
‘T f t c u & io L ,  tz # n  f r i t u t  ceC e  c * u z t  <U  « t ta c  ^ r c c c t e  f t C e  < t te  v i e ţ c i  < * te le " ~  £  .___ _

iii-j'l i: j i ' i

P E R IO D IC  D E  IN F O R M A R E  Ş I  C U LTU RĂ A L  C O N SILIU LU I LO CAL M A IE R U
A N U L  V  iV r .  1 - 2  ( 3 9 - 4 0 )  * * *  I A N U A R I E  -  F E B R U A R I E  2 0 0 0  * * *  S  P A G I N I  * * *  2 5 0 0  L E I

FUNDAMENTAREA LINGVISTICĂ A 
MĂIER/MAIER-ului

EPILOG la “Ispita dacică la Maieru - încercare de 
întemeiere mitico-lingvistică a toponimului MAIERU”

1. “ Limba română e la sine acasă împărăteasă 
bogată...”

Pentru a săvârşi «"Ispita dacică la Maieru.fundamentând o 
“încercare de întemeiere mitico-lingvistică a toponimului Maieru”, ne-am 
gătit şi ne-am pregătit îndelung, ca de străbună sărbătoare, în faţa tutur
or tentaţiilor de îndoială ori de renunţare, mereu ivindu-ni-se, mereu 
îndrumându-ne şi apărându-ne lumina binecuvântării eminesciene, 
din manuscrisul 2257: <”Limba românească e la sine acasă 
împărăteasă bogată... A o dezbrăca de averile, pe care economică şi 
chibzuită le-a adunat în mii de ani, însemnează a o face din împărăteasă 
cerşetoare”>. Cu sfiiciune şi pioşenie îngăduindu-ne a scrie că, la 
Maieru, "limba românească e la sine acasă", atât de acasă la sine, încât 
poate documenta asupra substratului dacic prin comori lingvistice între 
care toponimul MAIERU de provenienţă străromână dacică se încon
joară, în subgraiul local măierean, cu nestemate străromâneşti, foarte 
puţinele dintr-o foarte bogată zestre strămoşească exemplificate, 
precum: supranumele/poreclele (<porecle>, spun măierenii)/ocările 
CAGELU şi DURGĂL, toponimele DEALU' FIC şi DEALU’ ŞTEF, topon
imele LA SÎMNIDĂ/PICIORUL SÎMNIDĂ, substantivul fabuloasei noastre 
copilării măierene GRINDEL/GRINDEA (la plural GRINDEI/GRINDELE), 

ultimele două, noi, putându-le demonstra existenţa scrisă (!) în secolul II d.Chr. (pentru SÎMNIDA), respectiv în 
secolul VI d. Chr. (pentru GRINDEL/GRINDEA), în documente extrem de importante pentru istoria şi cultura 
Europei, celui de-al doilea enumerat (DURGĂL) identificându-i corespondentul sanscrit.

2. Despre cercetările etimologice după Sextil Puşeariu
Încercarea noastră de fundamentare a toponimului MAIERU ne-a fost continuu însoţită de sfatul com

petent al marelui lingvist SEXTIL PUŞCARIU (1877-1948), întemeietorul <Muzeului Limbii Române> şi al 
revistei “DACOROMANIA" (1920-1948), conducătorul lucrărilor de elaborare a “ Dicţionarului lingvistic român” , 
care scria: <”Cu cât cercetările etimologice progresează la noi, cu atât ne convingem... că în cazuri când cuvinte 
româneşti se potrivesc ca înţeles şi formă cu cuvinte ale popoarelor împrejmuitoare, la cele obscure etimolog- 
iceşte, noi am fost mai ales cei care le-am dat, decât cei care le-am primit">. Adevărul acestei constatări com
petente se transferă, considerăm noi, şi asupra străromânului măier/maier, căruia dicţionarele explicative rare, dar 
în uz în limba română, îi afirmă origine maghiară prin filieră germană, ori gerjnană-săsească, după cum am 
menţionat la locul potrivit în episoadele derulate în revista “ Cuibul visurilor” , unde am argumentat împotriva 
grabei dezinteresate ori intenţionate a dicţionarelor explicative, respectiv pentru originea străveche a cuvântu
lui/termenului (lingvistic) care a generat toponimul MĂIERU/MAIERU.

3. Cadrul lingvistic-românesc din “ DACOROMANIA” (Sextil Puşeariu) pentru fam il
ia lingvistică a m ăier/m aierului. Verbul fundamental al acestei familii.

Cosultând prestigioasa revistă “DACORAMANIA” (1920-1948) a lui Sextil Puşeariu şi fixându-ne prin 
ea, cadrul lingvistic daco-românesc, vom considera că proba de foc a argumentării întemeierii lingvistice a topon
imului MAIERU este răspunsul la întrebarea: <Care-i verbul ce ar trebui să aparţină bogatei familii lingvistice 
a mâ/er/ma/'er-ului?>, verb neidentificat şi deci neinclus în cele 13 episoade ale “ Ispitei dacice la Maieru...” , 
episoade desfăşurate în numerele 11-34 ale revistei măierene “ Cuibul visurilor” . În sprijinul “ Dacoromaniei” , 
la care am apelat pentru a fixa cadrul lingvistic daco-românesc, vom aduce una din cele mai noi lucrări de istorie 
românească: “Traco-geto-dacii naţiunea matcă din spaţiul carpato-danubiano-balcanic” [autor G.D. ISCRU 
(doctor în istorie), Casa de editură şi librărie “ Nicolae Bălcescu” , Bucureşti, 1998], care la pagina 191 afirmă: 
«"Cine a trăit într-un sat, iar apoi, prin formaţia intelectuală, a putut conştientiza <zestrea> primită de 
acolo, şi n-a pierdut contactul cu satul, a înţeles cu mai mare uşurinţă conservatorismul pozitiv al satului 
românesc, şi, în context, înţelege mult mai repede, continuitatea etno-lingvistică la traco-geto-daci, absur
ditatea tezei privind <” uitarea” > sau abandonarea limbii vorbite de secole, de milenii. în <”cabinele de 
lucru">, rupte de realitatea vie, sau în <”creuzete"> sau abandonarea limbilor este posibilă, totul este posibil, dar 
în realitatea istorică vie aceasta nu s-a putut petrece şi lucrul acesta trebuie înţeles odată pentru totdeauna"». De 
asemenea, trebuie specificat faptul că reeditarea multilingvă a monumentalei “<Biblia - Dumnezeiasca Scriptură 
Veche şi Nouă>” de la 1688, întreprinsă de Universitatea “Al.l.Cuza” din laşi în colaborare cu Albert-Ludwigs- 
Universităt-Freiburg, din care au apărut volumele I (1988), II (1991), III (1993), IV (1994) şi V (1997) poartă 
supratitlul “MONUMENTA LINGUAE DACOROMANORUM". Tot pentru a furniza documente în favoarea cadrului 
daco-românesc necesar argumentărilor noastre lingvistice, vom aminti excepţionala lucrare de 437 de pagini 
“Dacia din Vestul şi din Estul Europei" a lui Alexandru Bădin (trăitor în Occident din 1965), apărută în 1998 
în limba engleză la New York şi în limba română în 1999 la Editura Albatros, care ne furnizează o listă de 
peste 1000 de cuvinte de origine dacică existente în limba română actuală, argumentate prin documente 
aflate în bibliotecile Occidentului, în principal, engleze şi irlandeze.

(va urma)
Prof.univ.dr. VALER SCRIDONESI-CĂLIN

Nopţile lui Rebreanu (i)
Aşa cum se ştie, Rebreanu scria greu. Calvarul scrisului îi 

cerea uneori încordare maximă, de aceea, a ales noaptea, ca 
timp al creaţiei.

Despre această preferinţă specială a marelui romancier au scris 
mulţi interpreţi ai operei sale. A scris şi el însuşi de nenumărate ori. 
Numai din jurnalele sale am extras mai mult de cincizeci de texte 
aferente acestui cadru nocturn al unei trudei uriaşe

Noaptea era împărăteasa scrisului său, iar scrisul său, cum 
recunoaştem toţi, mărturiseşte o adevărată asceză a travaliului 
artistic.

lată-l la Maieru, luni 8 august 1927, notând în jurnalul său 
abia început: “Acuma, la 12, 1/2 noaptea am terminat tran
scrierea Ciuleandrei...” Era găzduit de preotul Ciorba, prieten 
vechi... “fiindcă m-am dus cu întreaga familie, mi s-a pus la dis
poziţie pentru scrisul meu o sală de clasă din şcoala comunală... 
Şcoala era veche, cu o grădină care mergea până la malul 
Someşului. Scriam numai noaptea, ca totdeauna, într-o linişte 
ideală. Când deschideam ferestrele se auzeau apele Someşului 
murmurând parcă numai amintiri. în şcoala aceasta, cu mulţi ani 
în urmă, făcusem şi eu primele clase primare, învăţător fiind tatăl 
meu. Deseori, mai ales în primele nopţi, mă pomeneam copleşit 
de amintirile copilăriei, întorcându-mă înapoi cu gândul, ca să-mi 
regăsesc jocurile şi bucuriile, în loc să isprăvesc aventurile 
eroului meu din Ciuleandrea” 1/.

Marioara Telcean, fiica lui Constantin Partene, prieten din 
copilărie al romancierului, îşi amintea cu emoţie: “Geamurile de 
la clasa lui erau luminate până în zori. Eram de vreo 12 ani şi-i 
puneam, seara, pe măsuţă un coş cu pere şi o ulcică cu flori 
proaspete, ca să aibă noaptea".

Vălul nopţii îi împrumuta o magică putere de lucru. Poate şi 
din cauza asta scrisul său exultă acea limpede impresie de solid
itate şi obiectivizare în redarea complexităţii vieţii, cum afirmă 
mulţi comentatori şi exegeţi. în liniştea nopţilor se fortifica, intro
spectiv, pentru uriaşe încordări întru găsirea "cuvântului ce 
exprimă adevărul". O singurătate majestuoasă îl împresura, îl 
inspira.

Aflăm, aşadar, multe astfel de relatări ale scriitorului, despre 
nopţile lui jertfite construcţiei şi şlefuirii expresiei. Au mai fost, vor 
mai fi creatori de noapte, dar cazul lui Rebreanu uimeşte prin 
unicitatea sa atât de convingătoare.

în nopţile senine de la Valea Mare ieşea să admire cerul 
înstelat prin faimoasa lui lunetă, părăsind pentru un scurt răstimp 
masa de lucru. La Maieru, însoţit uneori de tânărul, pe tunci, 
badea Alexandru Flămând, în plimbările nocturne pe marginea 
Someşului, zicea şoptit: "Ascultă, Alexandre, cum doarme apa!" 
Apoi se întorcea la lucrul său, întărit şi înviorat.

SEVER URSA
(continuare în pag. 6)
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‘T K o H o ta p

Portret de 
dascăl

Prietenilor RADU TELCEANU, 
FLOREA GUŞĂ şi IONUŢ N. POP, 
plecaţi prea devreme

Chipul tău, 
blândul,
e numai un ochi 
cu pupila mărită 
să soarbă lumina luminii.

Rar
când clipeşti, 
lumea se răstoarnă în el 
şi lacrima cade în sus, 
în cerul albastru.

De aceea,
Dumnezeu ştie prea bine
când plângi...
îţi cântăreşte lacrimile,
le numără câte una,
preţuindu-le,
şi le iubeşte.

Boabele lor curate
sunt mătănii în palmele Lui,
când
te iartă pe rând 
de toate suferinţele, 
neputinţele, 
cele cu voie 
şi cele fără de voie.

Universul tău - orgoliu rotund, 
suflet de copil 
înmiit multiplicat 
în oglinzi paralele.
EMIL BĂLAI 

i

Culise
Cresc umbre 
prelungi
după uşile grele:
soare
închircit,
oploşit după ochiul închis.
Frigul din nări 
năclăieşte zăbrele 
ideilor npde 
prăbuşite în vis.

îngerii plâng
când te strigă din ceaţă -
lacrimile lor
sfinte
atârnă pe cer.

Trage-ţi,
cabotin,
peste nădejde şi greaţă,
Spiritul - cortină 
de fier!

Culise

Titus
Când tatăl tău,
Vespasian,
ţi-a pus moneda sub nas, 
demonstrându-ţi că banul 
nu are miros, chiar dacă 
era colectat de la clos
etele publice, 
mi-ar fi plăcut să-i spui 

că banul nu are miros, 
dar că mâinile lui miroase a hoit.

Herman Menz,
Ştiu că ai ridicat lui Satan
O statuie, aproape de New York.
Altceva nu ştiu: cum I te închini, 
de câte ori pe zi şi ce-i laşi moştenire?

Thetis,
Dacă ai şti de câtă vreme
mă gândesc la tine,
n-ai face nici un pic
de economie la milă.
lată ce-mi doresc de la tine:
să mă scufunzi în Styx,
dar să nu mă scoţi afară cu mâna,
ca pe Achile,
ci cu un aspirator puternic...

Herbert George Wells,
După o experienţă de zece ani 
de la zicerea şi plecare ta, 
nu pot decât să te aprob: 
homo sapiens n-a apărut încă. 
în locul lui există o specie animală, 
pe care o numeşti “homo Tewler". 
Mângâie-mă măcar cu o precizare 
a la Nostradamus...
Bineînţeles, prin vis...

Amesinas,
Tu, care te antrenai cu taurul,
punându-l cu botul în ţărână
şi culcându-l pe-o parte,
sub privirile uimite ale celor veniţi
la Olimpia, la cea de-a 80-a
olimpiadă din 460,
nu-i dăduşi adversarului nici răgazul
să realizeze măcar o priză,
până îl făcuşi una cu pământul!
O, tracule! de ce nu am eu 
puterile tale în verbul meu 
ca să nimicesc minciuna, corupţia, 
cameleonismul, jaful, crima vremilor mele, 
pentru a face zilele mai uşoare 
omului cinstit, harnic şi credincios?...

Amon,
Cum te simţi cu drepturile uzurpate 
de creştinism?
Frustrarea ta de drepturi se aseamănă 
cu frustrarea de drepturi a Adevărului 
de către Măiestatea-sa Minciuna...
Ce ai de gând cu Carnakul, 
îl revendici sau nu?

FLORIAN BRĂDEANU-SIMERIA

Cresc umbre 
prelungi
după uşile grele:
soare
închircit,
oploşit după ochiul închis.
Frigul din nări 
năclăieşte zăbrele 
ideilor ngde 
prăbuşite în vis,

îngerii plâng
când te strigă din ceaţă -
lacrimile lor
sfinte
atârnă pe cer.

Trage-ţi,
cabotin,
peste nădejde şi greaţă,
Spiritul - cortină 
de fier!

EMIL BĂLAI 
director Şcoala Generală Rodna 

fost învăţător la Maieru

S o liloc  în z ice ri în te leo te

CU'/M-fA P  fjlAs'JKÂ
A fi cuviincios şi măsurat de dimineaţa până seara şi, de ce nu, şi de seara până 

dimineaţa, înseamnă a fi de Om de Omenie.
Dicţionarele definesc cuviinţa ca fiind o regulă de bună conduită, o atitudine sau o 

purtare cuviincioasă care corespunde regulilor; decenţă; aşa cum trebuie. în firea limbii 
noastre s-au fixat expresii indispensabile, aferente: după cuviinţă, cele de cuviinţă, necu
viinţă etc.

Despre buna-cuviinţă, altădată. Acum să ne oprim la măsură, aşa cum este concepută 
noţiunea în gândurile unor mari înţelepţi ai lumii.

Cuvântul măsură se bucură de o largă eflorescenţă de sensuri şi expresii derivate, ca 
dovadă că ea, măsura, este una dintre cele mai necesare noţiuni omeneşti. A măsura, 
de la gestul practic până la evantaiul de metafore izvodit de aici: a fi în măsură, a lua 
măsură şi măsuri, a nu fi în măsură, a-şi da măsura - a-şi manifesta talentul; cu măsură, 
adică cu chibzuială, pe măsură ce, a întrece măsura - a exagera, măsuri de siguranţă, 
incomensurabil, nemăsurat, în măsura posibilului, în mică, în mare, în egală măsură etc.

Horaţius, într-o clipă de înaltă inspiraţie a spus: Est modus in rebus, sunt cerţi 
dinique fines - Este o măsură în toate şi limite bine trasate. Găsim aici o formă sintetică 
de relevare a moderaţiei, cumpărătii, a îndemnului de a nu depăşi măsura, de a nu încăl
ca limitele bunului simţ. în morala antică, măsura era ridicată la rangul de principiu fun
damental.

Vai de omul care n-are simţul măsurii în tot ce zice şi ce face.
Vechii gali aveau o vorbă: trebuie să-ţi tunzi oile, iar nu să le jupoi. Francezii au mod

ernizat zicala strămoşilor lor: L’exces en tout este un defaut - Excesul în toate e un 
defect. Grecul Cheobul, mai imperativ, zice: Păstrează măsura, poruncă, de altfel, gra
vată pe frontispiciul templului din Delphi.

Cu ce măsură măsori, cu aceea ţi se va măsura. Nu măsura pe alţii numai cu palma 
ta. Seneca, în scrisorile către Lucilius: Orice virtute se bazează pe măsură. Democrit: 
Una este a trăi frumos, altceva este a trăi fălos. Căci prima vine din cumpătare, 
măsură, ordine, cuviinţă şi mulţumire cu puţin, a doua, din desfrânare, risipire şi abatere 
de la ordine şi bunâ-cuviinţă. Prima merită laudă, a doua dispreţ. Dacă întreci măsura, faci 
din lucrul cel mai dorit, cel mai nesuferit,

în Manualul Iu Epictet găsim: “ Nimic nu înalţă mai mult în lume decât măsura şi 
modestia. Aristotel: Orice exagerare şi lipsă de măsură la mâncare, beutură, dragoste, 
strică sănătatea, pe când o măsurare potrivită o produce, o întăreşte, o păstrează.

în înţelepciunea noastră carpatină întâlnim ziceri, una mai profundă decât alta: Sarea-
i bună ia fiertură, însă nu peste măsură. Cască gura cât poţi înghiţi. Ori să nu bei 
peste măsură, ori să fugi de băutură. Pedepseşte cu măsură, ca să nu-ţi aducă ură. 
Ce-i oare lăcomia, dacă nu o lipsă a măsurii? Măsoară de trei ori şi taie o dată. Să 
ne cunoaştem lungul nasului, să ne măsurăm cuvintele, să ne întindem numai cât 
ne e plapuma etc.

De câte ori nu ne flutură printe frumoasele fărâme de vers em inescian:... dacă şti a 
lor măsură, ... cu asupră de măsură. Auzim de atâtea ori, până la deprecierea cuvân
tului, expresia “ să luăm măsuri...”

Chiar atunci când lauzi pe cineva peste măsură, săvârşeşti o greşeală împotriva 
politeţii, ne avertizează la Bruyâre.

Dar maxima cea mai profundă, care le conţine pe toate celelalte şi încă pe multe altele, 
necuprinse aici, mi se pare a fi: Omul este măsura tuturor lucrurilor.

ION DELAMARGINĂ

Ssr

Stimate Domnule Damaschin Pop-Buia,
La mulţi şi fericiţi ani, Dvs. şi familiei!
alăturaţi şi sincera urare de a rămâne mereu nostalgic locurilor natale şi 

iremediabil idealist.
Scriu aceste rânduri sub imperiul primului imbold şi de teamă ca lăsând 

timpul să treacă să nu renunţ. Răspund invitaţiei lansate privind sugestii reco
mandări, nu chiar cu gândul de-a o face în mod precis, ci mai curând cu dor
inţa de a vă exprima întreaga solidaritate pentru ideea de a scrie impresiile 
Dvs.

Cred că cei născuţi sub semnul utopiei, idealismului au datoria de a se 
susţine reciproc în demersuri de acest fel, cu neştirbită încredere, că unde
va, cândva, cineva va înţelege cu adevărat menirea mărturisirii sincere, 
oneste şi va avea la rându-i gândul bun de a prelua modelul.

Scrieţi, Dle Pop Buia, fără a vă face atât de multe probleme asupra 
eroului ce-l vor avea rândurile Dvs. Sunt convinsă că se vor găsi mulţi, puţi
ni, dar ce contează dintre cei ce vor găsi sfaturi utile.

Cu sinceră încurajare,
Clemetina Timuş

CENTENAR
m m m  m m ş m

(1900-2000)
La 18 martie, anul aces

ta, se vor împlini 100 de ani 
de la naşterea în comuna 
Maieru a aceluia care avea 
să fie cunoscut ca fiind poe
tul “Sângerărilor ardelene”. 
Ca unuia dintre cei mai lumi
naţi fii ai săi, satul i-a con
ferit în octombrie 1995, cu 
prilejul “Zilelor măierene” 
titlul de Cetăţean de Onoare
- post mortem.

în numărul din martie- 
aprilie al revistei noastre îi 

larg, cu aspecte din viaţa şi 
Conducerea cercului ASTRA 
sprijine în pregătirea unei fes- 
poetului. S.U.

vom consacra un spaţiu 
opera sa atât de bogată, 
invită forurile locale să ne 
tivităţi omagiale închinată
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MAIERU - file de monografie (18)
In izvoarele menţionate până aici, prinse şi de Emil Boşca

- Mălin 1/ se menţionează în ordine cronologică preoţii care 
au servit biserica măiereană începând cu anul 1723. De 
observat că bisericile locale (e vorba şi de cele din Poiana şi 
Măgura Ilvei) aveau cei mai mulţi preoţi din întreg ţinutul. în 
anul menţionat, sătenii din Maieru sunt chemaţi în faţa 
comisariatului bistriţean şi protopopului Lupul Naszodi, măr
turisind că cele două biserici vechi din sat au fost arse de 
tătari. E vorba de cea din 
Dragomana şi, probabil, cea 
veche a Bobenilor. Sătenii le-au 
clădit din nou, pe rând, de 
aceea o numeau pe prima, cea 
"veche'’ şi pe a doua - ce 
"nouă”. Tot măierenii au mai 
clădit o biserică după Măgură 
(noul sat Măgura Ilvei). Se con
semnează că cea “nouă” 
posedă arătură de 32 ferdele (8 
ferdele era egal cu un jugăr, 
adică avea 4 jughere, cu 
fânaţide 2 care, iar cea “nouă” 1 
jugăr arătură şi 4 jugăre fanaţi.

Aşadar, începând cu anul 1723, în Maieru slujea preotul 
Tănase, apoi Gavril Pantea, hirotoniţi de episcopul 
Atanasie. Ei declară că documentele au ars, probabil în 
1717, în urma groaznicei năvăliri tătăreşti. în conscripţia din 
1733, pr.Pantea se declară unit şi declară averea sa: 8 boi,
1 vacă, 60 de oi, 4 cai, 8 porci şi 15 stupi. Apare apoi popa 
Gavrilă, cu menţiunile: văduv, neunit, hirotonit de epp. losif 
Stoica. Acesta posedă: 2 boi, 2 vaci, 1 cal, 2 porci şi 4 stupi. 
Preotul Iacob (Şotropa ?), “a popii Petru” avea 8 boi, 4 vaci, 
100 oi, 10 cai, 6 porci şi 30 de stupi. Urmează “popa Ion”, 
având numai o vacă.

în acelaşi an, 1733, "Grigore a popii Gavril": 2 boi, 2 vaci,
1 cal, 2 porci, 6 oi şi 4 stupi.

Comuna avea în 1733, un număr de 1865 locuitori 2/. în 
această epocă se semnalează frământări legate de trecerea 
la catolicism, aşa se explică şi numărul mare de preoţi de 
după anul 1762, anul militarizării forţate a ţinutului nostru, 
prin ordin imperial de la Viena.

O conscripţie din anul 1750 consemnează nu mai puţin 
de 9 preoţi în Maieru. Este pomenit “popa Petru’’ (Ureche ?, 
mort la 10 iulie 1825). în 1796 “după ce preotul din Poiană 
era slab, a venit din Maieru preotul Petru Ureche, care a stat

până la moartea sa. Petru era bătrân. Toţi fiii lui erau născuţi 
în Maieru, unde rămâne ca preot Alexa Popiţan, care din 
1772 a servit singur. în 1772 e naş mare la fiul lui Grigoraş din 
Poiană... Sub preotul Ureche, avându-l ca făt pe Petre Ursa, 
a venit episcopul Ioan Bob în vizită canonică (1804) 3/.

O figură singulară, rămasă şi în memoria bătrânilor, pare 
a fi fost "popa Cosma din Marmaţia” care serveşte biserica 
Maierului până în 1766, când e numit învăţător la şcoala triv

ială de aici, primul dascăl atestat 
nominal. El predă până în 1769 
când se constată că îşi reia slujba 
de preot, fiindcă este notat ca 
preot botezător al copilului Toader 
al lui Onu lui Dănilă din Poaină 41.

Sunt consemnaţi apoi, în 
ordine: “popa Gherasim, popa 
Dumitru şi popa Opre, care 
începând din 1777, este naş la 
copiii lui Simion Candale. 
Urmează Iacob Şotropa (1705- 
1788) care a avut-o de soţie pe 
Susana. Popa llarion Gălan, mort 
în 11 aprilie 1796, care a avut-o 

soţie pe Maria “popii Petre Roată”., Apoi popa Gavrilă, mort 
în 1806, naş în 1773 la botezul lui Simion Toma Candale din 
Poiană, având-o ca soţie pe Nastasia. Popa Grigore, zis 
Cornişor, mort în 1774.

încă din 1762, Maierui are înregistraţi opt preoţi care se 
declară uniţi, deşi monograful Em.Boşca Mălin, spre deose
bire de pr. Iuliu Pop este de altă părere. O cercetare mai 
atentă ar putea duce la limpezirea punctelor de vedere. într- 
un raport statistic asupra românilor din Ardeal, întocmit de 
Virgil Ciobanu în 1924, reierse că în anii 1760-1762, Maierui 
este menţionat după Rodna, cu opt preoţi şi cu898 de familii 
şi o biserică unită 51. (va urma)

SEVER URSA
Note bibliografice:
1/ Boşca Em-Mălin: Spicuiri din trecutul unui sat 

grăniceresc, Ed. Asociaţiei Scriitorilor..., Bucureşti, 1945;
2/ Anuarul lnst.de Istorie... pag.270 (vezi nr. trecut al 

rev. "Cuibul Visurilor")
3/ Buzilă Ştefan, Monografia somunei Sâniosif sau 

Poiana, 1910. Tipografia lui G.Matheiu, Bistriţa, 1910, pag.125 
şi urm.;

4/ Ibidem, pag. 199;
5/ Anuarul lnst.de Istorie Naţională, III, Cluj, 1924-1925

Gânduri pentru 
anul 2000

La fiecare sfârşit de an ne facem o retrospectivă a ceea ce 
am realizat sau urmează, să continuăm, să finalizăm, dar fiecare 
început de an e netăgăduit prilej de planuri, gânduri noi. E, cred, 
bine să pornim cu încredere şi totală disponibilitate pentru a ne 
implica în cât mai multe proiecte cu toată voinţa şi disponibili
tatea de investire spirituală şi nu numai.

Mi-aş îngădui să fac unele propuneri vrednicilor fii a: 
Maierului atât de nobil implicaţi, pe lângă curentele obligaţii pro
fesionale şi private şi în această activitate de promovare a celor 
mai bune şi valoroase tradiţii pe Valea Someşului.

Am convingerea că, deşi există multe priorităţi să le spunem 
mai acute, există în cele din urmă bani şi pentru intenţii valoroase; 
trebuie găsite doar căile de a le obţine. Proiectele bine întocmite 
şi serios argumentate pot fi susţinute şi au şanse de finanţare 
Există modalităţi de finanţare de tip PHARE fără rambursare, 
există de asemenea proiecte finanţate direct de Banca Mondială 
chiar prin Ministerul Educaţiei Naţionale sau Ministerul Culturii.

în acest sens mă gândesc la întocmirea unui program com
plex al cărui scop sâ fie “Promovarea tradiţiilor autentice în zona 
Someşului”. Programul ar putea cuprinde:

- culegerea produselor de artă populară autentică locale: 
cântece, legende, colinde, blesteme, vorbe de duh etc. cu 
editarea unor casete audio şi video (inclusiv Cununa, Irozii etc.);

- editarea unui pliant de popularizare a comunei cu valorile 
sale inedite, muzeu, casa de cultură, tradiţii etc.

- introducerea comunei în circuitul turistic rural;
- un pliant de prezentare a muzeului cu principalele obiecte 

de valoare;
- organizarea unor manifestări culturale cu invitaţi de special

itate din ţară şi străinătate. Partenerii francezi ar putea ia rândul 
lor susţine acţiunile ia forurile de specialitate;

- editarea unor variante în limbi străine pentru o informare cât 
mai corectă a celor interesaţi;

- repetarea la un interval stabilit de autorităţile locale a Zilelor 
măierene;

- înfiinţarea unei pagini pe Internet de prezentare a comunei.
Fiii comunei risipiţi pe meridianele mapamondului sau plecaţi

cu alte misiuni ar putea ei înşişi contribui la a face cunoscute val
orile autentice ale ţării noastre. Ca să putem impune respect, tre
buie să respectăm noi întâi şi să preţuim ce ne-au lăsat strămoşii.

CLEMENTINA TIMUŞ

Scrisoarea lui Pontju Pilaţ către Tiherius. împăratul Romei
- Arestarea, judecarea şi răstignirea lui Iisus — (iii)

Răstigneşte-!! Răstigneşte-!! (III)
Răstigneşte-I!, răstigneşte-l, striga 

mulţimea neînduplecată. Vocile gloatei înfu
riate a zguduit palatul din fundaţie. Un sin
gur om era acolo care părea să fie calm în 
mijlocul acelei mulţimi înfierbântate: acela 
era Nazarineanul. După multe încercări 
zadarnice de a-l proteja de furia recla
manţilor nemiloşi, eu am luat o măsură, 
care în acei moment mi s-a părut a fi singu
ra ce ar putea să salveze viaţa lui. Eu am 
propus, aşa după cum era obiceiul lor, să 
eliberez un prizonier la astfel de ocazie, 
speram că îl voi slobozi pe Iisus şi va fi lăsat 
să plece liber. Mă gândeam că el ar putea fi 
socotit numai un ţap ispăşitor. Dar ei au 
spus, Iisus trebuie să fie răstignit. Eu le-am 
vorbit despre judecata lipsită de bază, ca 
fiind incompatibilă cu legile lor, arătându-le 
că nici un judecător nu poate să dea o 
sentinţă unui criminal dacă el nu a postit o 
zi întreagă, şi acea sentinţă trebuie să fie 
aprobată de Sanhendrin, precum şi semnă
tura prşedintelui tribunalului; deci nici un 
criminal nu poate să fie executat în aceeaşi 
zi în care i s-a fixat sentinţa. în ziua urmă
toare, în ziua execuţiei, Sanhendrinui tre
buie să revadă întreaga procedură, de 
asemenea, potrivit cu legea lor, un om tre
buie să stea ia uşa tribunalului cu un steag 
şi un altul la o mică distanţă, precum şi 
numele martorilor lui şi să se ştie dacă mai 
este cineva să declare ceva în favoarea lui. 
Apoi prizonierul în drumul lui spre execuţie 
are dreptul să se oprească de trei ori şi să 
pledeze cu noi în favoarea lui. Eu am folosit 
toate aceste pledoarii, sperând că ei ar 
putea să se teamă şi să se supună lor, dar 
ei însă au strigat mai tare: “răstigneşte-ll, 
răstigneşte-l!”

Eu atunci am cerut un lighean 
şi mi-am spălat mâinile

Atunci am dat ordin ca Iisus să fie biciuit, 
în speranţa că aceasta ar putea să satis
facă mulţimea, însă aceea le-a provocat 
mai multă furie. Văzând cum stau lucrurile, 
am cerut un lighean şi mi-am spălat mâinle 
în preznţa acelei mulţimi gălăgioase, aceas
ta ca o dovadă că Iisus din Nazaret, după 
judecata mea, nu a făcut nimic p&ntru ca să 
merite moartea. Dar totul a fost în zadar, 
nemernicii aceia erau setoşi după viaţa lui.

Eu am fost martor la multe din frămân
tările noastre civile, cu mulţimi înfuriate şi 
pline de mânie, dar nici una nu se poate 
compara cu ceea ce am văzut cu această 
ocazie. S-ar fi putut într-adevăr spune că 
toate fantomele din locurile infernului s-au 
adunat la Ierusalim. Mulţimea nu a venit aici 
ca ia plimbare, ci a fost ca într-o mişcare, ca 
un vârtej, rotindu-se ca nişte valuri ce fâlfâi- 
au de la intrarea principală a Pretoriumului 
chiar până la muntele Sionului, şi urlând cu 
strigăte de groază, ţipete şi vociferări care 
nu au fost auzite niciodată nici în răzvrătirile 
Panoniei, ori în tumulturile de la tribunale.

Cu toate că momentul ca soarele să 
apună încă nu a sosit, ziua a început să se 
întunece în mod gradat ca la un asfinţit, aşa 
cum s-a întâmplat şi la moartea marelui 
Cezar lulius. Totul s-a asemănat cu Idele lui 
Martie. Eu, guvernatorul actual al provinciei 
răzvrătite, m-am sprijinit de o coloană a 
bazilicii mele, contemplând prin întunericul 
mohorât pe aceşti diavoli ai Tartarului, cum
l-au târât la execuţie pe nevinovatul 
Nazarinean. Toţi din jurul meu m-au părăsit. 
Ierusalimul şi-a vomitat puternic locuitorii lui 
prin poarta funerară care duce la 
Gemmonica. Un aer de îndurerare şi tristeţe

m-a învăluit. Gărzile mele s-au asociat cu 
cavaleria şi centurionul, ca o expunere a 
puterii, silindu-se să menţină ordinea. Eu 
am rămas singur, şi inima mea frântă m-a 
mustrat de cele ce s-au întâmplat în acele 
momente, care au aparţinut mai degrabă 
istoriei zeilor decât oamenilor. Un strigăt 
puternic s-a auzit emis de la Golgota, care 
adus de vânturi, a părut să anunţe o agonie 
de care nu s-a mai auzit niciodată de ure
chile muritorilor. Nori întunecaţi s-au lăsat în 
jos până la turnuleţul templului şi acoperind 
oraşul ca un voal peste tot. Aşa groaznice 
au fost semnele pe care le-au văzut 
oamenii, atât către cer, cât şi pe pământ, 
după cum a exclamat Dionisie Areopagitu!: 
“Ori creatorul naturii este în suferinţă, ori 
universul s-a dărâmat”. în timp ce aceste 
scene groaznice ale naturii se desfăşurau 
aici, în partea de jos a Egiptului, un 
cutremur înspăimântător a umplut de frică şi 
a speriat de moarte pe Evreii superstiţioşi. 
Aşa s-a spus că un Evreu bătrân, savant, 
din Antiohia, a fost aflat mort, după ce a tre
cut pericolul. Dacă el a murit de alarmă sau 
de mâhnire adâncă, nu se ştie. El a fost un 
foarte bun prieten al Nazarineanului.

Sacrificiul s-a consumat
La primul ceas al nopţii eu mi-am luat 

mantaua pe mine şi m-am dus în oraş spre 
porţile Golgotei. Sacrificiul s-a consumat. 
Oamenii se întorceau spre casă, încă agi
taţi, dar într-adevăr, erau mohorâţi, tăcuţi şi 
desperaţi. Cele ce au văzuz i-a atins cu 
spaimă şi remuşcări. De asemenea, am 
văzut mica mea cohortă Romană trecând 
întristaţi, portdrapelul avea vulturul acoperit 
cu un voal, mărturie de adâncă mâhnire şi 
am auzit fără să vreau nişte Evrei mur

murând nişte cuvinte stranii, pe care eu nu 
le-am înţeles. Alţii povesteau minuni ca 
acelea care au lovit pe Romani prin voinţa 
zeilor. Unele grupuri de bărbaţi şi femei se 
opreau şi priveau îndărăt spre muntele 
Calvarului, rămâneau nemişcaţi oarecare 
timp, ca şi când aşteptau alte semne rele.

Eu am plecat pe furiş, ca nişte 
câini răi şi fricoşi

M-am întors la Pretorium întristat şi gân
ditor. Urcând treptele pe urmele care încă 
mai erau pătate de sângele Nazarineanului, 
am zărit un om bătrân în poziţie de rugăci
une şi în spatele lui câţiva Romani 
plângând. El s-a aruncat la picioarele mele 
şi a plâns cu amărăciune. Este foarte 
dureros să vezi un om bătrân plângând şi 
cu inima supraîncărcată de tristeţe, iar noi, 
deşi eram străini, am plâns împreună. Şi 
într-adevăr, mi s-a părut că lacrimile s-au 
aşezat prea superficial la mulţi pe care i-am 
zărit în mulţimea aceea de oameni, în ziua 
aceea. Eu niciodată nu am văzut o aseme
nea schimbare extremă de sentiment eşi 
simţiri. Aceia care l-au trădat şi vândut, 
aceia care au adus mărturii mincinoase 
împotriva lui, toţi aceia care au strigat: 
“Răstigneşte-l, noi vrem sângele lui”, toţi au 
plecat pe furiş ca nişte câini răi şi laşi, şi şi- 
au spălat dinţii lor cu oţet. Aşa după cum mi 
s-a spus că Iisus a învăţat despre o înviere 
şi separare după moarte, dacă aceasta va fi 
în realitate, eu sunt sigur că aceea se va 
începe în această vastă mulţime.

“Tată, am zis eu către bătrân, după ce 
mi-am revenit asupra simţurilor mele, cine 
eşti tu, şi care este cererea ta"?

(va urma)
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fa m * * * 1 C u m  c t f o s t  ?
în data de 8.01.2000, ora 14, au fost prezenţi la inaugurarea noului local din de şcoală din 

localitatea noastră: Andrei Marga, ministrul Educaţiei Naţionale, Anton Vlad, ministru secretar 
de stat la Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Vaier Bindea şi Marcel Seserman, 
prefectul şi, respectiv, subprefectul judeţului Bistriţa-Năsăud, Florin Vasile Şomlea şi Vasile 
Aldrofan, vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Constantin Totir şi Traian 
Luşcan, inspector şcolar general şi,r espectiv, inspector şcolar general adjunct, Ioan Naroşi, 
prim vicepreşedinte al F.S.L.I., Gheorghe Pop, şeful Inspectoratului de Poliţie Bistriţa-Năsăud, 
Gavril Ţărmure, consilierul şef al inspectoratului pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, alte autorităţi 
judeţene şi locale, cadre didactice, elevi şi locuitori ai Maierului.

După slujba de sfinţire a noului local, au luat cuvântul: Larion Cărbune, directorul şcolii, 
Andrei Marga, ministrul Educaţiei Naţionale, Vaier Bindea, prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud,

Florin Vasile Şomlea, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Constantin Totir, 
inspector şcolar general, Sever Ursa, directorul muzeului “Cuibul visurilor".

Cu această ocazie, di. primar Ioan Cărbune, a înmânat titluri şi diplome de onoare din partea 
Consiliului Local Maieru următorilor: RADU TELCEANU, CETĂŢEAN DE ONOARE POST- 
MORTEM (însemnele acestui titlu au fost ridicate de soţie, d-na prof. Cătălina Telceanu); 
TITUS REGVALD, CETĂŢEAN DE ONOARE POST-MORTEM (însemnele vor fi trimise soţiei

în localitatea Constanţa);
DIPLOME DE ONOARE POST-MORTEM au fost înmânate urmaşilor celor care au fost:

- IERONIM LĂZĂROAIE, măierean, fost medic în Buzău;
- ADRIAN COBZAŞ, fost maistru instructor la Şcoala Profesională din Maieru.
De asemenea, s-au înmânat însemnele titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI 
MAIERU d-lor:
- ANDREI MARGA, ministrul Educaţiei Naţionale;
- DUMITRU VRANÂU, profesor pensionar, fost director al şcolii din Maieru;

JEAN PIERE BOURCIER, preşedintele Comitetului Nort-sur-Erdre-Maieru.
Tot în semn de preţuire a muncii domniilor lor, s-au acordat DIPLOME DE ONOARE următo
rilor:
- LOGIN SORIN, profesor universitar doctor;
- VALER SCRIDONESI-CĂLIN, profesor doctor, inspector şcolar;
- LAZĂR AVRAM, profesor universitar doctor;
- LAZĂR URECHE, profesor universitar doctor;
- DOREL HOZA, conferenţiar universitar doctor;
- AUREL PUI, lector universitar doctor;
- LOGIN T. BERENDE, doctor în ştiinţe medical-veterinare:
- OVIDIU URSA, asistent universitar doctorand;
- GRIGORE AVRAM, inginer doctorand, director tehnic ROMSILVA Bistriţa;
- DĂNILĂ BOB, doctor inginer;
- MACAVEI AL. MACAVEI, procuror la Curtea de Conturi Bistriţa-Năsăud;
- MIRCEA PRAHASE, senator;
- GHEORGHE MARINESCU, preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- CONSTANTIN TOTIR, inspector şcolar genera!;
- VALER BINDEA, prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud;
- IOAN OLTEAN, deputat;
- GHEORGHE POP, şeful Inspectoratului de Poliţie Bistriţa-Năsăud;
- IOAN NAROŞI, prim vicepreşedinte al F.S.L.I.;
- TITUS RAUCA, liderul judeţean al F.S.L.I.;
- EMANOIL MOISIL, inginerul proiectant al noului local de şcoală;
- VIOREL HARPA, inginerul constructor al noului local de şcoală;
- GRIGORE SILAŞI, inginerul constructor al noului local de şcoală;
- IOAN CONON, inspector şcolar;
- ANTON BUTA, fost inspector şcolar general adjunct.

Programul artistic de colinde şi Pluguşor, realizat de elevii şcolii şi ai cercului de 
muzeografie din Maieru, a încântat auditoriul. A urmat, apoi, vizitarea noului local de şcoală 
precum şi a Centrului zonal de informare şi documentare.

Manifestarea s-a încheiat cu o conferinţă de presă a d-lui ministru Andrei Marga şi o masă 
comună în sala de festivităţi a noului local de şcoală.

ICU CRĂCIUN

Deşi s-a născut la Rodna, în 18.05.1936, dl. Sorin Login este măierean în cele mai îndepărtate colţuri ale sufletului său. Şcoala primară a 
făcut-o la Rodna (2 clase) şi Maieru (2 clase), pentru ca, apoi, să-şi continue studiile la Bistriţa (liceul) şi la laşi şi Cluj (Facultatea de medicină 
generală). Copilăria, adolescenţa şi o parte din tinereţe şi le-a petrecut la Maieru. A parcurs toate treptele învăţământului superior: asistent 
universitar (1975), doctor în medicină umană (1977), şef de lucrări (1986-1987), conferenţiar (1993) şi profesor universitar doctor (1996), toate 
la Facultatea de Medicină din Bucureşti. Are peste 160 de articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. Este autorul a 
două tratate de medicină. “Radiologie stomatologică" (1996) şi "Radiodiagnosticul afecţiunilor odontoparodontale" (ediţia I - 1998, ediţia a II- 

1999), A inventat seriograful şi a făcut prima identificare obiectivă radiografică în România a ceea ce specialiştii numesc “şeaua turcicâ goală”, 
inaugurării noului local de şcoală la Maieru, ne-a trimis următoarele gânduri pe care le publicăm în revista noastră. (I.C.)

Dragi măiereni, stimaţi invitaţi,
Am început cu o Impoliteţe: m-am adresat întâi gazdelor şi 

apoi invitaţilor. Este de fapt o premeditare profund ascunsă în 
sufletul meu, originea acestea este marea mea dragoste pentru 
Maieru, pentru oamenii lui, pentru tot ce este legat de Maieru 

De fapt Maieru nu este o banală localitate în care locuiesc 
oameni cu preocupări şi aspiraţii diferite. Maieru este un suflu, 
Maieru este un spirit, este o mişcare, este imaterial greu de 
definit, Maieru este un nor, o floare sau un tunet; Maieru este 
un imbold. De aceea îl iubesc eu atât de mult. Nu degeaba 
Maieru i-a inspirat pe Boşca Mălin, pe Iustin llieş, pe Rebreanu 
sau pe Sever Ursa. Suflul acesta imaterial, care este Maieru, 
are în el toate generaţiile care l-au clădit ca spirit, toţi oamenii 
săi mari care prin vorbă înţeleaptă rostită sau scrisă au creat 
mentalitatea măiereană unică, dreaptă, curată.

Din sala în care vă aflaţi, stimaţi participanţi, mergeţi pentru 
o clipă cu gândul la Muncel. Ei se naşte pe neaşteptate din 
Maieru, din Fundul Văii, iar coama lui aproape vertical atinge 
cerul. E atât de înait Muncelul şi atât de aproape de Maieru 
încât nu te mai gândeşti că după ei mai este Blidereasa, 
Anieşul Mic, Rabla, Cişa sau Puzdrea.

Cu siguranţă ia vârful Muncelului s-au uitat Rebreanu sau 
Niculiţă llieş (descoperitorul "Apilarnil-ului") sau Boşca Mălin şi 
Sever Ursa când au visat, când au gândit şi apoi au scris. O 
parte din Muncel a coborât de acolo de sus de la ei, a coborât 
în sufletele lor şi le-a dat aripile minţii şi scrisului.

Tot din sala în care vă aflaţi stimaţi participanţi la această 
înălţătoare sărbătoare a sulfetului mai plecaţi o dată cu gândul 
“între Văi" acolo unde se prăvăleşte Muncelul, acolo unde hăul 
doar de el ştiut păstrează toate tainele Maierului, tainele înain
taşilor, incertitudinile şi întrebările fără răspuns ale Maierului 
începâd cu tătarii, cu zidirea bisericii din deai, cu curţile grofu
lui şi toate celelalte.

Toate aceste taine cu străşnicie izvorâte de Muncel în râpa 
din care începe să izvodească Valea Caselor au frământat şi 
au stârnit pe toţi cei care au zburat cu gândul şi sufletul peste

Pârcioaia, peste Măgura din sus, peste Colnic sau peste 
Hănţoaia.

în mesajul primit de ia D-l profesor leu Crăciun am dedus că 
ar fi oportun să evocăm fiecare dintre noi modul în care Maieru 
a influenţat evoluţia"noastră intelectuală şi profesională.

Mă conformez propunerii şi în ceea ce mă priveşte încep cu 
afirmaţia: “Maieru în sine m-a impus spre în sus". Cum să nu 
doreşti să urci în ierarhia acestei vieţi când lângă tine străjuieşte 
falnic Muncelul; este destul să vezi unirea lui cu cerul ca să simţi 
fiorul dorinţei de ascensiune; oricum e bine: ascensiune pe 
Muncel sau ascensiune pe scara valorilor intelectuale şi profe
sionale. în cazul Maierului urcuşul pe Muncel îţi deschide aripi 
să zbori spre segmente valorice superioare aie vieţii.

Maieru pentru mine a fost copilăria cu bătăile cu Ilie a 
Creţului şi cu Onofrim Boşca, cu culesul de pomiţe şi hribi 
împreună cu copiii lui Vasile Hogea, prietenia cu Dorel Boşca, 
scăldatul la Someş, isprăvile curajoase ale lui Sandu Boşca.

Dar lângă mine în perioada copilăriei şi adolescenţei s-au 
aflat 2 oameni mari, 2-uriaşi ca suflet, educaţie şi rectitudine 
morală: unul a fost bunicul meu Silviu Coruţiu (Siiivan), învăţă
tor cu har şi cu dragoste de copii; celălalt a fost preotul luliu Pop 
exemplu de corectitudine, cult peste măsură cu dragoste pen
tru Dumnezeu şi pentru credinţă, dragoste până la sacrificiu. 
De altfel, faptele de mai târziu ne-au confirmat faptul că devota
mentul pentru credinţa în care a fost botezat l-au dus curând în 
lumea pe care noi cei vii nu o cunoaştem.

Silviu Coruţiu, bunicul meu, era alături de mine şi acasă şi 
la şcoală. Eram elevul lui la şcoala cea cu clopot (pe vremea 
aceea clopotul bătea zilnic la ora 8). în clasă am mai învăţat cu 
Nucu Sângeorzan, cu Ioana Rauca, cu Leonte Onişor.

Bunicul meu a fost un model; de atunci doream şi poate 
chiar ştiam că voi ajunge ca el. îmi povestea nespus de multe 
lucruri şi ştia atâtea... . Drept şi înalt ca un brad, exigent dar 
apropiat, bunicul meu era un dascăl de excepţie. Când am ple
cat din Maieru, colegii şcolilor la care am ajuns se mirau de 
multitudinea cunoştinţelor mele. Bunicul meu nu făcea compro

misuri. La vârsta pe care o am eu acum bunicul nu purta 
ochelari, avea spatele drept, purta un baston mai mult de 
formă; era respectat de toată lumea; cred că dintre toţi eu eram 
acela care doream cel mai mult să fiu ca el. El m-a învăţat să 
fiu răbdător, tenace, perseverent, curios în aflarea adevărului şi 
insistent în depăşirea dificultăţilor; ce adevăr cuprindeau sfa
turile lui şi ce utile s-au dovedit a fi ele ulterior!

Bunicul meu, deşi independent şi sigur pe sine, avea un spri
jin: bunica mea. Sufletul ei sensibil şi devotat, extrem de devotat 
familiei, completa armonic seriozitatea şi severitatea bunicului.

Preotul luliu Pop a păstorit mulţi ani în Maieru. Mergeam 
duminica la biserică cu străbunica mea. Popularitatea, 
apropierea sa de credincioşi, influenţa sa în rândul enoriaşilor 
era atât de mare încât un cuvânt spus de el era urmat cu 
convingere de interlocutor.

Răspândirea credinţei creştine era îndeletnicirea sa natu
rală. Dacă întrebai un copil: al cui eşti?, ei răspundea: "ai lui 
Hogea Vasile şi al Domnului Isus".

Preotul luliu Pop îmi împrumuta cărţi. Avea o bibliotecă cu 
nenumărate volume. Bunicul nu avea bibliotecă pentru că i-a 
fost confiscată şi arsă de către autorităţile maghiare în 1940. 
Bisericii greco-catolice nu au îndrăznit să-i creeze prejudicii aşa 
încât biblioteca părintelui luliu s-a păstrat. Toate cărţile 
copilăriei şi adolescenţei au trecut prin mâna şi prin mintea 
mea. Nu ştiu dacă fără aceste cărţi gimnastica mentală atât de 
necesară formării viitorului intelectual ar fi funcţionat şi ar fi 
putut crea premise pentru acumulări teoretice ulterioare.

Aşadar, stimaţi participanţi la acest splendid eveniment de 
cultură cu certe reverberaţii în viitor vă pot răspunde sincer la 
întrebarea: cum a înrâurit Maieru evoluţia mea intelectuală?

Răspunsul: prin el însuşi, prin spiritul său nedefinit, dar unic, 
precum şi prin câteva personalităţi uriaşe, generoase şi profund 
competente care prin exemplul lor mi-au devenit modele; aces
te personalităţi aveau darul să stârnească plecarea lăuntrică a 
devenirii celorlalţi asemenea lor.

Prof. dr. SORIN LOGIN
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LOCAL DE ŞCOALĂ LA MAIERU

Trecerea prin 
şcoala măiereană...
Motto“Ce voi fi când m-oi întoarce la obârşie, ia izvor?

Fi-voi nor atuncea? Fi-voi DOR?"
(L.Biaga)

Oriîncotro m-au dus paşii prin iumea asta, cele mai 
scumpe trăiri ale sufletului meu au jăruit odată cu 
amintirile mele măierene. Aşa încât “trecerea” mea 
prin Maieru şi implicit prin şcoala măiereană înseam
nă, în fapt, o permanenţă, de ecouri adânci, care au 
fost mereu călăuză paşilor mei însângeraţi de singură
tate.

Nu împlinisem 40 de ani când am atins cea mai 
înaltă treaptă a gradelor şi onorurilor universitare. Sunt 
sigur că şi acest succes al meu porneşte de undeva de 
departe, din începuturile mele măierene, din dârzenia 
şi tenacitatea pietrarilor şi ţapinarilor năsăudeni, din 
zâmbetul şi lacrima unor dascăli uriaşi care se 
numesc: Sever URSA, Cornelia SÂNGEORZAN, 
Larion CĂRBUNE, Titus REGVALD, losif PANEŞ, 
Simion SÂNGEORZAN, iacob NAROŞ, Oniţa 
POPIŢAN, Mircea ŞTEFAN etc., etc.

