea generală a fost aprobat 
statutul Societăţii, al celor patru secţiuni: Secţia cultural-ştiinţifică (resp. Mihai Roman), 
secţia artistic-sportivă (resp. Prof. Cornelia Sângeorzan), secţia etnografie-folclor (resp. 
Prof. Ureche Lazăr) şi secţia cenaclu literar (resp. Prof. Radu Telcean). Din consiliul de 
conducere făceau parte pe lângă conducătorii de secţii şi următorii: Negruşer 
Solovăstru, gospodar, Berende Constantin, înv., Vranău Ioan, secretar, Bazga Emil, 
contabil casier, Vârtic Solovăstru. Preşedinte a fost ales şi reales pe toată durata 
existenţei Societăţii (1972-1985), profesorul Sever Ursa.

Pentru noi, strădania tinerească de acum aproape 80 de ani se înscrie ca un 
adevărat memento, cu care s-ar putea mândri orice localitate. Până şi explicabilele limite 
de concepţie, micile stângăcii şi animozităţi inerente ivite atunci în conpetiţia căutării 
unui ţel, pălesc acum în perspectiva gestului de preţuire în timp şi rămâne doar simbolul 
luminos al actului de creaţie culturală. Fie şi o lecţie vie de iubire faţă de valorile perene 
ale înaintaşilor, rostită original în faţa tinerilor, mulţi la număr, pe care această şcoală i-a 
pregătit.

Privită aşadar, de la înălţimea răsplătitoare a prezentului, reuşita de atunci care 
nu a fost unică în judeţ dar care a avut norocul statorniciei, graţie, în primul rând 
blazonului de nobleţe al numelui pe care îl poartă, o calificăm ca pe o izbândă temeinică 
împlinită care ne duce din nou cu gândul la o posibilă a treia ediţie a supravieţuirii şi 
reluării ei într-o viitoare festivitate a “Zilelor Măierene", tot sub patronajul ASTREI.

în cunoscutul muzeu „Cuibul Visurilor” se păstrează întreaga arhivă 
documentară a ambelor ediţii ale Societăţii respective.

De ce şi-a întrerupt activitatea această veritabilă instituţie culturală? Din cauza 
ingratitudinii şi a lipsei de susţinere a unor reprezentanţi ai organelor judeţene şi locale 
chiar în preajma centenarului Rebreanu (1985)!

La Maieru se fac demersuri pentru reluarea Societăţii Culturale "Liviu Rebreanu” 
şi există şanse de reorganizare a acesteia. Prezenta lucrare a fost publicată sub o formă 
prescurtată în "Dicţionarul Culturii şi civilizaţiei populare a judeţului Bistriţa-Nasaud”, voi.
I, Ţara Năsăudului, Ediţia a ll-a, revăzută şi adăugită, coordonator Ioan Seni, cuvânt 
înainte de acad. Dumitru Protase, Ed. Napoca Star, 2010, pag. 915-918.
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despre examenul de vară a câtorva şcoli populare din Districtul Năsăudului [1]
Cu ocazia vizitei canonice a Domnului Vicar s-au 

ţinut totodată şi examenele de vară în fiecare comună din 
tractul vicarial. Fiind subscris de aşa noroc a face o 
excursie cu această ocazie prin unele comune şi a fi 
martor la examenul acestor şcoli, cuget, cum că nu va fi 
de prisos a relata în privinţa asta despre toată starea 
acelor şcoli, ca aşa de o parte învăţătorii, încât se ţine de 
dânşii, acei care s-au silit a corespunde chemării lor, să 
capete impulsul de a lucra şi pe viitor la cariera lor tot cu 
aceeaşi diligenţă, iar aceia care au neglijat datoriile lor, 
să se exciteze în dânşii îndemnul de a-şi amenda erorile 
în viitor. Voi începe, dar în ordine, cum s-au ţinut 
examenele în acele comune, unde am fost de faţă.

Maieru, o comună foarte populată, 1800-1900 
suflete, lângă Someş şi poalele Carpaţilor, locuitorii 
trăiesc mai ales din economia vitelor şi din lemnărit, cu 
care dacă ar şti înţelepţeşte a se folosi, le-ar aduce un 
venit nespus de mare, însă până când cu pădurile lor, 
pentru care au servit dânşii, moşii şi strămoşii lor cu 
arma, fa c speculă jidanii, aceste lipitori, şi până când ei 
transportă lemnele din pădurile lor proprii pe seama altor 
străini, care-şi îngroaşă punga cu averea lor cu un preţ 
bagatelă, câte 12 florini până la Satu-Mare, - până 
atunci numai de compătimit sunt aceşti oameni, care-şi 
au tezaurul în apropiere şi nu se ştiu folosi de dânşii.

Şcoala e bunişoară, însă nu destul de spaţioasă; 
s-ar pofti şi mai bună în o atare comună. Cuptorul în 
şcoală e rău. Şcolari în şcoală au fost 92, de faţă la 
examen au fost feciori 27, fete 14; între numărul 
sufletelor şi numărul şcolarilor nu este nicio proporţie. 
Pruncii au frecventat de tot rău şcoala, aşa încât niciunul 
este care să nu fi absentat. Rezultatul examenului, peste 
tot, a fost neîndestulător. învăţătorul s-a văzut că nu a 
pus destulă‘diligenţă spre a corespunde chemării sale, 
deşi preparand absolut, totuşi aplică mai bucuros 
metode vechi la citit. învăţământul intuitiv nu s-a propus 
prin învăţător, deşi o mulţime de obiecte minunate ale 
naturii înconjoară această comună într-un loc atât de 
romantic, împresurată de munţi şi dealuri cu tot felul de 
arbori şi plante... între alte defecte s-a observat mai tare 
modul citirii; acesta pe lângă că a fost necorespunzător, 
a fost monoton, cu o intonare de tot falsă. Cred cum că 
fiecare învăţător, după ce ajunge cu pruncii la citirea 
cuvintelor, aşa trebuie să dedea pe prunci la intonarea 
acelora, precum şi vorbesc, aşa să le şi pronunţe, căci 
altminterea poate zice oricine când aude pe prunci, cum 
că învăţătorul e din o şcoală străină. Grădina la şcoală 
este corespunzătoare, pomii sunt sădiţi şi altoiţi, însă 
cam puţini. Grădina însă nu are aspectul unei grădini de 
şcoală, căci aceasta ar trebui să servească de mostră; 
din contră aici domneşte mare neregularitate, nu este 
împărţită cum s-ar cuveni, pomişorii sunt înconjuraţi de 
iarbă. învăţătorul trebuie să se silească a-şi lucra şi 
ordona grădina şcolii după un gust estetic, că aşa şi 
şcolarii să se dedeie la un atare gust. în deşert vom 
pretinde ca econoamele noastre să-şi arunce afară 
urzicile din grădinuţă şi să cultive legume bune, în deşert 
vom pretinde de la econom ii noştri ca să-şi 
înfrumuseţeze grădinile cu tot felul de pomi folositori şi să 
poarte grijă de ei, dacă aceia care au de a creşte şi 
renaşte generaţia omenească, aceia care sunt destinaţi

a îndrepta şi a suplini neajunsurile omeneşti, nu pun 
destul punctul pe acestea. Aceasta a fost, în general!

Şanţ, un loc memorabil pentru şanţurile făcute 
contra invaziei barbarilor care şi astăzi se văd. Numără 
peste 700 suflete, care asemenea trăiesc din economia 
vitelor şi lemnărit, care încă prea încet se vede cum cade 
în mâna străinilor. Şcoala e de lemn, destul de bună şi 
spaţioasă, prevăzută cu toate cele de lipsă. Numărul 
şcolarilor înscrişi a fost 61, de faţă la examen au fost 
feciori 34, fete 11. Rezultatul examenului, pe lângă 
frecventarea cea neregulată, a fost mulţumitor, 
învăţătorul -  preparand absolut -  s-a văzut cum că a pus 
destulă diligenţă spre a corespunde chemării sale, 
pruncii au cea mai mare confidenţă către dânsul. Puţină 
reflecţie au de a face în privinţa calculaţiunii, la aceasta 
pe viitor, se aşteaptă un progres mai bun ... Grădina şcolii 
e cam în stare rea.

Rodna, foarte populată, aşezată la poalele 
munţilor, memorabilă pentru băile (minele) de plumb şi 
apele minerale ce se află aici. Şcoala e bună, destul de 
spaţioasă şi prevăzută cu toate cele de lipsă. Numărul 
şcolarilor înscrişi a fost 85, dintre care 19 repetitori, care 
numai pe hârtie existau, faptic nu cercau şcoala. De faţă 
la examen au fost feciori 23, fete 34. Rezultatul 
examenului, peste tot, a fost mulţumitor. Din răspunsurile 
pruncilor s-a putut 'conchide cum că învăţătorul a 
corespuns chemării sale. în Gramatica limbii române se 
aşteaptă pe viitor un progres mai bun, putându-se mai cu 
succes la o atare şcoală... De lăudat au fost cântările 
conduse de fetiţe -  meritul îl are domnul paroh local şi 
protopop onorai; Clementu Lupşai, care încă de mult de 
când se află în' frumoasa şi plină de merite cariera sa 
păstorească, şi-a organizat un cor de fete, care 
totdeauna în Diminici şi Sărbători cânta la Sf. Liturghie... 
Grădina şcolii e destul de mare, pomi puţini în genere nu 
bine cultivată şi ordonată...

Ilva-Mare, o comună foarte populată. Şcoala e 
foarte bună, de piatră şi prevăzută cu toate cele de lipsă. 
Numărul şcolarilor înscrişi 106, repetitori 20, care numai 
pe hârtie existau, de faţă la examen au fost 35 feciori şi 
18 fetiţe... Pruncii răi disciplinaţi, învăţătorul se ţine tot de 
lumea veche, şcolarii în genere au citit rău şi au intonat 
cuvintele şi mai rău, de învăţământ intuitiv nici vorbă, 
peste tot progresul, neîndestulător. învăţătorul nu a fost 
destul de diligent în oficiul său, se aştaptă pe viitor 
diligenţă mai mare, cu toate că leafa de 80 florini, în o 
atare comună, pentru învăţător e de tot bagatelă. 
Grădina, are şcoala, destul de frumoasă, însă până 
acum, afară de puţini pomişori tineri, nu e altceva de 
cultivat.

Măgura-llvei, numără peste 600 suflete. Şcoala 
comunei e destul de spaţioasă, însă delăsată, cu o tablă 
veche şi rea, un cuptor-platin construit de mâna unui 
maistru care se vede, cum că numai lemne şi butuci i-a 
trecut prin prin mâini, nu însă fier; scaune, deşi în locul 
acesta e ţara bradului, sunt toate rele. Numărul şcolarilor 
înscrişi 47, repetitori pe hârtie 20, de faţă la examen 
feciori 15, fete 16. Pruncii au frecventat de tot rău şcoala. 
Precum aici, aşa şi în celelalte comune, am observat 
cum că Gramatica română se propune de tot falsă, 
învăţătorii au propus, ştie Dumnezeu, de la început puţin,

şi aceea rău, au învăţat două genuri, neutrul l-au lăsat 
afară, apoi în terminologie auzi o varietate mare, unul 
zice convocal, altul sonanta, api altul vocala etc. Se 
recere, dar, ca învăţătorii să pună mai mare punct pe 
Gramatica limbii române, aceea să o propună să o 
studieze şi să o propună cumsecade. Rezultatul 
examenului, peste tot în măsura împrejurărilor, a fost 
binişor, pruncii au fost puţini dedaţi a cugeta, de la 
calculare s-a luat numai adaugerea şi substragerea. 
Leafa învăţătorului e de 50 florini, e desigur mai puţin 
decât a păstorului de vite.

Poiana-llvei, numără peste 700 suflete, are şcoala 
bună şi prevăzută cu cele de lipsă. Numărul şcolarilor 
înscrişi 80, repetotori pe hârtie 39, de faţă la examen 
feciori 27, fete 26. Aici prin străduinţa inspectorului şcolar 
şi a comunei s-a văzut cum că pruncii au frecventat, 
peste tot semestrul, binişor şcoala, însă nu mult s-au 
procopsit. Am văzut prunci buni, ingenioşi, însă ce folos, 
întâi de toate când îi auzeai răspunzând, îţi venea să fugi 
pentru intonarea cuvintelor cu totul falsă... Pruncii nu 
sunt dedaţi cu nimic a cugeta, din Gramatica limbii 
române nu s-a propus nimic, pe scurt rezulatatul 
examenului a fost, în genere, cu totul neîndestulător, 
învăţătorul, vorbind franc, nu corespunde şi trebuie prin 
Inspectorat a se întocmi un altul. Grădina are în stare 
bună, însă pomişorii şi câţi sunt,puţini, sunt amestecaţi 
cu curechiu, ceapă şi salată.

Acestea am vrut a le raporta despre examenele 
acestor comune, unde am fost de faţă^ nu din alte cauze, 
ci din singurul interes către şcoală. învăţătorii care au 
corespuns chemării lor, să se silească şi pe viitor a-şi 
împlini datoria, iar acei care nu au putut, sau nu au vrut a 
face aceasta, să se silească a corespunde acestei mari 
obligaţii a lor. E drept, cum că starea învăţătorilor noştri e 
deplorabilă, însă ce să facem, de nu va căuta învăţătorul 
şi la scopul sublim a chemării sale, ce datorie şi ce 
responsabilitate zace pe umerii lui faţă de pruncii care au 
să se facă prin dânsul bărbaţi destoinici, şi faţă de 
Dumnezeu, care va cere seama pentru frageda turmă 
încredinţată lui, atunci sigur nu vom înainta. Domnii 
preoţi, încă, să se silească a întinde o mână de ajutor 
învăţătorilor şi a colabora din toate puterile ca şcolile 
noastre, de unde sigur poate veni mântuirea românului, 
să prospereze şi înflorească. E tare de dorit, ca organele 
competente, şi mai ales juzii cercuali, să se intereseze 
mai tare de şcoli, şi dacă nu din atragerea inimii, batărdin 
politică să intre câteodată în şcoală, au putere, potface şi 
mai mult, numai zelul să nu lipsească, numai dânşii pot 
înfăptui o frecventare regulată a şcolilor. Să ne 
amendăm fiecare scăderile, şi atunci nu va pătimi binele 
com un!

Năsăud în August 1867.
Leone Pavelia, prof. gimn.

[  1] Leone PAVELIA, „Magazinu Pedagogicu", organ 
pentru educatori, învăţători şi bărbaţi de şcoală, Tomul I, 
Năsăud, 1867, pp. 318-324.
(articol preluat de domnul Alexandru Dărăban din 
“Gazeta Bistriţii”)
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(preotul Cjrigore (pfetosu Ca Năsăud
Prima parohie ortodoxă la Năsăud îşi are ca 

iniţiator o personalitate marcantă a secolelor XIX-XX în 
ceea ce priveşte Biserica şi şcoala,preotul profesor 
Grigore Pletosu .Prin întraga sa activitate şi-a înscris 
numele la loc de cinste în istoria teologiei şi culturii 
româneşti.

S-a născut la data de 9 iunie 1848 în satul 
Chintelnic din Judeţul Bistriţa Năsăud şi îşi petrece o 
bună parte a vieţii sale la Năsăud, mai întâi ca elev iar 
apoi ca profesor şi preot.

Părintele Grigore Pletosu a fost iniţiatorul primei 
parohii ortodoxe la Năsăud. Hirotonit preot încă din 4 
septembrie 1892 a oficiat prima dată Sfânta Liturghie şi 
celelalte rânduieli bisericeşti în casa sa proprie, apoi 
într-o încăpere a fondurilor grănicereşti, fostă librărie, la 
început plătind chirie din veniturile sale. Credincioşii săi 
erau câţiva oameni inteligenţi, apoi câţiva profesori şi 
agricultori. Era ajutat la serviciul divin de elevii de la 
gimnaziu care cântau în duminici şi sărbători. 1 /

în anul 1895 i se dă dreptul de a păstori mica 
comunitate ortodoxă, aceasta nefiind recunoscută ca 
parohie.

în 15 iunie 1896 preotul Grigore Pletosu face un 
raport Consistoriului Arhidiecezan din Sibiu în care cere 
să se ia „iniţiativa cu energie” ca să se constituie o 
parohie ortodoxă în Năsăud pe motivul că preoţii greco- 
catolici din Năsăud au început să se apropie mai mult de 
papistaşi decât de fraţii lor de acelaşi sânge, adică 
credincioşii români ortodocşi. Arată în continuare 
prozelitismul greco-catolic şi dorinţa ortodocşilor de a 
avea locaşul lor de rugăciune şi slujba lor ortodoxă. 2/ 
S-a primit în anul 1986 aprobarea înfiinţării primei 
parohii ortodoxe la Năsăud, ce aparţinea de 
protopopiatul Bistriţa. 3/

Tot în anul 1896, prin strădania profesorului 
Simion Popescu din Bucureşti s-a primit de la Sfântul 
Sinod prin Ministerul Cultelor 15 cărţi de cult necesare 
bunei funcţionări a serviciului divin. 4/

La 5 februarie 1897 preotul profesor Grigore 
Pletosu cere de la Consiliul Eparhial din Sibiu înfiinţarea 
unei case de rugăciune pentru elevii de la Gimnaziul din

Năsăud. Cere antimis, două sfeşnice, odăjdii, potir, 
disc, steluţă, cădelniţă, prapori, un rând de veşminte 
negre, icoane, candelabru, sfeşnice mari şi cărţi rituale, 
toate în valoare de 300-400 florini. Mai afirmă că noi 
ortodocşii „suntem prea indulgenţi în cele religioase... şi 
că punctele strategice trebuie ocupate cu orice preţ şi 
orice jertfe”. 5/

Pentru înfiinţarea capelei s-a primit aprobare şi 
ajutor din fondul „Andrei Şaguna” din Sibiu 300 de florini 
şi câte 120 de florini în următorii ani. Capela s-a închiriat 
la 1 noiembrie 1898 în edificiul nr. 5, făcându-se de 
atunci regulat sfintele slujbe. 6/

Grigore Pletosu pentru o şi mai bună 
desfăşurare a serviciului divin a cerut de la fondul 
scolastic Năsăud un teren intravilan pentru zidirea unei 
biserici, dar acest lucru nu a fost aprobat. 7/

Contribuţiile credincioşilor ortodocşi pentru 
sidoxie, salarul protopopului şi pentru alte spese 
parohiale nu se puteau încasa deoarece credincioşii 
greco-catolici nu plătesc asemenea taxe de cult (erau 
ajutaţi de fondul grăniceresc) iar celor ortodocşi li se 
părea ciudată taxa de cult. Acest lucru nu a fost o 
descurajare iar timpul afirmă părintele Grigore Pletosu 
le va vindeca pe toate. Spesele parohiei le plătea 
Pletosu din salarul său de profesor, inclusiv chiria 
pentru capelă. în 1899 s-a plătit chirie 160 de coroane, 
iar în 1904 s-au plătit 24 de coroane. 8/

in 1906 părintele profesor Grigore Pletosu face 
raport către oficiul protopopesc Bistriţa, spunând că 
parohia năsăudeană e tânără şi în organizare. Nu are 
până acum „nici realităţi, nici fonduri, nici bani gata”. 9/

A întâmpinat greutăţi atât în înfiinţarea primei 
parohii în Năsăud, cât şi în instruirea religioasă a 
e levilor săi cât şi a parohienilor. Stăpânirea 
ungurească, respectiv M inisteru l de Culte şi 
Instrucţiune i-a oprit pentru un timp atât Propedeutica 
filosofică cât şi Dogmatica, pe motiv că sunt tipărite la 
Bistriţa şi Sibiu. 10/

în 1908 parohia din Năsăud avea 49 de familii 
de ortodocşi dintre care 20 de familii în comuna Maieru, 
11/, iar la finele anului 1911 parohia împreună cu cele 6 
filii avea un număr de 76 de familii insumând 102

suflete.(Năsăud 35fam.; Maier 30fam.; Sângeorz 
6fam.; Runc 2fam.; Mititei 1fam.; Luşca 1fam.; Telciu
1 fam.). 12/

Pentru activitatea sa rodnică pe tărâmul spiritual 
preotul profesor Grigore Petosu este hirotesit 
protoprezbiter la 27 septembrie 1896 cu ocazia sfinţirii 
bisericii din Diug (Dumbrăviţa), raionul Dej. 13/

Preotul Grigore Pletosu a fost un advărat 
părinte duhovnicesc atât pentru elevii săi cât şi pentru 
enoriaşii ortodocşi. în raportul despre starea morală şi 
culturală înaintat protopopiatului Bistriţa afirmă că în 
anul 1909 n-a fost în parohia Năsăud nici un caz de 
concubinaj iar copii obligaţi de şcoală o frecventează. 
Dintre aceştia două erau fiicele sale: Elvira şi Lucia 
Pletosu. 14/

în octombrie 1909 profesorul Grigore Pletosu a 
ieşit la pensie şi a fost promovat protopop al 
Protopopiatului Bistriţa, unde a desfăşurat în continuare 
o activitate remarcabilă. Cu aceeaşi dragoste de 
Dumnezeu şi de oameni va sluji şi la Bistriţa.

Pr. G rigo re  L inu l

Arhivele Naţionale-Direcţia Judeţeană Bistriţa 
Năsăud, Fond. cit., dos. 29/1897-1946, f. 9.

1/Arhivele Naţionale -  Direcţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud, Fond 
Oficiul Parohial Ortodox Năsăud, dos. nr. 18, f. 10.
2/ Ibidem, f. 3.
3/ Ibidem, f.2.
4/ Ibidem.
5/ Ibidem.
6/ Ibidem.
7/ Ibidem.
8/ Ibidem, f. 3.
9/ Ibidem.
10/ Ibidem.
11/ Ibidem, f. 4.
12/Ibidem, dos.29/1897-1946f .2 7.
13/ Mircea I’ ăeurariu.P/c/fwifl/W teologilor români,Ed. Universul 
Enciclopedic, Bucureşti, I996,p.33H.
14/ Arhivele Naţionale-Direcţia Judeţeană Bistriţa Năsăud, Fond 
cit., dos. 29/1897-1946, f. 9.

KM#*. M ai credem în (Dumnezeu
pentru a ne putea cunoaşte?

Dacă luăm ca punct de plecare originea divină a vieţii 
din sânul naturii vom ajunge şi la înţelegerea obârşiei vieţii 
umane, pe care nu vrea să o mai înţeleagă omul de astăzi. 
Părintele Prof. Ilie Moldovan de la Facultatea de Teologie 
din Sibiu spune că acest om se străduieşte, cu atâta râvnă, 
să joace în cultura vremii noastre rolul bufniţei de noapte, 
pe care o orbeşte chiar lumina soarelui, lată ce se întâmplă 
cu făptura umană, cu insul ce se desparte de Dumnezeu. 
Acest om nu mai are respect de sine însuşi, cu atât mai 
puţin faţă de natura înconjurătoare, pentru că nu crede şi 
nu simte prezenţa infinitului în sufletul său. El nu poate 
cunoaşte preţul vieţii dacă nu constată vibrând în adâncul 
fiinţei sale existenţa unor puteri supranaturale, puteri ale 
prezenţei şi providenţei divine. Viaţa lui nu va fi numai 
sufocantă şi pustie, ci va fi însăşi negaţia vieţii, adică 
moartea. Căci fără credinţa în Dumnezeu nu se poate 
înţelege şi nici accepta viaţa în conţinuturile ei tainice. Totul 
se desacralizează şi se secularizează. în acest fel, omul 
modern face primul pas spre drumul morţii, acceptând 
avortul, sterilitatea şi eutanasia. O anume concepţie 
despre viaţă te apropie sau te îndepărtează de viaţă. Se 
înţelege, e vorba despre concepţia sau viziunea prin care 
se descoperă adevărul fundamental pe care se reazemă 
existenţa unei persoane sau chiar a unui neam. Mai mult 
decât înţelegerea originii vieţii, considerată în caracterul ei 
general, răspunsul la întrebarea: “Care este obârşia şi în 
ce constă natura vieţii umane?” stă la baza întregii 
controverse ce ţine în maximă tensiune cele două poziţii: 
anti- şi proavorţioniste. Antiteza dintre aceste două 
baricade de luptă este ireductibilă.Având ca punct de 
plecare preocuparea pentru salvarea copilului nenăscut, 
în primejdie de a fi omorât, răspunsul pe care îl dăm 
semnificaţiei vieţii umane priveşte întreaga serie de 
probleme pe care le ridică în zilele noastre bioetica, cu 
intenţia de a preîntâmpina eventualele catastrofe istorice. 
Oricum, numai atunci suntem în măsură să analizăm 
conflictul amintit, să punem în lumină drepturile copilului şi 
drepturile mamei, când ne vom lămuri în ce constă natura 
vieţii umane, pornind de la originea ei. Şi de data aceasta, 
două concepţii despre originea şi natura vieţii umane stau 
faţă în faţă. Din fericire, viziunii creştine i se alătură