Prietenii mei cei mai buni tot din acele vremuri îi 
am. De câte ori mă întâlnesc cu Liviu NAROŞ 
(inginerul constructor, de excepţie, stabilit acum în 
Germania), ori cu maiorul-pompier Costică PUI (trăitor 
de mulţi ani în Bistriţa), mă întorc într-o lume binecu
vântată de razele din cer, care ne-au luminat ochii 
minţii întru devenirea noastră ulterioară.

Se zice că după noi rămân faptele. Cu timpul aces
ta se subţiază şi uneori pier asemena valurilor. 
Vorbind însă de şcoală, parcă rămâne ceva mai mult, 
ceva ce se transmite din suflet în suflet ca un ecou, 
care cu timpul capătă accente de cântec solemn, ori 
rugăciune, ori şoaptă eternă. Şi ne cheamă mereu 
câte o cruce, din umbră, spre taine neştiute decât de 
luceferii de seară care prind contur prin preajmă-le: 
Alexandrina GROZE, Radu TELCEANU etc. Sau alţii - 
Nicolae MUTE, Silvia VRANĂU, Ioan POPA ş a. - care 
au trudit mai departe, pe o altă treaptă, la un liceu din 
apropiere şi care au lăsat, la rându-le, o dâră adâncă 
în formarea unor generaţii întregi de OAMENI.

Şi încă ceva. Tot din Maieru au “nins” poemele 
mele, şi cele mai noi şi cele "cărunte". Cum ar fi. de-o 
pildă, şi această "Măiereană":

Bate-o lacrimă nomadă cum un fulger pe Bârgău 
Risipind sămânţa clipei în hotarul unui veac:
Disperata mea sosire se învârte pe arac 
Să-şi culeagă dimineaţa jefuită pe pândău.

Va scrâşni ţâţâna porţii cu lumină în triunghi 
Când sărmana mea măicuţă o privi mirat în jur: 
Rădăcina, în spirală, m-o cuprinde ca un şnur 
Şi voi creşte-n mine muguri şi bunici şi veri şi unchi...

Ce-ar putea mai mult un rege peste timpul cel olog? 
într-o sâmbătă de sânge pârguirea mi-ar fi grea:
Aş rămâne aici sub streşini, aş apune ca o stea 
Cu privirea împletită între iarbă şi polog.

Prof, dr. ing. LAZĂR AVRAM

Stimaţi participanţi,

Permiteţi-mi să mulţumesc Consiliului local al 
comunei Maieru şi d-lui primar Cărbune pentru 
acordarea acestei Diplome de Onoare.

Cum destinul a făcut ca eu să locuiesc şi să 
profesez la Cluj, mă simt obligat să afirm, aici şi 
acum, că, de fapt, ca fiu al Maierului, o parte 
esenţială din mine va rămâne de-a pururi aici...

Doresc să folosesc acest prilej pentru a mulţu
mi celor care mi-au îndrumat paşii: părinţilor mei, 
învăţătoarei mele Veronica Bureacă şi tuturor pro
fesorilor mei.

Vă urez tuturor un an bun!

Drd. OVIDIU URSA

ŞCOALA MAIEREANĂ ŞI EROII
în această zi de sărbătoare sublimă, care are o măreţie aparte, o cascadă de amintiri îmi scaldă fiinţa şi mă învăluie într-un 

mod cât se poate de plăcut. Datorită lor, amintirile, mintea mea este plină acum de vremurile în care nu eram altceva decât un 
“sâmbure” aruncat de Destin pe terenul fertil al şcolii din Maieru şi care, alături de mulţi alţii care au “germinat" în acest nee
galat “cuib al visurilor” am fost şi eu “condamnat” la căutări, frământări, dezvăluiri şi descoperiri. Aşadar, încă de pe vremea 
când sufletele noastre fragede miroseau a copilărie, copleşite fiind de lumea nemuritoare a basmelor şi legendelor măreţe, 
clopoţelul şcolii acesteia a fost cel dintâi care ne-a chemat să devenim IZVOARE vii, menite să ţâşnească până la înălţimea 
idealurilor visate.

Şcoala măiereană, prin corifeii ei neîntrecuţi, ne-a învăţat că viaţa nu este altceva decât efort, sau poate un vis mai mult sau 
mai puţin reuşit, dar care, prin truda, perseverenţă.şi răbdare ne poate conduce înspre ideal - un ideal care ne-a fost servit pe 
aceste bănci ca pe un prototip al realităţii. Tot în acest lăcaş am regăsit templul în care cu toţii am încercat să descoperim 
Arhanghelul din noi şi în care, fiecare dintre dumneavoastră, profesori şi învăţători, aţi fost altare vii în care am adus jertfa 
viitorului tinereţea noastră.

De fapt, întreaga viaţă a dascălilor noştri a fost şi este o luptă eroică, încununată de laurii biruinţei, iar noi nu suntem altce
va, decât vlăstare altoite din sudorile care le-au curs decenii pe frunţile late şi senine sau, mai degrabă, roadele coapte pe care 
se cuvine să le culeagă acum şi întotdeauna.

Am fost frumoşi, dar incapabili să ne înfrumuseţăm singuri. Marele merit că astăzi suntem îmbrăcaţi în limpezimea tăului 
înalt din care izvorăşte ştiinţa, li se cuvine în totalitate tot dascălilor noştri. Ei au fost cei care ne-au silit la eroism, iar istoria, 
prin judecata care cu siguranţă o va face, ne va obliga mereu să ne gândim la promotori, pentru că ei au fost cu adevărat eroii.

Ei au fost cei care, cu o măiestrie demnă de iscusinţa artistului desăvârşit, pe mulţi dintre noi ne-au cioplit în Luceferi care 
să lumineze în nopţile reci şi tulburi ale vremurilor pe care le trăim şi ei au reuşit cum nimeni altcineva nu ar fi putut, să răs
colească în noi, ori de câte ori a fost nevoie, mădularele luptătorului adormit, arătându-ne că trebuie să fim mai mult decât sun
tem, mai tari decât credem şi mai sus decât putem aspira.

De la ei am învăţat că pentru a urca avem nevoie de entuziasm şi că o viaţă împlinită nu o pot avea decât cei înzestraţi cu 
suflete inflamabile şi pline de înflăcărare. încrezători şi cu inima deschisă, avându-i în faţă ca model, tot de la ei am mai învăţat 
că trebuie oricând să avem curajul de a ne arunca în văpaie pentru a arde pe altarul speraneţelor şi al năzuinţelor. Fără a fi 
posedat această cutezanţă, de a ne mistui în flăcări asemeni unui rug, de a face viaţa noastră o lumânare aprinsă care să ne 
fie călăuză în drumul către lumină şi adevăr, nu am fi ajuns niciodată în tinda vieţii eroice.

în realitate, şcoala din Maieru, prin luptă şi jertfe de secole, a trăit şi trăieşte prin însăşi eroii ei. Fără aceştia, aureola care 
astăzi străluceşte în juru-i mai puternic decât oricând, n-ar fi avut limpezime şi nici nu ar fi fost posibilă. Paşii înaintaşilor noştri
- Rebreanu, liieş, Barna, Vranău, Coruţiu, Constantin, Groze, Telceanu, precum şi a domnilor Ursa, Ştefan, Sîngeorzan, 
FLămând, Todoran, Larionese etc. - se aud şi acum în locurile în care aceştia au cutreierat flămânzi de ştiinţă şi însetaţi după 
cunoaştere, dascălii activi de astăzi, şi ei au bătătorit coclauri pentru a descoperi discipoli şi ei au contribuit la ridicarea Maierului 
la înălţimea culmilor de pe care acum străluceşte. Iar în ceea ce ne priveşte pe noi, cei care vă vorbim de aici, pot să afirm cu 
certitudine că acest lucru a fost posibil numai pentru faptul că am ştiut, prin trudă, să descoperim cărările celor care au devenit 
izvoare nesecate de învăţătură.

Datorită lor, a celor care au fost, dumneavoastră, cei care sunteţi şi lor, cei care vor veni, şcoala din Maieru a ajuns să fie 
scrisă cu litere de aur în cartea nemuritoare a Istoriei.

Fie-vă numele binecuvântat! Ing.drd. GRIGORE AVRAM

Fericiţi cei vegheaţi de spiritul 
Meşterului Manole”

Spre final de secol XX în Maieru aţi înfăptuit două mari 
acte de renaştere naţională şi de însănătoşire 
sufletească exemplare.

întâiul vă laudă prin noua biserică, stingând, în 1997, 
vâlvătăile vrăşmaşilor dintre fraţi întru aceeaşi luminoasă, 
creştineasca credinţă.

Al doilea, ispravă şi mai mare, la început de 2000, 
dăruindu-ne nouă lăcaş izvoditor de învăţătură 
românească: limbă, cultură, ştiinţă, artă, credinţă şi 
simţire. Isprava atât de însemnată, ca deschiderea unei

şcoli pentru românime, în chiar una din obârşiile ei, într- 
un prezent atât de tulburat pentru români vă binecuvân
tează cu puterile Dumnezeului ce ne-a ocrotit trecerea 
prin vremi.

De 8 ianuarie 2000, tuturor dascălilor Maierului, al 
nostru dar şi ale noastre lumini ce ni s*au aprins întru 
înţelegerea de departe a norocului şi a bucuriei de a fi 
măiereni în zi de sărbătoare.

Cu mândrie de măierean, din departele Bucureştiuiui,
prof.univ.dr. VALER SCRIDONESI-CĂLIN

Gânduri la ceas de sărbătoare
Mă încântă invitaţia şi diploma oferită oficialităţilor măierene. O consider o onoare a ASTREI 

măierene către ASTRA năsăudeană şi cea centrală, acolo unde Maierul are un reprezentant 
| strălucit - profesorul Sever Ursa.

Nu ştim câte momente plăcute ne va hărăzi anul 2000, dar preafericiţii măiereni, încă din 
primele zile ale acestui an îşi inaugurează un nou şi modern local de şcoală, obiectiv la care s- 
au întrebuinţat cu folos doi miniştri ai ÎNVĂŢĂMÂNTULUI proveniţi din celebra cetate a culturii 
ardelene - Cluj-Napoca - ,prof. universitari Liviu Maior şi Andrei Marga, universitari cu numeroşi 
discipoli în zona Someşul Mare; s-au întrebuinţat doi inspectori generali: Leonida Ştefănescu şi 
Constantin Totir - intelectuali remarcabili care şi-au câştigat un bine meritat prestigiu prin com
petenţă şi solicitudine. ASTRA năsăudeană se mândreşte să-i aibă în rândurile sale ca membri 

de ONOARE; s-au întrebuinţat cu folos doi directori coordonatori - Mihai Roman şi Larion Cărbune, bine cunoscuţi şi 
apreciaţi între intelectualii Maierului.

Tineretul şcolar măierean are deci o motivaţie serioasă în obţinerea de performanţe şcolare prestigioase. Pe lângă 
noul local, şcolarii măiereni au numeroase modele de consăteni realizaţi pe care i-au putut cunoaşte din numărul mare 
de diplome oferit la această sărbătoare, dar mai ales din paginile periodicului CUIBUL VISURILOR, unde o redacţie 
astristă harnică publică cu regularitate nume de fapte şi oameni ce fac multă cinste acestei localităţi.

Cu zestrea acumulată pe băncile acestui edificiu tinerii şcolari măiereni se vor putea realiza profesional şi oriunde 
ar fi să trăiască (în localitate, în judeţ, în ţară, în străinătate) vor rămâne, conform obiceiului, punct de sprijin pentru 
interesele măierene sau naţionale.

Fie ca beneficiarii de mâine ai acestui edificiu, să reprezinte o societate civilă românească puternică, viguroasă, apără
toare consecventă a valorilor româneşti, deschisă mereu ia nou, îndrăzneaţă în competiţia realizării de veritabile perfor
manţe, iar în cadrul acestei societăţi civile, segmentul cel mai strălucitor l-aş dori pe cel al ASTREI culturale.

Preşedihte DNA, IOAN SENI
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Nopţile lui Rebreanu
(urmare din pag. 1)

De câte ori mi l-am închipuit, un uriaş aplecat peste 
măsuţa lui şi peste coala albă, cu şuviţa aceea de păr albit 
înainte de vreme, mângâindu-i fruntea, cu privirea lui albas
tră scrutând lumea nesfârşită de dincolo de pereţii încăperii...

Istovit după isprăvirea câte unei capodopere, în zorii zilei, 
ca după nişte dureri ale facerii, dar enorm de mulţumit, nota 
înfrigurat în jurnal: “în sfârşit, liber. Insprăvit “Răscoala” com
plet... M-a obosit mult. Parcă mai mult ca oricare din celelalte 
cărţi. A fost o sforţare grea şi foarte îndelungată. Dacă numai 
anul acesta, de la sfârşitul lui aprilie până azi, cu absolut 
neînsemnate intremitenţe, am stat nopţile întregi la masa de 
scris, deseori câte 12-14 ore în şir!... M-am simţit la urmă 
epuizat, parc-aş fi tras ia jug, cu o somnolenţă aproape 
dureroasă. Dar, în sfârşit, e gata!" 21.

De nenumărate ori nota expresii lapidare, de tipul: “Azi- 
noapte am scris bine” Alteori îl prindea lumina dimineţii cu 
foaia albă, ori doar cu câteva cuvinte aşternute, iar coşul de 
sub masă vârfuit cu foi rupte şi mototolite.

Mereu aştepta cu sete liniştea nopţii. întrebat fiind de Ion 
Massoff, cum lucrează, romancierul răspunde cu nedisimuia- 
ta lui modestie: “Dacă poate să intereseze... Scriu numai 
noapte de la 10-11 până la 5-6 dimineaţa şi mai mult. Numai 
noaptea poţi găsi liniştea desăvârşită. Mi se pare că inspiraţia 
e mai ales concentrare. Fireşte, concentrarea aceasta nu vine 
totdeauna. De multe ori te apucă dimineaţa fără a fi putut 
aşterne pe hârtie două fraze mulţumitoare. Scrisul e o plăcere 
chinuitoare” 3/. Cu alt prilej, aceluiaşi interlocutor îi răspunde: 
“Mai întâi de toate trebuie să am linişte completă şi, fiindcă n- 
o găsesc decât noaptea, scriu noaptea, ca să pot trăi real
mente cu presonajele mele pe care vreau să le evoc. Dorinţa 
de cât mai multă linişte mă face să scriu în diferite locuri, 
înainte de a avea via, scriam unde mi se punea la dispoziţie o 
cameră... în care stăteam complet izolat pentru a face opera 
aceasta de incubaţie şi creaţie literară... îţi închipui că trebuie 
să fi foarte rezistent ca să poţi face aceasta nopţi de-a rândul. 
Ca să pot rezista atâtea nopţi albe, mă întreţin cu cafele şi 
ţigări. Aceasta nu înseamnă că dacă iau loc ia birou scriu 
neapărat. De mult eori nu izbutesc decât să înşir câteva rân
duri, şi, recitindu-le în zori, să mă văd nevoit de a le arunca la 
coş. în medie, într-o noapte scriu cam patru, cinci pagini" Al.

în muzeul “Cuibul visurilor” veţi găsi lampa nopţilor sale 
măierene, păstrată şi donată de profesorul pensionar 
Dumitru Vranău.

“Noaptea - spune autorul lui “Ion” - în afară de linişte, 
mai este şi un mare întuneric care începe dincolo de lumi
na lămpii mele. Vezi d-ta, privind pe geam văd case, arbori, 
păsări, pe când noaptea ferestele sunt acoperite de o 
perdea neagră de întuneric. Pe acest fond negru, privind 

iatent, cu toată puterea ochilor şi sufletului meu, îmi 
descifrez eroii. Noaptea, viaţa noastră interioară se 
adânceşte, devenind de-o extraordinară realitate. Din fun
durile misterioase ale nopţii vin spre mine, în jurul lămpii, 
eroii ale căror chipuri le zugrăvesc în cărţi. Din conversaţi
ile cu aceşti vizitatori nocturni a ieşit opera mea” 51.

întocmai la Tolstoi, Dostoievski sau Balzac, Rebreanu 
şi-a zămislit majoritatea operelor noaptea, cu o intensitate 
a stăruinţei ridicată până la durerea jertfei.

(va urma)
Note bibliografice:
1/ Rebreanu, Liviu, Jurnal I, editat de Nicolae Gheran, 

Ed. Minerva, Bucureşti, 1981, pag. 2; Vezi şi nota de subsol 
cf. B.A.R. ms.4063;

2J Ibidem, pag 246;
3/ Ibidem, pag. 363 (Addeenda);
4/ Interviu apărut în Adevărul literar şi artistic, XIII, nr. 702 

20 mai 1937, pag. 1, semnat de V. Cristian; Vezi şi Jurnal, pag 
482;

5/ Ibidem.

REBREANU şi ALEXANDRU DAVILLA (2)
Dacă Liviu Rebreanu îşi exprimă şi îndoieli în privinţa originalităţii pieselor jucate de “companie”, se arată, totuşi concesiv cu 

Alexandru Davila, care este silit să se mulţumească şi cu reprezentaţiile "en vogue”, căci "întreprinderile particulare de teatru, să nu 
uităm, sunt totdeauna mai mult întreprinderi comerciale, în a căror conducere cuvântul casierului are cea mai mare greutate”, dar nu 
pregetă ca, în acelaşi articol, să-şi manifeste nedumirirea, în fapt o gravă acuzaţie: “Cu toate acestea, suntem surprinşi că în reperto
riul unei întregi stagiuni nu descoperim nici o singură piesă românească. Nu este nici un teatru în lume care să desconsidere până 
într-atâta literatura dramatică naţională (...)”. Este convins în schimb că “afişarea" clasicului “Cid” al lui Pierre Corneille, în traducerea 
lui Şt.O.Iosif, ca şi a altor piese (printre care “Mugurul” -  Georges Feydeau, “Aricul şi sobolul" -  Victor Eftimiu, “Puhoiul" -  Max Halbe, 
“Refugiul” -  Dario Nicodemi, “Gringoire" -  Theodore de Banville, “Salomeea" -  Oscar Wilde, “Fecioara rătăcită" -  Henry Bataille etc.), 
va constitui un moment remarcabil al mişcării teatrale româneşti. Vom adăuga în acest context că înainte de a fi demis din primul direc
torat, în care fusese numit la 1 februarie 1905 de ministrul conservator de atunci al Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Mihail Vlădescu, de 
către noul ministru liberal de resort Spiru Haret, la 12 martie 1908, şi înlocuit cu prof. univ. Pompiliu Eliade, al său cumnat, succedat 
de Ion C. Bacalbaşa (1912), Alexandru Davila montase cu un deosebit succes doar o singură piesă originală românească, anume 
“Sanda" de Alexandru Florescu. Dramaturgul Victor Eftimiu va remarca la noul director imboldul dat dramaturgiei naţionale, preocu
pare care a intrat şi în atenţia lui Alexandru Davila însă numai în a doua perioadă de directorat, pentru că nu avea suficientă încredere 
în literatura noastră dramatică, nici chiar în traducerile pieselor străine. Dar “(...) ocupat cu pregătirile noii sale trupe, fire de gentilom, 
Alexandru Davila n-a sabotat activitatea lui Eliade, îşi plătea fotoliul, venea la premiere şi se entuziasma pentru toate lucrurile care se 
făceau sub noua direcţie" (Apud Victor Eftimiu, Portrete şi amintiri, Edit. pentru Literatură, Bucureşti 1965, pag. 66-78, citat de Marin 
M.Bădescu, Alexandru Davila şi teatrul, Edit. Unitext, 1996, pag. 132-139). Şi pentru Liviu Rebreanu Pompiliu Eliade era modelul direc
torului de teatru, căci încercase să stabilească un anumit echilibru între piesele străine şi cele româneşti jucate, cu toate că acestea 
din urmă nu răspundeau întotdeauna exigenţelor. Ne vom reaminti acum că la cererea directorului în discuţie George Coşbuc tradus
ese capodopera “Don Carlos" a lui Friedrich von Schiller, jucată pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti în stagiunea 1908/1909.

într-un articol, intitulat “Afacerea Manasse", publicat în “Rampa" (An II, Nr. 538/15 octombrie 1913, pag. 2), Liviu Rebreanu va 
face aluzie la “scandalul" de la Teatrul Naţional din 13 martie 1906, când directorul Alexandru Davila, îngăduitor cu unele comedii 
uşoare, bulevardiere, jucate în franceză, cerute de protipendada bucureşteană cosmopolită, va permite prezentarea unui spectacol 
“coupe”, cu o piesă românească (“Pe malul gârlei” de Dimitrie C. Ollănescu-Ascanio) şi trei franţuzeşti, care a surescitat studenţii la 
mobilizarea lui Nicolae Iorga. Şi aici Liviu Rebreanu condamnă acel gen de reprezentaţii, invocând neglijarea dramaturgiei naţionale: 
“(...) mişcarea era legitimă şi sinceră, când nu era vorba de o minoritate infimă, ci de o majoritate imensă atât ca număr, cât şi ca 
valoare, când într-adevăr era vorba de apărarea limbii şi literaturii româneşti”. Un martor ocular al mişcării de protest, ziaristul 
Constantin Bacalbaşa, afirma că vina fundamentală fusese” (...) a tuturor persoanelor din elita aristocratică sau asimilată ei, care dis
preţuia limba română. Această clasă de sus a dispreţuit întotdeauna limba neamului. A vorbit când bulgăreşte, când greceşte, când 
franţuzeşte, numai în limba română nu i-a venit bine să vorbească" (Apud Constantin Bacalbaşa, Bucureştii de altădată, Voi. III, Edit. 
Universul, Bucureşti 1935, pag. 106-110), ceea ce ne aminteşte de exclamaţia lui Mihai Eminescu din “Scrisoarea III": “Toată greco- 
bulgărimea e nepoata lui Traian!" De atunci însă pe scena Teatrului Naţional n-au mai avut loc reprezentaţii în limbi străine, de unde 
se deduce că “ scandalul” a dat roadele scontate.

Tot Liviu Rebreanu va fi cronicarul viguros de la “Rampa” acum, care va analiza cauzele sucombării “trupei” la 1 mai 1912, ce por
nise la drum cu atâta entuziasm în 12 septembrie 1909, cu “instantaneul într-un act” scris special de I.L.Caragiale, intitulat “începem”, 
urmat de drama “Stane de piatră” a scriitorului german Hermann Sudermann, în traducerea lui Emil D. Fagure, prilej pentru tânărul 
actor Ion Manolescu să înscrie prima mare biruinţă din a sa carieră. Redăm câteva fragmente din cronică, semnificative sub aspectul 
obiectivităţii ei. “(...) Agonia companiei Davila începe de la plecare d-lui Tony Bulandra. Pentru genul de teatru ce trebuia să fie spe
cialitatea trupei -  drame şi comedii franţuzeşti de salon -  singurii artişti indispensabili erau d-na Marioara Voiculescu şi dl. Bulandra, 
căci teatrul d-lui Davila avea chemarea să dea publicului nostru (...) ultimele noutăţi pariziene. Iar cum succesele pariziene sunt bro
date exclusiv pe variantele temei adulterului, cum sufletul acestor succese este amantul şi amanta, dl. Bulandra şi D-na Vioculescu 
erau şi ei sufletul trupei. Dezertarea şi neînlocuirea unuia din aceşti doi artişti însemnau moartea întregii companii.

(va urma)
Prof.univ.dr. IRONIM MARŢIAN

TOPONIMIE REBRENIANĂ  (2)
în comuna Maieru, se stabileşte în anul 1889, familia învăţă- Maieru, sat ai copilăriei lui Rebreanu, e un sat de munte într-

torului Vasile Rebreanu. Liviu Rebreanu, primul din cei 14 copii, adevăr foarte frumos, cu oameni voinici şi foarte înţelepţi"
învaţă între anii 1891-1895 în clasa tatălui său la Maieru. Aici (Jurnal, vol.1, p.398). Aici a trăit Rebreanu cele mai frumoase
Rebrenii stau până în 1899 când se vor muta la Prislop, şi mai fericite zile ale vieţii sale până când să împlinească 10
Localitatea este menţionată în Caiete, p.22, ciclul Amintiri din ani. A trebuit să meargă la Năsăud la liceu. De la Maieru la
Maieru. Scriitorul mărturiseşte că "Prin câte alte sate au Năsăud, cale de cinci ore cu trăsura, a plâns amarnic, parcă
vagabondat oărinţii mei, n-aş putea spune, până ce-au ajuns în instinctul i-ar fi spus că nu va mai avea niciodată bucuria de
comuna Maieru, pe valea Someşului Mare, lângă Rodna viaţă ce a simţit-o în comuna mare, bogată de la poalele Ineului
Veche, unde s-au stabilit pentru mulţi ani. (Jurnal, vol.1, cel cu zăpadă eternă (Amalgam, p.35). Leagănul copilăriei lui
p.310). De Maieru se leagă toată copilăria scriitorului şi toate Rebreanu este aşezat într-o căldare naturală, hotărnicită de
amintirile lui asupra primului contact cu lumea exterioară. Tot cele trei măguri înalte. Măgura din Sus, numită şi Măgura
de Maieru se leagă pe urmă primele impresii care au lăsat urme Caselor, Măgura din Jos şi Măgura Porcului, toate alcătuind un
ce nu se pot şterge în toate domeniile percepţiei şi aie triunghi. Vatra satului, partea lui principală este cea din sus
conştiinţei: “Eram de vreo doi ani şi jumătate când ne-am mutat numită Purcioaia. în dreptul Someşului se află Valea Caselor, o
în Maieru. Cea dintâi amintire a existenţei mele e chiar de la altă ramură principală a comunei 11 în Maieru scriitorului i s-a
sosirea noastră aici. Amintirea nu e precis conturată şi e de deşteptat în inimă întâia oară, chiar sentimentul iubirii faţă de
ordin auditiv. Cred că am ajuns noaptea târziu în sat, cu o “fata pădurarului”.
căruţă pe care erau încărcate diferite mobile şi bagaje şi în Cele dintâi plăceri ale slovei tipărite şi ale ştiinţei de carte tot
care, undeva, mă găseam şi eu. Nu în braţele mamei căci în Maieru au fost cunoscute de Rebreanu, în forma primelor
mama trebuie să fi ţinut, cu destulă greutate, pe fratele meu a! lecturi care l-au pasionat, poveştile ardeleneşti ale lui Ion Pop
doilea, care sosise pe lume la un an după mine şi pe urmele Reteganul: “zmeii şi zânele şi balaurii şi câinii năzdrăvani, şi
căruia, chiar atunci, era pe drum al treilea. Amintirea aceasta toate amintirile cuprinse în basmele pe care le citeam, căutam
dintâi e ca o deşteptare din somn prin întuneric, când urechea să le găsesc în zilele următoare însoţit de numeroşi tovarăşi
înlocuieşte toate celelalte simţuri. Părea că se oprise căruţa, voinici ca şi mine, pe dealurile şi râpele de pe malurile 
încetase zgomotul roţilor, un zgomot în care intra scârţâitul uşor Someşului, pe măgurile înalte, pe tot cuprinsul hotarului comu-
al osiilor şi hârâitu! monoton a! obezilor, brăzdând adânc trupul nai. (Amalgam, p.36). De altfel, scriitorul se va lega sufleteşte
pietros al şoselei. Poate că tocmai încetarea bruscă a acestui de acest sat pe care îl va numi atât de sugestiv, "Cuibul
zgomot adormitor prin insistenţa lui mi-a deşteptat şi mi-a visurilor”. Anii petrecuţi aici au lăsat “cele mai adânci şi mai
deschis conştiinţa. După o tăcere de câteva clipe, am auzit deo- durabile amintiri din întreaga sa viaţă” 3. După cum atestă fiica
dată un zgomot nou, ciudat, zgomotul pe care îl face, când se scriitorului: “Maieru a fost înţeles de Rebreanu nu numai ca un
sparge, o tablă de sticlă acoperită cu stofă. Imediat apăru glasul cuib al visurilor de copil ci şi ca o matcă de adânci şi curate
tatii, cunoscut: “Na, că s-a spart ceva" şi după el glasul mamei tradiţii, cu farmec aparte, cu peisaj natural şi moral către care
mai liniştitor pentru mine, deşi atunci glasul părea speriat: “Vai se va întoarce ori de câte ori marea lui trudă creatoare îi va
de mine, numai să nu se prăpădit oglinda cea mare". îngădui. 4- în satul Maieru, în prima lui copilărie, Rebreanu a
Amândurora le-a răspuns nepăsător, mormâind somnoros, un văzut începând cu “jocul" descris a începutul romanului Ion, cu
glas necunoscut: “Apoi că prea multe catrafuse. Glasul acesta învârtită cu fetele care aşteptau să fie poftite, cu nevestele şi
străin a fost întrerupt şi acoperit de un sunet metalic, clar şi bătrânele în grup separat de privitoare, cu bărbaţii care
dulce, de clopoţel, scuturat nervos, calul extenuat, încerca pălăvrăgeau cu gravitate, cu lăutarii conduşi de ţiganul îndem-
desigur să-şi scuture osteneala din oase. Câteva clipe fu iarăşi nat mereu.
tăcere. Doar cineva umbla pe lângă căruţă cu paşi moi care IACOB NAROŞ
parcă se topeau în besnă. Pe urmă, brusc, alt zgomot straniu, Note:
nişte aripi care se svârcoleau undeva chiar lângă mine, urmate 1. Amalgam, Liviu Rebreanu, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1976,
de un “cucurigu” prelung şi foarte pătrunzător. p.34-36

- Tii, trăsni-te-ar că m-ai speriat, cocoş nebun ce eşti, făcu 2. Fanny Liviu Rebreanu, Cu soţul meu, p.24
glasul mamei, căutând să-şi ascundă spaima sub o închipuire 3. Gavril Scridon, Liviu Rebreanu între oameni de pe Someş,
de glumă. Bistriţa.

- Apoi, el îşi face datoria cum i-a poruncit Dumnezeu, murmură 4. Florica Puia Rebreanu, Pământ bătătorit de tatăl meu, ed. 
glasul necunoscut, cu pauze icnitoare ca şi când ar fi dezlegat cu Sport-Turims, Buc. 1980.
greutate ceva în vreme ce vorbeam. Atâtea amintiri am” 1
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Paşii lui Eminescu spre inima 
Ardealului au bătătorit pământ ilvean

"Şi când propria ta viaţă, singur n-o ştii pe de rost 
O să-şi bată alţii capul s-o pătrundă cum a fost?”

Eminescu

în 1866, Eminescu, pleacă de la Cernăuţi la Ipoteşti. 
Şcolile din Cernăuţi se închid din cauza izbucnirii holerei, la 
începutul lui aprilie.

Pe jos, porni spre Blaj - Meca şcoalelor Române din 
Ardeal - ca un pelerin pasionat, mânat parcă de o pioasă 
datorie, refăcând în sens invers drumul cărturarilor ardeleni 
refugiaţi din locurile lor de baştină în nordul Moldovei, de 
teama autorităţilor Imperiului Habsburgic, după eşuarea 
revoluţiei de la 1848.

Pădurea Ipoteştilor cu “lacul" şi “ochiul” din pădure, se 
întindea până la Vârful Câmpului unde se afla Şiretul 
graniţa naturală cu Bucovina.

în Vârful Câmpului se încrucişau drumurile care veneau 
din Botoşani, Ipoteşti, Dorohoi, Cernăuţi (prin Mihăileni), cu 
drumul de la Suceava.

“într-o zi frumoasă de vară - zice poetul personificat într- 
un erou din GENIUL PUSTIU - îmi făcui legăturica, o pusei 
în vârful băţului şi o luai la picior pe drumul cel mare 
împărătesc. Mergeam astfel printre câmpii cu holde: ... 
Holdele miroseau şi se coceau de arşiţa soarelui... eu îmi 
pusesem pălăria-n vârful capului, astfel încât fruntea 
rămânea liberă şi goală şi flueram alene un cântec monot
on şi numai lucii şi mari picături de sudoare îmi curgeau de 
pe frunte de-a lungul obrazului”.

Din Ipoteşti, Mihai a pornit pe drumul din pădure până la 
Vârful Câmpului şi mai departe pe Drumul cel mare 
împărătesc ce ducea la Suceava.

Până la Suceava s-ar fi putut abate pe la Călineştii lui 
Cuparencu sau pe la Agafton, la mănăstire, unde era sora 
mamei călugăriţă.

La Suceava îl vizită pe cumnatul său Drogli, ce era revi
zor şcolar pe judeţele Suceava şi Câmpulung.

«"Eminescu pare un bun cunoscător al Bucovinei pe 
care o va călca şi în alte împrejurări. într-o încercare de 
nuvelă ne descrie, nu-i vorbă într-un fel prea generic şi fan
tastic, Suceava:

“Ciudată ca o scrisoare în ieroglife stă Uliţa Jâdovească 
a Sucevei în lună. Şiruri de case sărace, peticite când uni
forme ca legile Pentateuchului, când pestriţe şi mestecate 
cu hainele rupte şi lucrurile vechi din desagul unui jidov."»

De la Suceava a mers prin llişeşti, Humor, Voroneţ, 
Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei.

“Pe unde s-a coborât tânărul în Ardeal şi câtă vreme a 
drumeţit rămâne încă nelămurit.

Fie că s-a coborât pe la Ipoteşti, fie că nu, e mai puţin 
probabil, a trecut prin cheile Bicazului şi mai posibil prin 
Vatra Dornei, pe Valea Bistriţei, dar mai ales a Dornei. Cine 
poate şti prin ce târguri a păşit?" - G.Călinescu.

“Din Boian la Vatra Dornei 
Au umplut omida cornii 
Şi streinul de tot paşte 
De nu te mai poţi cunoaşte”.

Eminescu- “Doina”
De la Vatra Dornei, Eminescu a poposit pe la un ţăran 

bucovinean din satul Roşu.
Preotul din Dorna Candrenilor se întorcea de la Vatra 

Dornei într-un chervan tras de doi cai focoşi. îl pofti pe tânăr 
în trăsură.

A doua zi a fost văzut în chervanul preotului, care l-a 
însoţit până la Podul Coşnei, unde era punct de trecere 
între Bucovina şi Ardeal.

Localitatea Coşna făcea parte din Districtul autonom al 
Năsăudului, Plasa Rodna.

Pavel Gălan (1821-1889), Ilva Mare, fost învăţător, apoi 
tehnician silvic (“Fortwart”), de la 1858 supraveghea 
pădurile de la graniţa cu Bucovina, dintre Măgura Calului şi 
Diaca, pe unde era vechiul Plai al Moldovei.

în timpul Districtului autonom năsăudean (1862-1867) 
era purtătorul de cuvâtn al năsăudenilor cu bucovinenii şi

moldovenii. Ştia limba germană de la tatăl său, preotul 
Grigore Gălan (1793-1860), care a făcut studii la Viena şi a 
scris o cronică a satului Ilva Mare.

Cu îngăduinţa grănicerilor austrieci, trecerile se făceau 
pe baza recomandărilor lui Pavel Gălan, prietenul popii din 
Dorna Candrenilor. El l-a călăuzit pe Eminescu pe pămân
tul Ardealului de la Podul Coşnei până în Poiana Obcina lui 
Siminic, la casa gospodarului ilvean losif Doboş (1814- 
1892), căsătorit cu Gacea Ion Bozga (1820-1902).

Ardeleanul Doboş losif “fost ostaş de elită în Garda 
Carpaţilor - Feldstandul - din Ilva Mare unde a slujit 8 ani cu 
propriul lui cal. El i-a povestit poetului necazurile ardele
nilor, care în 1849 au avut mult de suferit în urma ocupării 
zonei Năsăudului şi a răzbunării armatei maghiare, con
duse de generalul Bem.

Ilveanul Doboş losif era un povestitor hâtru şi ştia să 
citească în stele, împreună cu soţia sa Gacea făcea 
“descântec” şi “bozgoane" omorându-şi propria fiică, 
neştiind că ea este persoana cu pricina.

Figura ardeleanului ilvean Doboş a zugrăvit-o poetul în 
mod deosebit - ca un sihastru călugăr - în nuvela “Moş 
losif.

înţelepciunea ţăranului ardelean îndreptăţea toată 
cugetarea generaţiei bătrâne cu credinţă religioasă, cu geo- 
centrismul, astrologismul şi primitivismul ei.

(Bunicul meu, Ieronim Doboş, fratele lui Doboş Pavel şi 
Sora Doboş Tecla îmi povesteau:

Gacea şi losif Doboş, în ziua de Paşti făceau vrăji vână- 
toreşti. El pleca dis de dimineaţă călare, înconjurând un 
teren cât reuşea într-o zi până la apusul soarelui. Vâna 
primul animal ce-i ieşea în cale şi seara se întorcea la gra
jdul de lângă pădure. La apusul soarelui Gacea aprindea 
lumânări împrejurul grajdului şi stropea cu sânge de vânat 
proaspăt uşa de la intrare şi uşiţa mică pe unde arunca 
gunoiul. în timpul anului, când vroia să vâneze, venea la 
grajd, deschidea uşiţa şi din pădure apărea animalul dorit şi 
astfel lesne îl împuşca.

Cei trei fraţi îmi povesteau că tatăl lor, Grigore Doboş I- 
a însoţit pe Eminescu din Obcina lui Siminic până la casa 
lor din Ilva Mare pe Poderei, din apropierea bisericuţei de 
lemn din cimitirul satului).

Din Obcina lui Siminic, Eminescu, însoţit de Grigore 
Doboş, care avea 10 ani, au coborât prin Poiana lui Puşcă, 
în Pârâul Bolovanului la Borcut, apoi pe drumul ce trecea 
prin curţile gospodarilor ilveni. Ca să străbaţi satul trebuia 
să deschizi toate porţile şi zăvoarele, dar mai ales să stai de 
vorbă să-ţi descarci traista cu poveşti.

în partea de jos a comunei Ilva Mare, în apropierea 
vetrei strămoşilor lui Creangă: Tatiana, Ştefan şi Toader 
Creangă, fugiţi în Moldova, se afla o bisericuţă de lemn con
struită în anul 175Q. Bisericuţa există şi azi, a fost donată de 
ilveni satului Petriş în anul 1900 şi este declarată monu
ment istoric.

Acţiunea din Geniul Pustiu se desfăşoară în parte într-un 
sat de munte:

“Trecui prin mijlocul satului - zice un erou - pe lângă 
mica biserică din lemn şi tocmai la capătul satului mă oprii 
lângă bordeiul cel înfundat şi sărac al tatălui meu. Prin ochi
ul de sticlă se vedea lumină. Trăsei zăvorul de lemn de la 
uşa uscată şi intrai înăuntru.”

Casa lui Doboş losif se afla nu departe 
de bisericuţa de lemn în apropierea cimi
tirului vechi din Ilva Mare - pe Poderei.

în Geniul Pustiu sânt foarte multe 
cuvinte şi expresii din zona noastră: fer
delă, fele, am văzt, pănură, cioareci,
“Virtus Romana Rediviva" etc.

Acelaşi erou spune:
“Ziua era caldă şi albă, codrii erau 

verzi. Atunci mă cuprinse mai mare dor de 
ducă. Ajuns la fântână, privii mult în faţa 
apei din fundul fântânei, apoi lăsai să cadă 
oala înăuntru, iar eu apucai spre munţi la 
vale".

De la Ilva Mare a urcat Dealul Durnii şi 
a trecut la Rodna, Maieru, Sângeorz şi mai 
departe la Feldru, satul natal al prietenului 
său Ioan Neamţu, care sosise cu o lună 
înaintea lui de la Cernăuţi, unde izbucnise 
holera.

Ioan Neamţu şi Eugen Ruşti, fiul lui Samuil Ruşti 
C(esaro) R(egescu), maistru de drumuri din Josenii 
Bârgăului, erau bursieri ai Fondurilor grănicereşti, elevi la 
Czernovitzer-Ober Reaschule din Cernăuţi.

De la Feldru a plecat la Bistriţa cu căruţa pe Strâmba, 
până în Josenii Bârgăului la Eugen Ruşti.

Maistrul de drumuri, Samuil Ruşti, le-a pus la dispoziţie
o caleaşcă care i-a purtat prin Bistriţa unde l-a vizitat pe 
fratele său lorgu Eminovici, ce studiase ştiinţele militare in 
Prusia, uimind Academia Militară cu talentul lui şi a fost 
însărcinat să ducă corespondenţa specială a regelui, către 
Bismark.

Tot la Bistriţa s-a aflat mai târziu, în anul 1925, al 10-lea 
frate, Matei Eminescu, care în anul 1929 a murit şi este 
înmormântat în cimitirul din Bistriţa.

De la Bistriţa, cu caleaşca prin Năsăud (unde se năs
cuse Veronica Micle, viitoare lui mare iubire), Beclean, Dej 
(unde îi scrie lui losif Vulcan că se află în drum spre Blaj, 
Acesta îi răspunde în "Familia" - la Poşta redacţiei în 15/27 
iunie).

De la Dej la Cluj şi Târgu Mureş unde s-a întâlnit cu sem
inariştii Ion Cotta şi Teodor Cojocaru.

Interesantă este descrierea celor doi:
“în vreme ce şedeam la masă într-o odaie a hotelului la 

Calul Alb, unde traseră, intră pe uşă un june, tras de soare 
la faţă, în haine sărăcuţe şi colbăite, cu 2 scurtuce negre 
unul peste altul, unul mai scurt, de vară, şi unul mai lung, de 
iarnă şi recomandându-se “Eminescu", se aşezase la masa 
lor. Le zice, când intrară mai în vorbă, că era mânat de 
dorul fierbinte de a putea vedea Blajul de unde a răsărit 
soarele românismului."

Haina groasă de iarnă, căciula de oaie, starea ghetelor, 
deşi era începutul verii, ne arată că Eminescu a pornit de 
mult timp de acasă.

în trăsură şi-a încheiat călătoria. Când a ajuns în vârful 
colinei, în vârful “Hulii” de lângă Blaj, tânărul a ţâşnit de la 
locul lui cu carnetul într-o mână şi căciula în cealaltă, a stri
gat plin de emoţie nestăvilită:

- “Te salut din inimă, Romă Mică! îţi mulţumesc, 
Dumnezeule, că m-ai ajutat s-o pot vedea!".

Eminescu a pornit la drum ca poet şi s-a aflat tot timpul 
în căutare de material întru hrănirea vocaţiei sale.

însemnările despre Moş losif au fost scrise pe carnetul 
pe care poetul l-a folosit la Berlin în 1873.

Liviu Rebreanu, în anul 1925, spunea:
“în sufletul şi opera lui s-au concentrat toate aspiraţiile 

nobile ale neamului care i-a dat viaţă”.
Lunca Ilvei şi Ilva Mare, pământ binecuvântat de 

Dumnezeu, colţ de Rai din grădina Maicii Domnului, se 
mândresc cu strămoşii lui Creangă, cu Eminescu, cu 
Rebreanu, cu Pintea Viteazul etc.

"în momentul stingerii urmelor Luceafărului pe cer, din
spre lacul codrilor din preajmă, a apărut pe neaşteptate 
Zâna ocrotitoare din visul copilăriei, sfătuindu-l:

- Ţi-am arătat treptat ţara şi oamenii pe care te menesc 
să domneşti ca rege al poeziei. Apucă-te şi zugrăveşte cele 
simţite şi trăite dar mai ales dorurile şi visele lor. Să-ţi fie 
domnia soră cu veşnicia!”

IERONIM SOMEŞAN
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MAIERU COPILĂRIEI MELE ( 2 )
In toamna anului 1932 m-am înscris la 

Liceul Grăniceresc “George Coşbuc" din 
Năsăud. Nu voi uita că era o zi însorită de 
Duminica dimineaţa şi măierenii îmbrăcaţi de 
sărbătoare se duceau la biserică. însoţit de 
mama, într-o căruţă încărcată cu de toate 
cele de trebuinţă mergeam la Năsăud. Tatăl 
meu mi-a înmânat o cărticică de rugăciuni pe 
coperta căreia scria: “Ora el iabora” şi toto
dată mi-a dat sfaturile necesare de urmat.

Am înţeles atunci cu mintea mea de copil 
că trebuie să mă rog şi să muncesc învăţând. 
Primii trei ani am stat în internat, unde aveam 
un program sever cu scularea la ora 6 
dimineaţa, cu ore fixe de pregătire a lecţiilor, 
fiind mereu supravegheaţi şi însoţiţi de un 
pedagog. Duminica dimineaţa asistam ia 
liturghia ce se oficia la Capela Liceului de 
căte profesor Gh.Pteancu.

Următorii ani, până în clasa a şaptea, am 
stat în gazdă şi vipt ia Măriuţa lanului pe Uliţa 
din Dos, împreună cu alţi trei colegi şi 
dormeam câte doi într-un pat.

Directorul liceului, Vasile Bichigean, era un 
eminent profesor de limba latină şi greacă şi 
preda la clasele superioare. Următorul direc
tor a fost Aurel Şorobetea, profesor de limba 
şi literatura română. Atunci a apărut şi jurnalul 
elevilor, “Roboj năsăudean”. Cei care urmau 
matematica aveau profesor pe Emil Marcuş, 
despre care generaţiile de elevi de atunci şi 
mai târziu povesteau cu haz multe întâmplări.

Tradiţia liceului era atunci în general pen
tru literatura română, precum şi limba latină 

Am avut profesori excepţionali, la limba 
franceză pe Aurel Poparăscu şi la limba ger
mană pe Erich Racz. Cu profesorul de ştiinţe 
naturale, Ion Gherman, primăvara ieşeam din 
clasă în împrejurimile Năsăudului, luând 
cunoştinţă directă cu plantele şi florile cele 
mai cunoscute, iar la urmă întocmeam un ier
bar ce rămânea la liceu.

Mi-a rămas în memorie profesorul de 
muzică, Emil Ştefănuţ. Corul liceului lua parte 
la sărbătorile naţionale şi la aniversarea 
Gimnaziului din Năsăud, la 4 octombrie 1963. 
Din repertoriul corului nu lipsea niciodată 
“Oda liceului". Seara urma un bal tradiţional 
în sala de gimnastică a liceului. Balul se 
deschidea cu tradiţionalul dans “Someşana”, 
iar doamnele erau îmbrăcate în costume 
naţionale şi numai după miezul nopţii îşi 
schimbau costumele cu rochii.

Maialul era o manifestare câmpenească 
la sfârşit de an şcolar, în curtea liceului, când 
elevii aveau voie să bea o halbă de bere şi să 
danseze cu elevele Gimnaziului de fete.

Tuturor profesorilor ce i-am avut, le păstrez
o vie şi pioasă amintire pentru tot ce ne-au 
învăţat şi pentru că ne-au imprimat în suflete o 
morală şi un model de comportare în viaţă. De 
câte ori trec prin Năsăud îmi face plăcere să 
mă opresc câteva momente în faţa liceului şi a 
bustului lui George Coşbuc, cu gândul în tre

cut şi ca semn de omagiu pentru toţi dascălii 
noştri de atunci şi pentru toţi cei care au 
învăţat în acest prestigios local de cultură.

în continuare n-a fost totul vis şi armonie, 
fiindcă în anul 1940, când absolveam clasa a 
şaptea de liceu, la orizont se arătau norii 
negri ai războiului, iar în septembrie 1940 a 
urmat ocuparea Transilvaniei de Nord-Vest 
de către armata horthystă, eveniment care 
m-a surprins în Maieru. în această situaţie au 
urmat pentru mine momente de incertitudine, 
fiindcă urma să mă înscriu în clasa a opta de 
liceu. Tot atunci, autorităţile administrative 
maghiare instalate în Maieru în mod abuziv, 
i-au întocmit tatălui meu buletin de identitate 
cu nume maghiarizat, Papp Gyula, document 
ce-l păstrez. Acest fapt m-a determinat să mă 
refugiez şi să urmez clasa a opta la Liceul din 
Petroşani, iar bacalaureatul l-am susţinut la 
Deva. Cu toate acestea m-am considerat 
întotdeauna absolvent al Liceului 
Grăniceresc George Coşbuc din Năsăud. Din 
cei 25 de colegi ce i-am avut în clasa a 
şaptea de liceu la Năsăud şi care au fost 
prezenţi la întâlnirile colegiale de zece ani, de 
la absolvire, s-au realizat astfel: preoţi 6, 
ingineri 5, ofiţeri de carieră 3, profesor uni
versitar 1, medici umani 4, medici veterinari
1, economişti 2. La ultima întâlnire la 50 de 
ani de !a absolvire, în anul 1991, au fost 
prezenţi mult mai puţini.

(va urma)
Dr. IULIU POPjr.

CO ŞBU C şi O D ISE EA  (2)
Atena îşi numeşte casa “vatră” cu sensul de locuinţă. Alteori acelaşi 

cuvânt desemnează noţiunea de “cuptor" pentru copt pâine. Nausica îşi 
duce la râu la spălat hainele cu carul. Este creat astfel un tablou rustic, 
autentic: /"Cămăşi şi ii şi pepluri şi lăicere/E şi mai bine-n car precum ţi- 
am spus7 (l-pg.59). Odiseu este ospătat de o “găzdoaie", femeie har
nică şi isteaţă, fO  mândră masă-n faţ-apoi le-a pus/Pe care-a-ntins 
găzdoaia pâni dospite”/, (l-pg.64). Polifen, ciclopul are multe oi. Stâna 
cu ustensiile care-i aparţin este decrisă cu exactitate asemenea 
stânelor văzute de poet pe Valea SOmeşului: /"Şi brânză prin găleţi şi 
caşul moale/Şi-n ţarcuri mult închişii iezi şi miei./Miori, vătui într-alte- 
ocoale/Şi strânşi deoparte cei mai mititei./Şi putini şi găleţi ce-avea 
oierul/Şi-n toate-avându-şi laptele şi zerul./(col.l-pg.193).

După un drum lung şi greu, Odiseu ajunge în Itaca şi doarme prima 
noapte pe vas: /"Iar pentru Odiseu ei aşternură/Un ţol de lână şi velniţi 
de in"/ (vol.ll-pg.8). Dimineaţa pleacă spre “purcarul” Eumeu, îmbrăcat 
rău, semănând mai mult a cerşetor, cu o “traistă" cârpită legată cu un 
“baier": /”A zis, punându-şi rupta traistă-n spate,/Cu sfori de tei şi 
zdrenţe-atâmate"/ (vol.ll-pg.199). “Mascurii" dorm iar “câinii" la sosirea 
oaspetelui nepoftit fac multă “lătrătură”. Porcarul doarme în "Târlă”. 
Acest cuvânt este un termen regional echivalent cu termenul “stână", 
întâlnit de mai multe ori în traducere. Aici Ulise primeşte “un rând de 
haine” şi opinci: /"Deci dă-i un rând de haine" şi opinci: /"Deci dă-i un 
rând de haine şi-l îmbracă/Şi-opinci îi dă..." (vol.ll-pg.45).

Telemah sosit în Itaca se adresează porcarului cu “bade”, termen 
utilizat mult în vorbirea populară. Porcarul este rugat să meargă la 
Penelopa. O “slujnică” urma apoi să-l anunţe de ceea ce se întâmplă 
la palat. Ulise îmbrăcat în haine de “pănură ţigaie", soseşte în mân
drele “palaturi" împodobite cu “lăicere” şi cu “ţoale”. Aici peţitorii 
"petrec". Penelopa vorbeşte “înţelepţeşte" cu oaspetele şi-l priveşte 
bucuroasă.

Regionalismele sunt folosite în traducere în mod inegal: abundă 
mai ales în descrierea locuinţelor, a inventarului casnic: “belciug", “cer
dac", “cergă", “lăcată”, “el”, “peplu”, “zăvor", “ţol”. în felul acesta colorit
ul local scoate în evidenţă originalitatea traducătorului care a adaptat 
cu sens metaforic acţiunea, meleagurilor româneşti,

"Graiului de acasă i se datoresc unele fonetisme care se menţin de 
foarte multe ori şi în redacţia definitivă în variantele iniţiale ale poeziilor 
sale” (G.Istrate).

Alături de regionalisme, arhaismele precizează vechimea acţiunii iar 
autorul apelează la ele pentru a ilustra acele timpuri istorice învăluindu- 
le într-un aer arhaic demn de numele Troiei: “aiept", “ararul", “bobotaie", 
“începătură", "hlămidă", “lucoare", “măritare”, “orcan”, “plean". Ele se 
încadrează organic în conţinutul de idei al operei denumind obiecte,

stări sau acţiuni caracteristice unei perioade îngropate de timp.
Des sunt întrebuinţate construcţii vechi de tipul: “foarte strâns", 

“foarte mă grăbesc", “a strânge în pungă". Acestea se îmbină armonios 
cu regionalismele şi arhaismele, realizându-se un tot unitar cu un 
conţinut clar de o înaltă ţinută literară şi artistică.