rezultatele geneticii umane contemporane.
Viaţa pe csre Dumnezeu o încredinţează omului, 

potrivit concepţiei creştine, care pune mai întâi în valoare 
datele revelaţiei vechitestamentare, este diferită şi 
originală faţă de aceea a oricărei făpturi vii. Deşi trupul e 
înrudit cq ţărâna pământului din care s-a luat,omul este în 
lume cu totul altceva decât simpla natură, este natura 
umană. Suntem chemaţi să recunoaştem în cuvântul 
“viaţă umană” pe Dumnezeu ca izvor al ei, singurul care 
are viaţa în Sine, cu alte cuvinte, viaţa noastră este 
miracolul divin în noi. Omul este revelaţie a lui Dumnezeu 
în lume, semn al prezenţei Lui, urmă a slavei Lui (cl Fac. 1, 
26-27). în referatul biblic, distingerea omului de celelalte 
făpturi este pusă în lumină de faptul că numai crearea lui 
este prezentată ca rod al unei hotărâri speciale din partea 
lui Dumnezeu, al unei deliberări care constă în stabilirea 
unei legături deosebite şi specifice cu Creatorul: “Să facem 
om după chipul şi asemănarea Hoastră” (Fac. 1, 26). 
“Cuvântul lui Dumnezeu- ne spune Sf. Grigorie de 
Nazianz -  a luat o bucată de pământ nou- creată, a 
frământat cu mâinile Sale forma noastră şi i-a împărtăşit 
viaţa; iar duhul pe care i 1-a insuflat este o suflare a 
nevăzutei Dumnezeiri. Astfel, din noroi şi din suflare, omul 
a fost creat chip al nemuritorului (...). Aceasta pentru că în 
calitatea mea de pământ, eu sunt ataşat de viaţa de aici de 
jos, eferpurtând de asemenea o bucată a divinităţii, dorinţa 
lumii cereşti şlefuieşte în mine inima mea” (Poeme 
dogmatice, 8, P.Q., 37,452). Este tocmai ceea ce a vrut să 
pună în lumină şi Sf. Irineu, prin cuvintele: “Mărirea lui 
Dumnezeu este omul viu”. Această legătură intimă care îl 
uneşte cu Creatorul său constituie pentru om demnitatea 
sa supremă pe pămînt. Chipul lui Dumnezeu din făptura 
omenească este un dar prin care Dumnezeu împărtăşeşte 
ceva din Sine acesteia, încă din momentul zidirii ei. Viaţa 
umană poartă pecetea acestei origini, ca şi apariţia ei în 
sânul matern, cu ocazia oricărei noi conceperi. Cuvântul 
“dar” aduce cu sine o relevanţă proprie, descoperind 
legătura vieţii umane cu aceea a lui Dumnezeu, singurul 
care are viaţa în Sine. Observăm astfel importantul rol al

omului cu lumea înconjurătoare întrucît « specificul vieţii 
umane stă în caracterul omului ca făptură deosebită în 
raport cu lumea vegetală şi animală în mijlocul căreia se 
află » (Pr. Prof. Dr.llie Moldovan). într-adevăr, omul, pentru 
a relua expresia de mai sus a Sf. Grigorie de Nazianz, este 
animat printr-o “suflare a divinităţii” care îl poartă, îl atrage, 
îl “şlefuieşte”, dar mai ales îl împiedică să se identifice cu 
pământul din care este plămădit sau cu oricare alte vietăţi 
de pe pământ. “Omul întrece infinit omul”, zicea şi Pascal. 
Nici una dintre condiţionările sale pământeşti nu ar putea 
să-1 definească. Având în vedere faptul că omul poate fi 
considerat un "loc” al lui Dumnezeu, am putea zice că şi 
Dumnezeu este un “loc" al omului, tocmai pentru că el 
transcende toate datele biologice prin care unii gânditori 
materialişti de astăzi caută să-1 definească. Aşadar, el 
este o deschizătură prin care Dumnezeu vine să locuiască 
în el şi prin care el însuşi se avântă în Dumnezeu . Se ştie 
că nu toţi oamenii sunt credincioşi, dar toţi oamenii sunt 
oameni. Pentru a fi manevrat şi exploatat, încă din 
momentul zămislirii, se caută înlăturarea în zilele noastre a 
acestei concepţii creştine despre om, care se opune 
oricărei manevrări, şi înlocuirea ei cu una din ideologiile 
materialiste şi rasiste, reducţioniste şi totalitariste, Felul în 
care în om străluceşte de la originea existenţei sale un 
reflex al realităţii înseşi a lui Dumnezeu se poate constata 
din cartea Facerii. Referatul biblic îl aşază pe om în ziua a 
şasea, la sfârşitul lucrării creatoare a lui Dumnezeu, ca o 
încununare a ei, la capătul unui proces care din 
“neîntocmirea” de la început îl ridică şi îi descoperă drept 
făptura cea mai desăvârşită. în creaţie, totul este zidit în 
vederea omului, totul este pregătit pentru a fi primit la masa 
bunătăţilor de pe pământ, la un adevărat ospăţ (cf. Fac. 1, 
28-29). In acelaşi sens a fost aşezat, de asemenea, în 
grădina Paradisului, paznic cu funcţie preoţească: “A luat 
Domnul Dumnezeu pe omul pe care îl făcuse şi 1-a pus in 
grădina cea din Eden, ca s-o lucreze şi s-o păzească” (Fac. 
2,15).

- va urma -
Prof. VASILE FILIPAŞ
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O decizie injustă dată de justiţia românească 
în anul 2008 privind memoria ieromonahului loachim Bâznog

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” ridicată prin 
strădania ieromonahului loachim Bâznog a rezistat 
vicisitudinilor vremurilor, dar, mai ales, oamenilor, în mod 
sigur până în anul 1957, conform unui raport întocmit de 
preotul Roman Ioan din Năsăud către Episcopia Ortodoxă 
din Cluj ia data de 28 martie 1957, în care se specifica că
....potrivit ordinului telefonic dat de către părintele consilier
Moldovean Ioan de la Episcopia din Cluj, cu smerenie vă 
raportez următoarele:

Am primit o foaie de posesiune, la cererea mea, 
asupra intravilanului proprietate a Bisericii Ortodoxe din 
Sângeorz-Băi cu nr. topo 1547/2 în suprafaţă de 100 de 
stânjeni, care suprafaţă, după schiţa am găsit-o la Cartea 
Funciară, reprezintă numai locul de sub casa bisericii pe 
care voiţi s-o demolaţi, iar restul grădinii de la nr. topo 
1547/1, în suprafaţă de 697 stânjeni este Intabulată pe 
Saivan Florian, Saivan Floarea şi Saivan Sebastian, copiii 
crescuţi de călugăr...".

în ceea ce priveşte terenurile din zona unde a 
existat biserica, conform extraselor de carte funciară 
eliberate în anii 1996 şi 2008, reiese faptul există patru 
numere topo, după cum urmează:

1545, casa nr. 286 şi curte în intravilan în 
suprafaţă de 508 m.p.;
1546, casa nr. 287,50 m.p.;
1547/1, grădină în intravilan, 2509 m.p.;

Aceste parcele sunt repartizate astfel:
Saivan Florian, minor, 8/32 părţi 
Saivan Floarea, minoră, 8/32 părţi 
Saivan Sabina, minoră, 8/32 părţi 

cu titlu de donaţie încheiat cu nr. 6161/1912;

- Saivan Sebastian, 8/32 părţi, cu titlu de moştenire
încheiat cu nr. 1364/1944.
Ne mai rămâne parcela cu numărul 1547/2. în urma 

extrasului de carte funciară eliberat în 20 februarie 2008 
am constatat că proprietar este Biserica Greco-Orientală, 
adică Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului şi 
Clujului din Cluj-Napoca, deci este terenul unde a existat 
biserica.

Dar, ca să nu aibă linişte nici în veşnicie, s-a reuşit în 
anul de graţie 2008, printr-o hotărâre a Judecătoriei 
Năsăud, să se şteargă şi ultima mărturie privind locul unde 
a existat biserica ridicată de ieromonahul loachim Bâznog. 
Este vorba despre terenul amintit mai sus, la parcela cu 
numărul 1547/2. Sentinţa civilă a pus în posesie cu acest 
teren pe o familie din Sângeorz-Băi, in virtutea dreptului 
de proprietate prin uzucapiune. La aceste proces a depus 
o cerere în interes propriu Arhiepiscopia Ortodoxă a 
Vadului, Feleacului şi Clujului motivând că această 
posesie nu poate fi exercitată fiind proprietatea sa 
tabulară. Această cerere a fost anulată pe motiv că este 
netimbrată.

Consider această hotărâre ca nelegală bazându- 
mă pe ceea ce este prevăzut în Statutul de organizare şi 
funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române care, printre 
altele, prevede următoarele:

totalitatea bunurilor aparţinând parohiilor, 
schiturilor, mănăstirilor..., precum şi averile bisericilor 
fundaţionale alcătuiesc patrimoniul bisericesc care 
aparţine Bisericii Ortodoxe Române, iar regimul lor este 
reglementat de statut (art. 171);

reglementat de statut (art. 171);
din punct de vedere a! destinaţiei lor, 

patrimoniul bisericesc cuprind bunuri sacre şi bunuri 
comune (art. 172);

proprietatea asupra bunurilor sacre este 
exclusiv bisericească (art. 172);

sunt bunuri sacre cele care prin sfinţire sau 
binecuvântare sunt destinate cultului divin, precum: 
lăcaşurile de cult, odoarele şi veşmintele bisericeşti, 
cărţile de ritual, cimitirele etc. (art. 172);

sunt asimilate cu bunurile sacre şi beneficiază 
de acelaşi regim juridicşi: casa parohială, vatra parohială 
şi mănăstirească (art. 172);

bunurile sacre sunt inalienabile, insesizabile şi 
imprescriptibile (art. 172);

actele juridice având ca obiect bunurile din 
patrim oniul b isericesc, încheiate cu încălcarea 
prevederilor prezentului statut, sunt lovite de nulitate 
absolută (art. 178).

Din prevederile enumerate mai sus reiese, clar, 
faptul că s-a dat o decizie eronată, chiar foarte gravă, 
împotriva tuturor prevederilor legislaţiei româneşti 
actuale. Dar, ce este şi mai trist, această hotărâre poate fi 
considerată ca o ultimă salvă de tun trasă de Bukow 
asupra ortodoxiei transilvane şi, implicit, a înlăturării 
ultimei mărturii privind biserica ridicată de ieromonahul 
Bâznog chiar de către acei care se pretind a fi urmaşi ai 
călugărului Bâznog.

A lexandru Dărăban

Cfopotefe în cuftuC creştin
Anul omagial al 

Botezului şi al Cununiei
La iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh 

Daniel, în şedinţa de lucru din 6 iulie 2010, Sfântul 
Sinod al B.O.R , a aprobat ca anul 2011 să fie 
declarat Anul omagia! al Sfântului Botez şi al Sfintei 
Cununii în Patriarhia Română. în acest sens, 
Cancelaria Sfîntului Sinod a elaborat un program- 
cadru cu caracter naţional-bisericesc pentru 
realizarea în 2011 a acestui proiect.

. Patriarhia Română şi Eparhiile din ţară şi 
străinătate vor organiza conferinţele pastoral- 
misionare, colocvii teologice, dezbateri şi seri 
duhovniceşti despre Tainele Sfântului Botez şi 
Sfintei Cununii. Profesorii de la instituţiile de 
învăţământ teologic ortodox vor realiza studii, 
comentarii, bibliografii cu conţinut biblic, istoric, 
dogmatic, liturgic, omiletic-catehetic, pastoral, 
social, despre cele două Sfinte Taine, rolul familiei 
creştine din punct de vedere religios, spiritual, 
cultural şi social şi apărarea instituţiei sacre a 
familiei în faţa provocărilor contextului contemporan 
secularizat.