Uneori în această operă, Coşbuc traducătorul, se confundă cu poe
tul, autorul “Baladelor şi idilelor". Nu e de mirare că unele cuvinte şi 
expresii folosite de poet în traducere se întâlnesc şi în creaţia originală: 
“Albe-ntâi şi tot mai roşii/Zorile-şi întind lucoarea (în zori); “Orcanul 
însuşi sta domol/Şi-n gânduri dulci să pierde"/ (Crăiasa zânelor); “O 
fată de-mpărat, cerând/Un loc de mas, sărmana’7(Crăiasa zânelor); Ici- 
colo vrun zăvor mai sună’V(Pastel); /''Şi-am închis uşa la tindă cu 
zăvorul”/ (La oglindă); “/Albe-ntâi şi tot mai roşii/Zorile-şi întind 
lucoarea”/ (în zori); /"Numai dorul mai colindâ/Dorui tânăr şi pribag” 
(Noapte de vară); /"Şi Bardeş cel cu adăpost/Prin munţi sâlhui”/; /"Iar 
când a fost de s-a nuntit/Ajunui zilei de nuntit”/ (Nunta Zamfirei); /"Vezi 
scocul? Văd -  şi ce-i pe scoc?"/ (Roata morii).

Unele din aceste cuvinte sunt întâlnite şi în traducerea Odiseei: /"La 
nici un pribag să nu mă daţi"/; /”Şi-n urmă c-o curea a-tins zăvorul"/ (I-
II); “Să nu mă-npingă iarăşi un orcan”/ (1-119); “Căci lui i-a pus Atene 
şi-n făptură/Şi-n chipu-ntreg lucoarea unui zeu7 (1-134);; /"Şi iese-n 
drum pe scocuri de cişmele"/ (1-146); /"în gropi cu apa ce-o adună 
scocul” (1-127); /"Şi-au mas aici, şi-i ospăta stăpânul”/ (1-164); /"Dar 
iată-n văi s-a amurgit lumina”/ (I-456);/ “Deci prins-ao grindă şi sări pe 
ea"/ (1-1T5).

Un cuvânt la care poetul apelează cu insistenţă este arhaismul “a 
râura" care poartă în el o valoare imagistică deosebit de sugestivă. 
Este folosit mai ales în realizarea portretului: /... tânăr nalt şi foarte 
zvelt era/Şi creţ cum are floare hiacintul/Pe umeri păru-n piete-i râura"/ 
(Odiseea -  I, pg.134); /"Uite pieptul ce grabnic i se bate/Şi pletele-i 
desprinse îi râura pe spate" (Sacontala); /"Pe-un nor de aur lunecând/A 
zânelor crăiasă/Venea cu părul râurând/Râu galben de mătase”/ 
(Crăiasa zânelor); /"Pe umeri pletele-i curg râu”/ (Numai una).

Prin modul în care sunt utilizate şi prin efectele stilistice obţinute, 
putem afirma că aceste cuvinte sunt caracteristice creaţiei coşbuciene. 
Ele caracterizează opera unui scriitor care sortit fiind să trăiască 
departe de locuril natale, cuprins de dor şi-a adus aminte de oamenii 
de sub poale de codru, de portul şi de obiceiurile lor.

La ceas de aniversare şi de aducere aminte ne aplecăm cu vener
aţie în faţa memoriei lui George Coşbuc cel care a fost şi va rămâne 
“Suflet în sufletul neamului său".

Prof. OVIDIU PETRI 
Nimigea

Centrul zonal îşi 
continuă 

modernizarea
După cele opt calculatoare PENTIUM III, 

imprimanta cu laser, copiatorul multi
funcţional, aparatul pentru plastifiere şi 
aparatul de îndosariere, la nici două săp
tămâni de dare în funcţiune, Centru! zonal 
de informare şi documentare din Maieru a 
primit un nou set de aparatură modernă: o 
combină muzicală (Philips), un video- 
recorder (Philips), un televizor (Philips), o 
cameră video (J.V.C.), un retroproiector, 
câteva PHILIPCHART-BLOCK-uri, un ecran 
pentru retroproiector şi o tablă magnetică.

Deocamdată, valoarea aparaturii în acest 
centru se ridică la 25.000 de dolari. După 
cum ne-a spus dl.director coordonator 
Larion Cărbune, ceilalţi 25.000 de dolari vor 
fi investiţi în comunicaţii (fax, legare la 
Internet), dar şi în dotarea cu noi calcula
toare, imprimante color, scannere, aparatu
ra necesară tipăririi, dischete şi CD-ROM- 
uri. în final, pe lângă acest centru va 
funcţiona şi o bibliotecă dotată cu ultimele 
noutăţi de informatică mondială.

Când veţi vizita şcolile din Maieru, 
poposiţi şi la acest centru. Dl inginer infor- 
matician Dumitru Vaier, conducătorul aces
tei instituţii vă va demonstra importanţa şi 
eficacitatea lucrului pe calculator.

ICU CRĂCIUN

S-au născut
în lun ile  decembrie ş i 

ianuarie

Timiş Oltiţa, Candale Vasile, Bazga Livia, 
Varvari Vasilica, Omiţa Florentina, Boifă Mihai, 
Andronesi lonuţ, Hădărău R.Alexandru, Ometiţă 
Alina, Ivan Abel, Bîzău Vasile, Rîmbulea Viorel, 
Ureche Alexandra, Avram Marinei, Mihilâ 
Vasile, Ometiţă Daniela,

S-au căsătorit
în luna ianuarie

Cacior Alexandru cu Pui Ilişca-Ancuţa 
Pîrlea Dumitru cu Hodoroga Corneluţa 
Leonte Dorel cu Ruşti Lucreţia 
Ureche Ioan cu Varvari Dorina 
Candale Viorel cu Ometiţă Maria

Au decedat
în lunile decembrie ş i 

ianuarie

Boca Vicheria - 74 ani; Sîngeorzan Leon - 57 
ani; Sîngeorzan Augustina - 59 ani, Rauca 
Floarea - 62 ani; Boşca Florin-Dorin - 9 luni, 
Scridonesi Mihai - 76 ani; Buia Ileana 76 ani; 
Bor Floarea - 75 ani; Mureşan Ioan - 76 ani; 
Borş Lazăr - 90 ani; Isip Maria -100 ani şi 4 luni; 
Pui ioan - 80 ani.
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Centenar IUSTIN ILIEŞIU
(1900-2000)
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Timpul se furişează implacabil şi, iată, la mijlocul lui martie al acestei 
primăveri se împlineşte un veac de la naşterea strălucitului nostru consătean, 
poetul şi luptătorul IUSTIN ILIEŞIU.

Poetul refugiaţilor 
ardeleni din anii 
însângeraţi 1940- 

1944, cum îndeobşte era considerat în epocă, rămâne, pen
tru generaţiile mai tinere, aproape un necunoscut.

S-a născut în comuna Maieru, judeţul Bistriţa-Năsăud, în 
18 martie 1900, din părinţii, ţărani înstăriţi, Laurenţiu şi Irina. 
Tatăl său a rămas în memoria sătenilor ca un iubitor de 
poezie, iar mama, o neîntrecută creatoare de versuri popu
lare şi cântăreaţă vestită. Poetul va sublinia mereu mândra 
sa descendenţă paternă, ca strănepot al căpitanului grănicer 
Dănilă Ilieşiu şi apoi nepot al dascălului Gregoriu Ilieşiu, poet 
şi el, autorul unui volum de versuri intitulat Noile proverbii şi 
cântece ale românilor, tipărit la Piatra, încă din 1833, şi al 
altor volume nepublicate, păstrate în muzeul „Cuibul visurilor" 
din Maieru. Era considerat un fel de Anton Pann al ţinutului 
năsăudean.

După terminarea şcolii primare la Maieru şi Anieş (1906- 
1910), urmează liceul la Bistriţa, Năsăud şi Blaj (1911-1918). 
La Năsăud, în cunoscutul liceu grăniceresc, învaţă sub veg
hea unor profesori remarcabili: Ion Pecurariu, Valeriu Seni, 
Cornel Sanjoan, Emil Precup, Nicolae Drăganu, Augustin 
Bena şi alţii. L-a avut coleg de clasă pe viitorul mare lingvist 
Sever Pop, fiul Poienii Ilvei. în muzeu păstrăm chipiul de 
licean cu tricolorul românesc ascuns în căptuşeală, purtând 
semnăturile colegilor de clasă... O întâmplare semnificativă 
din timpul clasei a Vl-a pare a-i fi pecetluit destinul. „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! Profesorul Pecurariu, ca 
director, m-a chemat la el şi m-a întrebat: Tu ai scris? Eu, am 
răspuns. Nu-ţi dai seama că ne-or închide ungurii liceu! şi te 
vor spânzura? Ei, uite te vom elimina. Pleci acasă şi trimiţi pe 
tatăl tău la mine!" 5

Cu o scrisoare de recomandare către profesorul Gavril 
Precup din Blaj, prea îndrăzneţul adolescent a fost trimis să- 
şi continue liceul în „Mica Romă". Astfel, ultimele două clase 
liceale şi bacalaureatul le face la Blaj, sub oblăduirea renu
mitului pr.ofesor şi scriitor, Alexandru Ciura, care îşi preţuieşte 
noul elev pentru talentul său, fiindcă acesta devenise deja 
cunoscut. Talent precoce, în buna tradiţie a familiei sale 
măierene, a început să publice versuri proprii şi poezii popu
lare încă de la vârsta de 14 ani în „Foaia poporului român" 
care apărea la Budapesta. în 1917, în editura aceluiaşi ziar, 
îi apare primul volum de versuri: Munţii noştri aur poartă.

îndată după absolvirea liceului blăjean, tânărul Iustin 
Ilieşiu intră cu mult curaj în primele rânduri ale făuritorilor 
Marii Uniri. în notele sale autobiografice, păstrate în bibliote
ca muzeului amintit, relatează: „Izbucnind revoluţia din 1918, 
tocmai când terminasem şi Şcoala de Ofiţeri din Alba lulia, 
am plecat spre Maieru şi am organizat cu dl. Ioan Barna (fos
tul său învăţător, n.n.) şi înv. Constantin Partene, Garda 
Naţională Română, eu fiind ales secretar, apoi am fost 
chemat de doctorul Carol Şotel la Cluj şi numit secretar al 
Secţiei Militare Secrete, secţie care a făcut minuni de vitejie 
în legătură cu Uniunea Ardealului cu patria mamă".

încă cu două săptămâni înainte de înfăptuirea actului 
Unirii, în 19 nov.1918, în ziarul budapestan amintit, îi apare 
această mişcătoare scrisoare: „Stimate domnule Redactor, 
(Leonard Paukerow, n.n.), vă încunoştinţez că în comuna

Maieru, comitatul B.Năsăud, s-a constituit sfatul naţional 
român sub prezidiul d-lui Iulian Cioarba, preot, şi s-a organi
zat garda naţională sub conducerea d-lui Ioan Barna, sublo
cotenent în rezervă, depunând poporul întreg, cu cea mai vie 
însufleţire, jurământ comitetului naţional român şi organelor 
sale din Ardeal. în susnumita comună, vremurile rev
oluţionare au dispărut; ordinea şi liniştea domnesc pretutin
deni. Drapelul tricolor, visat de moşi-strămoşi, fâlfâie mândru 
pe şcoli şi cancelarii, vestind dezrobirea naţiei noastre 
româneşti. Tot poporul din comună aşteaptă cu sufletul 
deschis şi sentimente sfinte sosirea trupelor române care ne 
vor mântui pentru totdeuna de jug. Trăiască libertatea naţion
ală! Iustin Ilieşiu, secretar”.

La începutul anului 1919, împreună cu Carol Ion Şotel şi 
Valentin Drăgan, a înfiinţat primul ziar din Clujul dezrobit, 
„Glasul libertăţii”, căruia îi va consacra cinci ani de muncă 
asiduă.

începând din anul 1919 a urmat Facultatea de Litere a uni
versităţii clujene. Dacă la Maieru, un fost dascăl admira acum 
vrednicia şcolarului de altădată, un mare profesor universitar 
năsăudean, Nicolae Drăganu, îl va avea ca student de frunte 
pe acelaşi răzvrătit elev care scrisese pe zidul bătrânului 
liceu năsăudean o propoziţie incendiară despre un vis de- 
acum deja înfăptuit!

Mai târziu, tot la Cluj, face Facultatea de Drept. în anul 
1920 scoate aici revista „Evoluţia", apoi lucrează ca redactor 
responsabil la cotidianul „Voinţa” al lui Adrian Maniu.

Vreme de 12 ani, în paralel cu profesoratul, prestează o 
impresionantă activitate publicistică sub semnul adevărului şi 
curajului civic şi al recunoaşterii talentului de către mari per
sonalităţi în compania cărora lucra: Lucian Blaga, Octavian 
Goga, Cezar Petrescu, Gib Mihăescu, Ecaterina Pitiş, Vasile 
Al. George şi alţii, în volumul său manuscris „Amintiri din 
Cluj", 1918-1940, face referiri şi la alţi străluciţi contemporani 
cu care se găsea în rodnice relaţii: Ion Agârbiceanu, Emil 
Isac, Zaharia Bârsan, Septimiu Popa, AL.Hodoş etc.

A funcţionat t(mp de 12 ani ca profesor de limba română, 
director şi inspector general pentru învăţământul profesional 
din Cluj. în această perioadă (1934-1940) se dăruieşte şi 
vocaţiei sale de animator cultural cu totul remarcabil, întrunind 
aprecierile elogioase ale marelui sociolog Dimitrie Guşti.

O asiduă prestaţie de gazetar, plină de dăruire şi talent, o 
consacră ziarului „Biruinţa” al lui Octavian Goga, „avându-l ca 
director pe AL.Hodoş şi fiind considerat drept cel mai bun 
reporter al Clujului. Reportajele mele colorate -  continuă poet
ul -  au avut mare efect pe vremuri şi au făcut mare vâlvâ". 
Iustin Ilieşiu a mai fost redactor şi la alte reviste şi ziare. A 
colaborat la aproape 20 de alte publicaţii de pe întreg cuprinsul 
românesc. Numai lipsa de spaţiu ne opreşte să dăm numele 
lor. Clujului i-a dăruit anii cei mai frumoşi şi mai rodnici.

După mai bine de două decenii de viaţă şi muncă la Cluj, 
în 1940 este silit să se refugieze la Bucureşti, unde îşi va 
petrece tot restul vieţii şi unde va continua să se remarce ca 
dârz luptător cu condeiul, fapta şi cuvântul împotriva actului 
samavolnic al Diktatului de la Viena. A scris atunci, în numele 
durerii celor peste 500.000 de expulzaţi şi refugiaţi transilvă
neni, cel mai bun volum de versuri ai său, purtând semnifica-

SEVER URSA
(continuare în pag. 2)

O carte inedită:

P o e tu l c i t i n ^ d i j i  
c r e a ţ i i le

(M a ie ru , 1*96iFpW#

f e t i  c tc g c& u v ie .. .

de Iustin Ilieşiu
Nu cunosc în literatu

ra română un poet care 
să î n c h i n e  a t â t e a  
poeme unui număr de 
15 autori clasici! îi 
numesc aici pe: mitro
politul Dosoftei, Ion 
E l i ade  Ră d u l e s c u ,  
Vasile Cârlova, Grigore 
Alexandrescu, Andrei 
Mur eşanu ,  Dimi t r i e 
B o lin tineanu , Vasi le 
A l e c s a n d r i ,  M i h a i  
Eminescu, Alexandru 
Macedonski, George 

Coşbuc, Alexandru Vlahuţă, Duiliu Zamfirescu, 
Şt.O.losif, Octavian Goga şi Panait Cerna.

Graţie d-lor Sever Ursa şi Ion Buzaşi, cititorii au 
posibilitatea să lectureze o carte inedită, subintitu
lată „Biografii în versuri”, scrisă de măiereanul Iustin 
Ilieşiu, probabil în perioada cât a fost profesor de 
limba şi literatura română la unele licee din 
Bucureşti. Cei doi editori şi prefaţatori au descoper
it printre cele 24 de volume de versuri, nepublicate 
de către iustin Ilieşiu, şi aceste ode pe care s-au 
străduit, cu sacrificii financiare, dar şi fizice, să le 
publice sub un inspirat titlul eminescian „Sfinte firi 
vizionare" (Editura Gloria, Cluj-Napoca, 2000). 
Efortul celor doi este lăudabil, întrucât anul acesta, 
pe 18 martie, s-ar fi împlinit 100 de ani de la 
naşterea lui Iustin Ilieşiu (poetul a trecut în lumea 
umbrelor în anul 1976), urmând ca, într-un viitor 
apropiat , să-i apară o selecţie 
de poezii mult mai stufoasă 
sub îngrijirea d-lui Sever Ursa.

Cartea este o istorie a litera
turii române în versuri şi 
demonstrează faptul că Iustin 
Ilieşiu a fost un bun cunoscător 
al vieţii şi operei autorilor evo
caţi. Ea se adresează în primul 
rând liceenilor şi are menirea 
de a le trezi interesul pentru un 
studiu mai aprofundat al creaţi
ilor celor omagiaţi.

Versificarea vieţilor celor enumeraţi mai sus 
dovedeşte, de asemenea, preţuirea şi entuziasmul 
onest al unui epigon ilustru care, ia rândul său, nu 
ar fi trebuit să aibă această soartă ingrată, mai ales 
că Iustin Ilieşiu a scris 72 (!) de volume de versuri, 
proză, folclor, traduceri, corespondenţă şi memori
alistică (37 de volume au fost publicate în timpul 
vieţii, conform prefeţei semnată de editori, pag.6). 
Ea ar trebui să se afle în toate bibliotecile şcolare, la 
îndemâna elevilor care vor putea, prin acest manu
al de literatură în... versuri, să se apropie mai mult 
de clasicii noştri.

Dincolo de vocabularul prozaic, şablonizat sau 
retoric, răzbate din aceste versuri patriotismul unui 
poet măierean, care trebuie omagiat, la rândul său, 
aşa cum se cuvine.

ICU CRĂCIUN
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\etor\e--------------------------------------------------------------------------------------------
FUNDAMENTAREA LINGUISTICÂ A MÂIER/MAJER-ului f2J

EPILOG la ‘‘Ispita dacică la Maieru - încercare de întemeiere mitico-lingvistică a toponimului MAIERU”
Membrii familiei lingvistice a măier/maier- 

ului pe care îi înregistrează între 1928 şi 1948 
revista “DACOROMANIA" sunt: măierean (voi. 
IV, p.133), Maier (VOI. VI, p. 657), Măierău (voi. 
XI, p.229, 230, 232, 235), Măieruş (voi. XI, 
p.229, 231, 232, 234-236). Deoarece sunt 
semnalate în “DACOROMANIA” vom mai 
adăuga, ca aparţinând aceleiaşi familii lingvis
tice, şi: mai (adv) (voi. I, 488; IV, 1080, X, 60, 
346; XI, 523), mai (subst.) (voi. V, 326; IX, 428, 
432, 446), istroromânul ml'ie (voi. VII, pag. 
109), maieră (vel. IX, 411. 417), mai-mareie 
(voi. III, p.610), istroromânul miio (voi. X, 10), 
maire (voi. I, 351, 381; III, 466, 468, 469, 471, 
476, 481, 497, 506: IV, 44, 1090; VI, 414; VII, 
17), mairi (voi. I, 381), măi (vb.) (voi. XI, 
25,26), aromânul măiană (voi, VI, 142), 
ma(i)re (voi. II, 827), măiri (voi. III, 466, 497), 
mâi/mii (voi. VII, 52), mân (vb) (voi. II, 183; 
VII, 52, 99, 100), mâna (vb) (voi. II, 181, 183), 
mâne (vb) (voi. V, 786), mâni (vb) (voi. V, 786; 
VII, 52). Din enumerarea de mai sus, se poate 
observa că revista lui Sextil Puşcariu, adunase 
în cei 28 de ani de existenţă, setul complet de 
cuvinte/termeni (lingvistici) de origine 
străromână cu rădăcină mai-/mâi-, posibil de 
ascuns verbul fundamental al familiei lingvis
tice a iui măier/maier.

Operând o restrângere, în care vom include 
şi adverbul mai, din enumerarea întreagă 
făcută mai sus rămâne: mai (adv.), miie (istro
român), miio (istroromân), maire, mairi, mâi, 
mă(i)re, măiri, mâiri, mii, mân/min (vb), 
mânâ/minâ, mâne (vb), mâni (vb).

4. Adverbul românesc <mai>şi funcţiile 
sale lingvistico-semantice. <Mai> rădăcina 
verbală pentru măier/maier.

Motivul reţinerii adverbului <mai > pentru a 
identifica verbul din care provine măier/maier, 
este unul crucial, dacă avem în vedere rolul lui 
<mai> ca instrument auxiliar în funcţionarea 
morfologiei şi a sintaxei limbii române (şi a 
altor limbi europene), fie şi numai ţinând cont 
de funcţiile îndeplinite de adverbul <mai> prin 
modul cum determină exprimarea şi semanti
ca cuvântului şi/sau a grupurilor de cuvinte pe 
care le precede: (1) auxiliar în formarea gradu
lui comparativ şi a celui superlativ al adjec
tivelor; (2) întăritor semantic al sensului unor

cuvinte; (3) atenuator al ideii exprimate de 
cuvântul determinant într-o propoziţie; (4) 
exprimarea ideii de aproximaţie; (5) indicator 
al continuării acţiunii verbului; (6) indicator al 
repetării acţiunii verbului; (7) exprimarea nedu- 
miririi; (8) indicator al intervenţiei elementului 
nou pe lângă cel cunoscut, mai ales în enu
merări; (9) ordonator al încetării unei acţiuni;
(10) indicator semantic al corelaţiei subtile;
(11) intensificator al ideii din frază, în con
strucţii exclamative; (12) purtătorul accentului 
în frază; (13) detalierea sensului cumulativ;
(14) impunerea sensului durativ; (15) întărirea 
înţelesului verbului <a rămâne>; (16) pre
cizarea încetării "unei acţiuni de durată, sau 
înlocuirea unei stări cunoscute prin opusul ei", 
în construcţiile negative etc. Cu puterea celor 
16 argumente reperate mai sus, din 
dicţionarele explicative ale limbii române 
apărute până acum [“Dicţionarul Limbii 
Române" (DLR), Tom VI, fasc. a 3a, 1995; 
“ Dicţionarul limbii poetice a lui Mihai 
Eminescu” (DLPME), 1968; Dicţionarul 
Explicativ al limbii române” (DEX), 1975,
1996, 1999 (toate apărute la Editura 
Academiei)], pentru rolul adverbului <mai> în 
cadrul sintaxei şi al semanticii limbii române (şi 
nu numai(!)), se desprinde funcţia discretă 
(ascunsă) a lui <mai> de a dirija, a pune în 
mişcare, a acţiona, a conduce, a coordona, a 
provoca etc. mecanisme lingvistice şi seman
tice foarte fine şi subtile, apărând, pe mai 
departe, ca unul dintre instrumentele lingvis
tice, semantice şi gramaticale cele mai pro
ductive în funcţionarea optimă a limbii române 
exprimând vorbirea, scrierea şi gândirea. De 
aceea, făcându-i lui <mai> analogia de instru
ment gramatical cu instrumentul special con
stituit de grupul verbelor auxiliare, îndeosebi, 
tragem concluzia că adverbul <mai> trebuie să 
aibă un corespondent între verbele limbii 
române, mai ales pe cel care îl conţine în 
rădăcină pe <mai>, exprimând tocmai acţi
unea de <a mâna, de a conduce, de a dirija 
mersul, de a coordona, de a supraveghea 
etc.>, subînţeles în toate cele 16 argumente 
de lingvistică enumerate esenţial, exprimând 
contribuţia <mai> la formularea lingvistică şi 
semantică a cumulativului, a durativului, a

repetitivului, a continuităţii, a intensivului, a 
aproximativului, a atenuativului, a compara
tivului, a superlativului etc.

în plus, rădăcina verbală sanscrită 
mai/may, conform "Dicţionarului sanscrit- 
român" (Ed. Universităţii Bucureşti, 1995, p. 
182, autor Dănilă Incze), având semnatica <a 
merge, a se duce, a se mişca>, sugerează că 
adverbul <mai> este legat de o subtilă punere 
în mişcare, în funcţionare. Obişnuita con
fruntare cu limba albaneză îl pune în eviedenţă 
pe <me în, încă, mai>, cu corespondentul său 
<maje vârf, culme, extremitate>, amintind de 
măier/maier ca <mai marele>.

Aceeaşi semantică subtilă a lui <mai> este 
exprimată şi substantival prin mai (maiuri, 
maie) ca “unealtă... ce serveşte la bătut, înde
sat etc.”, ori la spălat, curăţat, netezit, uni
formizat rufele înmuiate, respectiv (maiuri, 
maie) ca "unealtă... ce serveşte la bătut, înde
sat etc.”, ori la spălat, curăţat, netezit, uni
formizat rufele înmuiate, respectiv prin mai 
(maiuri, maie) desemnând ficatul cel intuit cu o 
mulţime de funcţii în cadrul organismului ome
nesc şi animal (medicina actuală vorbeşte de 
circa 3000 de funcţii (!)), cum la fel plămânul, 
în zona bucovineano-moldoveană desemnat 
ca maieră. Substantivul mai, ca desemnând 
unealta este însoţit de acţiunea <”a măieşti a 
bate cu maiul>, conform pag. 353 din "Magia 
la români" [Ed. Minerva, Bucureşti, 1998 
autor Gheorghe Pavelescu ]. Nu trebuie uitat 
că maya în sanscrită numeşte tocmai talentul 
de a construi forme, atribuit zeului vedic 
Varuna - zeul cerului şi a! oceanelor (după 
Adrian Bucurescu, “Enigma atlanţilor” , Ed. 
Axa, Bucureşti, 1998, p. 111), oferindu-ne 
explicaţia vedică a faptului că mai sanscrit 
pune în evidenţă o analogie cu funcţia con
struirii unor forme lingvistice în limba română 
de către adverbul românesc <mai>.

Cel mai concis mod de a-l ilustra pe mai, 
ca adverb cu funcţiile sale lingvistice detal
iate mai sus, ne-a fost dat în capodopera 
eminesciană <” Peste vârfuri”>: <"Peste vâr
furi trece luna/Codru-şi bate frunza lin/Dintre 
ramuri de arin/Melancolic cornul sună/IMai 
departe, mai departelMai încet, tot mai 
încet/Sufletu-mi nemângâiet/îndulcind cu dor

de moarte.// De ce tace, când 
fermecată/înima-mi spre tine-ntorn?/ Mai 
suna-vei, dulce corn/Pentru mine vreodatâ?"> 
(DLPME).

5. Surpriza lingvistică furnizată de exis
tenţa în limba română a familiei lingvistice 
a măier/maier -ului.

Aşteptată sau nu, surpriza răspunsului la 
întrebarea pusă în paragraful 3 al epilogului de 
faţă, vine tot din revista “DACOROMANIA" 
(1920-1948), fiind conţinut în seria restrânsă 
de membri ai familiei lingvistice: <mai, mii, 
miio, maire, mairi, măi, mâ(i)re, măiri, mâi/mîi, 
mân/mîn, (a)mân!>, redusă la final la: <mai, 
miie, măi, mă(i)re, mâi/mîi, mânâ>, remarcând 
că esenţa de verb este exprimata prin: <(a) 
măi/mă(i)re, (a) mâi/mîi. (a) mânâ>. Luând în 
discuţie <(a) măi/mă(i)re. este perfect posibil, 
datorită funcţiilor lingvistico-gramatical-seman- 
tice ale lui <mai>, să avem şi <(a) mai/măire> 
cum la fel <(a) mâi (mîi)/mâire (mîire)> ori <(a) 
mânâ/mînâre>.

De la infin itivul scurt şi lung 
<(a)măi/mă(i)re> apare, lingvistic, firesc: 
<(a) măi/măier/mâ(i)re>, cum la fel din <(a) 
mai/maire>. în acest fel, căutatul verb lipsind 
din familia lingvistică a lui măier/maier, 
expusă în cele 13 episoade ale “ Ispitei dacice 
la Maieru..." (din revista “Cuibul visurilor” ), 
este <a măi/a mai>, cu foarte importanta formă 
a infinitivului lung <mă(i)re/maire>, remarcând 
că revista '‘DACOROMANIA" [voi. I-XI, 1920- 
1948) (interzisă în 1948 de reformarea sovieto- 
comunistă a culturii române (!)] îl conţinea 
împreună cu toate formele lingvistice premergă
toare şi/sau derivate, în plus, aceeşi revistă 
conţinea şi alţi membrii ai familiei lingvistice în 
discuţie: <(a) mâi/mîi> şi deosebit de importan
tele, pentru spaţiul lingvistic de geneză a limbii 
române, istroromâneştile <miie> ţi <miio>, 
respectiv aromânescul măiană. Este interesant 
că românescul maire îl are în limba franceză 
drept corespondent pe (scrisul) maire, primarul, 
utilizatul de noi în paragraful 8 al “ Ispitei daci
ce la Maieru...” [episodul (5) din “Cuibul 
visurilor” nr. 1-2 (16-17), 1998, p.1j.

(va urma)

Dr. VALER SCRIDONESI-CĂLIN

Cartea
Poeziile pe care aş ii vrui să ie scriu
*  r.lr^lS -a r*rvot,ilnl ,, r oftri i

„Damaschin Pop-Buia 
şi-a luat satul cu sine, ca 
pe o ofrandă de nepreţuit, 
ca să se învelească cu
dânsul după rugăciunea din fiecare seară" (Sever Ursa)

Să te întorci sâmbăta seara dintr-o „gură de rai”, după o zi 
de coasă, în apartamentul tău, din blocul de beton, să asculţi 
emisiunea de muzică populară „Din grădina cu flori multe" a 
postului de radio Cluj, sâ ai în faţă şi un pahar cu vin şi să citeşti 
poeziile lui Damaschin Pop-Buia din volumul „Mângâind ninsori 
la Maieru" (Editura „Alstheia” Bistriţa, 1999). lată terapia 
sufletească pe care mi-o propun, în aşteptarea unei duminici 
de reculegere şi de odihnă.

Poemele lui Damaschin Pop-Buia sunt o cronică rurală a 
unui poet vieţuind cândva în spaţiul mirific al Maierului (în 
prezent el s-a stabilit în Germania, la Ostfildern) dominat de 
măguri: „peste Maieru răsturnate/ca-ntr-o icoană/măgurile" 
(„Dorotei”). Cadrul natural al locului este unul de baladă miorit
ică: „peste noi toţi/.imbră tihnită de măguri/şi preot şi fin şi 
naş/ne era" („căpiţa de stele").

în acest paradis se intră ca într-un basm, prin poarta visului: 
„mă visez mângâind ninsori/la Maieru" (mângâind ninsori ia 
Maieru").

Aici, un „copil cu păr bălai", un Nică la Maieru descoperă 
lumea din jurul lui, se minunează de ea şi îşi depozitează în 
suflet, ca pe nişte amintiri dragi, întâmplările la care a participat 
în „cuibul visurilor”, în care întoarcerea, în aura acelui timp nu 
mai este posibilă: „pe tine însuţi însă/plutind printre 
dealuri/peste vatra măiereană/te-ai pierdut („omnia mea 
mecum porto”).

Pruncul bălai, aflat la vârsta jocului şi a inocenţei , cutreieră 
pe dealuri, se dă cu sania, ca în poezia „Iarna pe uliţă" a lui 
G.Coşbuc, se luptă cu troienele, asemeni lui loniţă din schiţa 
„întâiul drum” a lui I. Agârbiceanu, se joacă de-a vara, de-a 
cireşele, de-a bobul de grâu, de-a prinsa, se ia la trântă cu 
ploaia, îşi umpie traista cu licurici, vesteşte prin sat naşterea lui 
Hristos, merge la urat, toate acestea într-o stare de fericire per
manentă, ca într-un basm, în care bunicul i se pare „Viteazul 
din poveste”: „şi-n măgurile trei/haiduci bâtându-se cu zmei” 
(„pe Someş în jos").

Cronica
rurală a poetului pare uneori un reportaj despre 

„munci şi zile”, în funcţie de anotimpuri.
Satul îşi urmează existenţa milenară sub paza bisericuţei 

din deal, a ţinţirimului, adunându-se în jurul horei, ca altădată, 
în cunoscuta scenă cu această temă, a romanului „Ion" de 
L.Rebreanu. __

Civilizaţia a ascuns însă portul şi o parte din tradiţii „în 
cufere”. Damaschin Pop-Buia, un Radu Petrescu de Maieru, 
priveşte „ocheanul întors" în amintiri neuitând că el este croni
carul. Autorul ţine un jurnal poetic în care transfigurează faptele 
zilei, când „s-a lăsat de-a binelea înserarea". într-o sanie de 
aramă, poetul se retrage în aşteptarea inspiraţiei. Acum are 
şansa să devină altul: „căci aripile-ţi sure şi netezite/stau în 
noptieră/aşteptându-te/fâlfâind mereu" („nostalgică").

Poezia lui Damaschin Pop-Buia este şi o metaforă a 
„imposibilei întoarceri”, la vârsta de aur a copilăriei. 
Reîntoarcerea mai este posibilă doar în vis: „să mă întorc/să 
iau totul de la început/să mângâi pietrele pe rând/ori să îmi cer 
iertare/de la dealuri ori ploi odihnitoare” („dalta subţire").

Dacă revenirea la acel timp al fericirii depline nu mai este 
posibilă, poetul „şi-a luat satul cu sine ca pe o ofrandă de 
nepreţuit, ca să se învelească cu dânsul după rugăciunea din 
fiecare seară”, afirmă postfaţatorul volumului, profesorul Sever 
Ursa.

între somn şi trezire sosesc la masa de scris a poetului 
amintirile şi nostalgiile: „şi-n valiză dealuri şi clopote/şi dumini
ci şi hori şi ţinţitim" („colivia").

Pe bună dreptate Sever Ursa consideră acest volum de ver
suri ca „o replică în poezie la nuvela rebreniană „Cuibul 
visurilor”. Versiunea în limba franceză a acestei cărţi aparţine 
profesorului Florin Avram.

Poezia lui Damaschin Pop-Buia are versul modern, învelit 
într-o puternică vibraţie lirică. Limbajul este simplu, lapidar, 
neascuns sub „zăvorul oniric” presărat cu încântătoare 
metafore.

Poezia lui Damaschin Pop-Buia este deja o certitudine care 
se impune.

ION RADU ZĂGREANU

Centenar IUSTIN ILIEŞIU
(1900-2000)

(urmare din pag. 1)
tivul titlu: Sângerări ardelene, tipărit în 1945, la Editura 
„Cioflec”.

Continuă să scrie mult chiar între anii 1947-1967, când, 
ca atâţia alţii, cunoaşte suferinţa dizgraţiei şi oprimării 
comuniste. Ca membru al cenaclului „Ion Creangă”, iubit 
de prieteni, dar marginalizat şi urmărit, mai reuşeşte să 
publice 2-3 volume de literatură pentru copii, un important 
tom de folclor şi un singur volum de poezii, redus de cen
zură la jumătate, în editura „Litera".

După cum însuşi mărturiseşte, a tipărit de-a lungul 
vieţii, între anii 1914-1973, un număr de 32 de volume. în 
Biblioteca Academiei, la Arhivele Statului şi la biblioteca 
muzeului nostru se găsesc în manuscris alte 24 de volume 
de versuri, 11 volume de proză, folclor, traduceri, core
spondenţă şi memorialistică.

Cum s-a mai spus, această prolificitate literară ar fi 
aproape de necrezut dacă opera poetului nu s-ar afla în 
zestrea muzeului nostru, alături cu alte peste 500 de măr
turii donate de dânsul în ultimul deceniu de viaţă: cărţi, 
scrisori, colecţii de reviste, documente şi obiecte de o 
mare putere mărturisitoare. Aici i s-a rezervat un colţ de 
cinstire, în vecinătatea imediată a salonului „Liviu 
Rebreanu”. De notat că marele romancier l-a apreciat şi 
sprijinit frăţeşte, iar iustin llieşiu îi purta o stimă sfântă.

Poetul „sângerărilor ardelene" s-a stins din viaţă la 30 
septembrie 1976, după o suferinţă grea. O situaţie materi
ală precară, dar, mai ales o prea crudă marginalizare, aşa 
cum o reflectă şi testamentul său, apăsa asupra conştiinţei 
sale de intelectual exilat în propria-i ţară... Plâns de buna 
soţie, învăţătoarea moldoveancă Virginia llieşiu, născută 
Botoşeneanu, şi fiica sa Doina, căsătorită Ivan, medic 
stomatolog în Germania, alături de un grup de prieteni 
fideli din capitală, a fost condus pe ultimul drum şi înmor
mântat în cimitirul Şerban Vodă.

(va urma) SEVER URSA
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MAIERU -
Vom continua şi în acest episod să_ 

rezumăm unele date privindf 
istoricul bisericii măierene.

După 1762, anul milita-1 
rizării ţinutului, a crescut pop
ulaţia comunei. Aceasta s-a extins, în continuare, pe partea 
stângă a Someşului Mare, pe locul numit Purcioaia, loc 
despărţit şi ferit de ochii unor posibili năvălitori, printr-o fâşie 
de pădure de-a lungul coastei râului. După anul 1800, 
sătenii s-au gândit să ridice aici o biserică nouă, căreia i se 
spune până azi „bisericuţa din deal”, sau „biserica foametei”, 
purtând hramul Sfintei Paraschiva, deoarece anii 1814-1817 
sunt cunoscuţi ca fiind ani de foamete şi calamităţi naturale.

Despre „biserica din deal” vom relata într-un episod 
următor, separat.

De precizat că în acea perioadă servesc biserica un şir 
de preoţi printre care se remarcă veritabili luptători şi oameni 
de cultură'. Astfel, datorăm parohului cărturar Teodor 
(Fteodor) Bob, păstrarea unor importante documente de 
arhivă. Acesta era rudă apropiată cu cunoscutul episcop 
Ioan Bob, membru în Dieta Transilvaniei. Cum am mai ară
tat, preotul Teodor Bob avea o cultură aleasă pentru vremea 
sa şi îl înlocuia adesea pe vicarul Ioan Nemeş de la Năsăud. 
Era „notarul soborului vicărăşesc". A susţinut înfiinţarea 
şcolii triviale din Maieru, asigurând funcţionalitatea ei până 
în anul 1816. Activitatea lui este continuată de lacob 
Şotropa, născut în 1785, bunicul cunoscutului academician 
Virgii Şotropa. Preotul lacob învăţase la Institutul Militar din 
Năsăud. Vrednicul vicar Ion Marian l-a numit „notar al foru
lui vicarial protopopesc”. în vremea cumplitelor evenimente 
revoluţionare din '1848-1849 a fost singurul cărturar local 
care a păstrat vechi documente de valoare inestimabilă pen
tru întregul ţinut şi le-a apărat de furia insurgenţilor unguri. 
Comandantul regimentului grăniceresc din Năsăud l-a 
desemnat să ducă o scrisoare importantă în portul baltic 
Danzig. S-a întâlnit cu armatele lui Napoleon care intrau în 
Rusia... S-a căsătorit cu o tânără din comuna Bozeghin, 
numită Maria Holobari. „Om glumeţ, cum era, i-a arătat 
acesteia dealurile pline cu spini de coţobrele (porumbe): - „la 
te uită, draga mea, tot ce vezi e vie de cea mai bună şi ne 
aparţine nouă”... întâlnind ciurda de vaâi a satului, ce venea 
de la păşune, îi spunea: Iacă, îmi vin şi vitele” 1/. Au locuit 
într-o casă de piatră în vecinătatea imediată a casei învăţă
torului Demetriu Boşca, păstrată şi azi. Preotul lacob a avut 
doi copii: pe Alexandru, viitorul părinte al susnumitului 
savant, devenit funcţionar, care a îndurat temniţă grea în 
1848, !a Cluj, în aceeaşi celulă cu învăţatul sas Ludwig Roth, 
la a cărei execuţie a fost martor. A avut apoi o fiică, Suzana, 
căsătorită mai târziu cu viitorul mare botanist Fiorian Porcius 
de la Rodna. Vajnicul preot lacob Şotropa s-a stins în anul 
1850.

Urmează preotul Ion Hangea, născut în Maieru, în 1780.

de
învaţă

la şcoala trivială de aici, apoi la 
Institutul Militar din Năsăud. în amintirea bătrânilor este 
reţinut ca fiind om voinic şi iscusit vânător, cărturar şi gospo
dar de excepţie. A avut un şir de urmaşi iubitori de carte, în 
frunte cu vestitul Gregoriu Hangea, căpitan de graniţă, 
filantrop şi donator de avere în folosul comunei. Era fratele 
unionistului Leon Hangea, cu pseudonimul Alexe Fortunat. 
Preotul Ion Hangea moare în 1868, a treia zi de Crăciun.

începând cu 23 ianuarie 1868 este numit ca preot tânărul 
Basiliu Groze, născut în 1837, la Sebeşul de Jos. Absolvă 
liceul la Blaj şi teologia la Gherla. A fost prieten apropiat cu 
groful Zichi Domonkos (Dominic). Rodul acelei prietenii a 
fost edificarea noii biserici din Maieru. în revista noastră am 
publicat un amplu expozeu despre viaţa şi opera acestui 
grof maghiar. Popa Groze devine mai târziu şi personajul 
povestirii lui Rebreanu, „Vrăjmaşii”. Noua biserică a fost ridi
cată după planul inginerului sas, Adelf, din Bistriţa şi 
zugrăvită de pictori aduşi tocmai din Munchen, Germania. 
Groful, principalul finanţator, a avut doar o singură pretenţie: 
într-un colţ al iconostasului să fie zugrăvit chipul Sfântului 
Ştefan. Clădirea bisericii s-a finalizat în anul 1873, anul în 
care a bântuit şi prin părţile noastre holera asiatică, în urma 
căreia au murit numai în Maieru 103 persoane. Altarul bis
ericii e orientat spre nord, fiindcă nu permitea altfel terenul. 
Pentru aceasta s-a obţinut dispensă specială a episcopiei 
Gherla. Biserica a fost sfinţită în 1873 prin episcopul Mihail 
Pavel. în 1911 a necesitat reparaţii şi în 29 octombrie a fost 
binecuvântată de canonicul dr. Octavian Domide.

După Basiliu Groze a urmat pr. Lazăr Avram, născut la 
Maieru, la 29 martie 1863 şi a decedat la 16 iulie 1905. El a 
fost botezătorul fraţilor lui Rebreanu, născuţi în Maieru şi 
unul dintre membrii fondatori ai cercului ASTRA în comună. 
A urmat apoi leronim Groze, fiul lui Basiliu, născut în 1874, 
mort în 1915. Moştenise şi întregise apoi o bibliotecă famil
ială impresionantă. Continuă tradiţia astristă locală.

Preotul Iulian Cioarba, n. în 1883 în Bistriţa-Bârgăului şi 
decedat în 1929, a fost prieten apropiat şi gazdă primitoare 
a lui Liviu Rebreanu şi a familiei sale. Este consemnat apoi 
preotul Gavril Bichigean, născut în 1891 în Năsăud 
Serveşte la Maieru între 1918-1920, ca preot cooperator al 
Iui Iulian Cioarba. A fost un pasionat culegător de folclor 
local. După el a urmat Anchidim Bob, născut în Maieru, în 
1899. A decedat în 29 ianuarie 1933.

Preotul de prestigiu, luliu Pop, cu cel mai îndelungat sta
diu de slujire, s-a născut la Selişca, în fostul judeţ Someş, la 
30 iulie 1890. A funcţionat ca paroh în Suplai, din 22 martie 
1914 până în 26 mai 1929 când a trecut în Maieru, ca pro
topop on., până în anul 1960. A murit în anul 1964, lăsând 
în urma sa valoroase încercări şi împliniri în spiritualitatea

comunei. „Inteligenţă tăioasă, voinţă crispată, 
corectitudine exemplară, blând, bun, înţelept în 

vorbă şi sfat”, iată cum este portretizat de către Emil Boşca 
Mălin 21. Am adăuga aici talentul oratoric, setea lui de cul
tură şi realizarea unui manuscris ai istoricului parohiei 
Maieru. Fiul său, dr. Iulian Pop junior i-a alcătuit o cuprinză
toare biografie în paginile periodicului nostru 3/.

într-un episod viitor vom aminti de slujitorii bisericii 
măierene care au urmat după anul 1940. Numele unora din
tre preoţii locali vor fi reluate mai târziu, în capitolul „Oameni 
de seamă ai Maierului”.

(va urma)
SEVER URSA
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1/ Boşca Emil-Mălin, Spicuiri din trecutul unui sat 

grăniceresc” Ed. Asoc. Scriitorilor şi Gazetarilor năsăudeni, 
Bucureşti, 1945, pag, 50;

2/ Boşca Emil-Mălin, Maieru, însemnări pe răbojul 
vremii”, Cluj, 1936, pag. 24;

3/ Dr. luliu I. Pop, A fost preot la Maieru, In „Cuibul 
visurilor", An. I, nr. 4, sept. 1996, p.3.

Alexandru Husar - 80
Coborâtor de pe plai ilvean, cunoscutul estetician, 

poet, istoric, teoretician literar şi magistru de aleasă 
strălucire, va împlini la 26 aprilie 2000 vârsta de 80 de 
ani. Ni se pare de-a dreptul neverosimil, fiindcă în mintea 
noastră de foşti învăţăcei ai săi, făptura şi privirea lui 
învăpăiată ne apar de o copleşitoare tinereţe...

Ca profesor secundar la Năsăud, apoi ca distins 
dascăl universitar de elită, doctor în ştiinţe filologice, în 
Cluj şi laşi, a descoperit, a oblăduit şi a îndrumat 
nenumărate alte talente. Premiantul de la Năsăud a 
rămas premiantul nostru şi la vârsta senectuţii. Om al 
cărţii a acumulat o vastă cultură umanistă, clădind la rân
dul său numeroase cărţi de referinţă şi de profunzime, 
care i-au consolidat mereu condiţia de membru al 
Uniunii Scriitorilor. Cuvântul său caid, elocinţa sa netăgă
duită, darul oratoric, i-au conferit o popularitate şi un 
prestigiu intelectual sui generis. Fie ca Cerul să-i 
hărăzească încă mulţi ani de forţă şi înfăptuiri, iar 
redacţia noastră să mai aibă parte de sprijinul, binecu
vântarea şi înalta colaborare a Domniei sale. Vivant pro
fesore! Par praemium labori...

SEVER URSA
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- Areetarea, judecarea pi ră&tignirea lui lieue — (IV)
Am publicat în patru episoade acest inestimabil docu

ment, în traducerea părintelui Romulus Radu. Cum am 
mai menţionat, această scrisoare a fost publicată de 
Fundaţia Elena M.Smith, Ed. Romaniao Historical 
Studies, 1996. Alte date aferente găsiţi în „Cuibul 
visurilor", An. III, 20-21 (35-36), aug.-sept, 1999, pag. 3

S.U.

Permisiunea de a-L înmormânta pe lisus din Nazaret

“Eu sunt losif din Arimatea”, a răspuns el, “şi am venit ca 
să te implor în genunchi pentru permisiunea de a-l înmor
mânta pe lisus din Nazaret".

“Rugăciunea ta este primită”, i-am spus lui, şi în acelaşi 
timp am dat ordin lui Manlius să ia câţiva soldaţi cu el spre a 
supraveghea înhumarea, ca să nu fie profanată.

La câteva zile după aceea, mormântul a fost aflat gol, dis
cipolii Lui au vestit în toată ţara că lisus a înviat din morţi, aşa 
după cum el a prevestit. Aceasta a produs chiar mai multă 
tulburare decât răstignirea. Dacă aceea este adevărată sau 
nu, eu nu pot să spun cu siguranţă, însă eu am făcut ceva 
investigaţie asupra problemei, aşa că tu poţi să verifici pen
tru tine însuţi şi să vezi dacă eu sunt greşit, ori e aşa cum 
descrie Irod.

losif a înmormântat pe lisus în mormântul său propriu. 
Dacă el a contemplat învierea lui, ori a calculat să-l 
înlocuiască cu altul, eu nu pot să spun. După ce lisus a fost 
înmormântat, a venit unul dintre preoţi la Pretorium şi a spus 
că ei sunt siguri că discipolii intenţionează să fure trupul lui 
lisus, să-l ascundă şi după aceea să-i arate că a înviat din 
morţi, aşa după cum el a prevestit şi despre care ei erau 
foarte convinşi. Eu l-am trimis pe el la căpitanul gărzii regale 
(Malcus) să-i spună să ia soldaţi Evrei, de câţi ar fi nevoie, să-
i plaseze în jurul mormântului; şi atunci dacă s-ar întâmpla 
ceva, ei înşişi pot să fie vinovaţi, şi nu soldaţii Romani.

Când a apărut marea tulburare că mormântul a fost aflat

gol, eu am simţit o şi mai adâncă îngrijorare, mai mult decât 
altădată. Eu l-am chemat pe Malcus şi el mi-a spus că el a 
plasat pe locotenentul său, Ben Isham, cu o sută de soldaţi în 
jurul mormântului. El mi-a spus că Isham şi soldaţii lui au fost 
foarte alarmaţi de ceea ce s-a întâmplat în acea dimineaţă. Eu 
am trimis după acest orrr.lsham, care mi-a relatat şi eu pot să- 
mi amintesc împrejurării^, următoare: El mi-a spus că la 
începutul strajei a patra ei au văzut o lumină plăcută şi fru
moasă deasupra mbrmântului. La început, el a crezut că au 
venit femeile ca să îmbălsămeze trupul lui lisus, după cum era 
obiceiul lor, însă el nu a putut să vadă cum au putut ele să 
meargă printre gărzi. în timp ce aceste gânduri au trecut prin 
mintea lui, deodată întreg locul acela a fost luminat de sus şi 
acolo s-a părut a fi mulţime de morţi în veştminte de mort. Toţi 
păreau că strigă plini de încântare, în timp ce împrejur şi dea
supra era cea mai frumoasă muzică ce el a auzit vreodată şi 
întreg aerul părea să fie plin de voci lăudând pe Dumnezeu, 
în acest timp se părea că mormântul se clatină şi înnoată, şi 
el s-a înapoiat aşa de bolnav şi ameţit că abia putea să se ţină 
pe picioare. El a spus că i s-a părut că pământul înnoată sub 
el şi simţurile l-au părăsit, aşa că el nu a ştiut ce s-a întâmplat. 
Eu l-am întrebat în ce condiţie s-a aflat când şi-a revenit. El a 
spus că a fost zăcând pe pământ, cu faţa în jos. Eu i-am zis 
că poate că el să fi fost greşit în ce priveşte lumina. Nu a fost 
cumva lumina de zi care vine dinspre Est? El a spus că şi el 
a gândit aşa mai întâi, dar la o aruncătură de piatră a fost 
extrem de întuneric şi atunci şi-a dat seama că e prea 
devreme să se facă ziuă. Eu l-a întrebat dacă ameţeala lui nu 
a putut să fie din trezirea bruscă şi plecarea pe neaşteptate, 
accea se întâmplă adesea-ori şi aşa ceva îşi produce efectul. 
El a spus că el nu a dormit toată noaptea, fiindcă era pedeap
sa cu moartea pentru cine doarme în timpul serviciului. El a 
spus că a îngăduit la câţiva soldaţi să doarmă un timp stabilit. 
Câţiva dormeau atunci. Eu l-am întrebat, cât de mult a durat 
scena. El a spus că nu ştie, dar crede că aproape o oră. El a 
spus că lumina aceea avea o strălucire total deosebită de 
lumina zilei. L-am întrebat dacă el s-a dus la mormânt după

ce şi-a venit în fire. El a spus că nu a fost; fiindcă îi era teamă; 
şi chiar îndată ce s-au liniştit, s-au dus toţi la cazarmă. L-am 
întrebat dacă el a spus ceva preoţilor. El a spus că i-a infor
mat, Ei i-au cerut să spună că a fost un cutremur de pământ 
şi că ei au adormit, l-au oferit bani ca să spună că discipolii au 
venit şi au furat pe lisus; dar el nu a văzut pe discipoli şi nici 
nu a ştiut că trupul nu mai era acolo până ce i s-a spus. Eu I- 
am întrebat care a fost părerea lui privată despre acei preoţi 
cu care a vorbit el. El a spus că o parte din ei au gândit că 
lisus nu a fost om; că el nu a fost fiinţă umană; că el nu a fost 
fiul Măriei; că el nu a fost acelaşi de care s-a spus că a fost 
născut de Fecioara la Bethleem; că aceeaşi persoană a fost 
mai înainte cu Avram şi Lot şi în mai multe locuri şi timpuri.

Mie mi se pare că dacă teoria Evreiască ar fi adevărată, 
dacă aceste concluzii sunt corecte, pentru că sunt în acord cu 
viaţa acestui om, după cum a fost cunoscut şi adeverit atât de 
prieteni, cât şi de duşmani, elementele au fost în mâinile sale 
la fel cum e lutul în mâinile olarului. El a putut să prefacă apa 
în vin; el a putut să schimbe moartea în viaţă, boala în sănă
tate; el a putut să liniştească marea tulburată, el a chemat 
afară peştele cu moneda de argint în gură. Acuma, eu zic, 
dacă el a putut face aceste lucruri, precum şi altele foarte 
multe ce au fost dovedite şi care i-au atras duşmănia asupra 
lui, - el nu a fost acuzat de săvârşire de crime şi nici nu a fost 
acuzat de violarea vreunei legi, nici ca un răufăcător în per
soana lui ca individ, şi toate acestea sunt cunoscute de miile 
de oameni, tot aşa de bine de duşmanii lui, cât şi de prietenii 
lui, - eu sunt aproape gata să spun, aşa cum a spus Manlius 
la cruce: “într-adevăr, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu".

Acum, nobile Suveran, acestea sunt faptele în cazul în 
care, cât mi-a fost cu putinţă să-l cunosc, eu am luat 
oboseala ca să-ţi fac acest raport în întregime, aşa că tu vei 
judeca comportarea mea pe de-a întregul, căci eu am auzit 
că Antipater a spus multe lucruri nepotrivite despre mine în 
această problemă. Cu promisiunea de credinţă şi a dorinţelor 
de mai bine către nobilul meu Suveran,

Rămân al tău cel mai supus servitor,
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Kebrenlana
Teodor Tanco -  75

De-ar fi să fi scris numai cele 7 volume ale cronicii 
năsăude şi bistriţene, „Virtus Romana Rediviva", autorul 
Teodor Tanco şi-ar fi meritat un loc de prestigiu în pleia
da scriitorilor plaiurilor grănicereşti, darămite că a dăruit 
cititorilor săi 26 de cărţi şi peste 450 de studii şi articole.

Prozator, dramaturg, istoric literar de renume, univer
sitar şi doctor în drept, membru al Uniunii Scriitorilor încă 
din 1970, sunt titlurile ştiinţifice care fac mărturia unei hăr
nicii şi pasiuni mai puţin obişnuite. între „Oameni în halat 
vişiniu" şi recentul roman „Desdemona” s-au scurs doar 
puţin peste 30 de ani. Va împlini în curând 75. Condeiul 
său a binemeritat numeroase premii literare „Dicţionarul” 
său rămâne o operă lexicografică model pentru toate 
judeţele ţării.

Scriitorul Teodor Tanco îşi întâmpină vârsta în plin 
neastâmpăr literar, alăturându-se merituos marilor croni
cari ai spiritualităţii năsăudene. Redacţia noastră se 
bucură adesea de competenţa sprijinului său nemijlocit şi 
îi urează ani mulţi şi rodnici, potrivit dictonului latin prefer
at de domnia sa: Eripitur persona, manet resl (Opera 
supravieţuieşte întotdeauna creatorului ei).

La mulţi ani!
SEVER URSA

Liviu Rebreanu omul
La opera scriitorului comentariile critice sunt fluente şi 

sporite în măsura înfăptuirii ediţiei complete pe care o cti
toreşte de trei decenii Niculae Gheran, ajunsă la voi. 18. 
Fireşte că studii analitice şi de sinteză s-au făcut şi se vor 
face indiferent de reeditări parţiale sau seriale. în general, 
opiniile şi concluziile sunt favorabile şi foarte favorabile.

Nu astfel se înfăţişează aprecierile despre viaţa lui Liviu 
Rebreanu. Asta încă de când era ofiţer de carieră şi clacase. 
Mult comentat a fost şi statutul de familist al autorului 
numeroaselor cărţi. Cele două doamne, soţia şi fiica acesteia, 
au adunat informaţii şi au confecţionat destule, publicându-le 
în cărţi părtinitoare, ia care au replicat cei din familia lui de 
origine. Aşa s-a ajuns ca în baza unor realităţi minore, fabu
laţia şi legendarul să încline balanţa adesea nefavorabil omu
lui, altfel scriitor de geniu. Intervine ceva, în toate cazurile, 
pentru a umbri strălucirea ţâşnită plutonic; ca politicul în cazul 
lui Eminescu, în al lui Rebreanu şi al altor scriitori.

Ruptura în continuitatea lecturii jurnalelor a fost o cauză 
la emiterea unor judecăţi aproximative asupra omului. 
Apariţia în 1984 a celor două volume, Jurnal 1 şi 2, a con
tribuit ia conturarea unei imagini parţial închegate şi incom
plete. Fiindcă lipsea partea a treia, perioada iunie 1940 -  
august 1944, cea mai critică din punct de vedere politic pen
tru ţară şi relevantă pentru biografia rotundă a omului. 
Editarea acestei părţi a întârziat 14 ani. Abia în 1998 se 
tipăresc volumele 17 şi 18 din Opere, conţinând tot ce a fost 
considerat jurnal Rebreanu, ceea ce nu e exact, forţând nota 
în favoarea speciei. Dar şi aşa nu-i integral jurnalul. 
Numeroasele eliminări, tăieturi şi ştersături intervenite pe 
manuscrisul jurnalelor originale, din partea celor două 
moştenitoare, au dus la lipsirea unor fragmente esenţiale 
ale textului. Nu numai la relaţii de familie, de,iubire, a senti
mentelor de ură, de frică, lipsind informaţii cheie; dar şi în 
împrejurări politice şi suferinţă, aşa cum se poate constata 
în sporadicile pagini, la răpirea părţilor în vara anului 1940.

Citirea şi recitirea jurnalelor lui Rebreanu după un dece
niu de democraţie „originală", surprinzător, se conturează 
pentru unii altă imagine asupra autorului, chiar pentru 
cunoscători mai vechi ai cărţilor sale. Din filogermanul de 
odinioară, Rebreanu avansează în concepţia unora spre 
extremă dreaptă, la ultima limită, fiind văzut astfel: „Carlist 
pentru aproape un deceniu, legionar de o zi, antonescian 
până ia capăt, filogerman de-o viaţă, Liviu Rebreanu a tre
cut cu naivitate de la o speranţă la alta, vizionând specta
colul politicii contemporane cu neliniştea profitului pentru 
sine şi cu sentimentul unei drame naţionale" („România lit
erară", 2000, nr. 6, p 13).

Concluziile sunt rezultatul unor lecturi întoarse a jur
nalelor pe care semnatarul nu reuşeşte să le pătrunsă şi să-
I vadă real şi viu pe omul Rebreanu. Filogermanismul lui, flu
turat mult şi de comunişti, nu-l intuiesc nici democraţii zilei 
La Liviu Rebreanu este de ordin cultural, dedus din literatu
ra şi filosofia germană, din muzica şi organizarea socială 
germană. El s-a născut în satul unor tradiţii şcolare triviale, 
a continuat procesul instrucţiei intelectuale în medii şi local
ităţi de climat româno-germano-maghiar: Năsăud, Bistriţa, 
Şopron, Budapesta. în emiterea judecăţilor nu se ţine 
seama de factorii de influenţă istorici şi spirituali.

A căuta conştiinţa politică (în locul cele civice) la omul 
Liviu Rebreanu care are opinii şi uneori atitudini vizavi de 
fapte cotidiene de viaţă a lui, în notări intime, şi a nu sesiza 
forma superioară care e conştiinţa naţională în momente 
istorice, relevată în capodopere literare, înseamnă că nu 
au domnii analişti de conştiinţe, cunoştinţe.

TEODORTANCO

Plecarea d-lui Bulandra a fost parcă un semnal de răzvrătiri şi de descompunere. Ceilalţi artişti crezându-se acuma 
care mai de care mai indispensabil, au găsit momentul potrivit să păşească cu fel de fel de pretenţii. Pretenţii de sporiri 
de leafă, pretenţii de roluri. Dl. Davila, însă, îndârjit peste măsură de plecarea d-lui Bulandra, pe care îl regreta cu atât mai 
mult cu cât d-sa îl lansase, nici n-a mai vrut să stea de vorbă cu rebelii, l-a lăsat să plece. Şi au plecat pe rând d-nele 
Sturdza şi Giurgea, d-nii Manolescu, Bulfinski, Morţun şi alţii mai mărunţi.

Dar golurile ce rămăseseră pe urma atâtor dezertori trebuiau umplute. Dl. Davila deci a căutat să înlocuiască pe cei 
duşi. A pus în evidenţă, repede şi cu succes pe d-ra Alice Cocea şi pe d-l Storin, a făcut o achiziţie strălucită angajând 
şi lansând pe d-l. Radovici. Şi atât.

(...) Trupa începuse să moară văzând cu ochii. S-au ivit încurcături materiale. Din pricina reţetelor slabe, furnizorii şi 
creditorii nu mai puteau fi mulţumiţi; artiştii nu-şi mai puteau lua lefurile la vreme, erau plătiţi cu ţârâita. Creditorii şi artiştii 
nesatisfăcuţi au început să cârtească. După fiecare spectacol nereuşit se şoptea că d-l Davila desface trupa. îndată ce 
venea un succes zvonurile încetau, ca însă cu alt prilej să reînceapă şi mai stăruitor (...).

Domnul Davila atunci, înţelegând că publicul cere piese româneşti, s-a gândit să dea piese româneşti. Dar norocul îl 
părăsise cu desăvârşire. Povestea de Crăciun a domnului Eftimiu, poetul şi autorul dramatic la modă, a căzut cu emfaza 
cuvenită; Ce ştia satul... a domnului V.AI.Jean, cu toate calităţile ei, a trecut nebăgată în seamă; iar Singura cale a dom
nului M.Konitz, după o idee a domnului Davila, a fost o adevărată înmormântare". Pentru ca în final Liviu Rebreanu să-şi 
exprime sincer compasiunea: “Dar ceea ce regretăm şi mai mult este că teatrul românesc e lipsit de munca, stăruinţa, pri
ceperea şi talentul de om de teatru ale domnului Davila. E dureros că omul care a făcut atât de mult pentru arta dramat
ică românescă astăzi să vie la teatru ca simplu spectator” (Liviu Rebreanu, Stagiunea trecută. Compania dramatică Davila, 
“Rampa”, An I, Nr. 241/10 august 1912, pag. 1).

întors de la Craiova (1 mai 1912), Liviu Rebreanu va continua, cum am văzut, să scrie cronică dramatică la “Rampa" 
(16 octombrie 1911-27 august 1914, condusă de N.D. Cocea, din 1913 fiind cooptat în conducere şi Alexandru Davila), 
îngăduindu-şi să stăruie asupra calităţii repertoriului, distribuirii actorilor în piese şi interpretării diferitelor roiuri, combătând 
favoritismul în promovarea unor piese şi în repartizarea rolurilor. Nu o dată a intrat astfel în conflict cu directorii Teatrului 
Naţional. însă cu Alexandru Davila fusese mai înţelegător la începutul celui de-al doilea directorat al său (18 octombrie 
1912-4 ianuarie 1914), repus în funcţie de ministrul conservator al Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Constantin G.Dissescu, 
neuitând ca la sfârşitul unor cronici să-i evidenţieze calităţile, capacitatea de a însufleţi valorosul colectiv de actori, de a 
organiza scena întru mari spectacole.

Dar, în articolul Noul director menţionat, Liviu Rebreanu va fi descris şi atmosfera, deloc favorabilă, pe care Alexandru 
Davila o găsise la Teatrul Naţional: “(...) Din nenorocire l-a găsit tot cam în aceeaşi stare ca şi întâia oară. A găsit iarăşi 
nepăsare şi anarhie, a găsit iarăşi actori nedisciplinaţi jucând mediocru piese mediocre, a găsit iarăşi talente tinere, vred
nice de încurajare şi dornice de muncă”. Şi conchide: "A revenit fiindcă Teatrul Naţional are iar nevoie de un director ener
gic, de un director care să facă teatru adevărat”. Când cronicarul zice “talente tinere, vrednice de încurajare şi dornice de 
muncă”, se referă, evident, la tânăra “speranţă" Fanny Rebreanu, ai cărei talent îndoielnic fusese "remarcat" chiar şi de 
Emil Gârleanu la Craiova, “confirmat" de debutul pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, la 13 septembrie 1912, în piesa 
“înşir-te mărgărite” a lui Victor Eftimiu. El a frânt amiciţia dintre al său soţ şi Alexandru Davila, ceea ce a determinat pub
licarea de către Liviu Rebreanu a acelei “scrisori deschise” în “Rampa”, An II, Nr. 432/22 martie 1913, pag. 1, urmată apoi 
de o întreagă polemică între cei doi pe parcursul primăverii acelui an (Vezi Niculae Gheran, Op.cit., pag. 378-381)

(va urma)
IRONIM MARŢIAN

Nopţile lui Rebreanu (2)
Capodoperele sale sunt, indubitabil, rodul miracu

loaselor inspiraţii izvorâte pe canavaua nesfârşitelor şi 
istovitoarelor nopţi de încrâncenare şi patimă a condeiului. 
Nopţile dârzenie! rebreniene care i-au trecut de-a dreptul în 
legendă, fiindcă scrisul său e o jertfă continuă.

în dimineţile iui august, 1927, măierenii îl întâlneau când 
abia ieşea din clădirea şcolii îndeptându-se spre casa de 
peste drumul ţării, la preotul Cioarba, unde era găzduit cu 
mica lui familie bucureşteană. După ostenelile din ceasurile 
albe, obrazul său părea şi mai palid. Nimeni, credem noi, n- 
a reuşit să-l „prindă" mai bine în asemenea clipe şi mai 
convingător decât badea Solovăstru Baciului: „înalt, cu 
părul albit fără vreme, de gândeai că-i măgura cu soarele-n 
cap..." Ori, cum scriaprietenul romancierului, marele literat 
Tudor Vianu: „Când se.arăta în lume, Rebreanu părea un 
om beat de muncă, ieşit parcă atunci din gaieriile unei 
mine sau din dâgoarea marilor furnale” 1/.

Cu austeritatea-i cunoscută, rar frecventa cafeneaua lit
erară în anii mai tineri, mai mult pentru cultivarea prieteni
ilor literare. Boema nu l-a ispitit niciodată: „îmi place să am 
casă ca oamenii, să am biblioteca mea”.

Perpessicius, un alt mare prieten al său, într-un interviu 
despre măiestria literară, evocă acest adevăr: „Când după 
un taifas cu schwartz la cafenea, o porneam spre căminuri, 
conducându-ne seniorii, şi-n strada Corăbiei, în faţa casei 
lui, ne despărţeam de dânsul, ştiam că pentru Liviu 
Rebreanu noaptea de lucru de-abia începea. Era la puţin 
timp după succesul lui „Ion” şi puţin înainte de apariţia 
„Pădurii spânzuraţilor” 21.

în diverse împrejurări, marele romancier încerca să-şi 
convingă confraţii în legătură cu obiceiul, înrădăcinat în 
fiinţa sa, de a aştepta cu înfrigurare vălurile nopţii care îi 
aduceau forţa plăsmuitorului de lumi într-o nouă realitate, 
fără s-o copieze aidoma pe cea din jurul său. Noaptea îi 
sugera haosul primar din care Demiurgul a zămislit lumea; 
„întotdeauna lucrez noaptea, lumina zilei mă distrage şi-mi 
îngreunează concentrarea. Simt nevoia să mă izolez com
plet, cu viziunea internă. Noaptea, întunericul care topeşte 
lumea reală îmi dă impresia că scrisul meu se material
izează, creând o realitate nouă, puternică. Haosul iniţial e 
negru, nu-i aşa? După miezul nopţii, liniştea e deplină şi 
eroii mei pot vorbi şi se mişcă, în tăcere, prinzând fiinţă. 
Ziua, orice mă distrează: un fruct ce atârnă într-un pom, un 
pisoi care stă la soare, orice lucru ce-mi aminteşte necon

tenit că exist şi fac parte din mediul înconjurător 3/.
Acelaşi Tudor Vianu în „Jurnalul" său lămureşte moti

vaţia sobrietăţii scriitorului, arareori nesociabil şi taciturn, 
avar în comunicativitate, însă pe deplin conştient că jertfa 
lui nocturnă este, de fapt, un dar de preţ făcut semenilor:
....se simţea dispensat de a oferi oamenilor mai mult decât
le dăruiseră în nopţile lui de patimă scriitoricească la masa 
de lucru, alături de bucătăria unde clocotea a douăzecea 
ceaşcă de cafea a nopţii, lângă robinetul sub care îşi punea 
din când în când fruntea înfierbântată".

Fireşte, dacă oferea oamenilor fuioare de lumină ţâşnite 
din sforţarea lui exemplară, nu se mai simţea îndatorat să 
fie exuberant în convorbiri, ci doar echilibrat şi amabil. 
Citind şi recitind textele care relatează, de pildă, geneza 
„Răscoalei”, cumulativ cu însemnările jurnaliere din acea 
perioadă, te edifici pe deplin asupra proverbialei voinţe 
rebreniene. Un alt exeget al său, Lucian Raicu, observa: 
„La Rebreanu „voinţa" are un aspect particular, ea se man
ifestă în primul rând, prin răbdarea cu care scriitorul aşteap
tă momentul fecund, aşezat la masa de lucru şi menţinân- 
du-i creierul "în condiţii de producţie” -  cum ar zice Balzac. 
Nu este dintre aceia la care „voinţa" înseamnă să începi 
oricum, să mergi hotărât şi îndârjit înainte. La el întâlnim o 
forţă superioară a voinţei creatoare, decurgând din ideea 
gravă şi înaltă ce şi-o făcuse despre artă. Să rămână câte
va zeci de nopţi în faţa filei albe, fără să scrie un rând -  nu 
e un lucru obişnuit la autorii semnalaţi prin crâncena lor 
„voinţă", prin tăria şi îndârjirea cu care se aştern la scris 4/.

Fluxul magic al nopţii îi aţâţa închipuirea, îi limpezea viz
iunile asupra vieţii şi destinelor, iar personajele se mişcau şi 
trăiau în faţa sa într-o nouă realitate chemată să lumineze 
prin această extremă încordare a resorturilor spiritului 
revărsat prin condei. Mirajul tăcerilor nocturne îi insufla put
erea de detaşare prin care „vedea” obiectiv comportamen
tul eroilor săi nemuritori.

Ca şi în cazul lui Balzac, îşi pregătea cu migală progra
mul nopţii, ştiind că nu se aşează la lucru doar pentru un 
ceas sau două, ci cu hotărârea de a rămâne, ca de atâtea 
ori, până în zori, concentrându-se apoi asupra unui punct 
până la intrarea într-o totală uitare de sine.

SEVER URSA
(continuare în pag. 7)
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LU N A  P Ă D U R II - 15 martie-15 aprilie 2000
LUNA PĂDURII -  noţiune, astăzi, cu multe semnifi

caţii -  a izvorât din necesitatea menţinerii integrităţii fon
dului forestier al ţării, puternic ameninţat de exploatări 
neraţionale.

în anul 1901, s-a pus prima dată problema participării 
tineretului român la plantarea de arbori în suprafeţele 
goale şi neregenerate, inapte altor folosinţe, situate în 
aproprierea localităţilor. Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii 
Publice din acel timp a dat o circulară directorilor de 
şcoli pentru a serba Ziua Pomilor, fiecare elev fiind 
obligat să planteze un arbore.

Pe plan internaţional se menţionează ca început al 
unor asemenea manifestări, hotărârea scrisă a primului 
ministru al agriculturii din Statele Unite ale Americii de a 
declara în 1872, ziua de 22 aprilie ca Ziua Arborelui. 
Exemplul său a fost urmat de mai multe ţări europene 
(Anglia, Danemarca, Olanda).

La primul Congres pentru silvicultură de la Paris (6-
11 iunie 1901) reprezentantul Frnaţei a propus o moţi
une în favoarea stabilirii unei sărbători a arborelui, for
mulată astfel: “Să se creeze în fiecare ţară, în a doua 
duminică a lunii octombrie, o sărbătoare a arborelui, la 
fel ca cea din Statele Unite şi care să fie consacrată de 
către elevii şcolilor de a planta arbori”.

La noi în ţară, Ziua Pomilor s-a serbat an de an în 
luna octombrie. în anul 1953 s-a stabilit prin lege ca în 
perioada martie-aprilie a fiecărui an să se serbeze 
“LUNA PĂDURII”, acţiune cu un pronunţat caracter

educativ, prin care populaţia, şi în primul rând tineretul, 
să participe la executarea unor lucrări silvice, cum sunt: 
plantarea arborilor, semănături în pepiniere, lucrări de 
îngrijire în arboretele tinere, de combatere a dăunăto
rilor vegetaţiei forestiere, acţiuni de curăţire şi igienizare 
a pădurilor. Această manifestare are ca scop popu
larizarea importanţei sociale şi economice a pădurii, for
marea unei opinii în rândul populaţiei, în special a 
tineretului şi copiilor, favorabil conservării şi protejării 
acesteia.

Pădurile României reprezintă o componentă de bază 
a mediului de viaţă al societăţii româneşti având un rol 
deosebit de protecţie.

Pe lângă acest rol de protecţie, pădurea reprezintă o 
sursă regenerabilă de prin rang asigurând materia primă 
pentru industria de mobilă, pentru celuloză şi hârtie pre
cum şi pentru încălzirea a peste 30% din populaţia ţării. 
De asemenea, din pădure se valorifică anual fructe de 
pădure, vânat, ciuperci, plante medicinale şi alte pro
duse ale pădurii.

Pentru înfăptuirea obiectivelor privind conservarea şi 
protejarea pădurilor, pentru menţinerea echilibrului eco
logic, silvicultorii fac apel la participarea întregii popu
laţii, mai ales generaţiei tinere, care vor prelua destinele 
pădurii.

ing. JAUCA ALEXANDRU-IOAN 
Şef Ocol Silvic Rodna

Tăierile abuzive nu au 
luat amploare

Spre deosebire de alte zone “fierbinţi" din judeţ şi din 
ţară, pa raza Ocolului silvic Rodna retrocedarea 
pădurilor conform Legii 18/1991 nu a dus la distrugere. 
Au fost puse în posesie persoane fizice şi raza local
ităţilor Rodna şi Şanţ până la 1,0 ha pădure, toţi cetăţenii 
care au prezentat acte doveditoare (extras C.F.) în pro
cent de aproape 100%. Astfel, au trecut în proprietatea 
particulară 259 ha pădure. în general, noii proprietari au 
înţeles rolul pădurii, nerecurgând la acte reprobabile de 
defrişare a acesteia, exploatarea făcându-se în regim 
silvic.

Oamenii din zonă respectă pădurea şi datorită faptu
lui că mulţi lucrează în acest sector la diferite lucrări sil
vice sau la exploatarea materialului lemnos, fiind o 
sursă de venit pentru ei. Acest aspect nu era posibil de 
realizat fără munca personalului silvic care nu este prea 
uşoară. Asta, pentru că în mare parte a timpului person
alul silvic trăieşte rupt de societate şi de toate facilităţile 
pe care le implică aceasta.

Nu de puţine ori prin viscol, ger, ploaie, ninsoare, sil
vicultorul trebuie să fie permanent în teren pentru exe
cutarea lucrărilor silvice şi pentru paza pădurilor. 
Referitor la aplicarea Legii 1/2000 de retrocedarea 
pădurilor, facem apel la populaţie să aibă răbdare şi 
calm până la punerea terenurilor forestiere în posesie 
căci numai astfel pădurile pot fi protejate.

Ing.silvic JAUCA DOINA-GABRIELA 
Ocolul Silvic Rodna

( K e m m c a w -

POP SILIVAN 
1936-2000

A trecut în veşnicie colegul 
nostru, prietenul nostru, omul 
gata oricând să dea un sfat şi 
un ajutor celor din jur.

Dragostea de pădure i-au 
dat putere să învingă 
greutăţile vremii şi după 
absolvirea Şcolii tehnice 
Silvice Năsăud, funcţionează 
ca şi maistru de exploatare la

S.E.L. Rodna, după care lucrează ca brigadier la 
Ocolul silvic llva-Mare, iar din 1984, luna decembrie, 
după moartea fratelui său, brigadierul Pop Ioan, 
lucrează în Ocolul Silvic Rodna pe funcţia de 
brigadier silvic şi şef de district până în anul 1996, 
când o boală necruţătoare l-q obligat să se pen
sioneze prematur. Aici, la Ocolul Silvic Rodna, a 
făcut o silvicultură la cel mai înalt nivel, continuând 
tradiţia strălucită a silvicultorilor din această zonă.

Domnul Pop Silivan lasă în urmă familia îndur
erată la care a ţinut foarte mult, lasă în urmă pri
eteni şi colegi trişti, dar ceea ce nu trebuie uitat, 
lasă în urmă o imensă şi adevărată operă -  
pădurile pe care le-a creat şi le-a gospodărit cu 
mult profesionalism şi aceasta tot spre binele 
oamenilor aşa cum a dorit el din tot sufletul.

La tragica despărţire, aducem un ultim omagiu al 
celor care l-au cunoscut, al colegilor şi al prietenilor 
alături de pădurea care varsă o lacrimă de tristeţe 
pentru cel care a îngrijit-o, a iubit-o, specialistul şi 
omul Pop Silivan.

Soţiei sale, doamna Pop Aurelia şi copiilor lor, le 
transmitem întreaga noastră compasiune şi sincere 
condoleanţe în greaua încercare a vieţii prin 
despărţirea tragică de cel care a fost un soţ iubitor şi 
un tată iubitor.

Rugăm pe bunul Dumnezeu să-i ocrotească 
sufletul şi să întărească întreaga familie pentru a 
depăşi irecuperabila pierdere.

ing. JAUCA ALEXANDRU-IOAN 
Şef Ocol Silvic Rodna,

Din activitatea districtelor silvice
Ocolul Silvic Rodna are o suprafaţă de 16.839 ha, fond 

forestier şi este constituit din două districte:
- Districtul I Rodna, cu o suprafaţă a fondului forestier de 

8847 ha din care 4599 ha în zona de deal şi 4248 ha în zona 
de munte. în componenţa districtului intră 9 cantoane silvice 
amplasate în cuprinsul a 4 unităţi de producţie. Ca tipuri de 
pădure predomină amestecul de răşinoase cu foioase iar în 
proporţie mai mică arboretele pure (molidişuri şi făgete). în 
zona districtului Rodna se află două localităţi: com. Rodna 
(incluzând satul Valea Vinului) şi com. Şanţ (cu satul Valea 
Mare) fapt care determină un 
grad mare de dispersare a 
fondului forestier, trupurile 
de pădure fiind delimitate de 
fânaţe ale localnicilor. De 
aceea, centrul de greutate al 
tuturor activităţilor profesion
ale din cadrul districtului îl 
constituie paza pădurilor. Se' 
urmăreşte în special pre
venirea tăierilor în delict atât 
din pădurea statului cât şi din 
pădurile proprietate particu
lară (atât arbori răzleţi cât şi 
păduri atribuite conform legii 
18/1991) prin sensibilizarea cetăţenilor asupra funcţiilor pădurii 
şi formarea unei conştiinţe forestiere. Tot în acest sens s-a 
asigurat aprovizionarea populaţiei cu lemn de lucru răşinos şi 
lemn foc foioase, anual fiecare pădurar având în gestiune cel 
puţin o partidă pentru nevoi locale.

De la înfiinţarea districtului, în anul 1998 până în prezent s- 
a împădurit suprafaţa de 9,7 ha în special goluri produse prin 
doborâturi de vânt în perioada 1995-1996.

Pe lângă valorificarea masei lemnoase, alte preocupări pro
fesionale sunt reprezentate de: recoltare a vânatului în limita 
cotelor aprobate, valorificarea altor produse ale pădurii (ciu
perci, fructe de pădure etc.), executarea operaţiunilor culturale, 
întreţinerea drumurilor forestiere ş.a.

Districtul 2 Valea Mare are în componenţa sa 3 unităţi de 
producţie: UP.VII Zmeu-Gagi, situată în partea de nord-est a 
judeţului Bistriţa-Năsăud. Situat în bazinul superior al râului 
Someşul Mare, UP.VIII-Măriile, situată în bazinul văilor Măria- 
Mare şi Măria Mică, afluenţi de stânga ai râului Someşul Mare 
şi UP.IX Valea Mare, situată în bazinele pâraielor Glodului şi 
Valea Mare, afluenţi direcţi pe partea stângă a râului Someşul 
Mare. Districtul cuprinde între limitele sale o suprafaţă totală de

7992 ha, din care 786 ha deal şi 7206 ha munte. Trupurile de 
pădure ce compun unităţile de producţie fac parte din masivul 
Munţilor Rodnei, Suhard şi Bârgăului.

Se spune că pădurea este cel mai frumos dar pe care natu
ra l-a dăruit omului. Pădurile din districtul Valea Mare confirmă 
acest lucru. Cine se încumetă să străbată potecile de munte 
încercând să alungă la Lacul Lala sau pe culmile Suhardului ori 
să înfrunte Căldările Gagiului îşi dă seama că districtul Valea 
Mare este un district bogat. Este bogat pentru că are păduri 
bogate, dar şi silvicultori care ţin la pădure pentru că omul

sfinţeşte locul. Şapte pădurari şi 
un şef de district sub directa 
îndrumare a conducerii Ocolului 
Silvic Rodna se preocupă per
manent de buna gospodărire a 
pădurilor. Una din principalele 
preocupări o constituie regener
area pădurii. Prin aplicarea 
corectă a tratamentelor se asig
ură în cea mai mare parte 
regenerarea naturală a pădurii, 
se creează condiţii optime 
instalării noului arboret. Cu toate 
acestea mai sunt cazuri în care 
“natura trebuie ajutată" prin 

regenerări artificiale. Metoda folosită în cadrul districtului este 
cea a plantaţiilor în vetre, folosind puieţi din pepinierele proprii 
(1 Iunie Someşel). Anul acesta, în raza districtului Valea, se 
vor executa împăduriri integrale pe o suprafaţă de 16 ha. Se 
vor planta puieţi de molid, brad, larice şi paltin de munte.

Lucrările se vor executa cu oameni din comunele Şanţ, 
Valea Mare, Rodna, acum specializaţi în astfel de lucrări. Se 
poate vorbi de existenţa unei tradiţii în probleme de împăduriri 
la nivelul tuturor unităţilor de producţie. Ca o realizare 
deosebită a districtului o constituie terminarea acţiunii de reîm- 
pădurire a tuturor suprafeţelor goale, neregenerate din fondul 
forestier, în felul acesta s-a încheiat o etapă importantă , aceea 
a redării în circuitul silvoproductiv a terenurilor despădurite din 
patrimoniul ţării.

Această tradiţie ne obligă la realizarea în condiţii bune a tutur
or lucrărilor silvice !a studierea şi preluarea experienţe înaintate, la 
eliminarea eventualelor greşeli manifestate.

Ing. GRAD IOAN 
Ing. URSA DAN 

Ocolul Silvic Rodna
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“Sădirea arb o re lu i”...la Rodna
Luna pădurii, considerată acum sărbătoare tradiţională, 

alături de “sărbătoarea sădirii arborelui”, adevărat praznic 
naţional al primăverii, devine din ce in ce mai mult o acţiune 
de masă având scopuri nobile, de educare a populaţiei atât 
prin participarea unui număr cât mai mare de cetăţeni de 
toate vârstele, la lucrările de împăduriri cât şi prin organizarea 
de acţiuni propagandistice şi festive în scopul educării pub
licului atât din şcoli cât şi din cadrul altor instituţii locale.

Un mare efect educaţional în 
formarea şi dezvoltarea conştiinţei 
forestiere îl are deci organizarea 
în spiritul tradiţiei a unor activităţi 
specifice în scopul educării şi sen
sibilizării populaţiei faţă de sufer
inţele pădurii şi doleanţele slujito
rilor ei.

Momentul cel mai potrivit nu 
putea fi altul decât în cadrul 
acestei “Luni a pădurii”, mai ales 
acum când Lşgea 1/2000 
urmează a fi pusă în aplicare, 
când, după executarea tăierilor 
de regenerare definitive pre
văzute în amenajamentele sil
vice, proprietarii de drept nu ar 
trebui să rămână indiferenţi sau 
lipsiţi de iniţiativă în a executa 
sau solicita împădurirea 
suprafeţelor respective, bineînţe
les sub îndrumarea şi asistenţa 
personalului de specialitate.

Aşadar, sădirea arborelui, mai bine zis a arborelui "în 
miniatură”, care abia după cca 100-120 de ani va deveni 
“util" din punct de vedere economic, timp în care bineînţeles 
va îndeplini un rol multifuncţional incontestabil pentru comu
nitate, act care de-a lungul timpului a căpătat un sens festiv, 
sărbătoresc, în cadrul acestei “luni a pădurii” şi a cărei sem
nificaţie ar trebui accentuată, adică de conştientizare a 
cetăţeanului, mai ales a celor ce urmează a fi împroprietăriţi 
prin aplicarea Legii 1/2000, asupra rolului multifuncţional ai 
pădurilor, menţinerea continuităţii în timp a vegetaţiei 
forestiere şi a asigurării regenerării acesteia,

lată că, la Ocolul Silvic Rodna asemenea acţiuni au dat 
deja rezultate îmbucurătoare, înregistrându-se la 
Compartimentul Regenerarea Pădurilor cereri din partea 
unor persoane fizice pentru a obţine puieţi forestieri 
(răşinoase), în vederea plantării.

Pe de altă parte, în cadrul Ocolului Silvic Rodna progra

mul de împăduriri pentru acest an cuprinde 28,6 ha de împă
durit efectiv, iar pentru realizarea la timp a reuşitei definitive 
pentru plantaţiile din 1999, s-au produs completări cu puieţi 
forestieri pe o suprafaţă de 0,8 ha, fiind necesari în totai
84.000 puieţi de molid, 20.500 puieţi de brad, 14.000 puieţi 
de paltin de munte şi 5.800 puieţi de larice.

Din pepinierele proprii, ca urmare a realizării indicilor de 
producţie propuşi, se pot acoperi în acest an 90.000 puieţi de 

molid şi 15.000 puieţi de paltin de 
munte, iar necesarul de 20.500 brad şi 
5.800 larice se va obţine prin transfer 
de la alte ocoale silvice din cadrul 
Direcţiei Silvice Bistriţa.

Odată cu topirea zăpezilor, când 
timpul ne va permite, se va trece la 
finalizarea lucrărilor de curăţare a par
chetelor şi a suprafeţelor ce urmează a 
se împăduri, precum şi la executarea 
lucrărilor de ajutorare a regenerării nat
urale, propuse în acest an pe o 
suprafaţă de 28 hectare. Tot în cadrul 
campaniei de primăvară s-a propus 
executarea a 10 ari de molid repicat la 
pepiniera “Valea Pustie”, cu puieţi de 
molid produşi în acest scop, în vederea 
sporirii rezistenţei şi vigurozităţii acesto
ra. Valoarea totală a lucrărilor de împă
duriri, estimată conform devizului pe 
anul 2000, este de 114.178.142 tei, în 
timp ce pentru lucrările de întreţinere a 
culturilor propuse a se executa în anul

2000 revin cca 200 milioane lei, lucrări ce constau în revizuirea 
plantaţiilor şi descopleşirea speciilor forestiere.

împădurirea are deci în vedere toate lucrările necesare a 
se executa până la trecerea unei culturi în fondul forestier 
productiv, inclusiv cele de întreţinere.

Participarea tineretului, participarea locuitorilor satelor din 
zonă şi a localnicilor la lucrările de împăduriri este bine
cunoscută şi apreciată ca atare, şi este normal să fie aşa, 
întrucât locuitorul meleagurilor noastre este prietenul şi 
cunoscătorul pădurilor, conştient că viaţa şi activitatea lui ar 
fi de neconceput fără pădure, fără produsele şi foloasele 
acesteia, lată de ce putem susţine existenţa unei tradiţii în 
probleme de împăduriri, tradiţie ce ne obligă la realizarea în 
condiţii din ce în ce mai bune a lucrărilor respectiv, la 
studierea şi preluarea experienţei înaintate.

Ing. LUCHI MACEDON 
Ocolul Silvic Rodna

Veşnicia s-anăscui în pădure
Citind, nu de mult, printre rândurile îngălbenite de 

povara anilor ce au trecut, într-o “carte de vizită” a activităţii 
noastre, intitulată sugestiv "cronică” şi făcând, din curiozi
tate, o socoteală simplă de^adunare, am obţinut o cifră mai 
mare puţin de 4200.

Această cifră m-a făcut să “stau şi să cuget" la ceea ce 
se întâmplă în ziua de azi, dar mai mult la ceea ce “va să 
vină”.

N-aş dori să-mi exprim în aceste rânduri numai cuvinte 
de admiraţie şi laudă la adresa celor ce, de bine de rău, au 
contribuit la perpetuarea pădurilor pe aceste meleaguri, 
pentru că, desigur, ca peste tot, oriunde, în orice domenii, 
în oricare “pădure” şi în "pădurea noastră" au existat şi 
există poate şi “uscături"...

Dar, de aici şi până la a minimaliza şi chiar a discredita 
cu atâta nonşalanţă meritul oamenilor ce şi-au închinat o 
viaţă destinelor pădurii (unii chiar s-au "jertfit” pentru 
aceasta) este cel puţin o chestie de bun simţ.

Concret, despre ce este vorba vis-a-vis de cifra mai sus 
amintită? Această cifră de peste 4200 se referă la 
hectarele de împăduriri efective ce au fost executate în 
cadrul Ocolului Silvic Rodna în ultimii 40 de ani.

Mult, puţin (în jur de 100 ha pe an) las pe alţii să 
judece... trebuie să menţionez aici că la peste 70% din 
această cifră împăduririle s-au executat după îndepărtarea 
arboretelor slab productive, degradate, fără nici un viitor 
silvicultural dar şi economic (specii fără valoare industri
ală).

Şi atunci, mă întreb fără a supăra pe nimeni,, dacă 
astăzi când toată lumea fuge numai după câştig imediat

(fără a se mai gândi la urmări 
şi efecte) câţi dintre cei ce se 

pricep la politică şi fotbal (mai 
nou şi la pădure), vor lăsa câştigul de-o parte şi vor cuge
ta a cheltui nişte sume jjeloc neglijabile pentru veşnicia 
acestor locuri, pentru sănătate şi curăţenie, pentru cei ce 
vor urma nouă. ’

Spun toate acestea pentru a vă aminti că un arbore este 
ca şi un copil. Aşa cum pentru copil grijile părinteşti cresc 
odată cu anii, tot aşa şi pentru un arbore care ajunge la 
vârsta de tăiere, cheltuielile cresc de la an la an.

împăduririle făcute de silvicultorii rodneni în ultimii 40 de 
ani ne-au ferit şi de alte necazuri, amintind aici de faptul că 
în aceste zone nu au existat inundaţii catastrofale, 
alunecări de teren nimicitoare (deşi dealurile şi munţii sunt 
“deasupra” caselor).

Ne-a ferit în primul rând Dumnezeu de aceste cata
strofe, dar şi pădurile care au "ţinut piept", asemeni unui 
scut în lupta duşmanului numit vicisitudinile pădurii.

în aceste momente, datoria noastră, a tuturora, este 
aceea de a asigura continuitatea fondului forestier, indiferent 
cum, prin orice mijloace, în aşa fel încât, din această luptă 
să iasă învingătoare PĂDUREA, cu toate binefacerile ei.

O maximă spune că “omul care ştie că are asigurată 
viaţa veşnică, nu se mai teme de moarte...".

Veşnicia vieţii o vom dobândi şi dacă vom încerca să 
alungăm “moartea" prin asigurarea curăţeniei aerului, 
apelor, solului, prin asigurarea continuităţii pe aceste 
meleaguri a pădurilor, lăsând la o parte ambiţiile şi 
neînţelegerile.

Tehn. AUREL BÂRTA 
Ocolul Silvic Rodna

VÂNATUL Şl PESCUITUL
VÂNATUL Şl PESCUITUL constituie o perspectivă 

pentru dezvoltarea în viitor a turismului în zona 
munţilor Rodnei şi a Izvoarelor râului Someş.

FONDUL CINEGETIC este organizat în două fon
duri de vânătoare, în care clima, relieful şi vegetaţia din 
zonă, asigură condiţii optime de creştere şi dezvoltare 
a vânatului, existând actual efective optime la princi
palele specii de vânat: cerb carpatin, cărpior, urs, capră 
neagră şi mistreţi, ceea ce a permis organizarea de 
vânători chiar cu străini recoltându-se cu vânători străi
ni: 1 (un) cerb, 3 (trei) urşi, 4 (patru) capre negre.

în zonă există de asemenea şi alte specii de vânat: 
cocoşi de munte, cocoşi de mesteacăn, râs, lup, vulpe 
etc.

PISCICULTURA, administrativ, este organizată în 
două fonduri de pescuit, sunt populate cu lipan şi 
păstrăv indigen. Lipanul se regenerează natural, iar 
păstrăvul anual se populează suplimentar cu aproxi
mativ 35000 puieţi.

Se constată cu regret o poluare avansată a apelor 
din zonă, principalii poluanţi fiind:

- Exploatarea Minieră Rodna prin scurgerile mari de 
reziduuri din galeriile, halele, iazul de decantare şi 
uzina de flotare.

- Depozitările masive de rumeguş, la întâmplare, şi 
în unele cazuri chiar în albia râului.

Aceşti factori fac ca efectivele de peşte să sufere 
foarte mult şi chiar să fie mult diminuate.

Tehn. DOMIDE LAZĂR 
Ocolul Silvic Rodna

A w U v tt •  A w U o ft
Doi miopi ia vânătoare:

- Trage tu în raţa aia de pe lac, eu nu o nimeresc, e prea 
departe!

- Care lac?
*

- Cum se pot evita discuţiile aprinse cu nevasta la 
întoarcerea fără peşte?

- Pariaţi la plecare că veţi prinde peşte şi când vă 
întoarceţi cu tolba goală ea se va bucura că a câştigat par
iul.

*
- Se poate lupta un pescar minute în şir cu un peşte?
- Se poate, când n-are cu ce deschide cutia de con

serve...
★

- Măi Georgescule, ce fel de nevastă ţi-ai luat? Am auzit 
că se duce singură la pescuitm, fără tine...

- Tu vorbeşti? a ta face şi copii singură şi văd că nu te 
deranjează!

Cel mai bătrân vânător
- Acum când aţi ajuns la venerabila vârstă de 100 ani, 

ce v-aţi dori?
- Să fiu împuşcat cu arma mea de vânătoare!
- Cum aşa, de cine?
- De un soţ gelos...

Culese de ing. JAUCA ALEXANDRU-IOAN

---------------------------------

\ ____— ..-  "  Odată cu venirea primăverii şi a
'" “Lunii pădurii", pe lângă toate activităţile noastre 
cotidiene şi altele specifice acestei luni pe care noi, sil
vicultorii rodneni, le desfăşurăm acum, în acest peri
odic, aducem tuturor celor care în luna aprilie îşi ser
bează un anumit număr de ani şi anume: Bârta Aurel, 
Măricuţ Iacob, Pomohaci Vaier şi Ometiţă Ioan, 
urările noastre de sănătate, viaţă lungă şi numai 
bucurii.

Tuturor un primăvăratic şi călduros La m u lţi an i!
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In memoriam----------------------------------------------------------------------------------

GRIGORE MOISIL (1906-1973)
Moto:
„Dacă totuşi vorbesc despre Haret e numai spre a vă evi

denţia idealul pe care el l-a urmărit, ideal care trebuie să fie 
întotdeauna şi idealul nostru, al tuturor. Se obişnuieşte a se 
vedea în opera lui Haret trei direcţii: una a matematicianului,
o alta a profesorului, o a treia a reformatorului şcolar. De 
fapt idealul lui Haret a fost acelaşi, continuu acelaşi, având 
drept ţintă supremă cultura românească naţională.(1)"

Gândul acesta de mare frumuseţe aparţine lui Grigore 
Moisil, „matematicianul total”(2) de mai târziu, care pe atun
ci era eiev în cls. A VIl-a B, la Liceul „Spiru Haret” din 
Bucureşti. Grigore Moisil se naşte în oraşul Tuicea, la 10 
ianuarie 1906, ca fiu al lui Constantin Moisil, profesor de 
istorie la liceul din localitate şi al Elenei, institutoare, fiica 
învăţătorului Hristofor Nicolescu. Constantin Moisil, tatăl, se 
trăgea dintr-o veche familie de cărturari năsăudeni, el 
însuşi văzând iumina zilei la Năsăud, bunicul său, Grigore 
Moisil fiind întemeietorul liceului din acest oraş. Acest ideal 
al culturii româneşti l-a călăuzit întreaga viaţă, din el s-a 
nutrit neîntrerupt măreaţa-i operă, operă ce îl aşează între 
întemeietorii culturii noastre moderne.

începând cu prima jumătate a veacului până în zilele 
noastre, istoria a înregistrat apariţia meteorică a câtorva din 
oamenii de seamă ai ţării purtând numele familiei „Moisil”: 
primul director al liceului năsăudean -  vicarul Grigore 
Moisil, enciclopedistul luliu Moisil, academicianul 
Constantin C.Moisil şi, bineînţeles, Grigore C.Moisil, 
matematicianul de geniu, de la a cărui naştere s-au împlin
it 94 de ani de ani în 10 ianuarie 2000.

Ascensiunea rapidă a familiei Moisililor de la anonimat la 
ocuparea unor posturi de seamă în diferite sectoare de 
activitate a stârnit un legitim interes în jurul acestor bărbaţi 
de seamă şi în special asupra originii lor. Din păcate liter
atura apărută în ultimii ani legată de obârşia familiei 
Moisililor este uneori contradictorie şi fragmentară (3), 
aportul izvoarelor documentare neputându-i aduce atâtea 
completări şi corective câte s-ar fi dorit.

Ce ştim despre originea familiei Moisililor? Documentele 
cercetate de exegeţii familiei, dublate de cele descoperite 
de noi în arhiva bisericii din Maieru (5, 6, 7, 8) necunoscute 
până acum de cercetătorii familiei Moisil, Ilie Ţabrea, 
Onisim Filipoiu etc. ar putea face mai multă lumină privind 
arborele genealogic al acestei familii.

Pentru a înţelege locul pe care l-a ocupat comuna 
Maieru în descălecarea (4) familiei Moisil pe meleagurile 
năsăudene sunt necesare câteva explicaţii privind istoria 
acestei străvechi aşezări de pe Valea Someşului.

Comuna Maieru a luat naştere din aceeaşi matcă a 
străvechii Cetăţi Rodna, ca o continuare sub denumirea de 
„Rusticum praedium”, adică moşie cvasifeudală, iar în 
tradiţia orală a sătenilor „măierişte", adică loc de păşune 
pentru vitele numeroase ale populaţiei din Rodna (9).

Anul 1440 este data cea mai veche păstrată în docu
mente când se face menţiunea numelui comunei într-un act 
de donaţie în limba latină. O copie a acestui act se 
păstrează în muzeul satului (9). Este vorba de o diplomă 
prin care Sigismund, rege al Ungariei, prin fiica sa, măritată 
cu Albert I. donează, după moartea acesteia, lui Mihail 
lâkeh, Corniţele secuilor, cetatea Rodna cu satele aparţină
toare pe atunci: Maieru, Năsăud, Telciu, Zagra, Mocod,

Salva şi Rebra, care în mare parte sunt goale şi despuiate 
de locuitori după cum se spune (1Î).

După anul 1440, numele satului apare din ce în ce mai 
des în documentele vremii îndeosebi în câteva diplome ale 
lui Matei Corvin (11). După tradiţia orală, cele dintâi case ar 
fi fost în gura pârăuiui Drogomana, loc bine marcat de 
pădurea care despărţea cursul răului de poalele dealului de 
pe malul drept. Aici a existat şi o mănăstire „Capella 
Lignea” pe la 1450 (12) servită de călugări maramureşeni.

în 1538 fug dinaintea turcilor boierii din Moldova: 
Pătraşcul-comisul, Toma-logofătul, Miron-medelnicerul, 
Băţatul-uşer şi Sturza-postelnicui care se stabilise în 
Maieru de unde, la 29 septembrie al aceluiaşi an, scriu 
birăului bistriţean Tămaş că trimit oameni cu o scrisoare (pr 
hârtie sunt trei peceţi mici neinteligibile) (13). Când o com
panie a regimentului Kalnoki a fost distribuită în districtul 
valah la anul 1750, în Maieru s-a aşezat căpitanul pentru că 
era „un sat curat şi frumos” (12). în 1733, Maieru avea 1265 
locuitori ajungând pe la 1883 la 2258 (11). Comuna Maieru 
a prezentat importanţă pentru ţinut şi pentru motivul că 
începând din 1730 unele familii migrează în diferite extreme 
ale hotarului comunal mult mai întins decât cel actual, înte
meind cele trei sate din Valea Ilvei: Poiana Ilvei, Măgura 
Ilvei şi Ilva Mare (14). începând cu anul 1760 şi culminând 
cu anii de instaurare a regimului grăniceresc numeroase 
familii s-au bejenărit fie peste munţi în Moldova, fie mai 
aproape în noua comună Şanţ găsită în documente pentru 
prima dată în 1766 cu menţiunea că este formată din 
locuitori veniţi din Rodna Veche şi împrejurimile acesteia
(15). Această comună era situată chiar în drumul bejenar- 
ilor spre Moldova.

(va urma)
TITUS CĂRBUNE
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Emineeciana ____________________

Bucuria de a fi în 
preajma lui Eminescu

Oază de latinitate în sud-estul Europei -  românii -, 
despărţiţi de vitregia vremurilor şi de interesele marilor 
puteri ce-i înconjurau şi-i subjugau, au făcut din cultură o 
armă de luptă. Trecutul glorios devenea sursă de inspi
raţie. Era subliniată descendenţa daco-romană, continu
itatea şi deci vechimea şi măreţia originii româneşti. O 
atenţie se acordă limbii ca tezaur inestimabil al latinităţii 
noastre. Era astfel evidenţiată şi cultivată şi unitatea ei, 
ca expresie a continuităţii şi unităţii româneşti.

Românii ardeleni, în general, dispuneau de mici posi
bilităţi materiale şi financiare pentru a-şi trimite copiii !a 
studii înalte, de aceea, oamenii de bine şi cu dragoste de 
neam au organizat numeroase fundaţii cum au fost: 
Astra din Sibiu, Fundaţia Gojdu, Capitolul Mitropolitan din 
Blaj şi altele, care acordau stipendiu (burse) şcolarilor 
străluciţi la învăţătură, ce vor forma mândria intelectual
ităţii româneşti în timpul stăpânirii străine. în rândul aces
tora s-au înregistrat grănicerii năsăudeni şi urmaşii aces
tora fiind subvenţionaţi cu stipendii din „Fondurile 
grănicereşti din Năsăud". De această susţinere financia
ră se bucurau atât elevii care învăţau la şcolile năsău
dene cât şi cei mai buni absolvenţi ai acestora, care erau 
trimişi la studii în Universităţi cu faimă din Europa şi cu 
deosebire în „satul împăratului” -  metropola Imperiului -  
Viena, cum obişnuiau să-i spună, în glumă, românii arde
leni. (1)

Unul dintre aceşti „stipenzi” universitari a fost şi 
Emanoil Sidor Flore (1847-1921), născut în comuna 
Măgura Ilvei, din părinţii: Flore şi Ana Sidor -  mama era 
din Sângeorz-Băi. A urmat şcoala primară în satul natal. 
Rămânând orfan de ambii părinţi în anul 1854, l-a cres
cut bunicul său Costan Sidor, om înstărit care şi-a înscris 
nepotul la liceul cu predare în limba germană din Bistriţa. 
După absolvirea liceului, primind o bursă din fondurile 
grănicereşti, se înscrie la Politehnica din Viena pe care o 
termină cu calificativul „eminent” în integritate. (2)

Mândria studentului român devenit „vienez” era să se 
înscrie în Societate Academică Social-literară „România 
Jună” un adevărat creuzet de sinteză a graiurilor 
româneşti din Ardeal, Banat, Maramureş, Basarabia, 
Bucovina şi România, din dezbaterea şi confruntarea 
cărora a început a se vorbi o limbă românească frumoasă, 
omogenă, creând o bună înţelegere între membrii soci
etăţii care aveau ca deviză „Unirea-n în cuget şi simţiri". (3) 
Aici mulţi tineri care au fost siliţi de împrejurări să urmeze 
şcoli „străine”, au învăţat a vorbi, a scrie şi a simţi curat 
româneşte, aici s-au încheiat prietenii pentru o viaţă,

(va urma)
Profesor VARVARI OFILAT
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<Ne va lumi>
întâmpinare de 15 ianuarie 2000

Oricâtă trudă se va scurge 
Prin ani să-l poată egala,
Doar stele multe se vor stinge 
Murind pe îndelete, undeva, 
într-un cortegiu, tainic, pâlpâind.
Era atunci când nu era,
Şi-i astăzi chiar acel fiind.
Lumina-i pură mută bolta-n nesfârşit 
A fost, 
mai este, 
şi va fi
cât dorul nenumit,
Rostească-I Lumea Nume-n ESCU! 
i-am fost,
De-aceea suntem,
Şi-i vom fi de-a pururi purtătorii firii-i.
S-a întâmplat să-i spunem EMINESCU! 
Lumească-L Lumea... Luminescu 
Având peceţile nemărginirii-i, 
ne va lumi în veci, 
tot,
EMINESCU.