O atenţie specială va fi acordată celor două 
Sfinte Taine în cateheza ortodoxă, ora de religie şi 
programul catehetic "Hristos împărtăşit copiilor". Ca 
parte a programului-cadru naţional-bisericesc, la 
Conferinţa pastoral-misionară semestrială din 
primăvara anului 2011 se va trata tema "Anul 
omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în 
Patriarhia Română , care va fi aprofundată la 
Conferinţa pastoral-misionară semestrială din 
toamna anului 2011 sau la una dintre conferinţele 
preoţeşti administrative lunare, pe care o va stabili 
fiecare eparhie. în toamna anului 2011 la Palatul 
Patriarhiei va avea loc o şedinţă solemnă a 
Sfântului Sinod cu tema “2011- anul omagial al 
Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia 
Română”. Cu acest prilej va fi organizată o expoziţie 
tematică cuprinzând cele mai frumoase şi 
reprezentative fresce, icoane, miniaturi, broderii şi 
ţesături, mozaicuri şi vitralii care reflectă Botezul şi 
familia creştină în arta bisericească ortodoxă.

Sandu Af. Ratiu

Rolul clopotelor
Clopotele bisericii dau timpului o măsură liturgică 

,umplându-l de rost. Tragerea clopotelor face pe om să iasă 
din rânduiala cotidiană, într-o realitate mai presus de aceea 
care cade sub simţuri.

în rugăciunile din “Canonul pentru binecuvântarea 
clopotelor", găsim scris: "Toţi cei care pot auzi glasul lor în zi 
şi în noapte, să se împărtăşească de sfinţenia sfinţilor". 
Trasul clopotelor este o practică străveche a Bisericii 
Ortodoxe, prin aceasta urmărindu-se atât chemarea 
credincioşilor la slujbele dumnezeieşti, cât şi exprimarea 
bucuriei tiumfătoare a Bisericii şi a slujbelor sale 
dumnezeieşti. Clopotele se mai întrebuinţează şi pentru a 
marca anumite evenimente sau întâmplări din viaţa 
credincioşilor sau a obştii creştine: adormirea în Domnul a 
unui creştin, când ele sună prelung, rar şi tânguios; în caz de 
incendii, războaie sau revoluţii ori alte evenimente 
deosebite, calamităţi,-inundaţii, grindină, când ele bat 
precipitat şi alarmant. Clopotele mai au şi alte întrebuinţări: 
mobilizări ale obştii pentru adunare, refugiere, răscoală, 
revoluţie; marcări de intervale orale; înscăunări la domnie 
sau numiri în funcţii; avertizări de furtună şi vreme rea; 
orientează pe cei rătăciţi, pe vreme rea; 
alungă dăunători precum animale de 
pradă sau păsări şi insecte. "Clopotele nu 
bat niciodată pentru amuzament. Ci bat 
pentru ceva de natură sufletească, care ne 
atrage atenţia: Cheamă viii, plânge morţii, 
împrăştie viforele! împrăştie dracii şi 
trăsnetele."(Părintele Arsenie Papacioc)

Clopotele în lumea antică 
Vorbindu-se despre veştmintele 

slujitorilor de la Templu, Sfânta Scriptură 
menţionează: “Poalele tunicii marelui 
preot Aanon erau împodobite cu clopoţei 
din aur." Clopoţeii aflaţi pe veşmintele cu 
care arhiereii Vechiului Testament intrau în 
Sfânta Sfintelor trebuiau să îndemne “la 
aducerea aminte pentru împlinirea 
poruncilor şi a legii.”(leşire 39,25-26).

Evreii foloseau instrumente 
muzicale de suflat (trâmbiţe şi goarne), 
precum şi gonguri alături de clopote, cărora le atribuiau o 
semnificaţie supranaturală.

Clopotele se foloseau şi în armată, fiind prinse la 
hămuzirea cailor de luptă sau imperiali. Clopoţeii pentru cai, 
menţionaţi de Profetul Zaharia (14,20), pe care stăteau 
scrise cuvintele "Sfânt lui Dumnezeu” erau ataşaţi pe 
hamurile cailor pentru a arăta “că din Ierusalim va veni 
mântuirea tuturor neamurilor”. Acestea erau ataşate şi la 
carele de luptă ale oştilor macedonene. Clopotele s-au 
folosit şi la împodobirea carului funebru ce l-a purtat pe 
ultimul drum pe Alexandru cel Mare. Aceste clopote “puteau 
fi auzite de la mare distanţă", după cum ne spune Diodor din 
Sicilia.

Intrarea clopotelor în cultul creştin
La începuturile creştinismului, în catacombele

romane, semnalul de adunare le era dat prin baterea unui 
clopot. Un clopot agăţat de un toiag în formă de T este atribuit 
Sfântului Antonie cel Mare şi servea la alungarea demonilor 
careducîn ispită.

în Biserica de Răsărit, primele două clopote au fost 
trimise în dar împăratului bizantin Mihai! al lll-lea (842-867), 
în anu! 852, de către Ursus Patricianus, doge al Elveţiei. 
Aceste două clopote au fost suspendate mai apoi, într-un 
turn de lângă Catedrala Sfânta Sofia -  Constantinopol. 
Generalizarea lor în tot răsăritul creştin s-a desăvârşit abia în 
secolul al Xll-lea. După cucerirea Constantinopolului de 
către turci, clopotele au fost interzise de noii stăpânitori, 
ceea ce a făcut ca în multe părţi, să se revină la smerita toacă 
de lemn.

Biserica Apuseană a rânduit, de-a lungul timpului, 
tragerea clopotelor de trei ori pe zi: dimineaţa, pentru 
Fecioara Maria (din secolul XIV); după masă, în amintirea 
luptelor cu necredincioşii (din secolul XV); seara, pentru 
rugăciunea de încheiere a treburilor (din secolu XII).

Clopotele se întrebuinţează în toate bisericile 
creştine. Ele sunt numeroase în lăcaşurile de cult din 
Biserica Rusă, unde există adevărate game de clopot, 

sunate după o tehnică asemănătoare 
cântatului din orgă.

Cel mai mare clopot din lume 
Cel mai mare clopot din Rusia şi întreaga 

lume este "Clopotul Ţarului “ sau “Clopotul 
împărătesei” păstrat în Kremlin. Clopotul a fost 
creat la cererea împărătesei Ana I a Rusiei, 
nepoata lui Petru cel Mare, pentru a îndeplini 
visul bunicului său, Alexis I. Clopotul se află 
pe un piedestal la baza turnului clopotniţei 
“Ivan cel Mare”.

Dimensiunile şi arta acestuia sunt încă 
inegalate în lume. Acesta a fost turnat de 
meşterii ruşi Ivan şi Mihail Matorin, ajutaţi de 
200 de oameni între anii 1733-1735. Materialul 
folosit la construirea acestuia a provenit dintr- 
un clopot uriaş mai vechi, distrus de un 
incendiu. Clopotul cel vechi cântărea 130, 5 
tone şi a fost topit de maestrul Alexandru 

Grigoriev, în anu! 1654. Tonelor iniţiale s-au mai adăugat şi 
altele, ajungându-se, în cele din urmă, la greutatea totală de 
218 tone. Diametrul acestuia este de 6, 60 metri, iar 
înălţimea de 6,14 metri. Acest clopot nu a sunat niciodată, el 
fiind grav deteriorat într-un incendiu din anul 1737. Clopotu 
s-a spart în timp ce era încă în groapa de turnare. Şocul 
termic dintre foc şi apa de stingere a fost fatal. în 1836, 
Clopotul Ţarului a fost dezgropat de către arhitectul 
Augustus Ricard de Montferrand şi a fost plasat în locul său 
de astăzi, lângă Turnul lui Ivan cel Mare. Partea căzuta din 
acesta cântăreşte 11 tone. Pentru un timp, clopotul a fost 
utilizat drept capelă, prin partea spartă făcându-se uşa.

Sandu Al. Ratiu
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T Z '& b v G .n ia n a ROMANELE LUI REBREANU

A m â n d o i
Ultim ele opere ale lui Rebreanu se înşiră pe parcursul 

celor şapte ani de pe urmă, astfel: Gorila  (1938), A m ândo i 
(1940), Lauda ţă ranu lu i rom ân  (1940) - discurs rostit la 20 mai 
1940 în şedinţa publică solem nă de Liviu Rebreanu, apărut în 
broşură îm preună cu răspunsul d-lui I. Petrovici şi Am algam  
(1943) - o culegere de vechi articole, cu caracter improvizat.

Prim ele sem ne ale rom anului A m ândo i apar în Ju rna l
II, (p. 38, 1936, 12 oct., Valea M are.) - unde marele rom ancier 
îşi schiţează datele in iţiale astfel:

• Pentru romanul poliţist A m ândo i - eroul Aghata Vasiliu. 
Ea, Mariţa. Fratele lui - Gică, nevasta Miţa; servitoarea Tia. 
Cumnatul Pascal, A fost primar şi deputat in Piteşti. Om cu 
avere mare - negustor fruntaş. Zgârcit de moarte. Casă in 
strada Speranţei, lângă Piaţa Brătianu, cu fântână... Două 
case; una nelocuită, ca să nu-i omoare chiriaşii. Viaţa lor la 
bătrâneţe. început; servitorul bisericii sf. Niculae, trimis de preot 
să cheme pe Aghata, preşedintele Eforiei bisericii, să încheie 
socoteli. Aghata nu-i acasă. Seara idem. îl caută la Gică. Nu e - 
o fi plecat la Bucureşti pentru chirii. Peste trei zile din nou nu e. 
Preotul la Gică, speriat puţin, să nu fie bolnavi şi n-au pe nimeni. 
Nu se poate că servitorul a bătut. Merge Miţa cu Tia, care leşină 
când latră câinele. Morţii. Procurorul e rudă de departe cu 
familia. Nepotul de la Bucureşti a stat două săptămâni ia 
Aghata.

Cel dintâi titlu al cărţii va fi A lib i, ea va fi scrisă la Valea 
Mare lângă Piteşti - oraş cu rezonanţă în viaţa scriitorului şi 
term inat în 1940 (în 7 fe b ru a rie , com plet şi corectura până în 17 
martie) când Rom ânia lite rară  anunţă apariţia acestuia. Casa 
lui Rebreanu de la Valea Mare va deveni m em orială de-abia în 
1964, în anul 1948 a fost trecută la fondul de stat şi, spre 
neruşinarea celor de atunci - autorităţi şi societăţi, e bine să se 
ştie - a purtat firm a unui d ispensar veterinar.

într-un interviu, sub sem nătura lui Dan Petraşincu 
apărut la rubrica „Sezonul lite ra r 1940" (Ju rna l II, nr. 141, 30 
martie 1940, p. 2). Rebreanu m ărturiseşte că de multă vreme 
avea dorinţa de a scrie un roman poliţist cu elemente 
autohtone, „carte de mic răsuflet", adică, după fiecare carte 
mare, istovitoare, scriitorul dă una mai mică, mai fam iliară, pe 
înţelesul tuturor. Rom ancierul explică şi titlul romanului astfel: 
„la început cartea trebuia să se intituleze Cine?, apoi A lib i şi la 
urmă A m ândo i - ca o simplă indicaţie, se întâmplă două crime 
în roman". Despre Solom ia, autorul precizează că „este o fiinţă 
elementară, jumătate ţărancă, jumătate orăşancă în care 
sentimentele, pasiunile îşi păstrează toată adâncimea lor 
originară". Ea este în stare de orice faptă şi jertfă când i se arată 
„un pic de atenţie". Chiar Rebreanu în persoană îşi defineşte 
cartea a fi „faimosul meu roman criminal", dar pe de altă parte, 
se şi tem e să nu fie prea transparent, adică „lipsit de densitate şi 
smnificaţie". în tim p ce scria la acest roman, scriitorul şi-a 
exprim at nem ulţum irea faţă de m ersul acestuia. Sim te că 
„trebuie un ritm mai viu şi o accelerare", fără a cădea în 
golic iunea rom anelor poliţiste. Autorul e preocupat şi am inteşte 
de tehnica „haletantă" cât şi de faptul că trebuie menţinută şi 
„substanţa deplină" şi se întreabă dacă „o ucigaşă şi o 
sinucigaşă poate rămânea justificat PURĂ până la capăt".

De ce rom anul A m ândo i e în zona de umbră a creaţiei 
lui Rebreanu? Ce este şi ce reprezintă acest roman? Daca e 
sau nu poliţist, pseudopoliţist sau pseudopoliţienesc cum s-a 
definit în epocă sau de*ce nu o satiră a specie i? - sunt întrebări 
la care încerc să răspund în continuare.

O im presie ciudată de noutate ne oferă citatul: „ Quis, 
Quid, ubi, Quibus auxiiiis, cur, Quomodo, quand?" - cuvinte din 
Quintilian (Fşbius M arcus Q uitilianus - renum it retor şi pedagog 
roman, a fost profesor de retorică şi avocat la Roma -  35 - 96 
e.n- Lucrara sa Despre o ra to rie  în 12 cărţi, este primul tratat 
sistem atic de pedagogie). Aceste cuvinte au fost luate de 
Rebreanu şi puse ca motto cărţii. în traducere, ele semnifică 
urm ătoarele: „Cine, ce, unde, prin ce mijloace, de ce, cum, 
când’. Acest hexam etru m nem otehnic care conchide ceea ce în 
retorică se num esc circum stanţe, îm prejurări, adică: persoana, 
faptul, locui, m ijloacele, motivele, m aniera şi timpul. El 
reprezintă astfel, toată instrucţia crim inalistică, demersul, 
respectiv, cine este vinovatul, care este crima, unde a fost 
com isă, prin ce m ijloace, cu ce com plici, de ce, în ce mod, în ce 
m oment. Cu alte cuvinte, Rebreanu ne orientează ce trebuie să 
avem  în vedere când ai de-a face cu o crimă, punându-ne la 
îndem ână acest celebru dicton al al strălucitului şi em inentului 
avocat care a fost Quintilian.

Rom ancier de mare calibru, Rebreanu sare atât de 
neaşteptat şi cu aceeaşi uşurinţă la dezlegarea m isterului 
provincial din ju ru l unui dublu asasinat care form ează, de altfel 
esenţa narativă a rom anului A m ândoi. Cartea începe ca şi 
altele - cu un dialog curent care nu anunţă prin platitudinea lui 
nim ic din ceea ce se va întâm pla, m etodă firească rom anelor 
poliţiste. Spiru Dăniloiu, negustor din Piteşti îşi întreabă 
consoarta Vasilica: Oare ce-o fi păţit procopsitul de frate - 
meu? Deoarece auzise de la popa Ilie că fratele său, llarie nu e 
de găsit.” De m enţionat că ne aflăm în mediu muntenesc, 
provincial. Autorul insistă în detalii concrete; Spiru m ănâncă cu 
lăcomie, urâtul fiz io log ic e prezent; după masă negustorul se 
sim te îngreunat, som nolent, căzut în nesim ţire; „Când e în joc  
sănătatea lui, ce să-l doară necazurile altuia, fie chiar şi ale 
fra te lu i.

Din primul capitol in titu la t Ciufu aflăm că după trei zile 
toţi se alarm ează de faptul că llarie nu dă niciun semn de viaţă. 
M ihai Ciufu, servitorul, vine din partea părintelui Ilie să

povestească ce se întâm plă şi ce e de făcut. Vasilica, soţia lui 
Spiru şi Solomia, servitoarea, se agită şi-şi fac fel de fel de 
presupuneri negre.

în capitolul al doilea, Stăpâna cu servitoarea, îşi fac 
apariţia şi elem ente detectivistice; Solom ia este certată că 
poartă salbă de aur şi în zile de lucru, apoi avem de-a face cu 
soţul Solom iei, Lixandru enigm atic, llarie şi Miţa sunt găsiţi 
morţi în casă, strangulaţi cu o sârm ă dar, interesant, nu sunt 
furaţi banii. Speriate, cele două fem ei anunţă autorităţile. 
Coana Vasilica se întreabă: Cine e crim inalul? De parca ar sti 
ceva...

Ancheta judiciară începe din capitolul III, intitu lat Cinci 
minute şi ocupă to t spaţiul romanului. Spiru aleargă la casa 
m orţilor să ciupească ceva bijuterii şi, mai ales, să ajungă 
înaintea Aretie i Delescu, sora-sa a cărui fiu, Romulus e bănuit 
de a fi cel cu crim a dublă deoarece frecventa casa celor ucişi. 
Procurorul Negel şi judecătorul Dolga încep ancheta şi, 
surprinzând pe Aretia care cotrobăia prin casă, o pun la punct 
ajutaţi şi de poliţa iul cu num e predestinat, Tudor Ploscaru.

în capitolul IV, Casa crimelor, ancheta scoate la iveală, 
ascunşi în tăblia mesei, dedesubt, bani în fise de aur, arg int şi 
galbeni. Dolga, pasionat ca detectiv, intră în acţiune.

Capitolul V, Moştenitori indignaţi, aduce în prim plan pe 
Aretia care este nem ulţum ită când află că averea în bani este 
atât de mare. Cadavrele sunt date rudelor spre îngropare, iar 
casa e sigilată. în capitolul VI, Bănuielile Aretiei, asistăm la 
in iţiativa lui Dolga judecătorul, care-şi propune să înregistreze 
în subconştient ce se află în casă, acesta descoperă un plic 
sigilat - testam entul celor ucişi. Autorul ne prezintă părinţii celor 
trei fraţi care au fost bulgari, pe num e Danilof, zarzavagii, care 
ulterior au prosperat, şi-au luat case în Piteşti şi şi-au schim bat 
num ele în Dăniloiu. Aretia îl bănuieşte pe Spiru, pe urmă se- 
ndoieşte că e laş şi fricos, ea e interesată de moştenire, mai 
puţin de crim inali, de aceea îşi cheam ă fiul Rom ulus de la 
Bucureşti s-o ajute în recuperarea moştenirii.

Capitolul VII, Solomia vrea sa plece, aduce noi bănuieli, 
servitoarea vrea să plece la soţul ei bolnav în satul Valea 
Ursului, dar este chem ată la judecătorul de instrucţie. Ancheta 
continuă şi în capitolul VIII, Judecătorul şi poliţaiul, unde aceştia 
doi discută pentru a se docum enta asupra celor decedaţi şi a 
cunoscuţilor lor. Se profilează şi alţi suspecţi: Dică Secuianu cu 
care răposatul ere certat din cauza unui îm prum ut în bani.

în capitolul IX, Informatorul ofensat, X Când ai minţit? şi 
XII Toiagul bătrâneţelor sunt audiaţi pe rând Spiru, Mihai Ciufu 
care se încurcă în declaraţii şi este arestat ca suspect, apoi d-na 
Dăniloiu Vasilica şi Solom ia, De observat că la prima vedere, 
Solom ia lui Ilie M otroc îi pare judecătorulu i Dolga „frumoasă şi 
delicată” . Şi Aretia este anchetată, ea îl numeşte pe fiul ei „toiag 
al bătrâneţi!'.

în capitolul X III, Cortegiul funerar, asistăm la trecerea în 
revistă a înm orm ântării la care participă toate notabilităţile 
oraşului, avem chiar şi discursuri politice din partea liberalilor 
care profită de situaţie, e atât de actual parcă... Pentru a nu uita 
că e nevoie de suspens, Solom ia izbucneşte în plâns atrăgând 
atenţia „m ulţim ii de popor". Urmează la audieri şi Dică Secuianu 
care îşi aduce am inte că s-a întâlnit în ziua crimei cu Romulus 
Delulescu care voia să schim be 50 de dolari prim iţi de la cel 
ucis, el m ărturiseşte că i-a urât pe llarie şi a vrut să-l omoare 
deoarece nu l-a îm prum utat cu bani - în capitolul XIV, O 
celebritate piteşteană. Capito lul următor, XV, L ixandru- 
prezintă pe Solom ia care m erge pe jos  la soţul ei in agonie. Vine 
în faţa.judecătorulu i şi Rom ulus - capitolul XVI, Alibi - despre 
care triulţi cred că el ar fi crim inalul, dar acesta se 
dezvinovăţeşte precizând că a pierdut acceleratul de Bucureşti 
din întâm plare şi că a schim bat cei 50 de dolari pentru a-i da 
mamei sale două mii de lei. Portofelul mult râvnit şi d iscutat e la 
Rom ulus care spune că l-a prim it de la llarie doar cu cei 50 de 
dolari, lucru care ne face să-l bănuim  într-o mai mare măsură 
Pentru a com plica iţele romanului, în capitolul XVII, Inelul cu 
briliant, se încearcă a-l scoate vinovat cu orice preţ pe Ciufu, 
deoarece acasă la el, în urma percheziţiei, s-a găsit inelul 
valoros.

Capitolul XVIII, Testamentul, încearcă să aducă lumină 
în elucidarea crimei, testam entul nu e favorabil neam urilor ci e 
pentru binefaceri, iar Ciufu declară că a găsit inelul în curtea 
celor omorâţi. In capitolul XIX, Părerile lui Spiru, sunt cuprinse 
com entariile acestuia cu nevastă-sa asupra celor întâm plate, o 
rază de lumină apare, ei sunt contrariaţi de com portam entul 
b izara l Solomiei.

Penultimul capitol XX, întoarcerea judecătorului, aduce 
în sfârsit dezlegarea enigmei, Solom ia m ărturiseşte că ea i-a 
om orât pe cei doi. Avea nevoie de bani pentru Lixandru la 
doctor, motivul crim ei - Miţa nu voia să-i dea înapoi salba 
am anetată si nici sa-i im prum ute alti bani.

Romanul se încheie cu capitolul XXI, Un ac de păr, 
Solom ia ajunge la închisoare unde se sinucide cu un ac de păr 
pe care şi-l înfige în inimă.

Primele ecouri ale apariţiei rom anului A m ândo i din 
presa vrem ii aparţin lui Camil Balthazar: Un nou rom an de 
L iv iu  Rebreanu  în Ju rna lu l II, nr. 110, 23 febr. 1940; Dan 
Petraşincu în România literară, II, nr. 51, m artie 1940; Dinu 
Pillat; Mihail Sebastian, Ieronim Serbu, Constantin Fântânaru, 
V lad im irS tre inu, Pom piliuC onstantinescu, Horia R om anşa.

V ladim ir Streinu în L iv iu  Rebreanu; A m ândo i din 
Tim pul nr. 1851,1940, are un cuprinzător eseu despre proza lui 
Rebreanu si arta rom ancierului în zugrăvirea unor personaje

din mediul m ic - burghez şi funcţionăresc - în special gesturi, 
obiceiuri şi psihologia acestora. Dan Petraşincu în Un rom an  
p o liţ is t de L iv iu  Rebreanu  din România literară, nr. 51 ,1940, 
precizează că „o galerie de tipuri perfect valabile din punct de 
vedere social şi psihologic - mica burghezie de provincie 
pulsează autentic în aceste pagini, dincolo de acţiunea cărţir. 
în  răspunsul d-lui I. Petrovici găsim  urm ătoarea remarcă: „în 
romanul A m â n d o i apare dragostea autorului faţă de 
senzaţional dar încadrată zugrăvirii realiste; se perindă o frescă 
de scene şi tipuri provinciale, realmente savuroase" - 
sublin iindu-se valoarea realistă a romanului. Despre Solomia 
ca personaj, avem caracterizări ale criticii din cele mai diverse: 
„Solomia e patetică în simplitatea şi adâncimea ei tragică de 
simţire; prin ea, romanul A m ândo i creşte în valoare" (M ihail 
Sebastian). „Confesiunea Solomiei ne scoate din senzaţional în 
matca unei drame omeneşti, simplă dar zguduitoare" 
(Perpessicius). „O figură ca Solomia este de o poezie primitivă 
şi un mister de o rară originalitate, un suflet enigmatic şi un 
simbol al destinului tragic omenesc, prin tipul unei modeste 
servitoare de la ţară (P. Constantinescu).