LERVA CĂLINESI

Nopţile lui Rebreanu (2 ) - continuare din pag. 4

Nu-şi făcea sânge rău când nu reuşea mai nimic, ci, cu o răbdare de ţăran nordic, aştepta noaptea următoare, care-i va 
aduce, în sfârşit, filonul inspiraţiei. într-un interviu cu Camil Baltazar, Rebreanu face această tulburătoare confesiune: „Stau 
în faţa hârtiei albe, o oră, cinci, de multe ori o noapte întreagă, fără ca din condei să sleiască ceva” 51.

Această fascinantă aritmetică a orelor din nopţile „Răscoalei" este de-a dreptul tulburătoare. O cronologie pe care nu ştiu 
s-o mai fi notat vreun alt creator cu atâta acribie şi spirit de disciplină: „Miercuri, 12.VIII, de la ora 1 ” noaptea (spre joi) până 
la cinci dimineaţa: (scris) o pagină până la (fila) 14 (rândul) 6. Vineri, 4.IX (1931) de la ora 24 (spre sâmbăta) până la 5 nimic. 
Luni, 29 VIII, de la ora 21 3/4 , până la pag. 297 (rândul) 23 (scris) 3 pagini în 9 ore; urlă câinele. Vineri, 2 septembrie, de la 
ora 22,30 până la 6,5 (scris) până la pagina 312 (rândul) 5 (în) " ore; nici o dispoziţie. Sâmbătă, 24 septembrie, de la ora 21 
până la 8: până la pag. 373 (rândul) 1, (scris) 1 pagină în 6 ore (de la orele 24 * la 5 somn prost, lipsă de inspiraţie” 61.

Acest bilanţ febril, lapidar, notat pentru sine însuşi, după truda din finalul nopţilor, ne lasă fără replică.
Tot pe Tudor Vianu ni-l asociem în căutarea unei încheieri concludente, consemnate în valorosul său jurnal: „Ferestrele 

lui Rebreanu, zărite printre copacii curţii, rămâneau luminate tot timpul nopţii... Rebreanu scria atunci, a cincea, a 
şasea oară romanul „Ion” . Munca începea odată cu căderea nopţii şi continua până la revărsatul zorilor, cu mare 
abuz de cafea, de tutun, din când în când cu răcorirea frunţii înfierbântate... Se ivise într-adevăr un scriitor epic de 
mare amploare şi semnificaţie. Prin Rebreanu, romanul românesc se angaja în circuitul mondial al genului 71.

Din stelele nopţilor sale de istov, Dumnezeu i-a dat nimb de universalitate şi de nemurire.
SEVER URSA
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5/ Camil Baltazar, Liviu Rebreanu îşi povesteşte viaţa, în „Vremea", 1 dec. 1935:
6/ Liviu Rebreanu, cf. Mersul scrisului, ms. integrat în Istoria unui jurnal, studiu introductiv la Jurnal I, de Puia Florica 

Rebreanu şi Niculae Gheran, Ed. Minerva, Bucureşti, 1984, pag. XXIII:
7/ Tudor Vianu, op. cit.
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Noi aspecte din activitatea Comitetului de 
înfrăţire Maieru -  Nort-sur-Erdre

în ce priveşte relaţiile cu prietenii noştri din Nort-sur- 
Erdre, acestea se desfăşoară sub semnul celei mai strânse 
amiciţii.

După vizita de 10 zile, efectuată de grupul de măiereni, 
în perioada 23.10.1999-1,11.1999, la „fraţii noştri” cei buni 
din localitatea înfrăţită s-au ivit măreţe legături de prietenie. 
Ne mândrim că fiecare contact cu nortezii este făcut în spir
itul lărgirii „familiei celei mari" luând fiinţă contacte cu noi 
reprezentanţi ai comunităţii franceze, respectiv ai comu
nităţii româneşti. Mereu se înnoadă prietenii noi între per
soane care cunosc această relaţie din puţinele detalii din 
ziarele locale, sau care sunt direct implicaţi, dar iau naştere 
idei de lărgire a spectrului de colaborare şi cunoaştere rec
iprocă.

în perioada sus menţionată s-au deplasat 15 măiereni 
într-un schimb de experienţă profesională, din care: 8 cadre 
didactice, trei cadre sanitare şi patru cadre din administraţia 
locală măiereană. Fiecare din aceste trei grupuri a avut pro
gram aparte în domeniul lor de activitate specific, urmărind 
să acumuleze cunoştinţe noi profesionale şi, în acelaşi

timp, idei noi în vederea descoperirii de noi proiecte, cât şi 
realizarea acestora înspre bunăstarea comunităţii în care 
trăiesc. Ca de obicei, delegaţia a avut parte de primirea, 
cazarea şi despărţirea cu care ne-am obişnuit, fiind cazaţi 
în familii unde fiecare s-a putut împrieteni cu membrii famili
ilor respective şi au putut vedea cum se munceşte în Franţa 
şi cum se desfăşoară programul unei familii franceze.

în urma celor 19 zile de muncă asiduă, grupurile s-au 
întrunit, şi din bilanţurile încheiate am putut deduce că nici 
unul dintre noi nu a rămas fără vreo experienţă nouă, fără 
să vină cu noutăţi pe care să le poată traduce în viaţa pro
fesională la întoarcerea acasă.

Nu doresc să mă refer la concluziile ce s-au tras la 
bilanţul final al fiecărui grup din această delegaţie -  sper să 
le facă fiecare grup în parte -, în schimb doresc să mă refer 
la cum am tradus impresiile mele în activitatea Comitetului 
de înfrăţire Maieru-Nort.

Astfel, la prima adunare a membrilor de comitet din

Maieru, pregătită asiduu, am considerat să propun înfi
inţarea unor comisii de lucru, la nivelul comitetului, care să 
iniţieze noi proiecte şi să ducă spre finalizare cele în curs. 
Acestea, conlucrând cu şefii de instituţii, să găsească cele 
mai practice modalităţi de conlucrare cu omologii lor din 
localitatea înfrăţită.

în şedinţa din 9.02.2000, ne putem mândri că au fost 
prezenţi majoritatea membrilor activi şi, în plus, 12 per
soane membre care în cursul şedinţei şi-au exprimat dor
inţa de a deveni membri ai acestui comitet. Aceste comisii 
sunt constituite în următoarele domenii: şcolar, medical, 
social, tineret şi dezvoltare-comunicare. Vor lucra în sensul 
finalizării proiectelor actuale şi care au menirea de a prop
une altele noi.

Astfel, comisia şcolară va lucra până a finaliza:
- un reportaj video despre şcolile din Maieru;
- realizarea unor schimburi prin internet, găsirea unor 

posibilităţi de introducerea acestuia în Maieru prin donaţii- 
subvenţii de la Comitetul Nort-sur-Erdre şi cu sprijinul şcol
ilor din localitatea franceză;

- pregătirea schimbului profesional didactic prin primirea 
unui grup francez din acest domeniu la finele anului 2000.

Comisia medicală îşi doreşte procurarea unei ambu
lanţe, propunere care s-a materializat printr-o cerere venită 
din partea Consiliului local Maieru, ambulanţă care va fi a 
comunităţii măierene, la dispoziţia ordonanţelor medicale.

Comisia de dezvoltare-comunicare s-a axat pe prob
lemele realizării visului măierenilor, care constă în înfi
inţarea unui punct de depozitare a deşeurilor menajere, 
dacă se poate prin triere şi conservarea celor nerefolosibile.

Comisia socială se va axa pe problemele asistenţei 
familiilor nevoiaşe, atât din surse proprii consiliului local, cât 
şi din donaţii primite de la prietenii noştri francezi.

Având în vedere aceste comisii, ne raliem dictonului 
muncii în grup, căci „unde-s mulţi puterea creşte” şi activi
tatea acestui comitet va oglindi mereu nevoile urgente ale 
comunităţii noastre.

în final, doresc să mulţumesc tuturor celor care conlu
crează în comitetul nostru măierean şi care nu pregetă să- 
şi “irosească" cu noi câteva ore consacrate sprijinirii ideilor 
de bine şi de muncă pentru colectivitate.

De asemenea, transmit şi prietenilor noştri din Nort-sur- 
Erdre cele mai calde salutări, cât şi mulţumiri pentru munca 
fructuoasă pe care o duc în vederea realizării proiectelor 
noastre comune; mă refer aici la membrii Comitetului Nort- 
Maieru, la membrii Comitetului 44-Loire-Atlantique.

Mulţumim, de asemenea, cetăţenilor din localitatea Nort- 
sur-Erdre care ne-au primit mereu ca fraţi şi care, în con
tinuare, sporesc ca număr.

Aducem mulţumiri redacţiei “Cuibul visurilor” pentru că a 
găsit modalitatea de a insera aceste rânduri.

Preşedinte Comitet Maieru,
CLARA RATIU

-  învăţământ-
Premieră la Maieru

. 11 III 2000
Pentru prima dată în acest an şcolar s-a desfăşurat în 

noul local de şcoală de la Maieru concursul de limba şi lit
eratura română „Mihai Eminescu” -  faza pe zonă.

Au participat aproape 50 de elevi din clasele a VIl-a şi 
a Vlll-a din următoarele şcoli: Sângeorz-Băi, Maieru, 
Anieş, Rodna şi Şanţ. Elevii şi profesorii însoţitori şi corec
tori totodată au avut ocazia să vadă îndeaproape moder
nele săli de clasă, laboratoarele şi noua sală de bibliotecă 
pe cale de a deveni în viitor un mic centru de documentare 
prin conectarea la Internet cu sprijinul prietenilor francezi 
din Nort-sur-Erdre. în aceste condiţii puţin vitregite din 
cauza grevei precum şi a programării în aceeaşi zi a altor 
concursuri (matematică la judeţ, biologie şi istorie la fel) s- 
a dovedit totuşi că încă mai există iubitori de limbă şi liter
atură în zonă. Elevii măiereni au reuşit să ocupe peste o 
treime din primele 8 locuri fruntaşe (4 la clasele a Vll-a şi 
4 la clasele a Vlll-a).

Urăm succes elevilor calificaţi pentru faza judeţeană 
din 25 III a.c. ce se va desfăşura la Bistriţa şi căutăm pe 
această cale sponsori în vederea stimuiării tinerilor talen
taţi neştiindu-se niciodată de unde sare iepurele, mai ales 
că tot la Bistriţa va avea loc şi faza interjudeţeană (pentru 
judeţele din Transilvania).

Prof. IACOB NAROŞ 
Responsabilul Zonei Maieru

Demografie

Schimb de experienţă
Catedra de română de la Şcoala Generală „Liviu 

Rebreanu” Maieru a fost invitată să participe la un schimb 
de experienţă între profesorii de Limbă şi literatură română 
din judeţul Bistriţa-Năsăud şi cei din Bihor. în faza a ll-a a 
acestei acţiuni aproape 50 de profesori din judeţul Bistriţa- 
Năsăud s-au deplasat la Oradea unde s-au vizitat 2 licee 
de elită din municipiu: Liceul Teoretic „Aurel Lazăr" şi 
„Onisifor Ghibu”. Din judeţul Bihor s-a văzut la Beiuş 
Colegiul „Samuil Vulcan”. Prin cele văzute, din dialogurile 
purtate între profesori, s-au împărtăşit experienţe fruc
tuoase legate de reformă, tranziţie şi modernizarea 
învăţământului românesc. Nu au lipsit şi alte puncte atrac
tive pe traseu cum ar fi: vizitarea „Peşterii Urşilor”, staţi
unea Felix, casa Octavian Goga de la Ciucea, Cluj- 
Napoca etc.

Catedra mulţumeşte organizatorilor, respectiv 
Inspectoratului Şcolar, inspectorului de specialitate 
Elena Săsărman, Consiliului consultativ al profesorilor de 
română din Bistriţa-Năsăud, catedrei de română de la 
“Liviu Rebreanu” şi nu în ultimul rând colegilor de la Bihor 
pentru călduroasa primire făcută prin inspectorul de 
română, d-na Luminiţa Vânturache, şi aşteaptă alte 
asemenea acţiuni reuşite.

Ni.

Populaţia globului a atins şase miliarde fiinţe 
umane la 12 octombrie 1999, dată aleasă arbitrar 
de Naţiunile Unite. Suntem mai mulţi de două ori 
decât în 1960. Dar această dublare a populaţiei s- 
a produs în timp ce fecundftatea planetară a scăzut 
regulat. Dacă în anii 60 eram ameninţaţi de o 
explozie demografică, astăzi ne gândim la stabilizarea 
populaţiei mondiale după anul 2050 când populaţia globu
lui va atinge cifra de 9 miliarde.

Noi. griji vor apărea. Regiunile cu mare creştere 
demografică, in primul rând Africa, vor întâmpina probleme 
acute de dezvoltare, cum este de exemplu foametea. 
Global, presiunea asupra resurselor ecologice (pământ, 
păduri, biodiversitate, ape) va creşte. Pe de altă parte, 
regiunile cu stabilitate demografică, vor trebui să rezolve 
probleme economice inedite: persoanele în vârstă din ce în 
ce mai multe care vor apăsa greu asupra persoanelor 
active. Peste tot va apărea problema finanţării pensionar
ilor precum şi a locului acestora în societate. îmbătrânirea 
va atinge mai întâi ţările dezvoltate, apoi ţările din sud. în 
sfÂrşit, echilibrele demografice se vor transforma: Asia va 
număra la mijlocul secolului viitor mai mult de jumătate din 
populaţia planetei, în timp ce Africa va număra mai mulţi 
locuitori decât Europa şi America de Nord laolaltă.

Demografii îşi vor pune numeroase întrebări privitoare 
la evoluţiile demografice viitoare: speranţa de viaţă va con
tinua să crească? Până unde va putea să descrească 
indicele de fecunditate? Vor fi întrerupte marile migraţii?

Dacă luăm ca indicator indicele de fecunditate (numărul 
de copii per femeie), se constată că în ţările din Nord aces
ta este foarte sensibil stabil (SUA, 2,1) sau în scădere 
uşoară în ţările Europei de Nord şi Franţa (1,7) sau foarte

Suntem şase miliarde
—---- ---------- scăzut

(1,3 pentru Japonia, Germania, italia, Europa de 
Est şi 1,2 pentru Rusia). în ceea ce priveşte Sudul, sunt 
mari diferenţe: Asia pare a ajunge la o stabilitate, la fel ca 
şi America Latină, dar populaţia Africii se va dubla fără 
îndoială în următorii 50 de ani.

Problema este până unde se poate diminua indicele de 
fecunditate. Se pare că reducerea acestuia poate duce la 
echilibru demografic. Dar oare în acest fel nu s-ar diminua 
prea mult populaţia tânără? Această situaţie se întâlneşte, 
de exemplu, în nordul Italiei, unde indicele de natalitate 
este sub 1. Ţările care au o fecunditate relativ scăzută de 
multă vreme, ca Franţa şi Scandinavia par a nu mai avea 
probleme. în privinţa speranţei de viaţă, se pune de 
asemenea întrebarea până unde poate merge ea. 
Creşterea duratei de viaţă duce la creşterea populaţiei prin 
reducerea ratei mortalităţii şi prin amortizarea efectului 
scăderii fecundităţii. în ţările bogate, speranţa de viaţă a 
crescut continuu de câteva decenii: în Franţa, de exemplu, 
durata de viaţă creşte cu un an tot la patru ani. După unii, 
s-ar putea ajunge astfel până la vârsta de 120 de ani. Alţii 
însă, demonstrează că limitele practice ale creşterii sper
anţei de viaţă sunt pe cale de a fi atinse, în ţările dez
voltate.

Contrar opiniei comune, marile curente de imigrare spre 
ţările dezvoltate au încetat în ultimele decenii. Aceasta se 
explică prin eficacitatea măsurilor luate de poliţie sau 
datorită unei mutaţii structurale. Această ultimă ipostază se

bazează pe observaţia că mobilitatea creşte (mai 
multe sejururi în ţările străine şi mai scurte), dar 
nu conduce la o implantare durabilă). De aseme
nea, curentele de imigrare ar deveni mai mult

Nord-Nord decât Sud-Nord.
Cursa de urmărire între populaţie şi resurse este 

câştigată? Contrar previziunilor alarmiste ale anilor 60, 
planeta a reuşit să absoarbă cele trei miliarde de noi fiinţe 
umane pe care le-a câştigat în cei 39 de ani. Aceasta 
datorită progreselor agronomiei, dar la un preţ ecologic 
crescut: despăduriri, pesticide în mediul înconjurător, pre
siune asupra resurselor de apă, diminuarea biodiversităţii.

îmbătrânirea populaţiei este o consecinţă directă a 
scăderii fecundităţii planetare. A apărut mai întâi în ţările 
dezvoltate, dar cu timpul va atinge întreaga planetă. Acest 
peisaj demografic va reduce capacitatea de inovare şi 
dinamismul economic al ţărilor mai puternic atinse. 
Acestea vor putea avea drept consecinţă directă scăderea 
nivelului de trai. Venitul pe locuitor ar putea scădea în 
perioada 1998-2050 cu 10% în SUA, cu 18% în ţările 
Uniunii Europene şi cu 23% în Japonia.

Dimensiunile politice ale problemei îmbătrânirii popu
laţiei sunt evidente: structura corpului electoral se va 
schimba peste tot în favoarea persoanelor în vârstă. 
Aceştia vor fi în măsură să obţină o parte mai importantă a 
transferurilor publice în detrimentul altor investiţii, ca de 
exemplu pentru învăţământ, ceea ce ar putea exacerba 
tensiunile între generaţii.

IOSIF PANEŞ 
(după „Le Monde” -  12.10.1999)
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înaintaşii noştri___________________________________
Revista VATRA, organul Asociaţiei învăţătorilor 

MARIANA din judeţul Bistriţa-Năsăud
Revista VATRA ne reaminteşte de o altă revistă cu 

aceiaşi nume, scoasă de George Coşbuc, Ioan Slavici şi 
Ion Luca Caragiale, membri fondatori între anii 1894-1896, 
având drept deviză reîntoarcerea la vatra strămoşească, la 
obârşia noastră culturală, azi revista Uniunii scriitorilor din 
România, editată la Tg. Mureş

Revista despre care voi scrie aici, ia fiinţă în anul 1935 
şi apare până în 1940, în total 62 de numere în cei 6 ani de 
existenţă. Revista apare sub îngrijirea unui comitet de iniţia
tivă format dintr-un grup de tineri entuziaşti învăţători, print
re care amintim pe: Petre Pop, Lazăr Zavaschi, Dumitru 
Silvan, Gherasim Ludoşan şi Dumitru Vranău. Din primul 
număr s-a anunţat că articolele de demagogie politică nu-şi 
vor avea loc în revista noastră.

Revista nu era subvenţionată de nimeni: ea a trăit numai 
din abonamentele învăţătorilor. Un nepreţuit sprijin materia! 
am primit de la Teodor Zăgrean, învăţător pensionar pe 
atunci la Năsăud.

Comitetul de redacţie îşi avea reşedinţa la şcoala pri
mară „Vasile Naşcu" din Năsăud, dar se întrunea periodic la 
şcolile de reşedinţă ale membrilor comitetului de redacţie, 
Năsăud, Maieru, Sângeorz-Băi, Nepos şi Prislop (azi Liviu 
Rebreanu). Deplasările se făceau pe cont propriu, când se 
triau materialele pentru revistă, se recenzau revistele sosite 
din toată ţara de la alte asociaţii ale învăţătorilor, în schim
bul revistei noastre, ş.a.

Dintre numeroşii colaboratori amintim numai o parte: ion 
Barna, Gavril Bichigean, Emil Boşca-Măiin, Mihai Beniuc, 
Emanoil Cobzalău, V.Copilu Cheatră, Dumitru Silvan, Traian 
Dumbravă, Dan Caba (Ion Raţiu-Anieş), Dimitrie Goga, 
Aurel Groze, Octavian Goga, AL.Husar, Gavril Istrate, 
Nicolae V.Ilieşiu, Th.l.llea, Gherasim Ludoşan, Mihail 
Lungeanu, Dionisie Maior, Ariton Rogneanu, Ion Moldovan, 
Iuliu Moisil, Tiberiu Morariu, losif E.Naghiu, Petre Pop (Dan 
Feldrişel), Titu Poenaru, Emil Precup,
Iuliu Pop, Emil Sângeorzan, Aurel 
Sorobetea, Al. Tohăneanu, Olimpiu 
Barna, Dumitru Vranău, Lazăr 
Zavaschi, Maxim Domide, Pavel Dan,
Anton Coşbuc, Emil Elefterescu,
Grigore Popa ş.a.

Din cei de mai sus, un număr de 9 
sunt din Maieru. S-au publicat articole 
literare, poezii, folclor, studii mono
grafice, articole de pedagogie, ştiinţă, 
recenzii, medalioane ş.a. *

La împlinirea a 5 ani de existenţă s- 
a scos un număr festiv cu 9 fotografii în 
text (Comitetul de iniţiativă al revistei,
Noul comitet de redacţie, Aurel Groze, Dionisiu Maior, Petre 
Pop, Silvan Dumitru, Lazăr Zavaschi, Ariton Rogneanu, 
Dumitru Vranău).

Tot în acest număr .ipar extrase din diferite reviste din 
ţară cu referire la revisti VATRA, din care spicuim câteva: 
„Naţiunea Română” (9 octombrie 1935). Redactor Emil 
Boşca-Mălin, Cluj, O tribună românească în graniţa 
năsăudeană. Revista învăţătorească „Vatra”.

La Năsăud, vechiul şi dârzul centru de vibraţie spirituală 
românească, în acest bastion de îndârjită rezistenţă naţion
ală, apare de câteva luni, din iniţiativa unui mănunchi de 
tineri învăţători o revistă modestă, cu suflet curat românesc, 
adâncit în seva hrănitoare a tradiţiei grănicereşti şi integrat 
în ritmul de puternică şi impresionantă intensitate îndrumă
toare pe care-l găsim în „Vatra” strămoşească.

Revista „Vatra”, acest simbol al unui mare şi zguduitor 
proces de renaştere spirituală, ce se petrece de o vreme 
încoace în acest colţ de ţară, se naşte dintr-un zbucium cald 
şi patriotic al sufletelor care îndeplinesc cu strădanie apos
tolică un postulat arzător al vremilor de azi; luminarea nea
mului prin şcoală şi întărirea acestuia în credinţă prin biser
ică.

„Vatra" învăţătorilor din judeţul Năsăud cheamă la luptă 
toate energiile creatoare ale neamului din aceste părţi, într-
o vreme când ne sunt descreţite frunţile şi inimile noastre

încep să bată într-un ritm tainic şi prevestitor de zile mai 
bune.

„Vatra” se naşte din entuziasm şi suflet tineresc, cu gân
dul să înfigă cât mai adânc în sufletul românesc şi ideologia 
naţională, în glia sub care zace tezaurul bunurilor morale 
ale neamului nostru.

La temelia ei stă un sufiet cinstit şi tineresc, râvnitor în a 
semăna peste tot cultul dragostei pentru Vatra 
strămoşească, cultul dragostei pentru un neam mai luminat, 
mai întărit şi mai conştient de menirea şi rosturile lui.

„Vatra" este un produs spiritual al elementelor dinamo- 
gene care sunt chemate a face şi desăvârşi educaţia voinţei 
colective şi disciplina roditoare a satului nostru românesc.

Tagma învăţătorească din acest colţ de ţară, prin munca 
şi strădania care o prestează, se integrează armonic 
în nota de naţionalism curat şi de muncă îndărătnică a 
străbunilor noştri. Apariţia acestui far de vibraţie 
naţională, în bezna întunericului şi a curentului de 
aprigă mercantilizare, ne dă cei mai strălucit motiv de 
încredere ce trebuie să avem în viitorul acestui neam.

Rădăcinile ei se adâncesc şi se hrănesc din sub
stanţa originară a tradiţiilor străbune, din aluatul cre
ator al vetrei strămoşeşti.

în cadrul spaţial al graniţei năsăudene, unde ochii 
albaştri ai Sasului sunt tulburaţi de vedeniile din Ţara 
Rinului, sufletul românesc simţindu-şi masivitatea 
prezenţei sale, creşte organic, pe plaiurile sale, în rit
mul legănat al doinei şi în crezul sfânt al puterilor lui 
creatoare, alimentate de permanenţa spirituală a 
tradiţiei strămoşeşti.

Scrisul tinerilor învăţători de la „Vatra” năsăudeană, 
constituie un bloc masiv de viaţă autenitcă românească. 
Scrisul constituie un clocot năvalnic de viaţă vulcanică 
înglobată în formule evolutive ale unui spirit dinamic care 
poartă pecetea unei frânturi etnice româneşti ce struc
turează mai temeinic perspectivele viitorului nostru din 
acest ţinut.

„Vatra" este un izvor de permanentă transformare a 
sufletului grăniceresc, în forme de simţire, gândire şi înfăp
tuire care vor accelera acel, aşa de dorit, proces de osmoză 
spirituală.

Celor care dau, prin munca lor, viaţă şi suflet acestui 
modest dar viguros plămân de respiraţie spirituală, le trim
item încurajarea şi sprijinul nostru.

în vastul câmp al spiritualităţii româneşti, orice organ 
care poate contribui cu ceva la mărirea capacităţii de respi
raţie istorică a acestui neam, este binevenit şi salutat cu 
multă încredere.

Graniţa năsăudeană, prin apariţia acestei reviste, dă 
semne de un viguros neastâmpăr spiritual.

Ne bucură acest lucru, cu atât mai mult, cu cât această
dovadă în loc să 
pornească de la 
mănunchiul corpului 
profesoral, ţâşneşte 
din adâncimea şi 
întunericul satelor 
noastre, unde doar 
şcoala şi biserica mai 
poartă făclia lumină
toare şi îndreptarul 
sincer al sufletului 
românesc, - tulburat 
de avalanşele clocoti
toare ale pre
ocupărilor politice 

care devastează şi usucă seva spirituală a acestui neam.
„Vatra” cea tânără şi bătrâna noastră revistă Arhiva 

Someşană, fruct preţios al unei rodnice şi perseverente 
munci, depuse de o falangă de vederaţi profesori ca: Virgil 
Şotropa, Iuliu Moisil, Gavril Bichigean şi Maior Marţian, scot 
dintr-o energie spirituală o regiune care, prin trecutul ei, 
este în drept a fi şi astăzi un bastion de rezistenţă naţională 
contra valului străin ce o năpădeşte.

Aici în ţinutul cătanelor negre, un iureş spiritual 
recrutează elita spiritualităţii româneşti de mâine, de 
zestrea spirituală de care atârnă destinul culturii noastre în 
acest colţ rodnic al ţării".

Asemenea aprecieri elogioase la adresa revistei „Vatra" 
apar şi în alte reviste, cum este Căminul Cultural din luna 
noiembrie 1937, revista Fundaţiilor Regale.

„Din graniţa Năsăudului ne-au venit în ultimii ani numai 
semne bune, de muncă temeinică şi însufleţire 
nedesminţită. Cam din primul an al muncii echipelor, apare 
revista învăţătorilor din judeţ, anume „Vatra”, cu colaborări 
serioase şi subiecte alese. Fiecare număr din această 
excelentă publicaţie aduce contribuţiuni noi şi veşti îmbu
curătoare din activitatea culturală la sate.

(va urma)

prof. pens. DUMITRU V. VRANĂU

Proiecte ______________________________________________________________________________

Proiectele C.P.N. 
ale anului 2000

(Les projects C.P.N. de Yan 
2 0 0 0 )

Ianuarie (janvier)
Redactarea „Ghidului naturalist al m-ţilor Rodnei” -  

listarea şi preluarea materialului
- Fabricarea „Calendarului nat’ 2000
(La redaction des „Guide naturaliste de nos montagnes' 

listes-inventaire des oiseaux, insectes, plantes, smphibiens.
- Fabriquer „Le caiendrier nat', de tarins 2000)

Februarie (fevrier)
Atelier pentru construirea cantinelor şi cuiburilor artifi

ciale;
Pregătirea dosarelor de finanţare pentru întâlnirea din 

august;
(Atelier-mangeoires et nichoirs; IP reparation des 

dossiers pour les recontres naturailistes de l’ete).

Martie (marş)
- Observaţii ornitologice cu scatiii din Maieru şi Anieş; 

observarea unor specii migratoare rare.
- Colaborarea cu S.O.R. şi participarea la programele 

naţionale de studiu, observare şi protecţie a păsărilor.
(Observation et decouvertes ornithologiques avec „les 

tarins” des Maieru et Anies: les especes migratrices).
- Colaboration avec S.O.R. et participation aux pro- 

grammes nationales d'etude, observation et protection des 
oiseaux).

Aprilie (avril)
- Expediţie „Urogailus” pe urmele cocoşului de munte 

(Tetrao urogailus). Studiu asupra probemelor de protecţie 
ale acestei specii.

(Expedition „Urogailus” -  sur les traces des grands 
tetras: etude sur les problemes de protection de cette 
espece).

Mai (mai)
- Prospectarea zonelor umede (acvatice) ale regiunii 

noastre: recesământul amfibienilor şi batracienilor/inven
tarul libelulelor din zonă.

(La prospection des nos zones humides: recesement des 
amphibiens et batraciens/L'inventaire odonatologique).

Iunie (juin)
- Manifestări legate de aniversarea a 10 ani de ia înfi

inţarea S.O.R. (expoziţii, filme, conferinţe, simpozion)
(Manifestation iiees de l'anniversaire de S.O.R.: expo, 

symposionum)

Iulie (juillet)
- Pregătiri intense pentru o întâlnire" naturalistă: pro

gram, liste, invitaţii etc.
(Preparations pour une recontre naturalliste: pro- 

grammes, invitations etc.)

August (aout)
- Prima întâlnire a cluburilor C.P.N. din România cu par

ticiparea extraordinară a prietenilor noştri din Franţa şi 
Belgia.

(Premiere RECONTRE des clubs C.P.N. de Roumanie 
avec la participation extraordinaire des nos amis francais et 
belges).

Septembrie (septembre)
- MYCAT 2000 -  atelier de micologie & gastronomie cu 

participarea unor invitaţi-experţi în această specialitate.
(MYCAT 2000 -  atelier mycologique & gastronomique 

avec la participation de nos grands experts).

Octombrie (octobre)
“Gazeta Scatiilor” la nr. 30; 3 ani de la apariţia acestei foi 

naturaliste-expoziţie şi sărbătoare naturalistă.
(“La Gazette des Tarins" au no. 30; 3 ans de la parution 

de cette feuille naturalliste).

Noiembrie (novembre)
“Arini pentru scatii” -  extinderea plantaţiei de arini din 

zona nisipoasă a iazului şi plantări de arbori în parcul din 
Anieş.

(“Planter des aulnes pour terins" -  plantation des arbres 
sur la zone sablonneuse de l’etang et parc d’Anies),

Decembrie (decembre)
Bilanţ şi lansarea ghidului naturalist
Ce-am realizat şi ce nu? Merită sâ mergem mai departe?!
(Le bilan des activites et “le lancement” de guide natural

iste. Vaut la peine de marcher plus loin?!).
, ILIE HOZA
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MAIERU CO PILĂRIEI MELE (3)
Vacanţele la Maieru aveau un farmec cu totul deosebit. 

Nu voi uita niciodată zilele însorite şi calde de vară, când 
împreună cu prietenii mei, Radu Barna, Sandu Boşca şi 
Horea Partene ne scăldam la Moara din Arini şi ne întorceam 
acasă târziu, numai după ce ne răzbea foamea.

Cu aceiaşi prieteni mergeam la pescuit pe Someş sau pe 
Valea Anieşului. Uneori, în grup, făceam excursii pe jos la 
Valea Vinului, Ineu, Lacul Lala şi Pietrosu. De pe Pietrosu am 
cules o floare de colţ pe care o păstrez şi azi. Var mergeam cu 
plăcere la munca câmpului, la întorsul brazdelor de iarbă 
cosită şi la adunatul pologului în căpiţe şi clăi. Mi-a plăcut natu
ra şi animalele, în mod deosebit câinele şi calul. Credinciosul 
câine are unele calităţi ale omului, minus defectele lui. 
Mergeam uneori şi la balurile ce se ţineau la Sângeorz-Băi şi 
Rodna. La Sângeorz-Băi, în sezonul de vară, sus la Izvor, 
cânta Fanfara Militară. Vara, în nopţile cu lună şi cerul înste
lat, dădeam serenade frumoaselor domnişoare din sat.

Viorel Coruţ cânta la vioară cu multă gingăşie serenada 
lui Toseili şi Balada lui Ciprian Porumbescu, iar la urmă cân
tam cu vocea romanţe. Trăiam anii când romantismul mai 
era la modă.

Tatăl meu vorbea germana, limba maghiară şi traducea 
direct din limba latină. Avea o bibliotecă dotată cu literatură 
clasică română şi universală. Vara citeam afară, la umbra 
unei sălcii, lângă Someş, şi seara la lampa cu petrol.

Maieru nu avea, atunci lumină electrică.
Crescând şi trăind copilăria în Maieru, într-un mediu nat

ural, cu o alimentaţie simplă şi raţională, am avut şansa să- 
mi menţin de-a lungul anilor o sănătate şi un echilibru psihic 
şi moral buh.

în casa noastră, la Maieru, se mînca zilnic mămăligă cu 
brânză şi lapte acru de oi. Ţin minte şi acum la Maieru, 
seara, vara, când oamenii se întorceau de ia munca câmpu
lui şi îşi pregăteau cina, toată uliţa satului era cuprinsă de o 
aromă îmbietoare de mămăligă.

în anui 1942 m-am înscris la Facultatea de Medicină în 
Sibiu, unde Universitatea din Cluj era în refugiu şi am urmat 
trei ani, iar următorii trei ani i-am urmat la Cluj după retro
cedarea Transilvaniei de Nord-vest.

Menţionez că pe toată perioada refugiului toţi elevii şi stu
denţii refugiaţi, fără părinţi, au beneficiat de şcolarizare şi 
întreţinere total gratuite şi aceasta prin grija deosebită a 
Marelui Patriot Român Mareşalul Ion Antonescu. Student la 
Sibiu, am prestat serviciul militar pe lângă Centrul de 
pregătire militară a Facultăţii de Medicină. în primii doi ani ca 
student medicinist mi-am făcut stagiul la un Spital din Turda, 
unde erau internaţi militari răniţi şi mutilaţi aduşi de pe front.

Mai târziu, pentru această activitate pe timp de război şi 
fiind activ în perioada 23.08-31-08.1944 am fost declarat vet
eran de război cu gradul de colonel (r) şi mi s-a acordat

medalia „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război 
mondial 1941-1945”.

La Facultatea de Medicină am avut şansa de a avea o 
strălucită pleiadă de profesori măiestri amintindu-i doar pe 
academicianul Prof. luliu Haţeganu şi Prof. Ion Goia care au 
întemeiat în Cluj o valoroasă şi recunoscută şcoală de med
icină internă.

în toamna anului 1948 s-a produs un eveniment de 
neînţeles când tatăl meu a fost arestat şi ţinut închis şase 
săptămâni la Siguranţa din Bistriţa pentru unicul motiv că era 
preot mărturisitor al credinţei greco-catolice, credinţa care a 
avut-o şi bunicul meu, tot preot şi străbunicii mei ce se 
trăgeau din Maramureş.

în 1948 absolveam medicina, o generaţie care a cunoscut 
războiul, confuzia postbelică şi instaurarea comunismului. 
Tinereţea noastră nu înţelegea atunci unele lucruri şi parcă nu 
le înţelegem nici azi. Eram crescuţi într-o ambianţă de sinceri
tate, credinţă, onestitate şi preţuirea unei ierarhii de valori reale.

După o jumătate de secol, în 1998, câţi am mai rămas din 
promoţie ne-am întâlnit la Cluj, în Cetatea Universitară a 
Daciei Superioare „Alma Mater", cu dragostea şi nostalgia 
tinereţii noastre de atunci.

Cu zestrea de cunoştinţe medicale şi spirituale câştigate 
de la prestigioşii noştri dascăli clujeni, oropsiţi şi ei în acea 
vreme, am păşit în viaţă cu oprelişti de tot felul.

După absolvirea Facultăţii de Medicină au urmat etapele 
realizării profesionale ca medic în specialitatea urologie la 
Spitalul Judeţean din Oradea, parcurgând toate etapele ier
arhice de la medic secundar, specialist, primar şi ultima medic 
şef de secţie, după care, în anul 1992, m-am pensionat.

Reflectând asupra îndelungatei mele existenţe şi a unei 
îndelungate activităţi medicale ce au însemnat nu numai 
ştiinţă, dar mai ales multă conştiinţă, în final ceea ce rămâne 
ca valoare permanentă este adevărul care ne face liberi, 
toate acestea fiind un simbol ai curajului şi a speranţei prin 
credinţă.

Spovedania mea, scrisă din memorie este un „Curriculum 
vitae” şi doresc să fie un document sufletesc şi totodată un 
îndemn adresat tinerilor din Maieru, pentru a păstra vie 
memoria şi cinstea înaintaşilor noştri, trăitori pe aceste 
meleaguri. Să ne dovedim nouă înşine că ştim rânduiala 
creştină şi românească, pe care o împlinim din convingere şi 
demnitate.

La Maieru mă voi duce totdeauna mânat de aceleaşi sen
timente, de amintirea copilăriei trăite acolo, ca un fiu credin
cios al satului şi chemat de mormintele părinţilor mei ce se 
odihnesc în veşnicie la umbra bisericii. Când nu voi putea 
merge, voi rămâne împăcat cu gândul şi cu sentimentul 
firesc al resemnării.

Dr. IULIU POP

In memoriam

Gavrilă Foşlui
(1940-2000)

Orice preot, indiferent de parohie, 
devine conducătorul spiritual principal al 
comunităţii în care trăieşte. Necazurile şi 
supărările, dar şi bucuriile, se transferă 
preoţilor, care au, poate, cel mai mare 
consum psihic dintre toate profesiile de 
pe această planetă. în sufletul lor se 
adună, de-a lungul anilor, trăiri şi expe

rienţe de viaţă care ar putea să ne copleşească pe noi, 
ceilalţi. Dar ei trebuie să-şi refuleze sentimentele, să fie, 
deseori, imuni la suferinţe, să se autoîntărească, să fie 
pregătiţi în orice clipă a mângâia şi alina durerile celor pe 
care îi păstoreşte. Când trupul îţi este bolnav te duci ia 
medic. Când sufletul îţi este bolnav te duci la preot, i te 
confesezi, îi mărturiseşti păcatele, îi spui necazurile, iar 
acesta, datorită harului primit de la Dumnezeu, ţi-l reîncar- 
că, benefic, şi viaţa poate merge mai departe.

Preoţii sunt persoane publice, ei sunt modele pentru 
ceilalţi, influenţa lor asupra comunităţii poate fi 
covârşitoare.

Toate aceste lucruri le-a cunoscut şi le-a aplicat foarte 
bine şi regretatul părinte Gavrilă Foşlui. Despărţirea de ei 
a produs în sufletele măierenilor o durere sfâşietoare. în 
cei 24 de ani de păstorie în comuna noastră a botezat, a 
cununat sau a condus pe ultimul drum măiereni care l-au 
iubit, l-au stimat şi au învăţat multe lucruri despre viaţă de 
la el.

S-a născut în 1.04.1940 în satul Piatra, judeţul Bistriţa- 
Năsăud, A urmat şcoala generală în satul natal şi în 
Chiuza, iar Seminarul Teologic în Cluj. în anul 1963 s-a 
căsătorit cu distinsa educatoare Lucreţia, pentru ca, în 
acelaşi an, să fie hirotonit preot în satul Hăşmaş din 
judeţul Sălaj. în anul 1967 a obţinut licenţa în teologie, 
între anii 1968-1970 a funcţionat ca preot în satul Şirioara 
din judeţul nostru. în anul 1976 s-a transferat la Maieru, 
unde a slujit cu devotament până când inima sa a încetat 
să mai bată. Trebuie amintit faptul că între anii 1992-1996 
s-a implicat şi în viaţa politică, fiind consilier judeţean din 
partea Partidului Naţional Liberal. De asemenea, a colab
orat cu articole pe teme religioase atât la revista noastră, 
cât şi la cotidianul judeţean „Răsunetul”.

Din 10 martie 2000, Maieru a intrat într-un doliu etern. 
Nimeni nu va putea umple golul lăsat în urma sa. Redacţia 
noastră, cadrele didactice şi elevii din Maieru şi Anieş îi 
vor păstra o pioasă amintire, iar soţiei îi transmit con
doleanţe pentru ca Dumnezeu să o ajute să treacă peste 
această încercare.

DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ!
ICU CRĂCIUN

Un băietei de trei ani,
9 7

din Maieru, a devenit 
pasionat de computere

REDACŢIA UREAZĂ TUTUROR 
CITITORILOR Şl SPRIJINITORILOR 

REVISTEI NOASTRE CĂLDUROASA 
URARE

SĂRBĂTORI FERICITE! 
CRISTOS A ÎNVIAT!Marius-Cristian Croitor, în vârstă de numai trei ani, din

comuna Maieru, jud. 
Bistriţa-Năsăud, ştie 
să intre în pro
gramele comput
erelor, fie ele din 
generaţia 486, fie 
Pentium II sau III. 
Părinţii săi, profe
sorul Mircea Croitor 
şi Ana Croitor, tehni
cian, au rămas sur

prinşi când fiul lor, Marius-Croitor, a deschis calculatorul şi, 
folosind mouse-ul, le-a demonstrat că ştie să lucreze cu el. Mai 
mult, pasiunea sa pentru jocurile de pe calculator: „Prinţul 
Persiei”, „Mario”, „Preistorie”, ..Raliuri pe motociclete sau 
maşini" etc., îl ţine ore întregi legat de ecranul computerului. 
Pentru fraţii săi mai în vârstă a devenit un concurent de temut. 
Lumea calculatoarelor fascinează şi atrage copiii.

ICU CRĂCIUN

Numai prin SC R.A.C. SRL TELEVIZIUNEA PRIN 
CABLU puteţi avea în casele d-voastră cele mai 

bune programe şi emisiuni de televiziune care să vă 
Satisfacă toate dorinţele!

INVITATIEi
Rugăm doritorii reînfiinţării Societăţii Culturale 
“ Liviu Rebreanu” din Maieru şi a revitalizării vieţii 
culturale măierene să dea un semn de viaţă (cerere 
de înscriere în asociaţie) din ţară sau străinătate, 
măiereni sau nemăiereni.

Comitetul de iniţiativă
N.R. în numerele următoare ale revistei noastre vom 
publica Statutul Asociaţiei.

S-au născut
în luna martie

Ometiţă Florica 
Balotă Cifor 
Hădărău luliana

S-au căsătorit
în luna martie

Vertic Lazăr şi Boşca Maria 
Creţiu Petru şi Balotă Monica-Maria 
Mureşan Grigore şi Pui Lucica 
Borş Ioan şi Crişan Alexandrina-Crina.

Au decedat
în lunile ianuarie, februarie ş i 

martie
Plug Filip -  69 ani, Broască luliana -  88 ani, Flămând 

Iftimia -  87 ani, Rus Florea -  71 ani, Creţiu Filon -  71 ani, 
Bârta Ana -  78 ani, Hoza Viorica -  61 ani, Floşui Gavrilă -  
60 ani, Hoza Ioana- 88 ani
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FUNDAMENTAREA LINGVISTIC# 
A MâtER/MAIER-ului rsj

6. Mair-ul din § 8 al „Ispitei dacice la Maieru...” confir
mat prin dovezi lingvistice

() Foarte importantă consecinţă a identificării, mai sus, a 
verbului aparţinător familiei lingvistice a cercetatului măier 
maier, este corelarea necesară a lui maire/mairi semnalate de 
„DACOROMANIA"lui Sextil Puşcariu, ca şi de „Histoire de la 
langue roumaine” (1897.1901) a lui Ovid Densusianu (1873- 
1938) (Ed. ..Grai şi Suflet -  Cultura Naţională". Bucureşti,
1997. p.423, 442 şi 470), cu al nostru mair construit lingvistic 
artificial în § 5 al ..Ispitei dacice la Maieru..." [episodul (5).(6) 
rev. „Cuibul visurilor" nr. 1-2 (1998), p.1 şi nr. 3-4 (1998), p. 1) 
şi obţinut prin intersecţii linavistico-semantice între termeni 
aoroximându-l pe acelaşi <mai marele unei comunităţilon- 
marul> în limbile: latină, franceză, spaniolă, engleză, română, 
germană, rusă şi maghiară, alte limbi neputând fi luate în cal
cul datorită formei lingvistice incompatibilă cu semantica cerc
etată.

7. Surpriza sumeriano-egipteană pentru mair-ul fami
liei lingvistice a măier/maier-ului. <Mai marele...> con
ducând lingvistico-semantic spre Zamolxis/Zalmoxis

La mair-ul din § „Ispitei dacice la Maieru.... şi implicit la 
măier/maier, ar trebui adăugate încă trei documentate sensuri 
ale lui <mai m a r e le . (1) albanezul <maje> I <vârf, culme, 
extremitate>, după Adrian Bucurescu din „Enigma atlanţilor" 
(Ed. Axa. Bucureşti, 1998. p. 164]; (2) sumerianul <maher> I 
<mare-le( preot>, furnizat de Constantin Daniel prin 
„Civilizaţia sumeriană" (Ed. Sport-Turism. Bucureşti, 12.83. 
p.77) şi ulterior, (3) egipteanul <maâkheru> i  <mare(le) iniţi- 
at> în religia egipteană a cultului lui Osiris (transplantul cult al 
lui Orfeu din spaţiul geto-dacic) [conf. „Papirusului T32 
(Levda)" (sec. I Î.Chr.-l d.Chhl. care, după Patrick Drout din 
"Vieţi trecute, vieţi viitoare" (Ed. Lucman. Bucureşti. 1999. 
p.202,204, traducere din limba franceză cu originalul în 
1998), mai Înseamnă şi „ce/ care revine din morţi", sens ce ne 
deplasează pe <mai marele...> spre... Zalmoxisl Pomenita, 
mai sus, corelare ne susţine construcţia lingvistică ma/V(din §
8 al Ispitei dacice la Maieru"). măier maier-ul nostru primind 
întăriri lingvistice maiore. care îi confirmă străvechime. mai 
marele obştei. posibil să fi fost şi marede) preot, mare(le) iniţi
at. ori ..cel care revine din morii”. Faptul că odată cu 

! are loc o amplificare semantică a sensului, 
tulburător, sore... Zalmoxis. cu atât mai mult cu 

cât avem informaţii în izvoare scrise despre Zalmoxis şi EoiPt. 
despre dispariţia şi reapariţia lui Zalmoxis. dar şi, la fel, de 
important, cu atât mai mult cu cât, din spaţiul nostru încărcat 
de semnificaţiile măier/maier-ului, tăbliţele de la Tărtăria 
probează că scrierea a apărut în aria europeană carpato- 
danubiano-balcano-pontică. cu circa 1500 de ani înaintea 
scrierii sumeriene (o spun şi specialişti rusi si americani)! Că 
drumul lui <mai mare(le).. ,>-<măier/maier>-u\ nostru, este 
unul neapărat prin dâra de foc zalmoxiană, n-ar trebui să ne 
mire de vreme ce a parcurs şi segmentul lingvistico-mitic al 
« Mioriţei » - colind, ea, dâra de foc zalmoxiană sugerându- 
ne că extraordinara rută Carpaţi-Sumer-India-Egipt cere o 
specială altă cercetare, traseul fiind presărat cu multe alte 
surprize, între care MEERUT, botezând şi astăzi un oraş din 
India (cea vedică cândva!), ne umple cu fiorul <de ce?>-ului 
aparenţei şi posibilei aproprieri fonetico-lingvistice de 
MAIERUL nostru, apropierea lingvistică fiindu-ne sugerată în 
„Românii o mare enigmă” (Ed. Karat. Bucureşti. 1996. p.37) a 
Dr. Lucian losif Cueşdean.

8. Problema dovezilor scrise pentru confirmarea exis
tenţei în limba română a verbului <a măi/a mai> - genera
torul lingvistic al lui măier/maier

Cum întreaga familie lingvistică a măier/maier-ulm poate fi 
derivată din verbul <a măi-măire> cu sinonimul său <a mâna- 
mânare> i  a dirija mersul... a pune în mişcare..., a con
duce..., a coordona... a supraveghea..., a acţiona spre...

etc., conjugarea lui <a măi>, (eu măiesc. tu măieşti. el/ea 
măieşte. noi măim. voi măiţi. ei/ele măiesc). devine necesară 
pentru căutarea şi evidenţierea unor posibile documente 
scrise, care protejează existenţa acestui verb vec/j//străvechi 
al limbii române, noi, obligaţi fiind de faptul că dicţionarele 
explicative ale Academiei Române, editate până în prezent în 
România, nu-l conţin explicit la locul cuvenit între cuvintele 
ce-l preced, respectiv îl urmează, în stricta legică ordonare 
alfabetică după litere, verbul fiind doar amintit ca sinonim al 
lui <a mânâ>, când <a mânâ> I <a măi/a mai> primeşte înţe
lesurile din Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX). (edi
tura Academiei. Bucureşti, 1975. 1996. 1999). <"2. A dirija 
mersul unui animal sau al unui vehicul, a îmboldi, a stimula, a 
îndemna la mers; 2. (pop) a lua (cu sine), a duce (cu sine, a 
târî (cu sine); 3. (pop.) a trimite pe cineva să se ducă undeva 
sau să facă ceva; 4. (pop.) a pune în mişcare, a acţiona">.

Dacă dicţionarele explicative (român-român) nu-l conţin la 
locul cuvenit şi cu explicaţiile de rigoare pe a măi/a mai, 
conţin, totuşi, pe un alt <a măi>, explicat, de exemplu în 
„Dicţionarul limbii române (DLR) (tomul VI. fascicula a 3-a 
MASCAT-MĂMÂIŢĂ, Ed. Academiei RSR, Bucureşti 1996. 
p.224) ca:<"(Reaional). A spune cuiva „măi”, cu prez.ind. 
„mă/esc">*, după ce MÂI este explicat ca ..interi, (popular şi 
familiar, adesea precedând un vocativl" şi precizat cu leneşa 
„parafă" desemnând <"etimologie necunoscută"». Ne vom 
permite a afirma că interjecţia apelativă MĂI(!) este perfect 
explicată de detaliu din acelaşi dicţionar care consem- 
nează:<MĂI adv. v.mai'>, trimiţându-ne să reluăm consider
aţiile de până aici despre extraordinarul cuvânt <mai (adv.) 
din limba română.

Câştigul lingvistic informaţional obţinut asupra lui <MĂI(!)> 
ni-l confirmă tot subtitlul <a măi> cu « ”a spune cuiva 
<"măi"»>(DLR, ibidem)*, deoarece a apela pe cineva, a te 
adresa cuiva, a atrage atenţia cuiva, a ironiza pe cineva, 
adică a-i aplica cuiva un vocativ precedat de un MĂI(!), 
implică, fie şi numai foarte ascuns psihologic, acţiunea de a 
măi, a mâna,a dirija, a pune (în mişcare) ... pe cineva într-una 
numit raport de comunicare sugerat de precizarea din DLR 
(ibid.): „prez.ind. măiesc". Aşa, credem că l-am aflat înregis
trat în DLR (p.224) pe <(eu) măiesc> din conjugarea la 
prezent a lui a măi măire (măier), introdusă la începutul para
grafului de faţă.

Nu vom pierde din vedere faptul că farmecele. în ..Magia la 
români” (Ed Minerva. 1998. p.353) amintită mai sus, sunt 
numite popular mâietun. evident de la a mâi/măi, având ast
fel o altă confirmare a semanticii celei subtile privitoare la „a 
dirija mersul...", „a pune în mişcare...", „a acţiona asupra...”, 
regăsitele şi-n sinonimia lui <a mânâ>cu <a măi> şi „revăr
satele" în sfera semantică a lui a măi/a mai.

în scrierile lui Petru Maior LProcanon" (1783). 
„Propovedanii" (1809). „Didahii" (1809). ..Istoria pentru 
începutul românilor din Dachia"f1812) (editate în volumele I şi
II, Ed. Minerva. Bucureşti. 1976)1. apar fa) mânea> pentru <" 
rămâne peste noapte">. respectiv <(a) mânâ> cu sensul de „a 
continua".

*/ Acum 45 de ani, prin valea Urzii a Maierului, se mai 
putea auzi: <"Ai. măăă. loaneee. măăăăiiii!!!>. strigare di’su’ 
dosu’ Ficu-lui făcută de o fată, vara, întorcân’ pologu’>, aces
teia răspunzându-i-se, în acompaniament de cute ascuţân' 
coasa, <"Ai, măăă, Marieeee, măăăiiii....!!!>, câteodată 
strigările fiind multiplicate de ecouri dinspre Măgura Mare. A 
măi (!). in sensul dat de DLR. ne-a fost dat să-l avem obiect 
viu pe si între dealurile Maierului.

(va urma)
Dr. VALER SCRIDONESI-CĂLIN

Un fel de scrisori (2)
Mai întâi se cade să mulţumesc D-nei Clementina Timuş pen

tru încurajarea vis-a-vis de „Un fel de scrisori”, Inserată în nr. 1-
2 (39-40) al revistei noastre.

Cum întrebări ori propuneri legate de o temă sau de alta nu 
mi-au fost adresate, o să încerc să scriu despre aspecte ale vieţii 
mele de aici (Germania), pe care voi încerca să le pun într-o 
oarecare relaţie cu cele de acasă. Veţi spune că, plecat de câţi
va ani buni din România, percepţia mea asupra evenimentelor 
de acasă este una cel puţin neactuală, astfel încât o punere în 
cumpănă a celor două lumi este una cât se poate de subiectivă 
şi lasă de dorit sub raportul exactităţii celor relatate. Această 
subiectivitate mi-o asum însă pe deplin,

în scrisoarea trecută scriam despre o anumită notă de fals 
care se strecoară când este vorba despre o cunoaştere ocazion
ală şi parţială (de multe ori prima impresie) a vieţii din Apus, 
Aceasta se modifică în sens pozitiv -  dacă ne referim la o per
cepţie potrivită cu realitatea de aici -  pe măsură ce aceste con
tacte se repetă, printr-o prezenţă nemijlocită a românilor în medi
ul occidental. Spre bucuria noastră relaţiile de prietenie dintre 
România şi Franţa, de exemplu, atrag după sine sejururi ale 
românilor în Franţa şi invers, ceea ce are un efect pozitiv asupra 
ambelor părţi: pentru partea română se creează astfel ocazia 
de a cunoaşte şpcuri (şi, implicit, oameni şi mentalităţi) la care, 
sub dictatură, abia dacă îndrăzneam să ne gândim; pentru 
francezi posibilitatea de a-şi pregăti, din timp, relaţii inclusiv eco
nomice cu ţara noastră -  în perspectiva intrării României în U.E. 
Dar dincolo de aceasta trebuie subliniat caracterul de prietenie 
care stă la baza acestor relaţii.

Germania, din câte îmi este mie cunoscut, cultiva, pe scară 
mai restrânsă, astfel de legături. Când totuşi face sunt vizate în 
special localităţi din Transilvania („Siebenbtirgen"), populate 
cândva de saşi, localităţi aflate astăzi, datorită fenomenului emi
grării în masă, într-o stare destul de janlnică -  ne referim aici la 
mediul rural. Intenţia este aceea de a asigura etnicilor germani, 
puţini câţi au mai rămas, un sprijin întru înlesnirea condiţiilor de 
trai. Pe de altă parte, se asigură astfel o protecţie a limbii ger
mane (ori a dialectului săsesc) prezentă aici, în biserică şi în 
şcoală, de sute de ani.

Intr-un reportaj, difuzat de programul de televiziune regional 
„Bayern 3”, am făcut cunoştinţă cu un aspect, pentru mine (şi nu 
numai), frapant; într-un sat din judeţul Sibiu, loc abandonat de 
saşi începând cu anul 1990, s-au instalat romii -  până aici nimic 
nou; de ce nu, la urma urmei? Dar de aici până la a lua în 
stăpânire biserica evanghelică, - aşa-zisa lor slujbă de duminică 
terminându-se în incinta curţii bisericeşti (!) cu „ceteră, gordună" 
şi joc -  e un drum care ignoră limitele bunului simţ. Ştiu, este un 
subiect delicat, dar de strictă actualitate. .. Dar eu mă întreb: este 
el oare reprezentativ pentru România? O întrebare care, proba
bil, doar în timp va afla răspuns.

Pe un alt post de televiziune, tot regional şi acesta, „Sudwest 
3”, am trăit, de această dată, bucuria de a viziona un reportaj 
având ca tematică viaţa din Maramureş în preajma Sfintelor 
Sărbători ale Naşterii Domnului. Foarte reuşit, trasând cu acu
rateţe preocupări ale oamenilor şi îndeletnicirile lor în preajma 
Paştelor, punând un accent deosebit pe ceea ce ţine de folclor şi 
tradiţie, emisiunea mi-a plăcut fără rezerve. Reuşi-vom oare să 
oprim pierderea legăturii cu tradiţia, cu folclorul autentic?... Sau 
cel puţin avem altceva de pus în loc.

Ştiaţi că în Elveţia există localităţi, rurale, unde oamenii 
îmbracă zilnic costumele lor populare, iar turiştii, pentru a 
accede acolo, trebuie să plătească o taxă?

Korrespondent
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C artea

F Ă U R ITO R II DE DESTIN E
Noul roman „DESDE

MONA” al scriitorului şi edi
torului TEODOR TANCO de 
la Cluj putea purta şi acest 
titlu „Făuritorii de destine". 

! Aceasta din cauza eroinei 
romanului Ştefania Stroiu -  
„FANA", care singură, cu 
migală de rafinat tăietor de 

I bardă a unei porţi ţărăneşti şi- 
a sculptat destinul, neacceptându-l pe cel ce i-l oferă 
regimul comunist, care o exmatriculează din anull II al 
Institutului de Teatru, pretinzându-se că ar fi fost exclusă 
din UTC, cândva. Crezând în existenţa unei dreptăţi pe 
undeva, face memorii peste tot, doar, doar îşi va recăpă
ta statutul de studentă. Nu se umileşte, nu cerşeşte, nu 
face concesii. „Cadristul” institutului, care nu are la şold 
naganul activistului asiatic, o terorizează şi o menţine 
exmatriculată, urmărind asiduu să fie scoasă şi din cămin
ul studenţesc. Acasă, la Melinda Stroiu, mama ei, ingineră 
la fabrică, nu se poate întoarce şi din cauza unor 
neînţelegeri mai vechi, dar mai ales pentru că ea nu-şi 
vedea raţiunea existenţei decât ca vestală la altarul 
Thaliei, jucând-o pe „Desdemona”, Intrarea efectivă în 
roluri importante, ştiam din alte romane că se face în situ
aţii limită de îmbolnăvire a unui titular. Şi Fana beneficiază 
de o asemenea „înbolnăvire" dar numai pentru înlocuirea 
suflerului pe perioada unui turneu. Ca să rămână în teatru 
acceptă chiar munca de „maşinist" cărând panouri şi 
decoruri grele, făcând o muncă sisifică convinsă că tre
buie să îndure orice pentru a se realiza ca actriţă.

Privaţiunile se ţin lanţ, ajunge fără locuinţă, doarme 
prin Gara de Nord, prin subsolul teatrului, adevărate piedi
ci întâlnite şi în basmele în care pocitaniile răului urmăresc 
erou! povestirii.

Profesorul ei şi marele actor Ion Manole, care ştia pasi
unea ei şi ţelul suprem ce şi-l propusese, pregătea rolul lui 
Othelo pentru stagiunea viitoare. Pe Desdemona o juca o 
artistă din trupă. Acasă, fiind împreună cu Fana, replicile 
Desdemonei i le dădea ea. Ea ştia toată piesa pe de rost. 
Regizorul observă necorelarea lui Othelo cu a 
Desdemonei la repetiţiile ce au început. Titulara făcând şi 
un şoc, pentru acest insucces, e înlocuită cu Fana, care 
joacă magistral. în scena finală, Desdemona dă o tentă 
replicilor sale mai aproape de viaţă, piesa terminându-se 
Intr-o tensiune de opere mari izbutite, într-o interpretare 
unicat. Fana, în acest final, îşi dă seama că rămânând în 
viaţă cu Manole, ucide artistul; cu Şerban (primul iubit)

ucide în el bărbatul. Şi atunci se decide: „Fără nici unul"!
Romanul se impune şi prin celelalte personagii: 

Melinda Stroiu, inginer priceput, mama Fanei, îndepărtată 
din fabrică din cauza unei boli necruţătoare, îşi cal
culează, impune şi organizează întregul ritual ai morţii; 
bătrânul, fostul director al întreprinderii, inginer de 
excepţie, ajunge preşedinte la cooperativa „Igiena" a friz
erilor, e înlocuit de un activist, care n-ar fi exclus să fie 
„frizer", după câtă inginerie şi subtilităţi manageriale 
cunoaşte. Portretul Bătrânului, deşi în puţine pagini, pare 
un gigant sufletesc, aidoma coloşilor din Insula Paştelui. 
Un munte de acţiune şi tăcere. Stirpa „Damienilor”: ţărani, 
popi, dascăl, ingineri ombilicaţi, ca şi „Şoimăreştii” şi 
„Jderii" sadovenieni de istoria patriei şi mai ales a mereu 
îndoliatului Ardeal. Ei s-au afirmat fie ca eroi în armata lui 
Horea, fie a Măriei Sale lancu, fie ca participanţi la 
Adunarea de la Blaj din 1848, când toţi delegaţii românilor 
au strigat într-un glas: „Vrem să ne unim cu Ţara"! 
Romanul are pagini zguduitoare legate de vieţile acestor 
„Damieni", momente tragice din viaţa Transilvaniei, mai 
demult, ca şi mai de aproape, masacrul de la Ip şi Trăsnea, 
acel program bestial din Sept. 1940 al hortiştilor în Ardealul 
vremelnic ocupat. Damienii sintetizează sugestiv în roman 
întregul patriotism ardelean: Suntem neam care n-am stat 
cu mâinile subsioară, aşteptând venirea vremilor noi. Am 
pus mâna care pe ce am putut: pe secure, pe cruce, pe 
abecedar şi am fost printre luptătorii de frunte până azi.

Un personagiu pitoresc îndrăgostit până ia patimă de 
teatru e şi Vlad, generos, răzbătător, cu replici spirituale, 
pe fază, având o viziune optimistă asupra celui mai negru 
cadru pesimist al diurnului. îşi face ucenicia foamei, pen
tru că ştie că şi chiar ca actor celebru nu se va desfăta la 
vreo masă a belşugului. Este în roman un adevărat ani
mator şi sufletist, egaiându-l pe eroul din filmul recent 
regizat „Titanicul”, pe acel suav şi copilăros Leo Di Caprio.

în firida figurilor dizgraţioase, între celelalte exemplare 
ale faunei ideologice, cu genunchi şi coate de cămilă, ahti
ate după parvenire, după ierarhii este şi Gigei, care sub 
patrafirul unei ideologii a urii de rasă vrea să pară princip
ial, în fond arătându-şi întreg sufletul putred, descompus.

Romanul „Desdemona" surprinde şi prin alte subtilităţi 
de acţiune, pe care credem că e nimerit să lăsăm să le 
descopere cititorii.

Romanul se termină cu o constatare apoteotică: „Viaţa- 
i teatru şi noi actorii ei"!

Prin virtuţile ei, cartea îşi va câştiga un loc de cinste în 
orice bibliotecă selectivă.

AUREL CLEJA

Al 10-lea Forum a! asociaţiilor de prietenie francezo-române
în perioada 20-26 martie a.c. au avut loc la Besangon o serie de manifestări culturale desfăşurate sub semnul 

prieteniei dintre localităţile Bistriţa şi Parva, pe de o parte, şi Besangon, pe de altă parte.
Iniţiativa, căreia histriţenii i-au dat curs, a fost făcută de regiunea Franche-Comt6 (cu sediul la Besanţon), ea 

constituind doar o parte a unei acţiuni mai largi ce a cuprins şi alţi invitaţi români din judeţul Cluj, Arad, Argeş etc. 
Acţiunile s-au desfăşurat sub semnul cooperării dintre România şi Uniunea Europeană, s-a discutat în timpul sem- 
inariilor despre „democraţie şi cetăţenie", s-au vizat obiective economice etc.

O expoziţie, realizată cu mult simţ profesional, a oferit posibilitatea cunoaşterii prin intermediul fotografiei, dar şi 
direct prin exponate, atât a folclorului cât şi a realităţilor imediate din România, în general, şi din Bistriţa şi Parva, 
în particular. Nu au lipsit nici pictura şi sculptura reprezentate „live” de autorii lor... Pe de altă parte a fost din nou 
o ocazie pentru ambele părţi de a se cunoaşte mai bine, de a lega noi prietenii...

încheierea manifestărilor a avut loc sâmbătă 25 martie în „Salle de la Malcombe” din Besangon, unde s-a oferit 
un foarte reuşit „repas roumain”. în octombrie a acestui an se pregăteşte o acţiune similară în Bistriţa. Le ţinem, 
organizatorilor, de pe acum, pumnii!

DAMASCHIN POP-BUIA

A apărut la Târgovişte o nouă 
revistă de cultură: „Litere". Revista 
are două sedii: la Târgovişte şi 
Găeşti.

Reţinem grupajul de versuri sem
nat de Ioana Dana Nicolae, eseul 
„Un eşec pilduitor", semnat de scri
itorul Tudor Cristea, sufletul revistei.

Viaţă îndelungată revistei „Litere”!
(I.M.V.)

Vineri, 24 martie 2000, ora 16.00, în sala festivă a Şcolii Generale 
„Liviu Rebreanu" din Maieru a avut ioc lansarea volumului „Sfinte firi 
vizionare” de Iustin llieşiu, volum editat şi prefaţat de d-nii Sever Ursa 
şi Ion Buzaşi.

în prezenţa unui numeros public, au luat cuvântul d-nii: Sever 
Ursa, leu Crăciun, Liviu Păiuş, Emil Bălai, Larion Cărbune, Ioan 
Cărbune, Ilie Hoza şi Alexandru Barna. într-o înaltă ţinută intelectu
ală s-a evocat personalitatea lui Iustin llieşiu şi s- a vorbit despre 
opera poetului,

în încheiere, dl. Sever Ursa a oferit autografe celor prezenţi (I.C),

EMIL BĂLAI
Născut la 27 martie 1945, la 

Rodna. Studii primare şi gimnaziale 
la Rodna, între anii 1951-1958. 
Studii liceale la Liceul „George 
Coşbuc" din Năsăud, în perioada 
1958-1962. în anul şcolar 1962- 
1963 a fost învăţător la Şcoala 

Generală din Maieru. între anii 1963-1968 a urmat cur
surile Facultăţii de Filologie a Universităţii „Babeş Bolyai” 
din Cluj-Napoca. De la absolvire este profesor de limba şi 
literatura română la Şcoala Generală din Rodna, în perioa
da 1970-1976 şi în prezent fiind director coordonator al 
acesteia.

A publicat studii de specialitate în reviste precum: 
„Tribuna învăţământului", „Revista de pedagogie", 
„Didactica Nova", creaţie literară (poezie, critică, eseuri) 
în publicaţii din judeţ: „Minerva”, „Tribuna ideilor", „Cuibul 
visurilor", „Plaiuri năsăudene", „Răsunetul" şi din ţară: 
„Tribuna” (Cluj-Napoca), „Heliopolis" şi „Viaţa monahală” 
(Timiş), „Jurnalul de Târgovişte" şi „Târgovişte" 
(Dâmboviţa), „Curierul Gintei Latine” (laşi) ş.a. şi au 
apărut referinţe critice la creaţia sa în publicaţiile menţion
ate, precum şi în revistele „Steaua" (Cluj) şi „Zburătorul” 
(Bacău). Teodor Tanco îl prezintă în cunoscutul său 
„Dicţionar literar 1939-1997 al judeţului Bistriţa-Năsăud", 
Ed. Virtus Romana Rediviva, Cluj-Napoca, 1998, p.66.

Volume: Emil Bălai, îngerul curgerii, versuri, ed. 
Răsunetul, Bistriţa, 1993; Emil Bălai, Rodica Bălai, Mircea 
Mureşianu, Silvestru Leontin Mureşianu, Rodna -  Pagini 
de monografie. Ipostaze istorice, geografice, lingvistice şi 
culturale, ed, Ando-Tours, Timişoara, 1996.

Reproducem câteva dintre poemele ulterioare volumu
lui îngerul curgerii, din 1993. (I.C.)

CROCHIU CU FETIŢĂ
Finuţei mele, DEEA BUZEA, la cei trei anişori ai ei

Atât erai de-nsingurată 
Şi dusă-n cer atâta de,
Că îţi murea sub pleoapa dreaptă 
Fântâna din Ada-Kaleh 
Şi-nmugurea pe de sub umeri 
Un dor de măguri şi un ce 
Nedesluşit ca o mirare 
Atâta de..., atâta de!...

Aproape că ţi-aş fi pus aripi 
Să îţi repezi secunda-n timp,
Că-I bănuiam cu îndurare 
Ochiul destinului zâmbind.

EMIL BĂLAI

CUVÂNTUL NESPUS

întârzie noiembrie peste păduri 
Spuza văpăii din oase bătrâne.
Prinşi în capcana cu alesături 
Veciei din seve captivi i-om rămâne.

Ne doarme în sânge cuvântul nespus -  
Să-l risipim în culorile toate 
Cum din cunună peste măguri lisus 
Prelinge prin spini bunătate...

Şi să ne dăm împăcaţi lui mereu 
Cu dulce înţelepciune,
Paznici ai liniştii de sub Ineu,
Fără trecut, fără nume.

EMIL BĂLAI

ÎNVIERE

Şi aş veni de orişiunde 
SĂ văd cireşii înflorind 
Din albul lor întins pe zare 
Lumină Nouă să-mi aprind...

Pură, Lumina învierii 
S-o port în ochi din deal în deal -  
Ninsoare de petale albe, 
lisus plutind peste Ardeal.

Şi m-oi întoarce şi din moarte 
Cireşii-n alb să-i înveşmânt,
Cât dulce-adie peste măguri 
Lumina Sfântului Mormânt.

EMIL BĂLAI

Profil
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După o incursiune în istoricul 
bisericii locale, prezentată în 
câteva episoade anterioare 
vom relua firul evenimentelor de[ 
acolo de unde l-am întrerupt.
(Vezi episodul 16 al acestor însemnări).

Un capitol distinct din viaţa acestui ţinut, încărcat de isto
rie şi de semnificaţii adânci, rămâne, indiscutabil, epoca 
grănicerească dintre anii 1762-1851. Nu ne putem extinde 
prea mult, destul să precizăm că există numeroase studii şi 
cărţi, ale unor cercetători competenţi, care au analizat 
această secvenţă de istorie transilvană.

Viena imperială era convinsă că populaţia autohtonă 
românească reprezenta şi pe Valea Someşului Mare o pon
dere demografică hotărâtoare. Această populaţie trebuia 
atrasă în sfera de interese ale împărăţiei, fiindcă însemna şi 
un rezervor de întărire militară prin recrutare de ostaşi val
oroşi. Aşa că, în anul 1762, împărăteasa Maria Tereza prez
intă autorităţilor imperiale un plan de militarizare a satelor din 
ţinutul năsăudean. Deşi regimul militar impus someşenilor 
era preferabil stării de iobăgie în care ajunseseră românii sub 
presiunile saşilor bistriţeni, procesul militarizării a fost impus 
cu mari dificultăţi, ajungându-se pe alocurea ia izbucniri vio
lente şi vărsare de sânge.

în condiţiile unei legitime rezistenţe populare, noul regim 
s-a statornicit în cele din urmă, aducând, cu timpul, unele 
înnoiri favorabile pentru familiile de grăniceri.

Spiritul de revoltă, menţinut încă din perioada premilita- 
rizării, cum am mai arătat, este reţinut în documente sub den
umirea de „Tumultus 23 Pagorum Districtus Valahicii 
Bistriciensis" (Revolta celor 23 de sate din Districtul Valah al 
Bistriţei), care a durat 8 ani (1755-1762) culminând cu tragi
ca frângere cu roata a bătrânului Tănase Tudoran din 
Bichigiu, căpetenia răzvrătiţilor, pe platoul Mocirla din Salva 
(10 mai 1763). Haiducia, cunoscută încă cu mult înainte şi pe 
aceste plaiuri, se extinde acum, justificat, ca urmare firească 
a măsurilor din partea aceloraşi saşi bistriţeni care urmăreau 
iobagizarea cu orice preţ a someşenilor. Refprma religioasă 
era un motiv în plus pentru ca unii nesupuşi să ia calea 
codrului.

La scurtă vreme după înfiinţarea regimului de graniţă, 
românii din ţinut au avut parte de tot felul de angarale şi 
obligaţii: corvezi, confecţionarea îmbrăcăminţii militare pe 
cont propriu, gărzi, regim cazon, participarea la războaie etc. 
sub porunca unor ofiţeri străini de neam, limbă şi lege, dis

MAIERU ■ file &  monograf te m
_______ _———------- ----------  pretuitoh Andronespreţuitori

ai fiinţei noastre naţionale, ai tradiţiilor, credinţei şi 
obiceiurilor din străbuni 21. Cu toate acestea perioada 
grănicerească a însemnat un factor de progres şi de uşurare 
relativă a vieţii faţă de vremurile dinainte, în sensul că sătenii 
avea mai multe libertăţi decât sub administraţia bistriţeană. 
Fireşte, s-au înmulţit obligaţiile de ordin militar: apărarea 
graniţelor dinspre est ale imperiului, oprirea trecerilor fraudu
loase şi de contrabandă, menţinerea ordinii, deplasarea com
paniilor la sediul regimentului, în Năsăud.

Structura organizării militare, care avea în subordine 
comunele, primăriile, instituţiile, sfaturile de bătrâni, preoţii şi 
dascălii, era concepută în următoarea ierarhie: staţiune, cen
turie, companie, batalion, regiment şi Camera Aulică de la 
Viena. Astfel, cele 21 de sate militarizate (ajungându-se apoi 
la numărul de 44), alcătuiau în această zonă o adevărată 
„ţară de soldaţi".

întorcându-ne la primii ani ai demersurilor imperiale pen
tru militarizare, trebuie să ştim că, începând cu anul 1760 şi 
culminând cu primii ani ai noului regim, bejenăritul în 
Moldova constituia forma cea mai acută a nesupunerii şi 
revoltei. De remarcat că dintre toate satele năsăudene, 
Maierul a înregistrat cele mai multe familii care s-au bejenărit 
peste munţi, „luându-şi" lumea-n cap", cum atât de plastic 
sună o vorbă din popor.

Astfel, două documente cercetate, reiese că dintre 
măiereni au luat calea pribegiei aproape o sută de familii! De 
obicei, plecau în grupuri compacte. Aveau lor chiar ciocniri 
sângeroase cu oamenii puşi de strajă la o graniţă vremelnică. 
Fugarii prinşi erau adesea pedepsiţi cu spânzurătoarea. în 
toponimia locurilor se menţine şi azi denumirea unui aseme
nea plai de trecere; aproape de pasul Rotunda: Poiana 
Acăstauălor (Poiana Spânzurătorilor), mărturie a acelor 
crâncene vremuri de băjenie.

Ordinele de represiune venite de la guvernul de la Sibiu 
erau foarte drastice, cerând întoarcerea ou orice preţ a fugar
ilor. Cu toate acestea, cei mai mulţi dintre cei ce-şi părăseau 
vetrele străbune, reuşeau să-şi găsească un al „cuib” pentru 
tot restul vieţii. Cum se ştie, unele sate din Moldova au fost 
chiar întemeiate de bejenarii noştri. Este vorba, de pildă, de 
satul Botoşana din judeţul Suceava, s-a fondat din familiile 
Boca, Strugar, Buta, Tofan, Burcă (Bârta?), Stârciu, ş.a., ple
cate din Maieru. Alte familii s-au aşezat definitiv în satele:

[Zahareşti, Balancea, Moldoviţa, Vicovul de Jos şi 
Joraşul Botoşani. De precizat că numele de 

Andronesi, Scridonesi, Larionesi etc. reprezintă oameni care 
s-au întors în Maieru după mulţi ani, înscrişi sub noul omon
im, după procedeul uzitat în Moldova, din componentele: Ion 
al Andronesei (soţia lui Andron), Vasile al Scridonesei (soţia 
lui Scridon) etc.

într-un raport întocmit de un căpitan de plăieşi, în anul 
1762, se menţionează că într-un grup mai mare de fugari era 
şi Tofan Zbreche din Maieru care „a strigat plăieşilor să se 
îngrijească de sine şi să nu încerce a le face vreun rău, că nu 
se ştie ceasul când va pleca întreg Maierul, de care va avea 
apoi să ia seama" 3/.

Monograful Emil Boşca-Mălin, în lucrarea amintită, dă, în 
extenso, o listă cu peste 40 de familii totalizând 185 de mem
bri, toate din Maieru, conform unui raport general întocmit în 
anul 1778. Sunt menţionate numărul membrilor fiecărei 
famiiii, averea etc. Unele nume au dispărut din comună odată 
cu plecările în masă: Gherasie, Săcel, Dudean, Stârciu, 
Icanu, Iova, Urghiş, Buţă, lacoboi, Stirbu, Pintilei, Ungoci ş.a.

în muzeul local „Cuibul visurilor" păstrăm documente care 
înfăţişează multe aspecte din perioada graniţei. Printre altele, 
Statutul Grăniceresc care stipulează drepturile şi obligaţiile 
grănicerului. Grănicerii nu erau obligaţi să rămână tot timpul 
sub arme într-o garnizoană. Erau chemaţi periodic pentru 
instrucţie, exerciţii şi manevre, alcătuirea de gărzi, patrule 
între timp îşi vedeau de familii şi gospodării. Erau obligaţi să 
înveţe şi să respecte un adevărat cod de comportament, per
sistând sub unele aspecte până astăzi. Echipamentul şi-l 
confecţionau în familie, armele rămâneau la ei. în caz de 
război erau încorporaţi în marile trupe imperiale austriece 4/

(va urma)
SEVER URSA

Note bibliografice
1/ Ursa. Sever, Monografia şcolii din Maieru, lucrare in man

uscris, 1971, p.17
2/ Virgil, Şotropa, înfiinţarea graniţei militare năsăudene, in 

A.S., 1938, nr. 24, pp. 1-129. Vezi şi Emil Bălai, şi...: „Rodna -  
pagini de monografie, ed. Ando Tours, Timişoara, 1996

3/ Boşca, Emii-Mălin, Spicuiri din trecutul unui sat 
grăniceresc, Bucureşti, 1945, pp. 38-39

4 /Bichigean Vasile, Statutul grăniceresc, in A.S., 1928, nr.
8, pp. 76-92
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Educaţie

Cartea

VANITAN DORIA -  
director adjunct al şcolii, 
mereu se agită; îşi scor
moneşte gândurile, îşi 
frământă imaginaţia să 
găsească ceva nou, să-l 
lanseze, să mai cunoască 
un succes, succes care să 
placă şefilor de la inspec
torat. Ce vrei, îşi zice, în 

viaţă două lucruri importante îţi trebuie: cineva să te 
propună, altul să te susţină, Mai ştii? Poate... ajung şi 
eu mai sus. Talent de conducător am, arătoasă... sunt, 
ce mai vrei?

într-o după amiază, în ultimele zile ale trimestrului al
ll-lea, intră în şcoală Teo Proţap -  inspector şcolar, în 
control. Lui îi place să constate „pe viu" activitatea din 
şcoală: dacă nu sunt hârtii prin curte, dacă expoziţia 
şcolară are materiale interesante, chiar dacă sunt la 
doi metri înălţime. Să fie! Dacă toţi profesorii au sem
nat registrul de prezenţă, dacă spaţiul verde al şcolii 
este bine întreţinut... etc. Sunase de recreaţie. Zarvă 
mare; copiii din clasele l-lV se desfătează prin nin
soarea de avioane de hârtie în curtea de jos.

Văzându-I că se aproprie spre uşa de intrare, pen
tru profesori, (că de obicei vine pe uşa din dos, pentru 
a afla mai uşor lipsurile), Vanitan Doria se repezi să-l 
întâmpine şi să-l conducă unde crede ea, nu unde 
doreşte dumnealui să meargă.

Suplă, cu ochii negri sfredelitori, de vultur, îmbrăcată 
într-un costum bleumarin strâns pe talie, cu potop de 
vorbe îl întâmpină afectuos (fără a-i spune bună ziua):

- Vaai, domnule inspector, ce bine c-aţi venit ia noi! 
Tocmai voiam să vă invităm. Avem o expoziţie... 
grozavă! Fiţi bun şi vedeţi-o!

Forţat de insistenţă, şeful se deplasează la „Expo- 
şcolară” de şase metri pătraţi, un fel de mozaic. Şi-i 
plăcu.

îmbătat de avalanşa explicaţiilor, inspectorul ceru 
planul vacanţei de primăvară şi se informă dacă a fost 
prezentat elevilor.

- Cum să nu, domnule profesor. Vă rog să veniţi să-
I vedeţi! Şi-l trage repede de mână în cancelaria profe

sorilor, unde sub geamul de pe masa profesorilor fig
urează un plan vast în chenare frumos colorate, cu o 
puzderie de activităţi, cu responsabilităţile de rigoare.

Proţap, citi la repezeală câteva din ele.
- Ştiţi ceva? zise el apăsat. Vreau să ştiu dacă ele

vii cunosc...
- Da, domnule, toţi cunosc!
- Să mergem la... clasa a Vll-a A, de exemplu.
Şi ieşind împreună intrară la clasa a Vll-a A, într-o 

oră de educaţie cetăţenească.
- Bună ziua, copii.
- Bună ziuaaa! răspunseră elevii ridicându-se în 

picioare. Inspectorul ceru voie profesoarei care se afla 
la lecţie, să-i acorde cinci minute, încuviinţat de profe
soară, el începu:

- Ei, copii, se apropie vacanţa de primăvară. Ce 
anume v-aţi propus să faceţi voi? Aş vrea să-mi spună 
un elev. Bunăoară, tu, şi arată cu degetul spre un elev 
negricios din banca a treia.

Elevul Alexa cu ochii albaştri, mari şi melancolici; 
stingherit de întrebare răspunse încurcat:

- Nu ştiu ce voi face, cred că voi merge la bunici. 
Doamna dirigintă nu ne-a spus încă...

Adjuncta, cuprinsă de fiorii emoţiei, a fricii, de urmările 
neplăcute etc., cu o prezenţă de spirit pe care n-a încer
cat-o vreodată interveni brusc, făcând o înclinaţie de 30 
grade cu mâna orizontală spre o elevă care se poate „ori
enta” mai bine.

- Nu ştie el, domnule inspector, dar poate ştie altcine
va!

- Atunci spune tu, interveni inspectorul adresându- 
se elevei indicate,

- Păii, să vedeţi: vom face excursii, vom merge la 
spectacole de teatru, filme, jocuri, concursuri şi altele... 
vorbi eleva rapid, clar şi sigur de parcă ceea ce a spus 
ar fi învăţat ca pe o poezie.

Elevul, rămase în picioare uluit şi-l podidiră lacrimi
le, în timp ce directoarea adjunctă, mulţumită, însoţea 
pe inspectorul şcolar la ieşirea din clasă.

Profesoara reluându-şi lecţia de educaţie cetăţe
nească întreruptă, completă:

- Barem dacă ai fi fost şi tu „mai inspirat"...!
SIMION CHIŞ - Bucureşti

Iustin llieşiu: Sfinte firi vizionare
- Biografii în versuri -  (*)

Centenarul naşterii poetului şi profesorului Iustin llieşiu este salutat 
prin aducerea pe piaţa de carte a unui volum, Sfinte firi vizionare -  
Biografii în versuri, carte ce datorează lumina tiparului d-lor Sever Ursa 
(Maieru) şi Ion Buzaşi (Blaj). Prin acest act se face din nou (dacă mai 
era nevoie) dovada preocupării constante a d-lui Ursa faţă de tot ceea 
ce ţine de culturalul măierean -  şi nu numai -  de data aceasta cu atât 
mai mult cu cât poetul omagiat, prin impresionanta lui activitate (poet, 
profesor, traducător, publicist şi animator cultural) a ridicat cotele ter
menului de “măierean" cel puţin la cele de "transilvan".

Volumul înmănunchează, cronologic, un număr de cincisprezece 
biografii în versuri, toate inedite, evocări literare ce traversează liter
atura română, prin reprezentanta marilor ei piscuri, începând cu 
Mitropolitul Dosoftei şi terminând cu Panait Cerna. Popasurile cele mai 
importante se numesc I.E. Răduiescu, Vasile Alecsandri, Andrei 
Mureşanu, Mihai Eminescu, Octavian Goga etc. Titlul cărţii este de 
sorginte eminesciană, împrumutat în mod inspirat de către îngrijitorii 
volumului: “Biografii în versuri", titlul original, ar fi anunţat o temă cu 
caracter prea general.

Nu ne propunem să încercăm, aici şi acum, aprecierea valorii estet
ice a versului iui Iustin iliescu; cititorul va avea prilejul să găsească un 
astfel de excurs, de o competenţă indiscutabilă, în prefaţa cărţii. Am dori 
însă să ne aliniem ideii lansată de Sever Ursa, că: "Numai o lectură Inte
grală atentă a operei sale, (Iustin llieşiu n,n.), făcută nepărtinitor şi fără 
prejudecăţi pătimaşe, numai cu timpul, cu implacabila lui cernere -  vor 
da măsura limpede a mesajului din scrisul şi înfăptuirile sale culturale”
-  apreciere ce se găseşte şi pe coperta a IV-a volumului.

De o prolificitate uimitoare -  în total 37 de volume -  marginalizat, 
sau cel puţin nedorit, de către regimul totalitarist, măiereanul, iar mai 
apoi clujanul, şi, din 1940 până ia sfârşitul vieţii (1976), bucureşteanul 
Iustin llieşiu nu s-a bucurat, din păcate, de atenţia şi recunoştinţa care
i s-ar fi cuvenit în timpul vieţii. Această carte, pentru care d-nii Ion 
Buzaşi şi Sever Ursa merită din plin mulţumirile noastre, se vrea şi o 
deschidere într-o virtuală serie de punerea în valoare a operei inte
grale a celui care, la 18 martie 1900, vedea lumina zilei între măguri 
ilvene: Iustin llieşiu.

* Iustin llieşiu: Sfinte firi vizionare -  Biografii în versuri
Ed. Gloria, Cluj-Napoca 2000 (Ediţie şi prefaţă de Sever Ursa şi Ion 

Buzaşi)

DAMASCHIN POP-BUIA
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U ltim a lum inăN-am plâns niciodată. Am preferat sâ ard în mine, în 
tăcere şi cu ochii departe, într-un dincolo încărcat cu 
răspunsuri de moment. Am căutat să fac un pact cu dur
erea, s-o fac părtaşă fiinţei mele, să învăţ din suferinţa prim
ilor creştini. Numai că durerea e la fel ca timpul: te doboară 
lent, strcurându-se în sânge şi-n gând.

Bunica era bolnavă. Aflasem asta, dar speram (şi cre
deam chiar) că e o răbufnire a vârstei, ce macină osul. 
Aşteptarea mi-a fost spulberată când am intrat pe poarta 
copilăriei. Era, în cel mai crud sens al cuvântului, un pat al 
suferinţei. Mă simţeam ca un 
exilat din universul cald şi pro
tector al junimii. între pernele 
mari, ţărăneşti, un trup stors 
de boală; numai privirea era 
vie şi blândă, ca atunci când, 
mic fiind, mă alinta cu tan
dreţea unei mame bune.
Zâmbea şi avea tăria să 
înfrunte totul cu spiritul 
mucalit al ţăranului simplu.
Aveam o vârstă care, în ier
arhia satului, mă încadra la 
“tomnatici", aşa că prima (şi 
cred singura) întrebare pe 
care, cu greu, a murmurat-o a 
fost: “Când te însori?” N-am 
ştiut că vor fi ultimele noastre 
cuvinte, aşa că am plusat, 
dorind să-i arunc un colac de 
salvare: “Peste 5 ani!" Un timp 
s-a aşternut tăcerea. Ea deja 
destul de târziu, încât faţa 
începea să se cufunde într-un 
con de umbră. Am simţit, golul pe care i-l provocasem. 
Pentru ea, actul marital era certitudinea perpetuării, era, 
într-un fel, o palmă dată morţii care o încolţea. De mult 
aştepta să mă vadă “aşezat" la casa mea, să poate să-şi 
lepede uşurată, trupul şi se-nalţe cu sufletul la cer.

Noaptea cufundă pânâ şi gândurile în beznă. La căpătâi
ul ei, veghea fiul, să echilibreze balanţa datoriei pentru 
nopţile nedormite ale mamei. "Rămâi aici, m-a rugat tata, să 
vezi lupta dintre viaţă şi moarte”. Nu neapărat pentru aşa 
ceva am rămas. Era un fel de obligaţie morală a conştiinţei 
M-am întins în patul mirosind a fân şi-am încercat sâ dorm 
în casa aceea, ca-n toate ale ţăranului, mă simţeam mai 
aproape de natură: de cea înconjurătoare, prin miresmele 
nealterate, iar de cea interioară prin icoanele ce protejau 
lăcaşul.

Himerele au început să bântuie. Bunica nu mai avea put
erea să doarmă. Când închidea ochii o urmărea mereu un 
copil negru, prin curtea plină de gunoaie. Căuta în disper
are un cal alb să fugă de acolo şi să ducă toate mizeriile ce-
o sufocau. Am văzut asta ca pe un semn. Moartea îi cerea 
trupul întinat, prin condiţia umană, de păcate. Sufletul însă, 
acel înaripat cal alb din basmele copilăriei, care ne poate 
duce pe celălalt tărâm, era menit s-o salveze.

Simţea fobia întunericului, aşa că un bec şters rămăsese 
aprins la marginea patului. Deodată, târziu în noapte, am 
fost trezit de un glas monoton, ca un zumzet de albină. Am 
devenit atent. Prindeam doar frânturi, ecouri stinse: “ajută- 
mă’’, “Doamne", “Mărie fecioară", “iartă-mă, Dumnezeul 
meu", “trup păcătos”, “primeşte-mă în împărăţia ta", “dă-mi 
Doamne sănătate, dacă mai am", “alungă de la mine boala 
grea", “curăţă"... Şi-aşa, vreme de mai bine de trei ceasuri, 
a tors într-una rugăciuni,pricesne, psalmi şi cântece reli
gioase de laudă. M-am simţit ca-ntr-o capelă imensă (în 
basme bordeiul devine palat, nu?!), iar palida lumină 
devenise parcă steaua vestitoare, călăuzitoare. Am înţeles 
că sufletul avea nevoie de odihnă în al loc decât în trup. Se 
voia departe, înapoi la matcă, şi pentru asta avea nevoie de 
lumină. De ultima lumină...

A doua zi datoria de om, obligat prin păcatul originar să- 
şi asigure supravieţuirea trupului, m-a trimis departe de 
casa sufletului meu. Fiecare îşi poartă, în spinarea inimii, un

loc al obârşiei. Ne-a fost dată libertatea de-a ne alege căile 
vieţii, spre a ne împodobi crucea cu trandafirii dragostei, 
hrana fiinţei noastre divine. Drumul mi-a fost presărat cu 
străfulgerări din trecut. Tot iubirea e cea care ne dă dreptul 
la amintiri. Nu puteam să ocolesc jocurile nevinovate ale 
prunciei, mirosul păcintelor proaspete, mustrările refuzului 

odihnei de după-masa, întâlnirile familiale la 
sărbătorile sacre de Crăciun şi Paşte şi câte 
altele... Se zbătea sub tâmplă gândurile gata 
să apuce timpul de piept şi să-i strige: “Eşti 
nedrept!”

Ultimul dar primit de la bunica a fost o 
pereche de pantofi, jumătate din pensia ei. 
Atunci n-am apreciat gestul la necesara lui 
valoare. Acum însă vedeam toiul ca pe un 
semn: darul a însemnat pregătirea de drum, 
de un drum lung şi negru. Stresul citadin 
cotidian i-am adăugat acum un altul: ţârâitul 
telefonuui ce avea să anunţe o veste tristă. O 
săptămână am tresărit ia fiecare sunet de 
apel. Şi-ntr-o zi, inevitabilul s-a produs...

Era o dimineaţă de sfârşit de iarnă, cu un 
soare timid, ieşit să-şi dezmorţească razele, 
după atâta zăpadă bogată. Poate la tinereţe 
îţi vine mai uşor să vorbeşti despre moarte, 
pe care, în efervescenţa vârstei, eşti gata s-o 
înfrunţi. O priveşti oarecum detaşat, luându-ţi 
aliat timpul.

Atmosfera, în jurul tăcerii şi-a golului, era 
sumbră. Şi, ca orice prezenţă inedită, toţi cei 
apropiaţi au început să piângă şi să-i aducă 

în discuţie memoria. Se vorbea despre ultimele clipe de 
viaţă, despre acele surde bătălii cu boala. Era chiar şi un 
caiet cu însemnările ultimelor cuvinte, frânturi de mulţumiri, 
rămas bun şi binecuvântat pentru toţi cei apropiaţi. Un a mi- 
a rămas încă trează, ca un clopot de alarmă, ca un strigăt 
pentru viaţă: “Doamne, greu e să trăieşti, dar mult mai greu 
este să mori". Vorbele acestea îmi răsună încă în gând şi- 
mi amintesc de lupta lui iacob cu îngerul. E glasul unui 
muribund, aflat la graniţa dintre hotare, ca un lanus cu două 
feţe, una întoarsă spre trecut, cealaltă, luminoasă, spre 
viitor. E o părere de rău după experienţa acumulată, după 
zâmbeete, după copii, după nepoţi...

A murit noaptea, ca-ntr-un fel de somn eliberator. Fiul, 
care a vegheat-o ne-ncetat săptămâni, a coborât în curte, la 
fântână. A fost clipa în care poarta s-a deschis şi sufletul şi- 
a luat zbirul... Fiica, alături şi ea în ceasul fatal, a concis: 
“N-a putut muri de mila ta!” Stelele apuseseră şi noaptea 
devenea neagră. Numai o lumină a rămas, toată noaptea, 
nestinsă. Ultima lumină a unui om bun care, de atunci, de 
după perdeaua de nori, are grijă de noi.

Ajungi în viaţă ia clipe în care mintea devine un vulcan 
de zbateri nedesluşite, o nelinişte neorânduită. Te uiţi şi 
parcă nu vezi; asculţi atent şi parcă eşti surd... Un trunchi 
de copac cioplit aştepta trupul gol... Flori şi coroane la săr
bătoare înălţării sufletului... O mare de oameni, veniţi să 
amintească faptele bune, să mulţumească la despăţire, să 
reflecte o clipă asupra vieţii şi morţii.

Trei preoţi, îmbrăcaţi în veşmintele lor îndoliate, au 
săvârşit slujba la despărţirea spiritului de carnea menită 
putreziciunii. în jurul sicriului eram noi, ai ei: soţ, copii, 
nepoţi. La căpătâi bunicul, cu mâna tremurândă, cu ochiul 
lăcrimând, privea chipul încremenit, cu un zâmbet rece. Se 
citea în gesturile lui o dezbinare... Pentru mine a fost o 
lecţie sacră, de iubire: “Preţuieşte, ajută şi iubeşte-ţi 
aproapele când încă Viaţa îi mai lasă lângă tine. Nu se ştie 
dacă moartea vă va mai da întâlnire!" Mâng'ia, din când în 
când, fruntea rece şi ofta dureros...

Apoi fiecare preot a vorbit despre faptele bune ale omu
lui şi despre durerea despărţirii de viaţă. N-o să uit pilda 
unuia dintre cuvintele funebre: un om, care n-a făcut rău

nimănui, murind, a ajuns în faţa porţii 
raiului şi mare i-a fost mirarea s-o 
găseaspă închisă. Atunci l-a întrebat pe 
Sf. Petru: “Sfinte, de ce ? Doar am 

mâinile curate!" “Da, i-a răspuns Sf. Petru, sunt într-adevăr 
curate, dar sunt goale!!!” Umpieţi-vă mâinile de lucruri plă
cute în faţa lui Dumnezeu, strângeţi comori pentru cer, nu 
pentru pământ, suna ecoul, pilduitor. Pentru că bogăţia 
pământeană dumnezeiască, cum o altă învăţătură bis
ericească avea să mă pună pe gânduri. Un preot voia să 
arate copiilor, ce periculoasă poate fi, pentru suflet, 
înavuţirea. Drept urmare a luat o bucată de sticlă şi a dat-o 
unuia dintre copii: “Uită-te la prietenii tăi! Ce vezi?” “îi văd 
pe ei, cum se bucură". Apoi a aşternut pe sticlă un strat sub
ţire de argint. Privind din nou, copilul spuse: “Acum mă văd 
numai pe mine". Oamenii noştri trebuie să ne fie oglinda 
sufletului...

Vorbele bune au darul de a încălzi sufletul, îngheţat în 
clipele grele. Spre groapă s-a mers încet, răgaz de-a regân- 
di totul. Sicriul se lăsa jos, alaiul se oprea, iar preoţii cuvân
tau. Numai bunicul îngenunchea în rugăciune pentru sufle
tul geamăn. Tot drumul am mers cu faţa în pământ, căutând 
să înţeleg misterul. N-am reuşit, cum n-o va face nimeni, 
dar ne rămâne încrederea şi iubirea, stâlpi ai biruinţei în 
credinţă.

între popasuri, bocitoarele mi-au smuls lacrimi de suflet:

“Nici o moarte nu-i uşoară 
Ca moartea de primăvară 
C-atunci codrul înverzeşte 
Inima se domoleşte”

Titiană bun-ai fost 
Făceai rugi şi ţineai post 
Harnică ca o albină

“Anchidime, uite-n prag 
Nu mai îi ceT-ţi era drag 
Titiana nu mai îi 
Că tu-i stai la căpătâi"

“Eu vă cer ia toţi iertare 
Azi, la marea depărtare 
Vă iubiţi voi, ce-aţi rămas 
Până-n cel din urmă ceas"

“Copilaşii mei iubiţi 
Să trăiţi toţi, fericiţi,
V-am purtat la sânu meu 
Cu credinţă-n Dumnezeu”

“Nepoţeii mei frumoşi 
Creşteţi mari şi sănătoşi 
C-aţi fost nişte floricele 
în grădina casei mele"

Parc-auzeam, dintr-un loc nevăzut, cum sufletul mă 
strigă şi-mi spune despre minunea eliberării. Ştiam că pen
tru dânsa e acum mai uşor, dar n-am putut să nu scap o 
lacrimă. A fost prima lacrimă sărată pe care trupul mi-o 
dăruia ca răsplată durerii... Câte-o vor urma?

Sufletul bunicii se întorcea acasă. Apoi s-a aşternut 
liniştea.

Urma să urc într-o maşină şi să plec; Dumnezeu ştia 
pentru câtă vreme. Lucrurile lumeşti suntprea riguros orga
nizate ca să-ţi mai permiţi să ieşi din tipare. L-am văzut pe 
bunicul ieşind de la masa de adio. L-am îmbrăţişat. Mi-a 
luat capul în mâinile lui aspre, m-a sărutat pe creştet de trei 
ori, apoi m-a strâns puternic la piept. L-am întebat unde 
merge. “Să-i spun noapte bună la bună-ta!" Se lăsa înser
area. în oglinda retrovizoare, depărtându-mă, l-am văzut pe 
bunicul grăbindu-se. Nu voia să întârzie. Sufletele îşi 
dădeau întâlnire.

DINU VIRGIL URECHE

Un matematician şi scriitor român în exil
Profesorul Florentin Smarandache, de la Universitatea New Mexico din SUA, a 

împlinit 45 de ani în decembrie 1999!
A publicat 38 de cărţi în matematică (teoria numerelor, geometrie neeuclideană, log

ică), filozofie şi literatură (poeme, proză scurtă, roman, teatru, eseuri, traduceri) în 
română, franceză şi engleză.

în matematică există câteva noţiuni numite Funcţii, Secvenţe, Constante şi 
Paradoxuri Smarandache incluse în enciclopedii americane. A generalizat logicile fuzzy, 
intuitiva, paraconsistenta, mult-valenta, dialetheristă la <logica neutrosofică> (numită 
„logica Smarandache” în Dictionary of Computing, de Denis Howe, Anglia), şi în mod 
similar a generalizat mulţimea fuzzy la < mulţime neutrosofică>.

De asemenea, a propus generalizarea probabilităţii clasice, precum şi a probabilităţii 
imprecise, la <probabilitate neutrosofică>, definind-o ca un vector tridimensional ale 
cărui componente sunt mulţimi reale.

în filozofie a introdus <neutrosofia>, o generalizare a dialecticii lui Hegel, care stă la 
baza cercetărilor sale în matematică, precum <logica neutrosofică>, <probabititate neu- 
trosofică>, <statistică neutrosofică>.

în literatură a întemeiat curentul de avangardă numit paradoxims prin anii 1980, care 
are mulţi adepţi prin lume. Este bazat pe folosirea excesivă în artă şi litere a procedeelor 
antagonice, antinomice, contradictorii, oximoronice, paradoxale -  făcând o interesantă 
legătură între matematică, filozofie şi literatură. A introdus poemele cu formă fixă: «dis
tihul paradoxist>, <distihul tautologic> şi <distihul dual>, inspirate din logica matematică.

Experimentele literare a realizat şi-n piesele de teatru „Patria de Animale”, unde nu 
există nici un dialog, iar în „O lume întoarsă pe Dos” uzează de permutarea scenelor.

A colaborat la peste 50 de reviste ştiinţifice şi circa 100 de reviste literare de pe 
mapamond.

M.I.VLAD
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CANDIDAŢII LA PRIMĂRIA MAIERU
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Nr. Numele şi Apart. Profesie Ocupaţie Nr. Numele şi Apart, Profesie Ocupaţie
crt. prenumele politică ’ crt. prenumele politică

1. URECHE IOAN APR frigotehn.muncitor 7. HANGEA DAN PNL sing. sing.
2. NEGRUŞER VIRGIL PSDR sing. sing. 8. FLĂMÂND ALEXANDRU PNR tehn. pensionar
3. ANDRONESI IOAN ECOLOG. sing. sing. 9. SIDOR DOREL PRM tehn. pădurar
4. DUMITRU VALER
5. CĂRBUNE IOAN

PNTCD
PD

inginer
sort.

inginer
primar 10. BALOTĂ VALER PUNR sing. ag.fisc.

6. ANDRONESI ALEXANDRU PDSR mg. ing. 11. AVRAM VIOREL INDEP. tehn. şomer

CANDIDAŢII LA CONSILIUL LOCAL MAIERU
Nr. Numele şi prenumele 
crt.

Profesie Ocupaţie Nr. Numele şi prenumele 
crt.