Solom ia prin felul simplu şi creştinesc în care îşi 
m ărturiseşte dubla crimă, prin iraţionalism ul actului ei, prin 
solem nitatea naivă cu care îşi îndeplineşte datoriile fie faţă de 
soţ, fie faţă de stăpâni, ea se încadrează în „lumea din Ion şi 
Răscoala; dar în acelaşi timp prin feminitatea rară pe care o 
întrupează desăvârşit, această Solomie, un fel de Florica din 
Ion ajunsă servitoare la oraş şi avand câte puţin din celelalte 
femei ca llona, Madeleine, Ileana, Cristiana Belcineanu din 
Gorila, ea, Solomia, ajunge să fie ideal de farmec şi frumuseţe" 
(oare cu ce preţ şi până în ce punct?). „Solomia se strecoară 
misterios, direct prin toată acţiunea romanului. Ea este o schiţă, 
un erou din familia de anvergură rebreniană, Solomia tace ca 
Petre Petre din Răscoala şi omoară cu ferocitatea senină a 
primitivului" (Dan Petraşincu). Solom ia - fiinţă pură, angelică - 
cu o poftă de moarte tiranică, deşi pare angelică, ea are totuşi 
un suflet pervers, bestial, cu im pulsuri crim inale native.

Inerţia celorla lte personaje e cvasiprezentă: Aretia, sora 
negustorului ucis, a ltădată fiinţa delicată, dezinteresată, 
acum "bărbătoasă, rea, b ă n u ito a re soţul ei, Pascal Delulescu, 
pensionar, fost grefier; fiul lor, Romulus, dezinvolt, vag publicist; 
Aurel Dolga - rigid, ostil, am biţios, el e şi judecător de instrucţie 
şi detectiv, mai mult închipuit, in toxicat de literatura poliţistă - 
este grav spre comic.; Dică Secuianu, avocat fără slujbă, 
petrecăreţ, pitoresc; Mihai Ciufu - servitor cu „glas mieros, cap 
mic" - (Lucian Raicu: L iv iu  Rebreanu, E. P. L., p. 286).

Rebreanu ne apare ca un iscoditor de cuvinte din 
totdeauna, el este adeptul cuvântului limpede, obişnuit, din care 
să răzbată dram atism ul. întâlnim  form e populare ca: mosafiri, 
dumineca, a jicni, fărâmături, scrijălit, complet, altele ca: 
repetiri, a sfeterisi, celebrul -boanghina, vazistas şi băiat levent 
ne aduc am inte de ardelenism ele dragi autorului. Spre 
surprinderea unora avem  m ulte cuvinte neologice ca: 
turpitudine, prolix itate, onctuozitate, vexat, obstinare, 
comprehensiune. Rem arcăm  şi form e individuale ca: biurou, 
depresiune sufletească, cafea gingirlie, alături de vechile: 
zaraf, obsechios, marghiloman, nableaga. Nu lipsite de 
im aginaţie par a fi: zăpada geruită, P loscaru îşi „stinge greaţa 
cu un coniac", form a dublă - portofel, portofoliu, ş.a. Expresii 
populare, unele reflecţii cu caracter de dicton dau farm ec cărţii: 
„mizeriile şi nevoile înrăiesc şi pe îngeri’; „omul aşa este lăsat 
să moară când îi vine rândul, iar cel care rămâne să t r ă ia s c ă a 
ajunge ca Păcală: „Doamne, iartă-mă şi nu mă lăsa", „te-a 
pişcat ispita, sta ca bolovanul, a avea sare, chef de vorbă, l-a 
băgat la raze"-adica la doctor ş.a. Deşi se spune despre 
Rebreanu că nu e un „m eta foris f, nu putem să nu remarcăm 
imagini ca: „balamalele scârţâiră uşor ca un suspin"; „ochii 
moartei priveau cu atâta groază de parcă ar fi fost vii".

VI. Streinu apreciază romanul „pentru că ne ajută să 
ştim mai mult din compunerea intimă" a marelui romancier, pe 
când Călinescu neagă această scriere ca „cea mai rea", fiind 
doar „istoria unei servitoare criminale".

în ierarhia rom anelor rebreniene, A m ândo i e de rangul 
al doilea, la fiecare din cele trei mari romane (Ion, Răscoala, 
Pădurea spânzura ţilo r) revenind câte două din al doilea raft. 
Dar acestea, şase la num ăr (Adam ş i Eva, Am ândoi, 
Ciuleandra, C răişorul, Ja r  şi Gorila) raportate la proza 
curentă a epocii lor nu pot în niciun caz să fie considerate 
„eşuate" după Călinescu, „însăilări de platitudini”  după 
Crohm ălniceanu sau „cărţi mediocre" după Al Piru. Schim bări şi 
reevaluări de ierarhii, noi unghiuri de vedere, judecăţi, concepte 
şi categorii consacrate pot suferi mutaţii şi nuanţări teoretice 
sau axiologice surprinzătoare.

Referitor la faptu l dacă acest roman este sau nu poliţist 
încă rămâne valabilă afirm aţia lui VI. Streinu: „A m ândo i nu este 
un roman poliţist, cu toate că l-a recomandat autorul ca atare. 
De ce? Pentru că îi lipseşte fantasticitatea; avem de-a face cu 
verismul cel mai scrupulos". Acţiunea se petrece fără urmă de 
m ister într-o manieră realistă: „O  lumină de zi crudă izgoneşte 
orice umbră din acest colţ de provincie -  Piteşti - unde nu pot 
încolţi marile mistere poliţiste, motive pentru care acest roman 
e mai mult o satiră a celui poliţist'. în final, cartea rămâne 
valoroasă şi „subtilă", deoarece face EG OISM UL om enesc 
vizibil, iar sforţarea lui Rebreanu de a-şi primeni inspiraţia, de a 
încerca ceva nou este mai mult decât onorabilă.

NAROŞ IACOB
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PAUL GOMA Şl <SĂPTĂMÂNA ROŞiE>
Este destul de greu să scrii despre Paul Gom a-nu sunt 

com plexe doar opere le sale dar şi personalitatea puternică a 
autorului. Evenim entele istorice şi politice despre care scrie 
sunt de-a dreptul zdrobitoare. Paul Goma pare a fi o parte din 
istoria României cu biografia sa, cu viaţa sa de luptător, cu 
spiritul său de protestatar, cu geniul său analitic căutând, 
parcă, sâ înţeleagă neînţelesul. Logica tăvălugulu i nem ilos al 
im periilor ce se aşterne peste destine le a zecilor de m ilioane de 
oam eni nevinovaţi căzuţi pradâ războiului, a urii de clasă, a 
d ispariţie i unei entităţi statale fireşti care a existat între cele 
două războaie m ondiale - RO M ÂNIA MARE!

Pentru prima dată am auzit num ele lui Paul Goma în 
fam ilie, copil fiind, părinţii şopteau cu adm iraţie num ele marelui 
dizident român. Mai târziu, prin anii 1987, ani crunţi ai 
ceauşism ului, ascultam  declaraţiile lui Goma la radio EUROPA 
LlBERÂ, declaraţii citite cu atâta patos de marii dispăruţi Virgil 
ierunca şi Monica Lovinescu. Mi se părea un titan în lupta cu 
puterile râului, un rău inperceptibil, mai tenebros decât gulagul, 
mai m alefic şi mai im personal decât un duşm an omnipotent, 
uriaş -fia ra  com unism ului.

încă din clasa a 3 a percepeam  U N IU N EASO VIETiC Ă 
ca un duşm an învăţă toru l ne-a spus, nouă copiilor, cu un 
im ens curaj, ia poezia 'L lM BA NO ASTRĂ de MATEEViCi, ca 
acest mare poet a tră it pe un sfânt păm ânt rom ânesc străvechi, 
dintre Prut şi N istru-BASARABIA. ia r graniţe le României au 
fost pe Nistru şi nu pe Prut. Iar Basarabia înseam nă o parte din 
sufletul României. Asta înţelegeam  încă din clasa a 3a.

Paul Gom a s-a născut tot în Basarabia, satul Mana, 
judeţu l Orhei, Regatul Rom âniei. Dar nenorocirea s-a abătut 
asupra Ţârii, fatid icul an 1940-ultim atum ul lui Stalin din iunie, 
laşitatea Regelui Carol al 2 lea care a acceptat retragerea 
arm atei fără să tragă un foc de a rm ă ....acest gest laş ne va 
urmări ca un blestem. M ilioane de romni au fost lăsaţi ai 
nimănui, Gom a cu fam ilia sa, ca atâţia mii de români care au 
mai apucat se refugiază dincoace de Prut. Cu mari greutăţi îşi 
va term ina studiile, după 1945 şi România va fi „e libe ra tă ,, de 
Arm ata Roşie, bo lşevism ul-atât de străin de neamul rom ânesc 
se va instala şi a ic i...

Fire protestatară are un mare ta lent de scriitor, primul 
mare rom ân-,.OSTINATO,, apare în anul 1971 publicat integrai

în Germania de Vest. La radio EUROPA LIBERĂ, vor fi citite 
fragm ente din romanul UŞA - CEA DE TOATE ZILELE-, în 
acest m om ent Goma era celebru atât în ţară cât şi în 
străinătate. Devine incomod pentru regimul Ceauşescu, care îi 
retrage cetăţenia română şi-l exilează în 1977. Va pleca în 
Franţa, devenind apatrid. Aici continuă lupta îm potriva 
regim ului comunist.

Eseul SĂPTĂM ÂNA ROŞIE apare în anul 2Q03.lntitulat şi 
BASARABIA Şl EVREII se referă la retragerea Armatei 
Rom âne şi a Adm inistraţie i Statului Român din teritoriul 
B asa rab ie i...so ldaţii rom âni aveau ord ine clare sa nu 
răspundă nici unei provocări din partea m inoritarilor etnici ruşi, 
ucraineni sau evrei. în această perioadă, în tim pul retragerii 
armatei, adm inistraţiei şi-a refug ia ţilor români, bande înarm ate 
de etnici evrei dar şi etnici ruşi sau ucraineni s-au dedat la acte 
im obinabile îm potriva rom ânilor-soldaţii români erau ucişi, 
cadavrele erau m utilate şi lăsate să zacă în s tradă .. .O fiţerilor li 
se luau armele şi li se rupeau ga loane le ...Se acţiona ca o 
veritabilă coloană a 5-a, răspândeau zvonuri false, atacau 
valorile băncilor care de asem enea se re trăgeau...

Paul Goma considera câ toate aceste acte au fost 
stabilite dinainte la Moscova, iar m inoritarii evrei au răspuns la 
ordin. Chiar şi regele CAROL al 2 lea îşi nota în jurnal căci 
com portam entul m inoritarilor evrei faţă de m ajoritarii români a 
fost inobil - „ev re ii şi com uniştii s-au purtat oribil,,. Totuşi, eu nu 
cred că toată populaţia m inoritară evreiască poate fi acuzată 
de bolşevism şi antirom ânism . Dar, adevărul şi fapte le arată câ 
foarte mulţi evrei au aclam at „E LIBE R A TO A R E A  ARM ATĂ 
ROŞIE,, foarte mulţi m inoritari evrei s-au înghesuit să fie prim iţi 
în rândurile noii adm inistraţii roşii a Basarabiei! Foarte mulţi 
evrei au denunţat e lem entele rom âneşti ca „re trograde,, 
antisovietice...

Anul 1941 vine cu schim bări pe scena geopolitică a 
Europei. H itle rîl atacă preventiv pe prietenul său Stalin la 22 
iunie. Antonescu ordonă trupe lor rom âne să spele ruşinea 
anului 1940. Trupele rom âne eliberează Basarabia cu mari 
pierderi de vieţi om eneşti, Gom a consideră RĂZBUNAREA 
îndreptăţită, românii îi pedepesesc pe politruci, pe denunţători, 
pe cei ce au colaborat cu bolşevicii...Totuşi, în concepţia lui 
Goma 400000 de evrei ucişi de soldaţii români şi jandarm ii

ro m â n i... .sunt mult mai mulţi evrei decât ar fi existat în teritoriul 
vechii Basarabii!!! Lucru greu de doved it...Academ ia Română 
nu s-a exprim at pe baza Raportului W IE S E L ...

Paul Goma nu poate fi acuzat de ANTISEM ITISM !!! 
ANTISEM ITISM UL este o caracteristică care nu este prezentă 
în com plexul şi blândul caracter al poporului român!!! V iitorul 
trebuie să-şi spună cuvântul! Adevărul SĂPTĂM ÂNII ROŞII 
trebuie privit în ochi fâră patim â-atât de români cât şi de evrei, 
şi rostit fârâ frică, fără resentim ente.Aşa e firesc.

Holocaustul a fost ceva cumplit, peste 6 m ilioane de 
evrei au fost ucişi, este o tragedie-6 m ilioane de lumi au fost 
distruse pentru ca fiecare viaţă de om înseam nă o lume! Nu se 
ştie câţi etnici români au fost ucişi de form aţiunile param ilitare 
form ate de etnicii evrei în Basarabia, dar fârâ îndoială, au fost 
cel puţin câteva sute ...câ teva sute de lumi rom âneşti 
d is truse....su te  de lumi ROM ÂNEŞTI de văduve şi de orfani!!! 
Cei care studiază Holocaustul trebuie sâ ia în calcul toate 
faţetele chestiun ii-M areşalul Antonescu a fost căsătorit cu o 
evreică, prima soţie-RASELA MENDEL, DECI, POATE FI EL 
ANTISEM IT? Tot m areşalu l s-a opus ca evreii din Vechiul 
Regat sâ fie deportaţi la Auschvitz !!! A fost m areşalul 
antisem it??? Din România, de la Constanţa, au plecat spre 
Palestina-atunci sub m andat britanic, două vapoare încărcate 
cu evre i...M areşalu l personal a verificat rezerva de apâ- 
STRUM Asi PATRIA...

Românii nu sunt antisem iţi! Rom ânia a a jutat evreii sâ 
supravieţuiască în tim pul războiului. Sâ fie trecută România 
lângă Germ ania ca ţări care au făcut H o locaustu l.. .este o mare 
nedreptate din partea < internaţionaliştilo r>, este profund 
nedrept!!! Iar PAUL G OM A tocm ai acest lucru vrea sa-l 
denunţe în SĂPTĂM ÂNA ROŞIE!!! Personal, sunt mândru câ 
sunt ROMÂN, sunt m ândru ca-l sunt com patriot lui GOMA, un 
om de excepţie, un scriitor redutabil, o personalita te cu coloană 
vertebrală, com parabil num ai Corneliu Coposu sau Ion Gavrilă 
Ogoranu!

Din această cauză noi românii trebuie să strângem  
rândurile, să găsim  noi valenţe ale patriotism ului în lumea 
cotidianului. Şi aceasta începând prin a respecta adevăratele 
valori ale NEAM ULUI ROM ÂNESC! Iar PAUL G OM A este o 
asem enea valoare!!!

Călin Avram
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Sihăstrie la Mălin
Un sat învelit în parfum de salcâm! Drumuri prăfoase ori tinoase, când 

plouă, spre Ermitaj, casa iui Philip, de la ţară, dintr-o toridă pustietate 
verde, fâră curent, fără semnal, o comoară! Pe margini aromate de ogaşe, 
maci roşii, căldăruşe, stânjenei galbeni, iar pe deasupra rândunele, lăstuni, 
mărăcinari negri, sfrâncioci, silvii, fâse de pădure. Ş-acolo, noaptea cântă 
privighetoarea! Cucuveaua, huhurezu... şi stai de huhuzureşti, bine 
trăieşti, începi să-ţi reveneşti, să spui poveşti despre păsări, fiori şi despre 
lume! Iar dimineaţa melodiază la alăută ciocârlia Lulua, la flaut grangurul 
Oriolus, la fluieraşe de salcie Sylvia, greierii la nai de păpădii. începi să 
gândeşti asîfel-altfel despre tine! începfde fapt, să te întâlneşti! Cu io! Cu 
lumea care-i înafara lumii! Apoi să adormi. N-are rost să laşi raţiunea să 
meargă! Simţurile contează; o mare parte din simţuri valsează! Ceie 
rămase picotesc lângă focul de tabără şi visează la stele!
Grădina zăludă

Destrăbălări botanice prin grădină, dezmăţ vegetal, se prind în verde valţ 
salata cu pătrunjelul, morcovul cu tătăneasa bunului Ilie (aluzii fine la 
oase!), nalba cu trandafirul roşu, crinul cu zmeura, stânjenelul cu 
margaretele, busuiocul cu filimica, brebenocul cu romaniţa, macul cu 
garofiţa, mălaiul cu holbura, napii cu loboda; în danţul de clorofilă 
maghiranul prinse obraznic de talie urzica, dar luă o palmă usturătoare, o 
şoaptă drăgăstoasă pentru mălin aprinde inimica (Leonorus cardiaca), 
clematita înlănţuie trandafirul rozaliu, mărarul aprins sărută pe sâni 
căpşunica, socul cuprinde până la asfixie urzicuţa albă, bujorul înghesuie-n 
portiţă gâştiţa, număuitiţa e singurică. Tuluoaie!!! Toate florile închis-au 
guriţa când apăruse ca din pământ, coropişniţa! Cătuşnica cea aromată, se 
lipi de zid, speriată!
Dex:
holbură-volbura;
tuluoaie - tulvai, tulai, expresie tipică măierenilor, superlativ al mirării, 
spaimei;
Ilustrate de vară

Duş de seară
Respiră grădina din tot suflul sau sufletul, arome după ploaie, tot 

vegetalul frumos ori păcătos, face baie, fără nici o diferenţă, în rest, fac duş 
la streaşină, gratuit, fără sopon, fără şampon, nu mai sunt un domn, îs un 
biet om, lângă vişinul care mâ atinge cu frunzele îmbibate de ploaie, mă 
alintă, mă îmbie cu gustul fructelor ce-or să vie, aşa să fie... vişinata?!

Când să fac plăcinte...
Câteva tulpiniţe de mărar, erau moarte, ştii, vârful crenguţelor se 

ridicase, doreau să înflorească, erau vii! Un firicel de cimbrişor, măruntă 
floare, dar ce parfumuri exaltă! Zeii de-i îmbată!

Dupâ pomiţe (frăguţe)
Păsări ca la ele acasă: trei şorecari, un corb, lăstuni, (în uşoară 

explozie demografică?!), două rândunele, mierle, cocoşari, codroşi, 
cinteze, presuri, fâse trivialis, un mărăcinar sur, sticleţi, pitigoi cărbunari 
şi din cei suri, gaiţe, ciori, câţiva porumbei oenas, pitulici. Ierburi înalte,

flori tandre, furnici la purici, gângănii la beţii de polen, fluturi năstruşnici, 
libele rătăcite prin grădiniţă, un stellatarum ce se agită din trompiţă... 
Grădina fierbinte

Stau în sapă, la căpăluit, printre tufele de patată, aracii de fasole îmi 
păzesc spatele, ca o armată, o falangă vegetală, mă mângâie pe spinare, 
gâze? mă pipăie pe frunte, printre sprâncene, mă gâdilă pe după urechi, 
nu! sunt lacrimi de sudoare, care picură-n ţărână, ş-odată am tăiat cu 
securea sapei: holbura, loboda, spinul carlinul, pirul, urzica, ştevia, 
pelinişa, rocoina, câte-un trujan de mălai rătăcit între ţâţele verzei, dar am 
lăsat cărări înierbate qu pătlangină, păpădie, picioru-cocoşului şi trifoi, 
potecuţe străjuite de maci şi graminee înspicate cu nume ciudate: festuca, 
poa, puccinellia, dactylis, agrotis, setaria, ca să pot umbla cu şlapii de 
iarbă, prin câmpul de nalbă! Pe lângă gardul tricotat în sfori şi cârcei verzi, 
cu adăugate păhărele albe-zurlii de volbură şi, alintat jos, la pământ cu 
mărginuţâ galbenă din floare de coada-racului, fac ocol, urzicile 
usturătoare, rugii ţepoşi de mur şi zmeur, inimica rugoasă; d-ici nimeni nu 
mai evadează. Sticleţii participă, fără să facă nimică, ciugulesc puf de 
barba-caprei, codobaturile îşi balansează cozile, se echilibrează, 
asemenea mergătorilor pe sârmă, muscarii suri se soresc pe crucea 
acoperişului, un pui de codroş, cu caş la gură, căzut dintr-un cuib nevăzut, 
ţârâie, ţânţâie după mamă! Mai sus, un norişor de lăstuni, valsează, de la 
răsărit la apus, Inima mea răcită şi rătăcită se înfierbântă nespus!

Am ieşit de la duşul capului din covată, mi-am zbârlit părul, în răspăr cu 
piaptănul degetelor îndoite de reumă, ş-aşa în lumina soarelui din apuseni, 
din pulverizarea picăturilor ţâşnite deasupra frunţii mult încruntate, a apărut 
un minuscul curcubeu...

O domnucă ieşită în uliţă desenează din vorbe, în aerul încins un gând 
greu de dragoste, durează, până soseşte la mine, îi văd doar capătul ca un 
bici de neon, dar dorinţa-i curată, a văzut picăturile de apă ce-mi ling umărul 
ca pe-o salată! îmi stă gândul şi mie la rochiţa-rândunicii, trandafirie! A-ţi sta 
gândul înseamnă să pofteşti aşa de mult, încât poţi să te îmbolnăveşti. Sau, 
Doamne fereşte, chiar mai rău! (Asta o ştiu de la domnul Lazăr Avram!).
-Vai domnu', ce fain sunteţi!?
O replică electrică!
-Nu-s fain, da-s curat!
Dex:
a căpălui = a prăşi, a lucra la sapă; a căpălui pe cineva = a lovi, a bate, a 
pedepsi;
rocoină = plantă din flora spontană, familia Caryophyllacee, Stellaria 
media;
trujan= tulpină de porumb; 
ţânţâie = sughiţă; 
piaptăn = pieptene;
Im periu l F loral de la Prelucuţa Căului

0  poiană în care florile se răsfaţă, gramineeie se înalţă mult peste 
omul/cosaş, lumânărele şi scaii roşii (Carduus nutans) deasupra 
călăreţului, printre degete şi copite, buchete de garofiţe şi frăguţe aromate,

straturi mocirloase de nu-mă-uita, moviliţe de cimbrişor, fire de amică, 
busuioc de pădure, knautia şi bulbuci, ikebane cu clopoţei înmănuşaţi în 
coada-şoricelului, snopi de urzică regală, barba caprei, lăptucă Cicerbita şi 
de ochiu-boului de munte, toate risipite de-o mână largă, cu hărnicie prin 
prelucâ. Ş-apoi câte nu erau prin ierburi aromate, fluturi azuriii, păuni de zi, 
sclipiciosul antiopa, antenaţi din neamul Cerambyx, albine pufoase 
tăvălite-n polen, bondari înveliţi în puf galben, iar pe margini lutoase de 
ogaşe, mâţe săritoare, Cicindela, furnici-viespe, Mutilla-aauuu! Printre 
braţe, largi de ferigi limboase, tulpini lucioase de fioarea-soarelei Inula, 
umbrele ude, urieşeşti de capialan, abia se zăresc firicele zvelte, pupate cu 
rouă de ciocu-berzei, rămurele bobiţate cu flori de barba-popii (Aruncus 
dioicus), dar câte, multe nu se văd din pricina neştiinţei!
Un faun prin  ie rburi 

în grădinuţa mamei, întrecere-i, "cine creşte mai sus, mai verde şi mai 
înflorit", crinul roşu-i mai-nalt decât gardu, crinul alb abia a năvălit, (mama îi 
leagă cu sforicele roşii, ca să nu-i deoache, doamne fereşte, vecinele cu 
ochii răi), snopii de margarete mi se uită-n creştet, echinaceea pe umăr mă 
mângâie, cătuşnica urcă pe târnaţ, clematita îmbrăţişazâ fereasta, viţa se 
face boltă de ceru-i verde, zmeurul se lungeşte la streaşină, fansula se 
încovrigeşte pe dupâ rudă, lămpiţa sare pârleazul, ca să lumineze uliţa, 
porodicea e cât aracul, până la brâu îmi ajunge macul roşu, nalba-mi sărută 
obrazul gros, macii, busuiocul, şi maghiranul-mi pipăie genunchii, salăţica 
şi căldăruşa-mi alintă glezna, pălangina, trifoiul şi romaniţa îmi spală 
copitele de faun bărbos. Un arc ghimpos de trandafir însângerează rotula 
lui Hristos. Prin ierburile din Poderei, cosite a doua oară, salvia îndrăzneşte 
să mai rasară, tătăneasa învie a treiaş dată, ba chiar şi pliscul cocoarei se 
arată. Pe flori şi frunze brobonite de ploaie adastă albine flămânzite, 
bondari cu burta lipită de şira spinării, fluturi diafani din neamul Pieris, 
Zigaene colorate în verde-albăstrui metalic picurat cu roşu, lupii albinelor 
Trichodes, dungaţi ameninţător cu roşu şi negru.