Profesie Ocupaţie

ALIANŢA PENTRU ROMÂNIA ALIANŢA ELECTORALĂ ECOLOGIŞTII
1. URECHE IOAN muncitor frigotehnist 1. ANDRONESI S. IOAN viceprimar sing.minier
2. ISTRATE BENIAMIN ing.agronom ing. agronom 2. NEGRUŞER C.IOAN intr.partic. silvicultor
3. CANDALE NICOLAE învăţător învăţător 3. TRIPA I.IOAN profesor profesor
4. ANDRONESI SIMION profesor profesor 4. URECHE SORIN pădurar silvicultor
5. CIMUCA LIVIU patron mecanic 5. MĂGUREAN A. LIVIU paznic frigotehnist
6. HĂDĂRĂU DAN maistru maistru 6. DOMIDE V.VASILE mecanic mecanic
7. SCRIDONESI CONSTANTIN asist.vet. asist.vet. 7. BÎRTA S.AUGUSTIN pensionar artificier
8. COBZALĂU AUREL gardian muncitor 8. BARNA G.CIFOR agricultor agricultor
9. HOZA ILIE învăţător învăţător 9. BOLFĂ PAVEL tâmplar tâmplar
10. ANDRESI EMIL mecanic mecanic 10. CÂRCEIE N.ALEXANDRU intr.partic. strungar
11. SIDOR ALEXANDRU pădurar pădurar 11. STRÎMBU C.TOADER muncitor silvicultor
12. HOZA LAZĂR muncitor electrician 12. SZEKELY I. IOAN paznic şofer
13. SIDOR CLEMENT dulgher dulgher 13. HODOROGA DOREL tâmplar tâmplar
14. REBRIŞOREAN CIFOR brutar brutar 14. CAPĂTĂ SILVESTRU pensionar strungar
15. SIDOR ALEXANDRU pensionar frigotehnist 15. BOLFĂ P.PAVEL tâmplar tâmplar
16. ANDRONESI LAZĂR pensionar inginer 16. BUIA A.ALEXANDRU student student
17. BARNA AUREL muncitor muncitor 17. BERENDE FILIMON croitor croitor
18. HĂDĂRĂU PETRU pensionar cond.auto 18. BORS ALEXANDRU muncitor pensionar
19. SCRIDONESI EMIL macaragiu electrician
20. CANDALE MIHAI electrician electrician CONVENŢIA DEMOCRATA ROMANA

1. DUMITRU VALER inginer inginer
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMÂN 2. BONTAŞ VALER profesor profesor
1. NEGRUŞERI VIRGIL şef schimb sing. 3. PÂRLEA DOREL patron brutar
2. REBRIŞOREAN DUMITRU muncitor muncitor 4. SIDOR IOAN profesor profesor
3. BIRTA VIOREL muncitor muncitor 5. URECHE DAMASCHIN ing.silvic inginer
4. VĂRĂREAN ADRIAN muncitor patron 6. CROITOR DAN curelar curelar
5. VRANĂU CRISTIAN şofer şofer 7. SÂDOR ELENA dir. econ. economist
6. NEGRUŞER DORINA laborant laborant 8. HĂDĂRĂU VASILE ing. silvic inginer
7. CĂRBUNE IOAN şofer şofer 9. BERENDE LAZĂR tâmplar silvicultor
8. NECHITI GHEORGHE normator şomer 10. URECHE MIHAI tehn.medical tehn.medical
9. CREŢU ALEXANDRU patron muncitor 11. HOZA AUGUSTINA asist.medical asist, medical
10. LEONTE AUREL şomer bucătar 12. BOLFĂ DAMASCHIN mecanic mecanic
11. MUREŞAN IACOB as. veter. as. veter. 13. MOTOFELEA VALER cojocar cojocar
12. BARNA PETRU pădurar pădurar 14. HOZA GABRIEL tâmplar veterinar
13. CHISĂLIŢĂ GAVRILĂ mecanic mecanic 15. BOŞCA DUMITRU poştaş poştaş
14. REBRIŞOREAN LUCREŢIA ag.asig. ag.asig. 16. BARNA IOAN agricultor agricultor
15. NEGRUŞERI LUCREŢIA’ contabil contabil 17. HOZA CĂLIN-SIMION silvicultor silvicultor
16. BIRTA MARIA vânzător vânzător
17. VĂRĂREAN DORINA administr. administr. PARTIDUL DEMOCRAT
18. VRANĂU MĂRIUŢA muncitor muncitor 1. CĂRBUNE IOAN primar sort. ind.lemn
19. TERSANCHI FELICIA casnică casnică 2. HĂDĂRĂU AUGUSTIN inginer inginer
20. NEGRUŞERI FILIP muncitor muncitor 3. BERENDE TOADER profesor inginer

4. BOŞCA CONSTANTIN med. veter. med. veter.
(continuare în pag. 6)
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Nr. Numele şi prenumele 
crt.

Profesie Ocupaţie

5. RATIU VASILEj şef serviciu merceolog
6. SÎNGEORZAN VASILE muncitor muncitor
7. CROITOR LUTU» întrepr. part. întrepr. part.
8. BUMBU VASILE muncitor muncitor
9. URECHE ANCHIDIM şofer şofer
10. LORINŢIU PETRU muncitor muncitor
11. CĂRBUNE VASILE asist.med. asist.med.
12. BERENDE CĂTĂLIN tehn.veter. tehn.veter.
13. CROITOR VASILE inginer inginer
14. PÎRLEA SOLOVĂSTRU agricultor agricultor
15. MUREŞAN DORUŢ muncitor muncitor
16. MOISIL LAZĂR gestionar gestionar
17. BORŞ IOAN agricultor agricultor

PARTIDUL DEMOCRAŢIEI SOCIALE DIN ROMÂNIA
% ROMAN MIHAI profesor profesor
2. RATIU IOANi profesor profesor
3. CREŢIU VASILEi pensionar şef tură CFR
4. FLĂMÂND LAZĂR pensionar tehn.silvic
5. HĂDĂRĂU EUSEBIU patron gestionar
6. NEGRUŞIER ALEXANDRU eletrician electrician
7. BERENDEA CONSTANTIN învăţător învăţător
8. CROITOR MIRCEA profesor subinginer
9. ANDRONESI ALEXANDRU şef foraj inginer
10. SIDOR GHEORGHE electromec. electromec.
11. CÎRCEIE ALEXANDRU pensionar gestionar
12. COBZASIU ADRIAN gestionar electrotehn.
13. POP DOREL pensionar poliţist
14. SIDOR AUREL curelar curelar
15. OLAR AUREL jonctor eietromec.
16. DEAC IOAN agricultor agricultor

PARTIDUL NATIONAL ROMÂN
1. FLĂMÂND ALEXANDRU pensionar tehn.veter.
2. VERTIC ALEXANDRU şomer tractorist mec.
3. SÎNGEORZAN MARCU pensionar ofiţer MANi
4. BOŞCA AUREL pensionar
5. MORAVETZ ALEXANDRU pensionar pensionar
6. SÎNGEORZAN VALENTIN pensionar
7. CĂRBUNE IOAN pensionar
8. STRUGAR DUMITRU constr.bobin. constr.bobin.
9. BERENDE VALER pensionar agricultor
10. MIHĂILĂ VICTOR agricultor agricultor
11. POP IOANA agricultor agricultor
12. POP PETRU agricultor agricultor
13. ILIEŞ NICULAE agricultor agricultor
14. MOTOFELEA VASILE agricultor agricultor
15. CĂRBUNE MIHĂILĂ pensionar agricultor

PARTIDUL ROMANIA MARE
1. SIDOR DOREL VASILE tehn.silvic tehn.silvic
2. MÂNU FLORENTIN medic medic
3. BORA IERONIM jurist jurist
4. BERENDE AUREL pensionar electromec.
5. URECHE CORNELIA agricultor agricultor
6. IGNAT SILVIU mecanic mecanic
7. TĂMAŞ GHEORGHE instalator instalator
8. DUMITRU LAZOR cond.auto cond.auto
9. CROITOR LUCREŢIA laborant laborant
10. VRANĂU GRIGORE pensionar cond.auto
11. SÂNGEORZAN BONIFAPT agricultor agricultor
12. SÂNGEORZAN IERONIM pensionar ferar

Nr. Numele şi prenumele 
crt. *

Profesie Ocupaţie

13. HĂDĂRĂU A.AUGUSTIN instalator instalator
14. VERTIC IOAN mecanic mecanic
15. FLĂMÂND DAMASCHIN agricultor sticlar
16. LORINŢIU IULIANA» agricultoare agricultoare

PARTIDUL UNITĂTII NAŢIONALE ROMÂNE
1. BALOTĂ VALER ref.fiscal subinginer
2. RAŢIU CIRILĂ profesor profesor
3. MÂŢI DOREL profesor profesor
4. BOŞCA MAXIM maistru maistru
5. CĂRBUNE MALICA educatoare educatoare
6. BAZGA MIHAI casier silvicultor
7. BONTAŞ LAZOR maistru maistru
8. TĂMAŞ IOAN şofer şofer prof.
9. NEGRUŞER ALEXANDRU întrepr.part. lăcătuş
10. RUS TRAIAN revizor CFR CFR-ist
11. REBRIŞOREAN ONIŞOR impiegat mişc. CFR-ist
12. BERENDE DĂNUTi operator cablu electrician

ALIANŢA NAŢIONALĂ CREŞTIN DEMOCRATĂ
1. AVRAM GR. VIOREL G.star el.ech.digit.
2. BORŞ VASILE bis. cântăret bis.•
3. SIDOR VICTOR bis. cântăret bis.i
4. BERENDE VASILE bis. cântăreţ bis.

PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII
1. FRUNZĂ LEONIDA pensionar subinginer
2. ZĂGREAN OCTAVIAN inginer inginer
3. PURLEA MARIN brutar brutar

PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
1. HANGEA ANTON IU DAN şef adjunct sing.
2. CANDALE IOAN gestionar gestionar
3. URECHE AUGUSTIN tehnician tehnician
4. MOTOFELEA FILON electrician electrician
5. TIRON LUCREŢIA* întrepr.part. întrepr.part.
6. HODOROGA VASILE şef CTC inginer
7. NICULAI EMIL electrician electrician
8. NAŞCU VIOREL întrepr.part. întrepr.part.
9. BOLFĂ ELENA asist.med. asist.med.
10. HANGEA VASILE maistru sanit. maistru sanit.
11. BORŞ LAZĂR pensionar munc. forest.
12. BOŞCA VILUŢ muncitor muncitor
13. PERTENE VICTOR silvicultor silvicultor
14. HODOROGA LAZĂR maistru tâmpi. maistru tâmpi
15. DUMITRU VIOREL maistru maistru
16. DASCĂL RADU mecanic mecanic

CONSILIERI INDEPENDENŢI
1. HANGEA PETRU tehn. pensionar
2. URECHE VASILE patron patron
3. AVRAM VIOREL tehn. şomer
4. BERINDE T.LOGIN medic vet. medic vet.
5. VARVARI ALEXANDRU ag. fisc. ag. fisc.
6. BIRTA IOAN pădurar pădurar
7. HOZA DORU muncitor muncitor
8. VARVARI IACOB pădurar pădurar
9. CIMUCA CIFOR VASILE muncitor muncitor
10. HĂDĂRĂU DORUŢ tehn. maist.şc.
11. CROITOR IOAN agric. pensionar
12. BAZGA VASILE zugrav zugrav
13. DOMIDE TOADER inginer patron
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In memoriam

GRIGORE MOISIL (1906- 1973) (2)
scripţia din 1823 poartă numele de Tănase (vezi protopopul Tănase 1733). în acelaşi 
document şi în (7) Emmanuel Moisil se semna făt contabil. Acel popă Cosma care lucra 
ca învăţător între anii 1766-1769 ar putea foarte bine fi o rudă comună pentru 
Emmanuel Moisil din Maieru şi Vasile Moisil din Şanţ.

De fapt cercetările noastre au condus la următoarea ramură a Moisililor din comuna 
Maieru neconsemnată nicăieri datorită necercetării documentelor aflate în arhiva paro
hiei din Maieru (vezi schiţa genealogiei familiei Moisil din comuna Maieru). Ceea ce 
ne-a rămas în arhiva parohiei din Maieru se datorează preoţilor Toader Bob care era 
până la 1816 notăraş al soborului vicaresc din Valea Rodnei şi preotului lacob Şotrope 
care a fost numit de către vicarul Ion Marian notar al fondurilor vicariate după moartea 
preotului Bob. El a fost singurul care în anii de grea cumpănă, 1848-1849, a păstrat doc
umentele vechi de o nepretuită valoare pentru tinut, ascunzându-le de furia ungurilor 
(11).

Invităm pe cei care doresc să facă lumină în stabilirea originii familiei Moisil sâ 
cerceteze documentele păstrate în arhiva parohiei Maieru, să le arătăm locurile unde 
trăiesc şi azi urmaşi ai Moisililor.

TITUS CĂRBUNE
N.B. Prezentul articol face parte din lucrarea „Utilizarea teoriei grafurilor în studiul arborelui 

genealogic al familiei „Moisil”
în sprijinul acestei lucrări există fotocopii după „Conscripţia militară a corn.Maieru - 1823

Am făcut această scurtă incursiune în istoria comunei Maieru în ideea susţinerii 
ipotezei că familia Moisililor îşi are locurile de baştină pe meleagurile comunei Maieru 
de unde o ramură a acestora s-a stabilit în comuna Şanţ la 14 km distanţă spre N-E de 
Maieru. Monograful Ilie Ţabrea în lucrarea (3) susţine că cea mai verosimilă explicaţie 
privind genealogia familiei Moisil ar fi următoarea: „un ţăran pe nume Moise -  prenume 
destul de frecvent la românii transilvăneni -  ar fi avut urmaşi cărora locuitorii i-au spus 
Moisila sau „Moisîlă”... un vlăstar al acestuia fiind şi acel Doroftei Moisille pe care îl 
găsim în 1758 în comuna Maieru într-un extras eliberat la 15 mai pe baza unui proces 
verbal încheiat de tribunalul Bistriţa cu privire la o judecată din numita comună. (3)
Acelaşi autor afirmă însă: .... ulterior în com. Maieru nu s-au mai aflat locuitori cu
numele Moisil”. Nu se ştie când şi de ce au dispărut de acolo, dar se ştie că o grădină 
din acea comună a fost stăpânită până în anul 1868 de descendenţii familiei Moisil din 
com. Şanţ. Aceasta rezultă dintr-o scrisoare (18 mai 1868) a lui losif Gheorghiţă, fost 
director al şcolii din Sângeorz în care se arată că Grigore Moisil (bunicul academician
ului de mai târziu) poseda la acea dată în comuna Maieru o grădină pe care un oare
care „Bitia” (probabil Biţa) voia să o cumpere cu preţul de 100 de florini austrieci (3)!

în legătură cu ultimele afirmaţii avefcjde făcut câteva obiecţii. Nu numai că în Maieru 
n-a rămas nici o familie cu numele Moisil aşa cum afirma autorul citat, ci dimpotrivă, doc
umentele pe care le vom înfăţişa dovedesc continuitatea absolută şi chiar sporirea 
demografică a acestei familii pe raza comunei Maieru. în „Conscripţia militară” a 
Maierului din 1823 la poziţia 24 este trecută familia Emanuel Moisil cu soţia Palagia şi 
copiii: Thanasa, Avacum şi Vichente. Emanoil Moisil se naşte în 1780 şi are 2 soţii. Cu 
prima soţie are pe Thănase (născut în 1800) pe Avacum (n.în 1802) şi pe Vichente în 
1798, în 1816 se se recăsătoreşte cu Palagia Barna cu care are un copil, Vicente Moisil, 
născut în 1816. Acest Vicente Moisil a fost înmormântat în hotarul comunei Şanţ unde 
avea moşie, piatra de mormânt fiind găsită de către losif Moisil care locuieşte actual
mente în acest sat. în (5) găsim un Ion al lui Tnase născut în 1826, care moare imediat 
după naştere, în 1830 se naşte Miron Moisil, care are de asemenea 2 soţii. Cu prima 
soţie conform documentelor (8) are ca urmaşi pe Ioan (1865-1895), pe Paramont (1869- 
1881), pe Silvestru (1877-1881) şi fiica Ana (1879-1881). Cu a doua soţie are ca urmaşi 
pe fiica Ioana (n. în 1882), fiica Ileana în 1884 şi Luciana în 1887. Miron Moisil moare 
în 1889; după moartea acestuia a doua lui soţie fiind încă tânără (n.în 1852) are 2 fiice 
nelegitime: Palagea născută în 1894 şi Floarea născută în 1898 care vor purta numele 
de Moisil. Palagea înainte de căsătorie, în 1916 a avut un copil nelegitim cu viitorul ei 
soţ, dar copilul va purta numele mamei înainte de căsătorie! Lazăr Moisil, fiul Palagiei 
se naşte în 1916 având ca urmaşi pe Moisil Lazăr născut în 1946, Moisil Vasile n. în 
1951 şi Moisil Paraschiva n. în 1961. Floarea Moisil înainte de căsătorie în 1924 a avut 
un copil nelegiuit cu viitorul său soţ, care şi acesta însă va purta numele mamei dinainte 
de căsătorie. Ioan Moisil, fiul Floarei se căsătoreşte cu Ioana Bors, care a născut 14 
copii din care trăiesc 11 după cum urmează: Vaier n. 1945, Lenuţa n. 1948, Dumitru n. 
1951, Lazăr n. 1954, Ioan n. 1957, Floarea n. 1959, Oniţa n. 1961, Viorel n. 1960, doi 
gemeni Maria şi Onişor născuţi în 1965 şi Aurel în 1969. Ioana Moisil este una dintre 
cele peste 400 de mame eroine din comuna Maieru. Vaier Moisil căsătorit cu Rus Silvia 
are până în prezent 5 copii: Viorel, Ion, Vaier, Silvia, Maria. De asemenea şi Dumitru, 
Lazăr şi Ion Moisil şi-au întemeiat familii având câte un urmaş.

Deci afirmaţiile lui Ţabrea că după 1800 familia Moisil nu mai apare '̂n localitatea 
Maieru este falsă şi neîntemeiată. în legătură cu afirmaţia aceluiaşi Ţabrea că ipoteza 
lui Pompiliu Grapini (15) că familia Moisil era originară din comuna Moisei din 
Maramureş este falsă pentru simplul motiv că şănţanul nu face nici o aluzie la descen
denţa lui din familiiel Moys sau Mois din Maramureş (16) şi pe aceasta o pune la 
îndoială. înclinăm să credem că strămoşii lui Vasile Moisil (1) născut ia Maieru în 1761 
au fost preoţi veniţi din Maramureş de la străvechea mănăstire din Moisei.

La aceeaşi ipoteză ne duce şi explicaţia onomastică din (17). „Moise” în etimologia 
ebraică înseamnă „scos din ape” conform legendei biblice; prin etimologia populară: 
„mo" = apă şi „useh” = a salva. în greacă este redat prin formele: Moses, Mosei, Moisi, 
iar în ucrainiană: Moisei... deci chiar numele satului este numele lui Moise în varianta 
ucrainiană, ceea ce este foarte interesant. Variantele greceşti apar în forma cultă ca: 
Moisi, Moiseiu, Moişă, Moisa, Moisiu chiar Moisil, în franceză, Moise, în germană 
Moses, ca şi în italiană, în maghiară Mozes, în rusă Moisei.

în Maieru există multe nume de persoane, mai ales masculine, puse sub influenţa 
numelor biblice. S-ar putea ca familia de români Moisil să fi venit aici deodată cu alte 
familii din Maramureş (Mureşan, Tiniş) cam pe la începutul sec. al XVIII-lea de la biser
ica veche din Moisei, ei servind în Maieru ca preoţi. Există şi acum tradiţia onomastică 
a unor nume biblice-ebraice: Avram, care a devenit chiar nume de familie, Lazăr (Lazor), 
Ezechil, Emanuel, Solomon etc. Există chiar nume de botez „Moise" (Motofelea Moise, 
Cimuca Moise).

Reluând ideea etimologiei popualre s-ar putea admite ipoteza următoare a analogiei 
onomastice:

Samuel... românescu Samoilă,
Emanuel... Manoil/Mănăilă 
Gabriel... Gavrilă
... din ebraică/idis Moisala derivând din românescu „Moisila” sau „Moisîlă’’, iar prin 

eliziunea lui „a” final cu ocazia înregistrării numelui în conscripţiile austriece, acesta 
devenind „Moisil".

Pentru a ne susţine ipoteza vom da câteva date legate de preoţii care au servit la bis
erica din Maieru începând cu 1773. într-o conscripţie din 1733 (Anuarul Institutului de 
Istorie Naţională din Cluj) se spune că în Maieru erau 5 preoţi printre care şi protopop
ul Tănase care-şi aduna micul soboraş şi protestează către sfatul din Bistriţa că „sătenii 
ne despart de fiii noştri" (3). Ceilalţi 4 preoţi se numeau: Gavrilă, lacob, Ioan şi Grigore. 
Statistica din 1750 (11) aminteşte în Maieru 9 preoţi (în perioada 1760-62) Maieru se 
afla imediat după Rodna cu 8 preoţi şi 420 de familii) După 1876 în Maieru rămâne doar 
popa Alexa (14). în 1762 e naş la fiul popii Grigoraş din Poiana, popa Cosma din 
Marmaţia (serveşte de când?!) până în 1766 când e numit învăţător la Şcoala Trivială 
din Maieru (11)... Ştim că de regulă preoţii se numeau din familii de preoţi, iar ajutoarele 
preoţilor (dieci, contabili etc.) se recrutau dintre feciorii preoţilor şi ca şi azi într-o bună 
tradiţie onomastică urmaşii lor purtau numele strămoşilor sau al părinţilor.

Ceea ce este interesant este faptul că un fiu al lui Emmanuel Moisil, găsit în con-

Bibliografie:
(16) I. Puşcariu, „Date istorice privitoare la familiile nobile române, voi. I, sibiu, 1985;
(17) Cristian lonescu, „Mica enciclopedie onomastică", ed. Enciclopedică română, Bucureşti, 

1975;
(18) E. Hurmuzachi, „Documente, voi. 15, Bucureşti, 1911.

SCHIŢA GENEALOGIEI FAMILIEI MOISIL DIN COMUNA MAIERU JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD 

Popa TĂNASE
(în d o c ila  1733)

DOROFTEI MOIS1LE 
(în doc. la 1759}

I soţie

F.MMANUEL MOISIL---------VASILE MOISIL I
17 ţ0 \  1826 născut în Maieru 1761

f  a II soţie PALAGIA

TĂNASE MOISIL 
^3800-

AVACOM MOISIL 
1802-1870

id t î  Io J n  DUMITRU _____MIRON
1826- 183^-95 1839- 1830-89

M A ilA  ILIE ANDREI
cu I sotic < cu a Il-a soţie

VICENTE MOISIL 
1817-1873 

fără urmaşi

VASILE MOISIL II 
1790-1850.

GRIGORAŞ MOISIL 
1785-

PALAGIA_> MOISIL LAZAR

*1894~ 1916 ţ
/L A Z ^R  VADELE PARASC&I

PARAMON SILVESTRU 
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ANA
1879-81

IOANA
1882-

se mai nasc după 
t  moartea lui MIRON

1949^ 1951 
VIORICA
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1887-1980

i ţ i i  LEîilfŢVALER LENUŢA DUMITRU LAZ, 
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FLOARE 
1898- ^  

-M OISIL IOAN 
1924

FLOAREA VK^REL ON lţ'A  MARIA şt ONIŞOR AUItEL 
1957 1959 1960 1961 1965 1967
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_____i - -  .....
VASILE MOISIL ii GRIGORAŞ MOISIL

I---------------------“  T
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Centenar IUSTIN ILIEŞIU <2 >

(1900-2000)
După al doilea război mon

dial şi chiar în ultimele decenii 
s-a scris puţin şi cu timiditate, 
aproape pe furiş, am spune, 
despre densa activitate a poe
tului şi cărturarului luptător 
Iustin llieşiu. Cu ceva mai mult 
curaj au făcut-o Vasile Netea, 

Victo Eftimiu, Ion Secoşan, Aurel Cosma, Teodor Tanco,
I.Bătrâna Voivodeni, Emil Boşca-Mălin, Nicolae V.llieşiu, 
Dumitru Popiţan şi, uneori, semnatarul acestor rânduri. 
Generaţiile de cititori şi ascultători din acei ani îndureraţi ai 
ultimei bejenii ardelene îl aşteptau şi-l ascultau la scenă 
deschisă, după cum mărturisea şi mai tânărul său confrate, 
poetul Lucian Lavea. Am cunoscut bătrâni care, ca şi tatăl 
meu, îi ştiau poeme întregi pe dinafară. Cu versurile sale 
înaripate îşi oţeleau nădejdile de dezrobire şi revenire pe 
plaiuri vremelnic cotropite.

Critica literară dintre anii 1939-1947 îl plasa în pleiada 
lui Vasile AI.Georgie, Teodor Murăşanu, continuată apoi 
prin Copilu-Cheatră, Ion Th.llea, Lucian Valea şi alţii, în 
matricea tăiată adânc de Coşbuc şi Goga. Poetul-acade- 
mician Victor Eftimiu sublinia: „De tânăr s-a remarcat prin 
poezia sa tradiţională specifică inspiraţiilor poetice ale 
Transilvaniei, strofe scrise cu deosebit talent pe linia de 
afirmare trasată de marii poeţi înaintaşi ardeleni” (Postfaţă 
la volumul Trepte de aur, de I.llieşiu, Editura „Litera”, 
Bucureşti, 1973).

Istoria şi critica literară din ultimele decenii au fost şi 
sunt nedrepte cu Iustin llieşiu. Abia dacă i se menţionează 
numele; foarte rar este învrednicit cu câte o frază-două. Pe 
de o parte, frusteţea şi virulenţa unor versuri ale sale 
înflăcărate de marea bucurie a Unirii, ori de încărcătura 
durerii atâtor bobâne şi bejenii transilvane, constituie pen
tru unii condeieri motive de a-l eticheta drept un naţionalist 
local, sau chiar un extremist. Pe de altă parte, poezia sa a 
fost privită de alţii cu suspiciune şi cu un anumit snobism 
pernicios. Poetul era considerat cel mult ca un versificator 
exaltat, cu totul tributar marilor modele oferite prin Coşbuc 
ori Goga.

Oricum, un Iustin llieşiu, poetul şi gazetarul căuzaş din 
răstimpul blestematului refugiu ardelean, continuă să 
rămână ţintuit într-o prea lungă şi nemeritatâ claustrare şi 
uitare.

Unor elitişti mai bătăioşi le repugnă, probabil, aromele 
tari de cetină şi răşină, de cremene ori clocotul pâraielor de 
munte care exultă din poemele sale. Simplitatea clasică 
izvodită din vechile noastre balade, scrâşnirile din dinţi ros
tite pe şleau, ca în „zicălile” oierilor, ori ritmurile de tip

baladesc, izul de blestem când este bântuit de vedeniile 
frângerilor cu roata „stăpânilor luaţi din drum", toate aces
tea pot deranja subţirimea unor gusturi salonarde. Limbajul 
frust, adesea bolovănos şi neîmpănat cu artificii căutate, 
cadenţele limpezi ale unui optimism robust străluminat de 
un năvalnic şi nesfârşit „dor de acasă", iată principalele 
coordonate pe care se înscrie „poezia nădejdilor” lui Iustin 
llieşiu. Un mod particular de a împleti duioşia cu revolta, 
peisajul cu omenia noastră din veac, rostite răspicat, fără 
metaforizări excesive, asigură o trimitere directă a mesaju
lui la inima celui mai „simplu” cititor.

Pentru cei ce i-au reproşat tenta naţionalistă, facem, 
deocamdată, doar precizarea că poetul, fidel spiritului 
democratic al făuritorilor Unirii, între care s-a numărat cu 
temei, a făcut şi publicat numeroase traduceri din poeţi şi 
prozatori maghiari din diferite epoci literare, lucrări elogios 
apreciate la vremea lor. Pentru poetul Ady Endre, de pildă, 
a purtat mereu un respect major.

Verticalitatea sa morală în anii postbelici, când a trăit 
mai mult în izolare pândită, reiese limpede, atât din paginile 
publicate printre ghearele cenzurii, cât şi din mărturisirile 
prietenilor, ori din nenumărate scrisori către Maieru natal. 
Unii dintre intelectualii acestui sat-matrice, dar şi din alte 
părţi, am fost de la început mărturisitorii poeziei şi ai apos
tolatului autentic al lui Iustin llieşiu, chiar într-un regim când 
asta însemna risc, ori, cel puţin, neşansă. Dovadă, colţul 
de cinstire pe care „satul său din munţii Rodnei” i l-a con
sacrat în muzeul „Cuibul visurilor”, încă din anul 1963. în 
plus, în anul 1995, cu prilejul festivităţilor „Zilele Măierene”,
i s-a conferit, post-mortem, titlul de Cetăţean de onoare al 
comunei, iar Şcolii Generale din Anieş i s-a dat numele 
său. în prezent, se află în curs de apariţie un volum de 
poeme inedite ale lui Iustin llieşiu, închinate unui număr de 
15 mari poeţi înaintaşi, ediţie îngrijită şi prefaţată de distin
sul profesor blăjean, dr. Ioan Buzaşi, şi de către sem
natarul acestor rânduri. De asemenea, prin prestaţia sub
semnatului, este aproape gata de tipar un volum antologic 
din opera sa poetică, fireşte, inegală ca valoare, precum şi 
din celelalte compartimente ale trudei sale: gazetăria, pro
fesoratul, folcloristul, traducătorul, luptătorul şi animatorul 
cultural de excepţie.

în fine, credem că o lectură integrală, atentă şi o 
cunoaştere profundă a evantaiului de manifestări căr
turăreşti ale acestui strălucit fiu şi cântăreţ al plaiurilor 
năsăudene vor putea da răsplătitoarea măsură a pos
terităţii, măcar acum, la împlinirea unui secol de la 
naşterea sa.

SEVER URSA

/  i  » a ;Linca
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La crucea care se înalţă 
Strălucitoare pe Feleac,
Pe fruntea Cristului în cuie 
Zâmbeşte proaspăt liliac.

Ei trec peste păduri de suliţi, 
Peste zăgazuri şi porunci, 
Şi-alină fruntea mea fierbinte, 
Precum o alinau atunci...

Sosit din lungă pribegie, 
Străin şi singur şi trudit, 
îngenunchiez la crucea albă 
Privind în zări de asfinţit.

Rănit, cu dor aprins în suflet, 
Cum stau pe piatra de hotar, 
Vin amintirile de aur 
Spre-al inimii cernit altar.

Văd Clujul drag de altădată, 
Prin raze, umbre şi lumini,
Şi primăvara cum coboară 
Pe străzi, pe case şi grădini.

La crucea albă-mpodobită 
Cu flori de proaspăt liliac,
Eu poposesc străin şi singur 
Privind în vale, pe Feleac.

Au înflorit în parcuri teii...
Dar Someşul, din mal în mal, 
Azi cântă cântecul durerii 
înlăcrimatului Ardeal.

Văd Clujul drag de altădată: 
Ce-a fost atunci şi ce-a rămas... 
în turle-şi face cuib pustiul,
Căci clopoteie-s fără glas.

S-adună-n jurul meu zefirii 
Şi-aduc parfum ce m-a-mbătat,
De mult, când rătăceam prin parcuri, 
De i-am iubit şi i-am cântat.

Şi stând aşa cuprins de jale, 
Dinspre Apus zăresc mereu: 
Cum creşte din Ardeal o cruce, 
Pe care plânge Dumnezeu...

(1943)

Eminesciana ____________

MIHAI EMINESCU
150 de ani de la

n a ş t e r e

La 15 ianuarie 2000 s-au împlinit 150 de ani de 
la naşterea „Luceafărului" poeziei noastre, a 
marelui şi unicul Mihai Eminescu. Toţi cei ce se 
închină cu respect în faţa înaintaşilor glorioşi, a 
figurilor reprezentative ale neamului, privesc cu 
veneraţie, nu numai în această zi de aniversări, 
statuia de lumină a poetului neamului aşezată pe 
Capitoliul spiritualităţii noastre.

Invidiile unor confraţi autoproclamaţi oameni 
de litere, urmând exemplul celor ce l-au mâhnit 
în viaţă, aşa cum a întuit-o singur, prin alţi iluştrii 
necunoscuţi ai prezentului, îl urmăresc şi după 
moarte. Se aud şi azi voci stridente defăimă
toare, care cer, dacă nu radierea sa din liter
atură atunci măcar trecerea lui sub un asterisc 
în josul unei pagini sărăcite de conţinut. Aceştia 
sunt din tagma celor despre care Mihai 
Eminescu spunea: „Toţi pe buze având virtute, 
iar în ei monedă calpă/quintesenţă de mizerii de 
la creştet până-n talpă” . Sunt casapii înveninaţi 
şi plini de ură, pentru că nu pot trece ştacheta 
verbului românesc ridicată atât de sus de Mihai 
Eminescu. Neavând altă armă la îndemână, îl 
împroaşcă cu invective, îi mânjesc statuia de 
lumină cu vorbe de ocară mahalagistă, singurul 
vocabular ce li-e familiar, la care au putut 
ajunge. Tot felul de autodeclaraţi şi pretinşi 
modernişti ai stilului, cei ce-şi merită epitetul 
caustic eminescian „e uşor a scrie versuri, ce 
din coadă au să sune”, bâiguind agramat şi per
vers, încearcă sâ-l coboare pe Mihai Eminescu, 
de pe soclul pe care, cu respectul cuvenit unui 
bard legendar, care a săpat cuvântul românesc 
în piatra nemuririi, ni l-am ridicat şi-l ţinem ca pe 
o cupă de competiţii şi glorii deasupra capului 
nostru, drept aură naţională. Ghicindu-le 
micimea, Eminescu se miră: „Cum se pot purta 
urmaşii/cei ajunşi la fel ca laşii"! Şi eşti într-ade- 
văr laş când ataci pe cel ce nu mai poate să-ţi 
răspundă!

Cei ce aflaţi la grea cumpănă, nu numai mate
rială dar şi spirituală din cauza vicisitudinilor şi a 
celor ce nu mai ştiu sâ se oprească din 
îmbogăţirea pe spatele nostru, îi deschidem 
cărţile şi înfierăm odată cu versurile lui de foc, 
nimicnicia, micimea, neomenia, minciuna şi ne 
redresăm inimile căpătând vitale impulsuri şi curaj 
să învingem vremile.

Mihai Eminescu a ghicit ce-i rezervă o parte din 
viitorime, când spunea: „Ba sâ vezi prosperitatea 
este însă şi mai dreaptă/neputând să te ajungă, 
crezi c-ar vrea să te admire/şi vor aplauda desig
ur biografia subţire/care s-ancerca s-arate că n-ai 
fost un lucru mare/c-ai fost om cum sunt şi 
dânşii"..."Altfel încăput pe mâna/oricărui te vor 
drege/rele-or zice că sunt toate câte nu vor 
înţelege/ Dar afară de aceasta vor căta vieţii 
tale/să-i găsească pete multe, răutăţi şi mici scan- 
dale/.,. Nu lumina ce în lume ai revărsat-o, ci 
păcatele şi vina”...

Mihai Eminescu, în toată modestia lui simţea 
că faţă de acea pleavă iresponsabilă ce vântură 
vorbe fără acoperire este o everesciană 
Chomolungma, a mai dat o lovitură bine meritată 
acestor flecări, atunci când i-a asigurat..."port cu 
uşurinţă şi cu zâmbet a lor ură/laudele lor desigur 
m-ar mâhni peste măsură"!

La 150 de ani de la naşterea sa să ne plecăm 
cu veneraţie în faţa statuii sale, aşezată în fruntea 
marilor noştri înaintaşi din firida vredniciei neamu
lui.

în inimile noastre în veci el va 
rămâen/neliniştilor domn/Călcăm numai pe vâr
furi/să nu-l trezim din somn/Ni-l îngropăm în 
şoapte, cu lacrimi de pelin/ca-n stele,-n noi şi-n 
codri,/să-i fie somnul lin”!

AUREL CLEJA
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Revista VATRA, organul Asociaţiei învăţătorilor 
MARIANA din judeţul Bistriţa-Năsăud

Kebm'ma

“Vatra” aşa cum apare acum, este expresia unei 
bune orânduieli in graniţă. Condusă -  ni se pare -  
de un grup de tineri şi pricepuţi învăţători, ea este 
menită să ne aducă veşti bune din ţinutul graniţei 
năsăudene, unde strădaniile Fundaţiei au fost prim
ite cu entuziasm şi au dat roade bune”.

încheiem aici cu extrasele şi aprecierile altor 
reviste despre revista „Vatra" năsăudeană.

La redacţia revistei noastre au sosit numeroase 
Cărţi şi reviste. Enumerăm câteva dintre ele.

Cărţi. B.Iordan, Normaliştii; V.Dănău şi C.N. 
Dărvănescu, Cum cercetăm individualitatea elevului 
de curs primar; Nicolae Berdieff, Omul şi maşina; 
M.Ştiopu (Emil Boşca-Mălin), Un strop de voie bună;
D.l.Goga, Pedagogul Vasile Borgovanu; 
N.Apostolescu, Tehnica studiului individualităţii în 
şcoala primară; I.V.Goran, Studiul individualităţii pe 
bază de experienţă; I.Gh.Biber, Teste pentru exam
enul de inteligenţă şi determinarea aptitudinilor; V. 
Harea, Datoriile învăţătorului; N.C.Enescu, 
îndrumări la lectura profesională a învăţătorului; Paul 
Doumer, Cartea copiilor mei; Radu Boureanu, Viaţa 
spătarului Milescu; B.Iordan, Revizori şi inspectori; 
Mihail Sadoveanu, Cazul Eugeniei Costea; Gh, 
Brăescu, Conaşi; Tiberiu Moraru, Viaţa pastorală în 
Munţii Rodnei; T.Matei, Gheorghe Lazăr; Tiberiu 
Morariu, Obiceiuri, credinţe şi superstiţii legate de 
„Focul sfânt”; G.G.Antonescu, Antologia pedagogică 
etc.

Reviste. Sociologie românească (Bucureşti); 
Ogorul şcoalei” (Turda); Plaiuri hunedorener 
(Petroşani); Orientări (Moineşti-Bacău); Jiul (Tg-Jiu); 
Căminul şcoalei (Galaţi); Şcoala vremii (Arad); Viaţa 
şcolară (Satu Mare); Revista şcolii (Botoşani); 
Şcoala Someşană (Gherla), Freamătul şcoalei 
(Cluj); Şcoala Basarabeană (Chişinău); Foaia 
învăţătorului (Brăila); Scînteia (Gherla); Frontul 
(Bucureşti); Flori de crin (Şimleul Silvaniei), 
Pedagogia experimentală (Bacău); Sănătatea 
(Bucureşti); Poporul (Runcul Salvei); Suceava 
(Suceava); Voinţa şcoalei (Cernăuţi); înfrăţirea 
(Bucureşti); Femeia satelor (Deva); Şcoala Ţăranului 
(Bucureşti); Clipa (Tg. Mureş); Progres şi cultură 
(Mureş) etc.

Comitetul de redacţie era format din 4 elevi ai lui 
Sandu Manoliu care s-a stins din viaţă într-un spital 
din Cluj în anul 1930. Ca semn de recunoştinţă ne
am propus să scoatem, după 6 ani de la moarte, un 
număr omagial al revistei „Vatra" în memoria marelui 
dispărut.

în acest scop, în revista „Vatra" nr. 2, anul 2, am 
făcut un apel la toţi foştii lui colegi, elevi, colaboratori 
sau prieteni, să trimitem materiale legate de viaţa şi 
opera lui Sandu Manoliu. Neprimind materialele la 
timp, numărul nu a mai apărut.

Cu ani mai târziu ne-am propus să scoatem un 
volum omagial închinat marelui pedagog Sandu 
Manoliu. Am reuşit să adunăm vreo 20 de materiale, 
semnate de foştii colegi, elevi sau prieteni ai 
moldoveanului ce şi-a găsit oază în orăşelul Năsăud. 
Materialele au fost triate şi cenzurate de o comisie

compusă din profesorii Grigore Găzdac, Octavian 
Ruleanu, Septimiu Pop ş.a.

Pentru acoperirea a o parte din cheltuielile de 
tipar, redacţia revistei a pus în vânzare 60 ex. din 
„Icoana unei şcoli dintr-un colţ de ţară românesc” a 
200 lei bucata. Vremurile vitrege ale comunismului 
şi nenorocul s-au opus şi de data aceasta şi mate
rialele au fost depuse la Muzeul Năsăudean, de 
unde după ani de zile, prin bunăvoinţa d-lui I.Nistor 
le-am salvat.

în nr. 7 din oct. 1935, colegul, prietenul şi con
săteanul Lazăr Zavaschi publică în rev. „Vatra” un 
impresionant articol intitulat „Cinci ani” în care 
invocă personalitatea marelui dispărut de la 
moartea căruia se împlineau atunci 5 ani. Citez: 
„Aceleaşi reci şi mohorâte seri de octombrie; ace
leaşi frunze moarte smulse şi azvârlite-n praful de 
pe drum, mi-aduc în gând amintirea unei alte frun
ze ce s-a desprins încet de pe o crenguţă a vieţii, 
tot în taina unei seri de toamnă, Sandu Manoliu. 
lama va veni a cincea oară să-şi risipească imacu- 
laţi-i fulgi peste mormântul celui ce a dus o nouă 
valoarea în „Comoara Năsăudului". Ştie poate de 
acolo că mai aveam încă nevoie de el, că nu şi-a 
putut realiza vrerile toate, aici în această ţară de 
nelegiuiţi pe care a servit-o cu dragostea, dezin

teresul şi munca -  duse până la sacrificiu -  şi pentru 
care ţara i-a conferit răsplata cuvenită; „Destituit din 
post pentru incapabilitate şi incorectitudine.”

Acel ce-a creat -  apăs pe acest termen -  şcoala 
din Năsăud, iată-l şi „incapabil” şi acel ce-a vărsat 
din salariul său în fondul comitetului şcolar în mod 
regulat sume pentru îmbunătăţirea traiului elevilor -  
murind dator şi fără nici o avere -  e calificat 
„incorect”. A fost lovitura care l-a răpus!

Totul ar fi putut suporta acest om pe care l-a per
secutat hain natura însăşi -  dându-i un corp fragil şi 
expus -  afară de lovitura morală ce i s-a dat!

Era prea mult. Nici nu s-a apărat; era josnică 
acuza! S-a justificat însă în faţa morţii.

Prin geamul larg deschis al unei camere de spital, 
pătrunse atunci o fâlfâire stranie. De pe albul de ivo
riu al unei camere de spital, al unui pat, se 
desprindea paloarea dureroasă a unei suferinţe ce 
se stinge încet. Trăind încă prin miraculoasa raţiuni 
a unei voinţe ce-şi descifra cele din urmă vreri, o 
mână crispată desnădăjduit pe un condei, alerga 
înfrigurată în lungul imaculat al unei foi albe; „Las 
şcolii acesteia, pentru care în faţa morţii şi a lui 
Dumnezeu pot mărturisi împăcat că i-am dat toată 
puterea mea de muncă şi pricepere, tot ce am avut 
mai bun şi mai curat în mine... etc.

... şi i-a lăsat gândurile toate, sacrificiul şi ceea ce 
îl mai lega material de această existenţă tragică; bib
lioteca în valoare de 300.000 lei. Şi a mai lăsat ceva: 
dorinţa hotărâtă să nu-i vorbească nimeni la mor
mânt.

A rămas, totuşi, în urma sa -  mai puternică decât 
răceala şi indiferenţa unei minorităţi ce l-a sabotat -  
o mărturie dreaptă de ce a fost, vrut şi realizat acest 
om. O dovadă care vorbeşte singură: „Icoana unei 
şcoli dintr-un colţ de ţară românesc.”

E icoana celui care a scris-o; e oglinda personal
ităţii celui ce a alcătuit-o; sinteza muncii celui ce a 
scos-o: Sandu Manoliu. Ne-a rămas această 
evanghelie a muncii din paginile căreia se desprinde 
viaţa de mucenic a unui om ce a vroit să creeze o 
şcoală în accepţia strictă a cuvântului.

Se ţese printre rândurile acestor pagini, figura 
celui mai înalt exemplu de muncă, cinste şi abne
gaţie pe care l-am cunoscut; figura plăpândului ped
agog ce-mi aminteşte de marii conducători de la 
Yverdon, Neuhof, lasnaia Poliana...

El a scris o singură carte ce poate ar fi greu de 
plasat în vreunul din cele câteva genuri literare la 
poarta cărora se opresc atâţia. O carte ca aceasta 
însă, puţinor muritori le e dat să semneze.

Cu pasul obosit, m-am furişat condus de o umbră. 
Pe aceleaşi căi, aceleaşi cruci şi aceleaşi vise încre
menite în noaptea unei taine... Sinistrul scârţâit al 
porţii ce mis -a închis în urmă, mi-a întors privirea 
către frontispiciul palis luminat de ochiul nopţii: 
“Lasciate ogni spezanza, voi che-trate!”

(va urma)

Prof. pens. DUMITRU VRANĂU
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Sigur că într-o polemică nu lipsesc acuzele reciproce şi nici 
cuvintele dure din partea competitorilor. I se neagă totul celuilalt; 
în cazul lui Alexandru Davila chiar şi proiectul de modificare a 
legii teatrelor, care prevedea concentrarea excesivă a puterii în 
mâinile directorului şi alte măsuri restrictive: desfiinţarea 
comitetelor teatrale, prin care scriitorii şi “societarii” participau la 
conducerea instituţiei, sporirea drepturilor de autoadministrare şi 
autofinanţare a Societăţii Dramatice, căci prin ea Teatrul Naţional 
era ocrotit şi subvenţionat de stat, anularea premiilor ce se 
atribuiau autorilor dramatici şi actorilor etc., şi care a stârnit un val 
de proteste din partea celor vizaţi, conducând la “căderea" 
proiectului. Atitudinea ostilă a lui Alexandru Davila faţă de scriitori 
se poate explica prin faptul că, la 25 noiembrie 1912, nu a fost 
ales preşedinte al Societăţii Scriitorilor Români, funcţie pe care o 
gira în locul lui Emil Gârleanu, numit director al Teatrului Naţional 
din Craiova (secretar literar Liviu Rebreanu), dar a reuşit să 
ocupe funcţia Mihail Dragomirescu, ceea ce a determinat demisia 
definitivă a lui Alexandru Davila din societate. Şi totuşi, parcă, în 
acest caz polemica avusese un specific aparte, anume aceia că 
Liviu Rebreanu nu s-a lăsat antrenat în campania de denigrare a 
dramaturgului, acuzat fiind de plagiat, ba chiar de furt al dramei 
Vlaicu-Vodă de la Al.l.Odobescu.

Acuzaţia infamantă de plagiat a fost declanşată de data 
aceasta de Hortensia Keminger, fostă elevă de la Azilul “Elena 
Doamna” din Bucureşti, unde Alexandru Davila predase ocazion
al franceza, care-i devenise soţie (1885-1889), iar după divorţ 
(din lipsa mijloacelor de întreţinere a familiei) cauza sinuciderii lui 
Al.l. Odobescu (1834-1895). Fosta soţie i-arfî înmânat un manu
scris al acestuia conţinând o piesă în versuri, cu acelaşi subiect, 
“Vlaicu-Vodă”, dar intitulată “Doamna Clara”. Atât a aşteptat 
“Flacăra”, revistă liberală avându-l ca director pe Constantin 
Banu, pentru a ataca un conservator ca dramaturgul, prin pana 
unui publicist obscur precum Al.Şerban sau prin însuşi Petre 
Locuşteanu, redactorul şi cronicarul dramatic al publicaţiei. Lor li 
se vor ralia N.Rădulescu-Niger şi George Ranetti, autorul farsei 
“Romeo şi Julieta la Mizil” (1907) şi traducătorul dramei “Modelul" 
de Henry Bataille, fără reţinere criticat de Livu Rebreanu pentru 
“banalităţile neiertate de limbă şi stil",. Când apele se vor mai 
linişti şi cel calomniat va fi mulţumit că măcar aşa poate sta ală
turi de I.L.Caragiale, acuzat şi el de plagiat cu “Năpasta”, va măr
turisi: “Fie, dar nu voi comite greşeala iubitului meu Caragiale; nu 
voi cheltui 15000 de lei ca să târăsc de zgardă la bara justiţiei 
aceşti cerberi cu multe guri. Bara opiniei publice mi-ajunge şi la 
această bară lătratul lor este dispreţuit” (Apud Marin M.Bădescu, 
Op.cit., pag. 178). Să mai adăugăm în acest Ioc şi că Zaharia 
Bârsan fusese acuzat de a fi luat subiectul poemului dramatic 
“Trandafirii roşii” din ciclul de povestiri “Prinţul fericit" al scriitoru
lui englez Oscar Wilde, că piesa “Omul cu mârţoaga” a lui 
George Ciprian ar fi a lui Urmuz (D.Demetrescu-Buzău), apoi că 
un “caion” numit Grigori N.Lazu a avut şi George Coşbuc pentru 
ale sale “Balade şi idile”,.,

Liviu Rebreanu însă va avea numai cuvinte de laudă nu la 
adresa omului, căci el era de caracter dificil - impulsiv şi orgolios, 
flegmatic şi cabotin, cum îl caracteriza Tudor Arghezi, trăsături 
manifestate şi ca director al teatrului -, ci la adresa dramaturgu
lui, a autorului “dramei în cinci acte, în versuri” Vlaicu-Vodă. 
Premiera din 12 februarie 1902, beneficiind de o distribuţie 
remarcabilă (Clara Doamna-Agata Bârsescu, Vlaicu-Vodă -  
Constantin I.Nottara, apoi Tony Bulandra, Marioara Voiculescu, 
Aristide N.Demetriade, Petre Sturdza, Ion I.Livescu, Zaharia 
Bârsan, Velimir Maximilian etc., colectiv condus de directorul 
Patan Sihleanu), a coincis împlinirii vârstei de 40 de ani a autoru
lui, născut fiind la Goleşti (Argeş) în 12 februarie 1862, din părinţii 
Carol Davila -  cunoscutul general medic şi Anica, n, Racoviţâ- 
Golescu, descendentă, prin tatăl său, din domnitorul Mihai 
Racoviţă, iar mama sa era cea mai mică dintre cei cinci copii ai 
lui Dinicu Golescu, şi, de asemenea, sărbătoririi în acel an a 
semicentenarului Teatrului Naţional din Bucureşti. La laşi piesa 
va avea un deosebit succes cu premiera din 22 ianuarie 1903, la 
Cluj în anul 1922, sub direcţia lui Zaharia Bârsan a Teatrului 
Naţional, care a şi interpretat rolul lui Vlaicu-Vodă, iar la Cernăuţi 
în 1929, sub direcţia de scenţă a lui George M.Zamfirescu.

Reluarea reprezentării ei la Bucureşti abia la 4 octombrie 1913 
îl nemulţumeşte totuşi pe Liviu Rebreanu, deoarece această 
“podoabă a literaturii noastre dramatice (...) se cuvine să figureze 
în repertoriul şi afişele Teatrului Naţional chiar şi atunci când nu 
este d. Davila director”, consideră tânărul cronicar dramaturg, şi 
îi va şi consacra 4 articole cu acest prilej, în ultimul fiind “criticaţi 
denigratorii lui Davila, care au încercat să-i conteste paternitatea 
asupra piesei” (Cf. Niculare Gheran, Op.cit., pag. 383).
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STATUTUL ASOCIAŢIEI CULTURALE “LIVIU REBREANU” MAIERU
i

(Proiect)
în Maieru există tradiţia unei merituoase 

Societăţi Culturale „Liviu Rebreanu”. O 
primă etapă a fiinţării ei se cuprinde între 
anii 1927-1935, când a fost transformată în 
Căminul Cultural „Gregoriu Hangea”. O a 
doua etapă -  între anii 1972-1987, când 
autorităţile comuniste au determinat -  până 
la urmă -  încetarea activităţii într-o aseme
nea formulă locală.

Un grup de iniţiatori încearcă pentru a 3- 
a oară reînfiinţarea acestei instituţii locale, 
la alţi parametri, sub formă de Asociaţia 
Culturală „Liviu Rebreanu". Publicăm mai 
jos Statutul „A.C.L.R.” şi aşteptăm aderarea 
de noi membri. S.U.

Capitolul I GENERALITĂŢI
DENUMIRE
Art. 1. Asociaţia va purta numele de 

Asociaţia Culturală „Liviu Rebreanu”- 
Maieru.

FORMA JURIDICĂ
Art. 2. Asociaţia Culturală „Liviu 

Rebreanu”-Maieru este o persoană juridică 
constituită în condiţiile Legii nr. 21 din 6 feb
ruarie 1924.

Asociaţia Culturală „Liviu Rebreanu"- 
Maieru este o asociaţie apolitică, neguver
namentală şi non-profit.