Pe-o draniţă zdrelită de nebunia vântului văratic, doi puii albicioşi de 
codorobatură stau pe-o margine de streaşină şî aşteaptă păpica de la 
babacii, care vin cu ghemotoace de bestiole înaripate. O pereche de silvii 
cu cap negru cântă cu hărnicie matinală în buchetul de salcâmi de lângă 
părăul Văii Caselor, iar la malul de rocă sură, sfărâmicioasă, doi puiuţi de 
codobatură cinerea cisăie după părinţii cu ţânţărime-n cioc. Prin pâclişu 
când gros, când destrămat, un vindere! încercuieşte vălătucii de lână gri, o 
seceră neagră de şoim rândunar sperie o ceată de lăstuni ce pescuiesc 
musculiţe deasupra dealului Boboşa. Patru corbi dintr-o ochire descâlcesc 
negura Muncelului în subţirele fire. Uiiit! Uit-uit-uit, de ţiclen agitat printre 
crengi de cireş sălbatic împopoţonat cu mii de ochişori negri! Nu ştiu ce 
uită, dânsul, dar io nu-mi aduc aminte ce-am mâncat aseară! Le temps 
passe, la mâmoire s'efface. Dramatique! Timpul trece, memoria se şterge. 
E grav!?
Şansonetez optimist prin mălaiul cu verzi săbii tăioase: La plăcinte, înainte, 
cu brânză, ceapă şi mărar,/La lucru, mai cuminte, mai încet şi tot mai rar!

înv. Ilie Hoza



CUIBUL VISURILOR Anul XVI, nr. 5 (99 ), octom brie 3011 Pag. 12

ORIZONTAL: 1) Insulă din arhipeleagu! 
Bahama, la est de Peninsula Florida - Localitate 
in Câmpia Siberiei Apusene (2 cuv). 2) Canal 
scoţian - Poftim. 3) Localitate aşezată pe Olt - 
Insulă din arhipeleagul Ciclade. 4) Aer 
pulverizat! - Cetatea Băniei. 5) Unul din centrele 
civilizaţiei umane -100 mp - Bidiviu. 6) Groapă 
cu apă şi var - Localitate în Moldova, omonimul 
unui nume de femeie. 7) Oraş din Republica 
Dominicană (2 cuv.) - Afluent al Rinului. 8) Un 
gen de flack - Alt lac, de data asta din România, 
cu apă tămăduitoare. 9) Usturoi - Râu din 
Slovacia, aluent ai Tisei - Simbol chimic al 
erbiului 10) Alt râu, afluent al Dunării - Muştiuc 
(pl.) 11) Ten ! - Interjecţie - Primele litere - 
Afirmaţie. 12) Curmătură - Oraş în Polonia - Ion 
Giiga. 13) Vulcan din Alaska - Isteţe foc!

VERTICAL: 1) Oraş din Israel - Numele 
unor munţi din Statele Unite ale Americii. 2) 
Oraş în Rusia, aşezat în partea asiatică - Fără 
valoare. 3) Cocă (pl.) - Uită (reg.). 4) Sprecie de
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Antroponimic măiereană urmare din numărul 98/2011 -

stejar - Ocultă. 5) Edificiu destinat audiţiilor 
muzicale şi recitalurilor de poezie - începutul şi 
sfârşitul miezului! - Avuţi 6) Se (Fr.) - Fir - Pronume 
personal - Banala plantă textilă des utilizată în 
careuri. 7) Fără pereche - Care aparţine unei 
asociaţii. 8) Conjuncţie în exclusivitate - Peronul 
nave lor! - Negaţie. 9) Vârf în Munţii Alpi (1967) - 
Acela - Werner Avram. 10) Sloiuri de gheaţă - Oraş 
turcesc. 11) In loco - Element de comparaţie. 12) A 
aduce ceva nou - Trepădătoare (bot.) - Alifie. 13) 
Faclă-Râu în Franţa, afluent al Garonnei.

Dez legarea careulu i  din nr. t recut :  
D E M O S T E N E - D - E P I C U R - H U G O - M I C A -  
OVIDIU-OCU-GLIE-DN-CT-BULA-SEE-RECAS- 
NAE-R-ITIC-PUTNA-T-COKE-MERE-RENARD- 
CAR-AUR-PLUTARH-ISOCRATE-EA

MACAVEI AL. MACAVEI 
MACAVEI AL. MACAVEI

ELEMENTE LINGVISTICE SI MITOLOGICE CARPATIC-VEDICE CONSERVATE Iw SUBMATRICEA 
HIDRO-ORO-TOPQ-ANTROPO-LINGVISTICĂ HABITUALĂ MĂIEREANĂ ISmM)

Glose şi prolegomene la “Dacia preistorică" a lui Nicolae DENSUŞIANU (1913)
(PROIECTUL CĂRŢII CARPATICE PELASGO-VEDICE

(56) VASÂLCA - "Zeu al Panteonului românesc 
sacrificat prin substituţie la solstiţiul de iarnă, 
identificat cu marele zeu indian (vedic), 
SHIVA/ŞIVA/ CIVA. La Revelion sau în ziua de 
Anul Nou, colindul din unele zone etnografice 
româneşti, cu capul porcului jertfit la IGNAT (20 
decembrie),se numea SIVA, PUIUL SIVEI, sau, 
prin contopire cu VASILE, V-A-S-I-L-I-C-A, sau 
SILA" (/22/,p. 175). Noi considerăm numele 
VASILE de structura VEDICĂ identificabilă prin 
VASILA = VAS+ILA, cu VAS/VAS (U)(pl. 
VASavah) - numele comun al celor 8 Divinităţi 
vedic timpurii, subalterne ale Marelui ZEU- 
INDRA, personificatoare ale fenomenelor naturii: 
APA - Zeul apei, DHRUVA - Zeul Stelei Polare, 
SOMA - Zeul Lunii, DHARA - Zeul Pământului (şi 
al pământului), ANILA - Zeul Vântului (şi al 
vântului), APALA/AGNI - Zeul Focului (şi al 
focului sacrificial), PRABHÂSA - Zeul Zorilor 
(sau Orizontului), PRATYUŞA - Zeul Luminii (şi 
al luminii). Despre prezenţa vedo-carpatică a 
Zeului INDRA am relatat la (48) ŞINDRILARU/ 
ŞINDlLERULUI. Cu APA carpatică ştim cum 
stăm, având şi un Zeu APOL. Pe SOMA l-am 
întâlnit în forma SOMEŞ. PE DHARA/DARA îl 
întâlnim pe creasta principală a Munţilor 
Făgăraş ca Vf.DARA (cel dintâi varf din CARPAŢI 
atingând 2500m, dar şi în forma preluată de 
m agh ia ri d in  lim ba rom ână a vrem ii 
maghiarizând Panonia: KUCORICADARA - 
formă vedo-carpatică însemnând CUCURUZ DE 
PĂMÂNT (şi cu care exportă în ROMÂNIA făina 
ambalată de porumb). Pe ANILA, îl întâlnim în 
antroponimul NILĂ, AGNI, cândva, având 
templu vedo-carpatic în zona AGNITA (literal, în 
vedo-sanscrita, <acest AGNI/ AGNI Acesta>). în

PRABHÂSA îl vedem pe evoluatul antroponim 
zăgreano-ţibleşean PRĂHASE. Iată, şase Zei 
INDRIOŢI prezenţi, ca şi INDRA, în cartarea şi în 
botezurile iniţiale pelasgo-vedo-traco-dace. Prin 
VASILA, în loc de VASILE, avem o dubletă vedică 
V A S ( U )  şi  I LA  - Z e i ţ a  E v l a v i e i ,  a 
DISCURSURILOR APOLOGETICE, a Retoricii, a 
Vorbirii Frumoase, a Elocinţei/Retoricii, a 
Poeziei, a Muzicii. Considerăm ca terminaţia - 
ILA/-ILĂ este un semn vedic al faptului ca 
Botezul arhaic era oficiat de Zeiţa I-L-A a Vorbirii 
Frumoase .  în acest  caz,  VASIL ICA = 
VAS+IL(A)+KA. Cum în /22 /, în citatul expus 
mai sus, nu este limpede care este legătura 
cultică cu ŞIVA, ne vom concentra asupra 
informaţiei vedice, a acelor vremi cand' Zeul 
Indra începe d coborâre cultuală, caâd ŞIVA-zeu 
pe aceeaşi treaptă cu Indra îi va "prelua" pe 
octeţii VAS(U)/VASAVAH, indrioţii devenind 
şivaiţi. Faptul s-a petrecut şi carpatic. Iată de ce 
VASILICA a fost/este ŞIVA/SIVA/SIVA.
(58) VÂRTA, vezi antroponim VÂRTIC!
(59) ILA - tele din SmM, adica cele ca sufixul - 
ILA/ILĂ/ILE: Buză - ilă, Corn-ilă, Dubg-ilă, 
Gavr-ilă, Miha-ilă, Mnitos-ălă,/-îlă, Pcisco-ilă, 
Pcizdu-ilă, Ponţă-ilă, Sfâră-ilă, au darul să fie de 
formatul lingvistic arhaic pus în evidenţă de 
opera literară a lui Ion Creangă, cel dintâi roman 
ce a alcătuit un dicţionar român arhaic-român 
contemporan, nici până astăzi adus la lumina 
tiparului, noi întrebându-ne de comorile 
carpato-vedice catalogate de marele cunoscător 
al limbii române populare a secolului 19?! când 
IVAN TURBINCĂ îi spunea MORŢII: "Paşol na 
turbinca VIDMA!", Creangă folosea un vedism 
carpatic, VIDMA. Aceasta împreună cu LETCA, 
conform "Rig-Veda"(10.14) erau mesagere ale lui

YAMA/IAMA - (vedo-sanscr. "yama" = "întrupere, 
sfârşit") - Zeul Morţii, Stăpânul Sufletelor şi Zeu 
al Dreptăţii. VIDMA si LETCA plecau, din când în 
când, prin lume, să adune suflete pentru 
Imperiul lui YAMA/IAMA, când acesta considera 
ce sunt prea puţine suflete în Imperiul Său. Iată 
când era valabilă şi mai este valabil expresia 
românească "a dat IAMA în/între/printre...II!" 
Mitic.
(60) O ultimă listă de porecle ILA-te o vom da, 
arătând mecanismul lingvistic generator. 
PUPĂZILĂ = PUPĂZĂ + ILA, de la deja existenta 
poreclă PUPĂZĂ. în SmM, de fapt PUPĂZÎLĂ este 
PUPĂZILĂ/PUPĂZÂLĂ, care mai apare şi în 
forma PUPĂZONIE! De la măiereanul DUCUCIT 
(şî FOROBRAZ ("fără obraz")) = "prost 
crescut/educat, obraznic", s-a format porecla 
DUCUCILĂ. Cei care încearcă rădăcina originară 
pentru DUCUCIT, vor avea surpriza arhaicităţii 
acestui adjectiv, care a fost generat de la 
substantivul comun vedo-sanscrit DUKHA = 
"durere" (în sens cultic înalt, "durere spirituală"). 
Ca înţelesul pentru DUCUIT este departe de 
DURERE, se poate explica prin faptul ca un om 
care suferă, fără să înţeleagă de ce, poate să aibă 
o comportare de "om rău", durerea făcându-1 să 
nu mai poată fi binevoitor, vesel, bine crescut, 
tocmai DUREREA/DUKHA obIigându-1 să apară 
nesuferit/necioplit/nestăpânit/necontrolat, 
prost crescut. Alte ILA-te: Gănăilă, Clobotilă, 
Cufurilă, Curăilă, Flşcăilă, Feştilă, Flocăilă, 
Hâilă, Horilă, Hăzăilă, Gonilă, Mocicoşâlă, 
Rafailă, Râzăilă, Uilă etc, etc.

- va urma -
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