Asociaţia poate avea filiale în ţară şi 
străinătate.

SEDIUL
Art. 3. Sediul Asociaţiei este în România, 

localitatea Maieru, în localul muzeului 
„Cuibul visurilor”.

DURATA
Art. 4. Asociaţia se constituie pe o 

perioadă nedeterminată. Ea îşi începe 
activitatea la data înscrierii în registrul spe
cial al persoanelor juridice de la grefa 
instanţei.

Capitolul II SCOPUL Şl OBIECTUL 
DE ACTIVITATE

SCOP
Art. 5. Asociaţia urmăreşte crearea şi 

dezvoltarea spiritului civic, a vieţii culturale 
din comună, educarea tineretului în spirit 
tolerant, moral şi religios.

OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art. 6. Pentru realizarea scopului, asoci

aţia îşi propune realizarea următoarelor 
obiective principale:

a) Răspândirea culturii în popor;
b) întărirea spiritului de respect, prietenie 

şi toleranţă în rândurile populaţiei locale;
c) Identificarea şi punerea în valoare a 

tuturor resurselor locale din domeniu cultur
al, folcloric, turistic, peisagistic şi sportiv;

d) Păstrarea nealterată a frumuseţilor 
naturii şi a mediului înconjurător, adică 
crearea spiritului ecologist;

e) Propagarea acţiunilor şi activităţilor 
iniţiate de Şcoală, Biserică, Muzeu etc., pre
cum şi alte instituţii similare din ţară şi 
străinătate;

g) Acordarea de premii pentru elevii mer
ituoşi şi a unei burse anuale pentru cel mai 
bun student măierean;

h) Acordarea unui aşa-zis premiu de 
excelenţă, în valută, o dată la 2 sau 3 ani, 
măiereanului cu o realizare naţională, înfăp
tuită în perioada de mai sus;

1) Oferirea de prestări de servicii către 
populaţie, în vederea susţinerii activităţii 
asociaţiei;

j) Sprijinirea tinerilor scriitori, artişti şi 
oameni de ştiinţă, organizarea de expoziţii, 
lansarea de carte, casete audio şi video;

k) Iniţierea şi susţinerea de programe de 
educaţie informală şi civică a populaţiei;

I) Promovarea şi susţinerea de campanii 
lobby pentru promovarea valorilor locale, 
pentru desfiinţarea stereotipurilor şi a dis
criminărilor la toate nivelurile, vizând toate 
aspectele vieţii sociale;

m) Sensibilizarea factorilor de decizie 
pentru dezvoltarea politicilor locale;

n) Prestarea de activităţi economice în 
vederea susţinerii activităţii asociaţiei;

o) Sponsorizarea revistei locale „Cuibul 
visurilor";

p) înfiinţarea unei edituri;
MIJLOACE DE REALIZARE A OBIEC

TIVULUI
Art. 7. Asociaţia va organiza periodic 

întruniri comemorative sau de lucru cu „fiii 
Maierului".

Asociaţia va organiza şi derula perma

nent programe destinate populaţiei locale, 
independent sau în colaborare cu organ
isme din ţară sau străinătate, guvernamen
tale sau neguvernamentale.

Organizarea şi realizarea de acţiuni cul- 
tural-artistice şi sportive, expoziţii de artă, 
excursii în ţară şi străinătate. Plus alte acţi
uni similare.

Capitolul III MEMBRII ASOCIAŢIEI
Art. 8. Din Asociaţia Culturală „Liviu 

Rebreanu’-Maieru poatet face parte, orice 
persoană din ţară sau străinătate care a 
cerut şi i s-a aprobat înscrierea pe baza 
adeziunii la statutul şi regulamentul de 
finanţare ale asociaţiei.

Art. 9. Membrii asociaţiei sunt onorifici, 
activi şi fondatori;

a) Membrii fondatori sunt toate per
soanele din ţară sau străinătate care au 
aderat la asociaţie, plătind cotizaţia până la 
data înscrierii Asociaţiei Culturale-Maieru în 
registrul special al persoanelor juridice de la 
grefa instanţei;

b) Membrii activi sunt toate persoanele 
care s-au înscris în asociaţie după data 
constituirii sale şi activează ca atare.

c) Ca membrii onorifici se proclamă 
acele persoane care au făcut un serviciu 
însemnat asociaţiei, întărind prestigiul 
moral, cultural sau financiar al Asociaţiie 
Culturale „Liviu Rebreanu’ -Maieru.

Tot ca membru de onoare al asociaţiei 
se consideră, cu asentimentul scris al aces
tora, oamenii de ştiinţă, artă, sport, person
alităţi de prestigiu din ţară şi străinătate.

Se va ţine şi păstra un registru special al 
membrilor de onoare ai asociaţiei.

Anexa nr. 1, care face parte integrantă 
din prezentul statut, va cuprinde lista nomi
nală a membrilor fondatori.

Capitolul IV. DREPTURI Şl OBLIGAŢII 
DREPTURI

Art. 10. Membrii asociaţiei au urmă
toarele drepturi:

a) Să participe la adunările generale ale
asociaţiei;

b) Să aleagă şi să fie aleşi în organele de 
conducere ale acesteia;

c) Să participe cu vot deliberativ la 
hotărârile asociaţiei, însă numai cei care 
sunt cu cotizaţia la zi;

d) Fiecare membru are dreptul la un vot. 
Votul se poate exercita şi prin procură;

e) Dreptul la facilităţi acordate de asoci
aţie, cu ocazia unor activităţi, programe sau 
acţiuni;

f) Pot pune în discuţie şi pot dezbate 
activitatea asociaţiei sau a unui membru al 
acesteia;

g) Au acces liber la informaţie;
h) Să utilizeze patrimoniul asociaţiei dar 

numai în scopul urmărit de asociaţie şi în 
condiţiile reglementate prin Regulamentul 
de funcţionare;

i) Pentru activitatea depusă, membrii 
asociaţiei pot fi remuneraţi.

Votul poate fi deschis sau secret. în 
problemele majore ale asociaţiei întotdeau
na se operează prin vot secret.

OBLIGAŢII
Art. 11. Obligaţiile membrilor asociaţiei:
a) Să respecte prevederile statutului şi 

ale regulamentului;
b) Să-şi plătească cotizaţia;
c) Să participe activ la realizarea obiec

tivelor asociaţiei, potrivit hotărârilor luate;
d) Prin conduita lor să nu lezeze imag

inea şi interesele asociaţiei.
SANCŢIUNI
Art. 12. Pentru încălcarea prevederilor 

statutului sau ale regulamentului de 
funcţionare, membrii asociaţiei vor suporta 
următoarele sancţiuni:

a) avertisment;
b) suspendare temporară;
c) excludere.
Art. 13. Sancţionarea membrilor se face 

de Consiliul de Administraţie, la propunerea 
Colegiului Director al asociaţiei sau a unei 
treimi din numărul membrilor asociaţiei.

Excluderea unui membru trebuie să fie 
validată de Adunarea generală a asociaţiei, 
prin majoritatea simplă de voturi.

Art. 14. Contestaţiile privind sancţiunile 
aplicate intră în competenţa Adunării gen
erale şi sunt rezolvate prin majoritatea sim
plă de voturi.

(va urma)

Absolvenţii Şcolii Generale „Liviu Rebreanu” din comuna Maieru, 
admişi în licee în anul şcolar 1988-1999

CLASA a Vlll-a A
Prof. PANEŞ VARVARA -  LIMBA ROMÂNĂ 
Prof. ANDRONESI SIMION -  MATEMATICĂ
1. Borş Simion-Ovidiu -  Liceul „Solomon Haliţă” Sângeorz-Băi
2. Bolfă Lăcrămioara-Loredana -  Liceul de cooperaţie Bistriţa
3. Buzilă Aura -  Liceul „Solomon Haliţă” Sângeorz-Băi
4. Buzilă Dumitru -  Liceul „Solomon Haliţă" Sângeorz-Băi
5. Cut losif -  Liceul „Solomon Haliţă" Sângeorz-Băi
6. Deac Elena -  Liceul „Solomon Haliţă” Sângeorz-Băi
7. Hoza Vasile-Mihai -  Liceul nr. 3 Bistriţa
8. Lorinţ Lucreţia -  Liceul „Solomon Haliţă” Sângeorz-Băi
9. Moldovan Rodica-loana -  Liceul Vatra-Dornei
10. Mureşan Cosmina-Maria -  Liceul „Solomon Haliţă" Sângeorz-Băi
11. Rebrişorean Elena-Maria -  Liceul „Solomon Haliţă" Sângeorz-Băi
12. Vănzari Ana-Maria -  Liceul „Solomon Haliţă” Sângeorz-Băi
13. Vârtic Viorica -  Liceul „Solomon Haliţă” Sângeorz-Băi
II CLASA a Vlll-a B
Prof. PANEŞ VARVARA -  LIMBA ROMÂNĂ 
Prof. TRIPA IOAN -  MATEMATICĂ
1. Andronesi Cristian-Marius -  Liceul „Solomon Haliţă” Sângeorz-Băi

2. Balotă Florin-Valer -  Liceul nr. 2 Bistriţa
3. Berende Florica -  Liceul „Solomon Haliţă” Sângeorz-Băi
4. Candale Ana-Nicoleta -  Liceul „George Coşbuc" Năsăud
5. Dumitru Florin-Silviu -  Liceul nr. 2 Bistriţa
5. Hoza Lucreţia -  Liceul „Solomon Haliţă" Sângeorz-Băi
6. Isip Sanda-Oniţa -  Liceul „Solomon Haliţă” Sângeorz-Băi
8. Moisil Vasilica-Simona -  Liceul „Andrei Mureşanu” Bistriţa
9. Mureşan Floarea -  Liceul „Liviu Rebreanu” Bistriţa
10. Negruşer Dorel-Simion -  Liceul .Andrei Mureşanu” Bistriţa
11 . Raţiu Horia-Răzvan -  Liceul „Solomon Haliţă” Sângeorz-Băi
12. Vasilca Daniel-loan -  Liceul nr. 2 Bistriţa
13. Vranău Adrian-Grigore -  Liceul nr. 1 Bistriţa
III. CLASA a Vlll-a C 
Prof. NIŢĂ MARIA -  LIMBA ROMÂNĂ 
Prof. ROMAN OVIDIU -  MATEMATICĂ
1. Avram Maria -  Liceul „Solomon Haliţă" Sângeorz-Băi
2. Ometiţă lacob -  Liceul „Solomon Haliţă" Sângeorz-Băi
3. Şpaimoc lulia-Maria -  Liceul „Solomon Haliţă” Sângeorz-Băi
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FUNDAMENTAREA LINGVISTICâ A MâlER/MAlER-ului C4J
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9. Manuscrisul eminescian nr. 2284 (fila 
59V) (1872-1873) Viena-Berlin) -  document fun
damental înregistrând în scris verbul <a măi/a 
mai> generatorul lui măier/maier

Descoperirea manuscrisului eminescian  
documentându-l pe <a măi/a mai>, pentru noi 
măierenii,’ face parte dintr-o serie de surprize emine
sciene, începută cu scrierea în 1869 a num elu i propriu  
M AIERU în m anuscrisu l nr. 2257 (fila 104r) [despre care 
am glosat în revista „Cuibul visurilor”, an I, nr. 6-7 
(1996), p. 1-2], continuată după 1892 cu num ele de 
căsătorie M aieru-Em inescu al S ilviei Maieru, cea de a 
doua soţie a lui Matei, frate le lui M ihai Em inescu, serie, 
iată, neterm inată privitoare la Maieru (**), de vrem e ce 
MAIERU este generat lingvistic prin intermediul unui 
verb <a m ăi/măire(m ăier)>, a cărui înregistrare  
scrisă de mâna Poetului apare, cum îi şade mai bine 
întemeierii mitico-lingvistice a numelui unui sat, în 
cadrul poetic popular al unei iubiri împărtăşite dar 
interzise: <”Şi vină tu mâne sară/ Că pe Toma-i m ăn la 
m oară /.../Ş i m i’i patul în căm ară/De i pofti l’oiu scoate 
a fa ră /.../N um ai bădişor frum osu/Nu veni pe la fan- 
tână/Ca se vede urm a'n tin ă l N ic i m ăi p 'angă ob loc/Ca 
se vede zarea'n focxu/C i vină p'angă fereastă/C ’oiu 
găndi c a ’i m ăţa ’n casă /S cobărlesce  pintre vasă ’’>. 
Textul cântecului a fost transcris direct, cu grafia lui 
Eminescu, de pe fila 59v (format 22cm x 13,5cm) a 
manuscrisului nr. 2284 din colecţia eminesciană de 
<Manuscrise al Academiei Române>, manuscrisul 
fiind datat de Perpessicius „cca 1872-1873, Viena- 
Berlin” , îna inte de a-l include în M. Eminescu „Opere 
VI. Literatura populară (Introducere -  Poeme origi
nale de inspiraţie folclorică -  Lirica populară -  
Balade -  Dramatice -  Basme în proză -  Irmoase -  
Paremiologie -  Note şi variante -  Anexe -  Exerciţii 
and moloz -  Caietul anonim -  Bibliografie -  
Indices)”, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1963 
Textul citat mai sus este uîi fragm ent d intr-o creaţie pop
ulară introdusă de ed itor în pag. 176-179 sub nr. 119, 
între pagini având copia fo tografiată a file i 59v de pe 
care am transcris textul cu <"N ic i m ăi p ’angă ob!oc">. 
Pentru creaţia populară nr. 119 a ciclulu i botezat de 
Perpessicius „F.Familiare -  Căsătorie”, alcătuit din 55 
de p iese  (num erotate 116-170), editoru l precizează, la 
pagina 576 a volum ului VI, titlul şi provenienţa: <"HOI 
SĂRACĂ PRIM A NEAG RĂ -  în 2284, 59-59v, cca. 
1872-1873, V iena-Berlin, drept piesa XXII a c ic lu lu i”>, 
titlul fiind de fapt, întâ iu l vers al creaţiei. Piesa folclorică 
119, în transcriere întreagă are 35 de versuri, număr 
hotărât de Perpessicius, deoarece manuscrisul continuă 
cu încă 14 versuri în cadrul creaţiei folclorice, num ero
tată de culegătorul Em inescu cu cifra romană XXII, rest 
de versuri pe care editoru l le include dintr-o creaţie pop
ulară distinctă, num erotată cu 120. Dintre cele 35 de 
versuri, noi, am transcris 11, tocmai acelea care ne 
schiţează naraţiunea implicând verbele <a mânâ> 
(„Că pe Toma-I m ăn  la m oară” ), respectiv <a măi> 
(„Nici măi p ’ngă obloc”), textu l de lim bă rom ânească  
populară cules ş i transcris de Em inescu fiind ce l m ai 
com plet docum ent lite ra r scris, necesar nouă, pentru 
susţinerea docum entată ş i docum entară a întem eierii 
lingvistice, a lui m ăier/m aier, cu ajutorul verbulu i <a 
m ăi/m ăire> (a m ai/m aire). în plus, avându-l la îndem ână

direct prin scrisul em inescian al perioadei vienezo- 
berlineze (1872-1873), deducem, astfel, şi cu ce se mai 
ocupa studentul Eminescu la vârsta m arilor chem ări lit
erare, um plându-ne, totodată, de profundă mâhnire 
când ne am intim  de existenţa în Italia a unei comori 
de circa 3200 de pagini cu creaţie literară populară 
românească, culeasă de extraordinara hărnicie a 
minţii şi a mâinii Omului Eminescu, atunci când era 
vorba de limba românească culeasă direct de la 
surcă. Existenţa, undeva în Italia, a acelu i corpus de 
m anuscrise em inesciene, încărcate de greaua povară a 
unei limbi rom âneşti populare de dina inte de 1883 (cel 
mai probabil), nu este străină de Rosa Del Conte şi 
şederea ei în România an ilo r în care a predat la Cluj şi 
la Bucureşti, şi ne obligă la un set de întrebări (chiar şi 
m ăierene) la care am putea răspunde, numai, dacă 
recuperarea întregitoare a volumului VI „Opere” 
(„Literatura Populară”) n-ar fi îm piedicată de cele 
100.000.000 dolari ceruţi de „m oşten itorii” italieni ai 
com orii em inesciene, la sfârşit de an 1999, fabuloasa 
sumă 1800.000.000.000 lei!

Im plicarea sim ultană, în acelaşi text de limbă 
rom ână populară a celor două verbe a m âna şi a m ă i 
valorează cât toate dicţionarele consultate, deoarece 
textul face ca sferele sem antice ale celor două verbe să 
interfereze şi să se lum ineze reciproc, limba română a 
celor două vechi verbe înregistrate d irect de la sursă, 
acum  peste 125 de ani, de mâna lui Em inescu prim ind 
clarificarea lexicală, din partea com petentu lu i editor, în 
pag. 733 a volum ului „Opere VI (Literatura populară)”, 
în pagina 733, versul <„Nici măi p ’angă obloc"> este 
precedat de <”m ăi(a) = a mâna, a m erge’’>, în INDICE- 
le LEXICAL al volum ului VI (p .723-742), unde „s-au 
înreg istrat în primul rând, cuvinte le mai puţin uzitate". 
Vom îndrăzni a-l completa pe Perpessicius din pag
ina 733, prin: <”a merge" la îndem n, la chem are, la 
rugăm inte, la ordin, la dirijare, la acţiunea cuiva, sub 
conducerea cuiva etc.>, deoarece invocare „Nici măi 
p ’angă obloc” şi’tot ceea ce precede acest vers-doc- 
umentar este o adresare cu dirijare pe un posibil itiner
ar de „măne sară", care să ocolească fântâna şi să nu 
m ăiească  „p 'angă obloc” .

O atât de completă binecuvântare docu
mentară eminesciană, pentru reperarea completă a 
verbului < ”a măi/măire> generator de măier/m aier 
şi în tem eietor lingvistic de
MĂIER/MĂIERU/MAIERU, nu ş i-a r fi pu tut im agina 
m ăierenii, nici în v ise le  ace lea cu c iuda te  în trebări, 
posib il, genera te  de întâia provocare bucureşteano- 
măiereană din <”Eminescu şi Maieru -  Un foarte fin 
detaliu de em inescologie” [rev. „Cuivul visurilor”, 
an I, nr. 6-7 (1996), p.-2]> . De aceea, fila 59v a man
uscrisului em inescian nr. 2284 din colecţia  
<Manuscriselor Academiei Române> o vom con
sidera certificatul de naştere lingvistică a topon
im ulu i MAIERU, propunând, as tfe l, <M uzeului 
măierean „Cuibul v isurilo r”> să găzduiască o 
copie a file i 59v din m anuscrisul nr. 2284, alături 
de copia docum entului de atestare istorică a 
Maierului în 1440, fila  59v ms. 2284 fiind  unul dintre 
docum ente le  lingv is tice  de m are p re ţ pen tru  cu ltu ra  
rom ânească a m ăieren ilo r, m ai întâi.

Dr. VALER SCRIDONESI-CĂLIN

(**) Măierenilor, le mai suntem  datori cu clarifi
carea persoanei în carne şi oase purtând numele
MAIERU, însem nata de mâna studentului Em inescu în 
m anuscrisul nr. 2257, care l-a îm prum utat cu 2 florini în 
anul 1869 vienez.
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Pagina 177 din 
M.Eminescu “Opere VI.
<L ite ra tu ra  populară>, 
Editura Academ iei RSR, 
Bucureşti, 1963, cu fila 
59v din manuscrisul 
2284.

M anuscrisul 
2284, fila 59v, colecţia 
m anuscriselor lui Mihai 
E m inescu de la 
Academ ia Română.
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Cartea

MIRCEA VLĂDICĂ:
”Oameni de seamă ilveni”

Pe Valea llve lo r sau pe Valea Som eşului M are au exista t şi 
vor exista oam eni îm pătim iţi de istoria locală {şi nu numai!). 
Contribuţia lor la cunoaşterea trecutului istoric al sate lor din 
aceste ţinuturi constitu ie izvorul lucrărilor istoricilor care se înc 
umetă să sin te tizeze fapte şi fenom ene culturale sau sociale car
acteristice rom ânilor ce au vie ţu it şi pe aceste meleaguri. 
Num ele unui P .Grapini şi E.Grapini din com una Şanţ, Liviu 
Păiuş, S ilvestru Mureşan, Mircea M ureşan, Emil Bălai din 
Rodna, Pavel C iupe şi T itus Cărbune din Anieş, Emil Boşca- 
Măiin, dr, Lazăz Ureche, Sever Ursa din Maieru, Artem iu Publiu 
Alexi, Maxim  Pop şi G eorge Uza din Sângeorz-Băi, Gavril 
Scridon, Ioan Nechiti şi V .Neam ţu din Feldru, Ştefan Buzilă, 
Varvari O filat şi Leonida Bumbu din Poiana Ilvei, Pavel Galan, 
Pompei Boca, Ieronim Slăvoacă, Ieronim  Ureche şi Ieronim 
Som eşan din Ilva M are sunt şi vor fi citate în tratate le celor care 
vor scrie despre Ţara Năsăudului. La acestea se adaugă, mai 

nou, num ele d-lui M ircea V lădică din Ilva Mare. Cartea dom niei sale „O am eni de seam ă ilveni 
-o a m e n i care au fost, oam eni care sunt” (ed. Napoca Star, Cluj, 2000) însum ează 532 (!) de 
pagini şi cuprinde, aşa cum  arată şi titlul, o istorie utilă localităţii Ilva Mare din jud. Bistriţa- 
Năsăud. Capito le le sunt concludente: „C redinţa şi biserica", „Şcoala şi cu ltu ra” (aici aflăm  date 
despre: Şcoala obştească şi naţională din ilva Mare, Şcoala primară din Lunca Ilvei, Şcoala 
corporală com unală Valea Leşului, Şcoala prim ară din Ivăneasa, Şcoala primară din Recele, 
Şcoala de patru ani din Poiana Cătunenilor, Şcoala din lliuţă şi Şcoala generală Ursoaia), 
„Aşezarea în istorie” a Ilvei Mari (cu docum ente începând din 1719 până în perioada com u
nistă -  1989), „O am eni de seam ă ilveni” , „generaţia Marii Uniri” , „generaţia dintre cele două 
războaie m ondia le” , „generaţia de după ce! de-al doilea război m ondial” , „generaţia anului 
2000” , încheindu-se cu „panteonul m artira jului ilven ilo r”, în care sunt prezentaţi: Octavian 
Sucila -  un tânăr asasinat, Pricope Bugnar -  prim ar între anii 1937-1940, ucis în lagărele 
hortyste, Onisim  O .Feştilă -  un deporta t ilvean, Pavel Oul -  prim ar în tre  anii 1934-1936 şi 
1946-1948, înch is de com unişti pentru că a avut „coloană vertebra lă” , dr. Aurel Jucan -  avo
cat, ucis de com unişti în puşcărie pentru vina de a fi m embru m arcant al P.N.Ţ., Augustin Ursa, 
luptător în rezistenţa anticom unistă, tatăl pro fesorilor Sever Ursa şi V ictor Ursa, Constantin 
S lăvoacă, V aier S lăvoacă, Terente Tomi, G eorge C. S lăvoacă, Ş tefan Sasu, N iculai Feştilă şi 
Dănilă Galan -  aceştia şapte din urmă, la fel, luptători ai rezistenţei anticom uniste). în partea 
finală, autorul scrie despre întem eierea com unei Lunca Ilvei şi generaţia anului 2000.

Această carte, unică în Ţara Năsăudului, cuprinde biografiile  a 334 de persoane, ceea ce 
presupune o m uncă uriaşă. Chiar dacă unii nu au fost născuţi în Ilva Mare, dar au m uncit şi 
m uncesc în această localitate, cu toţii se regăsesc aici, ca semn al cinstirii ilvenilor şi, b ineînţe
les, al d-lui M ircea Vlădică.

Prefaţa este sem nată de conf. univ. dr. Iustin Ceuca, iar întreg volum ul beneficiază de rezu
mate fina le în lim bile franceză şi engleză.

Scrisă cu m are dragoste de oam eni, lucrarea aceasta va răm âne un docum ent im portant 
pentru cei in teresaţi de locurile şi oam enii unei com une rom âneşti care a dat ţării personalităţi 
ce au dovedit şi dovedesc o înaltă ţinută morală, dar şi un exem plu pentru urmaşii acestora.

ICU CRĂCIUN

CORNEL COTUTIU:
9

“Am fost pe lumea cealaltă”
Noua carte a scriitorulu i Cornel Cotuţiu, conjudeţeanul nos

tru, „Am fost pe lum ea cea la ltă” (Bistriţa, ed. Aletheia, 2000), 
cu subtitlu l „eşantioane dintr-o lume in terioară” , este o carte a 
reproşurilor, o revoltă < îm potriva destinului rom ânului căruia 
tim p de 50 de ani de com unism  pervers i s-a interzis să iasă 
din graniţe le Rom âniei. Faptul că, după 1989, a reuşit să vadă 
o m ică parte din valorile cultura le ale Franţei şi, pasager, ale 
Germ aniei, Ităliei, Bulgariei, S loveniei, Ungariei şi Danem arcei, 
nu l-au satisfăcut întru totul, ba mai mult, fic ţiunea devenită 
realitate i-a mărit sentim entul frustrării; la altă vârstă ar fi trebuit 
să se bucure de t  .;este privilegii!

Ieşit d intr-o ţa. ă cenuşie, plină de ba lcanism e ţâfnoase,
Cornel Cotuţiu şi-a însem nat im presiile asem enea unui Dinicu 
Golescu, uitând pentru câteva zile mediul social în care ranchi
una şi invidia sunt virtuţi, nu vicii. Doar lucrul bine făcut al occ i
dentalilo r l-au ten ta t să facă aluzii la Rom ânia. „Intrarea în nor- 
m alitate a rom ânilor presupune, în primul rând, schim barea 
m entalităţii noastre” notează autorul la pagina 19. Nici o clipă 
nu a dorit in form aţii despre locurile văzute, ci contem plarea lor „pentru proiecţii în imaginar".

Cornel Cotuţiu este sedus de frum useţea castelelor Franţei (Cham bord, Azay-le-R ideau, 
Blois), este uim it de futuroscop, considerat un adevărat „parc european al im aginii” , este surprins 
de lejeritatea program elor şcolare franţuzeşti, de condiţiile în care se lucrează în şcolile limbii lui 
V ictor Hugo, dar şi de salariile profesorilor francezi de gimnaziu (peste 10.000 de franci!), toate 
acestea îndem nând, cum este şi firesc, la o autocunoaştere continuă, „spre tine însuţi” .

Cartea lui Cornel Cotuţiu provoacă şi seduce prin eleganţa lim bajului chiar şi atunci când 
vorbeşte despre lucruri pur dom estice. Intelectualul Cornel Cotuţiu nu se dezm inte nici de data 
aceasta.

ICU CRĂCIUN
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Semnal

Festivalul
NICHITA STĂNESCU

în zile le de 20-31 martie a.c. s-a desfăşurat la Ploieşti cea de-a XIl-a 
ediţie a Festivalului internaţional de poezie „N ichita S tănescu” cu partici
parea unor poeţi din România, Serbia şi Ucraina.

Cu acest prilej au avut loc o suită de m anifestări din care reţinem: 
dezvelirea plăcii com em orative „N ichita S tănescu” în strada Romană nr.
57, p rem ierea e lev ilo r pa rtic ipan ţi la concursu l de poezie „N ich ita  
S tănescu” , vernisarea expoziţie i artistului Octavian Onea, de grafică: 
„Scriitori şi pictori contem porani cu N ichita” , spectacolul de muzică şi poezie 
„La multă vrem e după potop" de Nichita Stănescu, în interpretarea actorilor 
Teatru lui „Equinox” Ploieşti, lansarea volum elor „N ichita Stănescu în Evul 
A stra l” de Adrian Bucurescu (Editura M acarie, Târgovişte), „Dor de 
Em inescu” de Nichita Stănescu (Editura „Libertas", P loieşti), recital Nichita 
Stănescu în interpretarea elevilor Şcolii generale nr. 5, Mangalia. Juriul, 
prezidat de acad. Eugen Sim ion, preşedintele Academ iei Române, a acor
dat m arele prem iu poetului RADOM IR AN D R lC  (Serbia), iar premiile 
„N ichita Stănescu" poeţilor ioan Flora şi Traian T.Coşovei.

M IHAIL I. VLAD

s u m
în zilele de 8-10 septem brie 2000, în oraşul Făgăraş s-a desfăşurat 

cea de-a 96-a Adunare Generală a ASTREI cu participanţi din: SUA, 
G erm ania, Moldova, Ucraina, Ungaria. Bulgaria şi România. Din 
Rom ânia au participat delegaţii din toate Despârţăm inteie. Din partea 
Despărţăm ântului Năsăud au participat: Ioan Seni, Ioan Dâmbu, Sever 
Ursa, Ani Dionisie, Mihai Moroşan, Dumitru Tomi, Vica Istrate, Virgil 
Ureche, Ligia Dănilă, Constantin Catalano, Ana Filip, Lum iniţa Macrai, 
Rom ulus Berceni, Gavrilă Rus, G heorghe Pleş, Leon Cârdan, Traian 
Dascăl şi Radu Baeş.

Lucrările pe secţiuni au avut urm ătoarele teme: 1. Activitatea ASTREI 
în prag de m ileniu III. 2. Politica şi ASTRA. 3. M ihai Eminescu. 4 
B iserica şi şcoala, 5. Asociaţiunea ASTRA -  problem e generale.

S-au vizionat expoziţiile: „Icoane pe sticlă -  Şcoala făgărăşană” 
(autor Sorin Suciu) şi „Rezistenţa anticom unistă în Ţara Făgăraşului" 
precum şi „Foto-docum ent Ţara Făgăraşulu i” (organizator Fundaţia 
Culturală Negru-Vodâ).

S-au lansat cărţile: „Spre adevăratul Em inescu” de Ovidiu Vuia, „Cu 
ASTRA prin regiunea O desei” de Constantin Mălinaş, „Flăcări peste 
Zărand” (voi. 2) de Florin Bârneţiu şi „Em inescu şi Ţara Făgăraşului” de 
Ioan Funariu.

S-au vizitat: Mănăstirea „Constantin B râncoveanu” de la Sâm băta de 
Sus şi Muzeul Ţării Făgăraşului.

Reprezentantul nostru, dl.prof. Sever Ursa, a prezentat lucrarea 
„Im pactul ASTREI cu m ileniul III” .

ICU CRĂCIUN

Lirica

Vino, lumină, curând! Vino, lumină, în gând!
Vino, lumină, divină! Vino te rog mai aproape! 
Şi-nfăşoară-mi sufletul 
Hrâneşte-mi-l şi-alintă-mi-l o eternitate 
Fiecare avânt, fiecare elan 
Binecuvânteză-mi-l cu onestitate!
Nu îngădui te rog să fie în van.
Pătrunde-mi şi inundu-mi mintea!
Străpunge-mi curată-mi de împământenire, inima 
Ostoieşte-mi strop cu strop setea şi foamea 
Inevitabila, omeneasca şi totuşi fireasca 
De minimalizare şi prăbuşire în abis. 
Povăţuieşte-mă cum să mă purific 
Dă-mi dor de înălţare 
Desprins s-ajung de magnetul teluric 
Cu puterea-i macabră şi înrobitoare 
Izvor de iluzii pelinice cu tentă de magnific 
Nu ne uita lumină!
Că negreşit dar divin tu eşti,
COLOANA-INFINITĂ CĂLĂUZA 
Spre cuiburi de viere nepământeşti 
îndrăzni-voi atunci privirea din adâncuri să-mi ridic 
Iar rugile-mi de mulţumire 
De laudă şi preamărire a Creatorului 
Lumino vie, prin unda ta laserigenă 
La ceruri să-mi trimit.

FELICIA DAMIAN
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i _____ — —---------------•“— ------------------ La încheierea studiilor, lui Emanoil

Emanoil Flore Sidor ca student în Viena între 
anii 1871-1875 (4), a devenit membru al Societăţii 
Academice „România Jună” , a fost ales în comitet 
„pe vremea când era şi Dr, Victor Babeş (1854- 
1926), student acolo" (1872-1877), o figură celebră 
a medicinei româneşti şi mondiale, „luând parte la 
toate şedinţele şi manifestaţiunile culturale ale stu
denţilor români", cum notează Moisil Iuliu în amintir
ile sale. (A.S. nr.27, p.219). Un moment inedit din 
perioada de început a studenţiei şi activităţii ia 
„România Jună" a lui Sidor l-a reprezentat faptul că 
a avut marea şansă de a cunoaşte alături de viitorul 
mare savant medicinist, pe creatorul „realismului 
popular” Ioan Slavici (1848-1925) (5), şi, mai ales, 
pe simbolul emblematic al neamului românesc, 
poetul nepereche, Mihai Eminescu (1850-1889), în 
scurta sa perioadă de studii la Viena (1869-1872),

Tatăl lui Eminescu îi promite o subvenţie regulată 
spre a urma cursuri la Viena unde se aflau mai toţi 
colegii lui de la Cernăuţi. La 2 octombrie 1869 se 
înscrie la Facultatea de filozofie ca student extraor
dinar. Aici face cunoştinţă cu Ioan Slavici, student la 
Viena (1870-1874) şi alţi studenţi români din 
Transilvania şi din Bucovina. Reia legăturile cu 
vechii colegi de la Cernăuţi şi Biaj. Se înscrie în cele 
două societăţi studenţeşti existente care apoi se 
contopesc într-una singură „România Jună” la 8 
aprilie 1871, când este ales primul său comitet cu 
Ioan Slavici, preşedinte, şi Mihai Eminescu, bibliote
car (6).

Din coroborarea datelor prezentate suntem 
îndreptăţiţi să considerăm că în osmoza activităţilor 
societăţii studenţeşti care ţinea şedinţe lunare, a 
dezbaterilor literar-artistice, comemorarea unor zile 
memorabile din istoria naţională, revelioane, baluri 
etc. participanţii studenţi au fost mereu în preajma 
lui Eminescu. în funcţie de posibilităţile financiare şi 
aranjamentelor pentru „stipendii", vârsta la care au 
ajuns studenţii români varia de la 18 ani Victor 
Babeş, 23 ani Slavici şi 21 ani Eminescu. Sidor 
avea, când s-a înscris la facultate, 24 de ani 
dovedind maturitate în gândire şi acţiunile sale, s-a 
făcut repede remarcat şi ales în conducerea soci
etăţii „România Jună” , contribuind activ la 
menţinerea spiritului acesteia.

Flore Sidor i s-au oferit diverse servicii în Viena, 
însă preferă să se întoarcă pe m eleagurile 
româneşti pentru a-şi pune ştiinţa şi profesionalis
mul în slujba României (vechiul Regat). A fost numit 
controlor al guvernului român pe lângă Compania 
Strousberg ce avea în concesiune căile ferate şi 
construcţia m agistrale lor feroviare Bucureşti- 
Vîrceorova şi Bucureşti-laşi, concesiune care a fost 
răscumpărată de statul român. După mai mulţi ani 
a trecut la serviciul de mişcare C.F.R, ca şef de 
secţie la Brăila. Apoi abandonează căile ferate 
intrând în serviciul tehnic ca inginer şef pentru 
judeţele Olt, Argeş şi Buzău dovedind multă cinste 
şi corectitudine. Spre vârsta pensionării revine la 
vechea dragoste, C.F.R., la serviciul de întreţinere, 
pe o funcţie prea măruntă pentru pregătirea sa, dar 
el n-a cerut pentru sine niciodată nimic, s-a mulţu
mit cu puţin.

Din cauza intransigenţei faţă de neregulile ce le 
observa a avut multe neplăceri. Nu se împăca cu 
parveniţii şi linguşitorii, a fost, cum zice românul, un 
om dintr-o bucată şi aşa a murit. Această cinste 
desăvârşită dovedea un om de caracter, o person
alitate superioară, de o mare forţă sufletească, for
mată în preajma unor mari personalităţi care com
puneau „România Jună” . Nu întâm plător Iuliu 
Maniu scria despre inginerul Emanoil Flore Sidor 
„iată un grâniţer de o dârzenie, hărnicie şi o corec
titudine exemplară”. (7)

Profesor VARVARI OFILAT
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Semna I______________________

Politicieni, respectaţi 
intelectualii tării!y

în numărul pe septembrie al anului 1931, în „Gândirea”, Nichifor 
Crainic lansa un „ape! către elita creatoare a României” . Autorul cerea 
acestui segment a! societăţii să se organizeze într-o „ligă a artelor” pen
tru ca „gloria politică” să trateze cum se cuvine făuritorii de valori artis
tice, întrucât acestea au ajuns materiale de propagandă în campaniile 
electorale. „Apelul” a avut ecou în epocă, dovadă şi articolul lui N.Creţu* 
„Stat şi cultură”, publicat în „Tinerimea română" (anul XLIX, nr. 2, 1931), 
care se alătura criticilor propuse de Crainic. Singurul reproş al lui Creţu 
era faptul că Nichifor Crainic neglija producătorii de valori ştiinţifice pre
cum şi pe ceilalţi intelectuali care, „prin activitatea lor, liberă sau profe
sională, sunt agenţii de promovare a culturii naţionale”.

Nici pentru noi nu este o noutate faptul că oamenii politici de astăzi 
sunt incapabili de avea preocupări de cultură, în plus, aceştia, spre 
nelauda lor, nici nu stimulează creaţia, fie ea artistică, fie ştiinţifică, dim
potrivă preocuparea lor s-a dovedit a fi mai mult populistă, contribuind la 
risipirea banilor pe inepţii sau mofturi (ultimul caz „Frumoasa şi eterna 
Românie”). Perioada 1945-1999 nu numai că a fost jalnică pentru 
români, dar a fost şi ridiculă; în anii '50, în Academia Română ajunsese 
un activist de partid care publicase o singură broşură şi aceea despre 
„înmulţirea viţeilor în gostaturile româneşti"! Lichelele şi secăturile comu
niste, ajunse la putere, au anulat spiritul aristocratic al intelectualului 
român. Producătorii de valori artistice şi ştiinţifice fie s-au adaptat, fie au 
fost lichidaţi.

După 1989, intelectualii noştri în ioc să-şi spună cuvântul, s-au izolat 
meditativ lăsând România pe mâna neocomuniştilor deveniţi peste 
noapte „revoluţionari". .Apelul către lichele" al lui Gabriel Liiceanu i-a 
înverşunat şi mai mult. Aceeaşi neimplicare în treburile cetăţii au arătat 
intelectualii noştri şi după 1996. Foarte puţini s-au amestecat în destinele 
ţării; în România, structurile securisto-comuniste sunt greu de dărâmat. 
Creatorii, magistraţii, profesorii, medicii, economiştii şi inginerii, neimpli
caţi politic ar fi trebuit să se fi unit măcar moral la vegherea trebuinţelor 
ţării. Este adevărat că iniţierea şi îndrumarea noilor oameni politici, iniţial, 
a fost respinsă. După '89 toată iumea se pricepea la politică, iar sloganuri 
de tipul „moarte intelectualilor” şi „nu ne vindem ţara" au arătat că minţile 
multor români au fost deformate după atâţia ani de comunism imbecil.

Falimentul nostru cultural a mers mână în mână cu cel economic. 
Evident că au fost şi excepţii. Nu cred că satisfacţiile elitelor implicate 
politic au fost pe măsura sacrificiilor făcute. Mai rău a fost cu cei care au 
devenit unelte ale politicienilor puşi pe căpătuială. în faţa blidului cu 
bunătăţi au abdicat la demnitate, înjosindu-se peste măsură.

Atâta timp cât intelectualii ţării aflaţi în slujba statului român sunt plătiţi 
astăzi cu nişte salarii de mizerie, simbolice, apelul lui N.Crainic mi se 
pare inoportun şi prea romantic. Lehamitea va fi noua boală a intelectu
alului român!

ICU CRĂCIUN

Vacinii noştri_____________________________________________________
U n  o m  P e n t r u  e t e r n i t a t e  -  E r o u l  G E O R G E  S C R I D O N

Maiorul în rezervă, George Scridon s-a născut în anul 1904 
în satul Mocod, vechi ţinut grăniceresc, pe Valea Someşului 
Mare în apropierea oraşului Năsăud, fiind fiul cel mai mic într- 
o familie ce cuprindea cinci fraţi.

Părinţii, Leon şi Firoana erau oameni simpli, ocupaţi cu 
munca pământului. în familie, micul George este educat în 
spiritul iubirii de neam şi de ţară, căci aude povestea luptelor 
duse de poporul român pentru libertate şi tot aici se 
obişnuieşte cu munca pe care o va îndrăgi tot restul vieţii.

Intră la şcoala primară d in ţa tu l Mocod unde urmează cinci 
clase avându-l învăţător pe Romulus Densuşianu (fratele prof. 
Ovid Densuşianu). Deoarece George se dovedeşte un copil 
harnic şi dornic de carte, părinţii îl înscriu la Liceul Grăniceresc 
din Năsăud. Vremurile erau tulburi, începuse primul război 
mondiaL La liceul năsăudean pulsa o intensă viaţă patriotică la 
care aderă şi tânărul mocodean. Asemenea manifestări nu 
făceau plăcere autorităţilor austro-ungare, iar George şi o parte 
din colegii lui vor plăti s^ump pentru crezul lor.

Schingiuirile nu-l umilesc, ci-l îndârjesc, astfel că, la 
absolvirea liceului, în anul 1924, se hotărăşte să îmbrăţişeze 
cariera armelor. Numai aşa se gândea că ar putea răzbuna 
suferinţele lui şi ale semenilor săi.

Se înscrie la Şcoala Militară de infanterie nr. 1 Bucureşti şi 
este repartizat la Sibiu la Şcoala militară de infanterie nr. 2. în 
anul 1926 absolveşte şcoala cu gradul de sublocotenent şi 
este repartizat în cadrul Regimentului 14 dorobanţi -  Roman. 
Este trimis la Cluj, iar începutul celui de-al doilea război mon
dial îl găseşte pe căpitanul George Scridon în cadrul 
Regimentului 1 grăniceresc Bistriţa, pe meleagurile natale atât 
de dragi. Anul 1940 -  anul odiosului Dictat de la Viena -  îl află 
pe George Scridon la Ploieşti şi apoi la Caransebeş ca şi 
comandant de batalion în lunga sa odisee militară.

în acele zile grele, inimosul căpitan, cu inima cernită se 
întoarce pentru câteva zile la Mocod, în mijlocul familiei. în 
semn de doliu pentru partea de ţară smulsă pe nedrept, căpi
tanul Scridon îşi va lăsa barbă (pentru care va avea necazuri 
cu superiorii) cu legământul ferm că nu o va tăia numai atun
ci când ţara va fi întreagă şi eliberată.

Familia şi satul îl înconjoară cu dragoste, se aşteaptă veşti, 
se fac planuri. Permisia se termină, iar părinţii îl conduc pe 
George al lor cu lacrimi în ochi. La întrebarea tatălui: când o 
să vă întoarceţi să ne eliberaţi? căpitanul Scridon răspunde 
hotărât: „Ne vom întoarce curând. O să vă dăm veste prin 
graiul tunurilor”. De pe malul Someşului ce-şi tremura undele 
învolburate, de lângă legendarul plop, şi-a luat ca amintire o 
pietricică (un talisman fermecat) pe care a purtat-o cu el tot 
timpul războiului. Up simbol al locurilor natale ce i-a dat puteri 
să lupte până dincolo de hotarele ţării şi să se întoarcă acasă.

Deşi somat de trei ori, căpitanul George Scridon a refuzat 
să lupte pe frontul antisoviestic împotriva hitleriştilor. Pentru 
crezul său a fosf pedepsit, dar nimic şi nimeni nu i-a putut 
schimba hotărârea.

Ziua de 23 August 1944 l-a aflat pe căpitanul Scridon în 
concediu pe Valea Teleajenului. La vestea că armata română 
a întors armele împotriva Germaniei naziste a plecat în grabă 
spre reşedinţa centrului de instrucţie Banat -  la Tirol. Ardea de 
nerăbdare, simţea că visul său se va izbândi, că ţara va fi elib
erată. A cerut să fie trimis pe front şi a fost repartizat la Armata 
a IV-a, Divizia a 18-a, regimentul 92 de infanterie.

A participat la luptele de lângă Cluj, apoi, în ajunul zilei de 
25 oct. batalionul său a ajuns la Cărei. Ultima localitate, ulti
ma brazdă de pământ românesc eliberată de pe teritoriul ţării 
noastre a fost satul Urziceni.

Căpitanul Scridon şi-a respectat legământul.
Dar luptele au continuat cu înverşunare pe teritoriul 

Ungariei. Prin ordinul de zi 101 din 10 dec. 1944 căpitanul 
George Scridon este felicitat pentru vitejia de care a dat 
dovadă. Felicitări a primit şi din partea ofiţerilor sovietici, fraţi 
de arme. încleştarea era crâncenă. Duşmanul se ţinea cu 
ghearele şi cu dinţii de fiecare clădire, de fiecare palmă de 
pământ.

Soldaţii români, cot ia cot cu ostaşii sovietici, au eliberat 
Ungaria şi au început luptele pe teritoriul Cehoslovaciei.

Comandant de batalion dar uneori conducând şi o com
panie sau o grupă de ostaşi, trăgător de mitralieră sau luptând 
corp la corp, căpitanul George Scridon a fost un exemplu per

sonal pentru colegi şi subordonaţi.
însufleţind cu vorba şi fapta, exigent, dar plin de omenie, 

comandantul de batalion a fost rănit de mai multe ori fără a se 
opri din luptă.

La 13 ian. 1945, pe teritoriul Cehoslovaciei, în apropierea 
oraşului Roznova, la cota 555, după o luptă aprigă cu 8 con
traatacuri, un proiectil inamic l-a rănit pe bravul comandant. în 
zilele următoare un reporter de pe front consemna că George 
Scridon, căpitan viteaz, comandant al batalionului 1 din regi
mentul 2 infanterie, la cota 555 de pe platoul Silika Pianina din 
Cehoslovacia, moare în ţară. Un document din 27 ianuarie 
1945, semnat de generalul Mihai Corbuleanu, fost comandant 
al diviziei 18 infanterie, arată că George Scridon a fost un 
ofiţer viteaz, de mare clasă, „Admirabil luptător şi comandant, 
a murit la datorie sfâşiat de obuze".

Dar acesta să fie adevărul? Eroare! Căpitanul George 
Scridon n-a murit. Prin puterea şi voinţa-i cunoscută a sfidat şi 
moartea. A fost internat la spitalul din Mişkelc şi apoi la 
Bucureşti. Avea 55 de răni.

Pensionat şi trecut în rezervă, George Scridon, invalid de 
război, a fost înaintat la gradul de maior. Modest, cu conştiinţa 
datoriei împlinite, s-a retras în oraşul Bârlad, unde a locuit pe 
B-dul Republicii nr. 124.

Faptele sale de vitejie au fost consemnate în filele jur
nalelor de război şi în alte documente. Despre căpitanul 
Scridon s-au scris cărţi şi s-au transmis emisiuni radiofonice.

în ultimii ani de viaţă îşi cultiva cu pasiune grădina din 
Bârlad. Se întâlnea cu tineri, cu oameni ai muncii cărora le 
istorisea povestea vieţii sale, povestea unei vieţi de erou.

Uneori poposea şi la Mocod pe meleagurile lui dragi 
Privea încântat hotarul, asculta murmurul Someşului şi 
foşnetele plopului secular.

La 24 februarie 1981 se stinge din viaţă la Bârlad şi, după 
propria-i dorinţă, este adus şi înmormântat în satul său natal.

Florile proaspete de pe mormântul eroului sunt florile 
recunoştinţei noastre veşnice.

Prof, OVIDIU PETRI
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Rebrenlana
Titlul acesta hazardat este rodul unei discuţii 

ce am avut-o recent cu un confrate, care, ca şi 
mine se considera „fan" fanatic al marelui 
romancier. Preopinentul meu excludea orice 
lirism din opera marelui scriitor, surclasându-l 
într-un cadru exclusiv epic.

Ansamblul motivelor epice -  obiectul epicului fiind faptul 
exterior, eposul, fără doar şi poate primează într-adevăr în 
opera romancierului, consoiidându-se în monumental chiar. 
Liviu Rebreanu exprimă prin intermediul naraţiunii ideile, 
sentimentele, acţiunile eroilor, ce aparţin exteriorului său, 
fiind îndreptăţiţi prin asta să-l categorisim între epici. Liricul 
exprimă sentimentele intime ale scriitorului, se mişcă în 
interiorul său, izvorul adevărat al liricului fiind subiectivitatea 
interioară. Prima complicaţie ce apare constă în faptul că 
interiorul personajului face parte pentru scriitor din anturajul 
lumii sale exterioare, ce dă epicul. în afară de aceasta 
„filmările exterioare” ale epicului pot fi determinate chiar de 
stările interioare ale scriitorului, de convingerile şi senti
mentele iui interioare. Aşa se face că liricul e greu de-l sep
arat de epic şi nu lipseşte nici din teatru şi nici din proză.

Acest adevăr la Liviu Rebreanu mai are un suport. Mai 
mulţi critici literari, competenţi subliniază că romancierul 
participă direct ca „liant” în acest univers galactic ce-l 
creează, cum s-ar spune e un „modelator”, ca să folosim un 
termen impus în ultima vreme.

într-o primă exemplificare a susţinerilor mele i-am citat 
confratelui una din obsesiile de aur ale lui Liviu Rebreanu - 
schiţa nostalgiei după Maieru, intitulată „Cuibul visurilor". I- 
am punctat câteva din exemplele cel mai grăitoare, care mi 
s-au părut scăldate benefic în cel mai pur lirism. în primul 
rând scriitorul se plasează într-un cadru extern de-a dreptul 
feeric -  pe Valea Someşului:

- „Valea se strâmta mereu. Dealurile se apropiau, 
creşteau, îşi îndreptau şalele înverzite de păduri, clătinân- 
du-se agale, ca nişte uriaşi bătrâni. Someşul fugea printre 
picioarele lor, rostogolindu-se peste bolovanii din cale, 
mugind, parcă i-ar fi alungat o arătare spăimântătoare”.

- „Trenul sufla din ce în ce mai greu, pârâia din toate 
încheieturile, trecea mereu de pe un ţărm pe celălalt, încer
când să-şi uşureze suişul” .

După acest preambul exterior romancierul ne introduce 
în Sfânta Sfintelor sale, mustrându-se:

- „După treizeci de ani de sbuciumări deşarte mă 
întorceam acolo de unde pornisem în lume. Căutasem feri
cirea prin toate colţurile pământului şi nicăieri n-o găsisem”.

- „Din când în când câte o remuşcare mă mustra c-am 
întârziat atâta amar de vreme” .

- „Un ceas să retrăiesc farmecul de odinioară, o singură 
clipă”.

Transferul ce-l face din nou scriitorul în afară nu se 
poate desprinde totalmente de interior:

- „Râpile, stâncile, copacii, chiar soarele care-mi 
dogorea cumplit obrajii mi se păreau mai frumoase ca 
aiurea.”

- „Dincolo de apă, doar să ieşi din sat şi îndată păşeşti în 
împărăţia smeilor."

Şi această „împărăţie a smeilor" le dă şi lor, copiilor din 
sat, în a cărei ceaţă era înglodat şi el, puteri smeieşti, trăind 
un eroism liric de cea mai pură clasă.

Eposul J/r/c la Ctviu Rebreanu
- „Măgura, pe care noi plănuiam s-o radem când vom fi 

mari, ca să răsară mai de vreme soarele, cu vârful pleşuv, 
cu burta umflată şi împădurită mă priveşte îngândurată, 
dojenitoare” .

- „Din toate visurile trecutului rămâne numai cimitirul".
Poţi să dezbraci de lirism epicul din nuvela „Catastrofa"

când în nararea atât de palpitantă găseşti acea nostalgie 
după hotarele Năsăudului, pe care o simţim toţi cei ce 
benevol, sau forţaţi suntem îndepărtaţi de meleagurile 
natale:

- David -  alterego-ul lui Liviu Rebreanu -  mutat pe fron
tul din Ardeal ajunse în comuna Porumbacu. „David nu se 
mai sătura privind locurile acestea. Poate numai hotarele 
Năsăudului, cu pământurile lui, cu porumbiştiie, livezile şi 
zăvoiul l-ar fi bucurat într-atâta. Toate păreau ca-n poveşti 
şi-i erau atât de dragi încât îi venea să le îmbrăţişeze." Aş 
spune chiar că în aceste împrejurări, în care „frate trage ia 
frate” , epicul capătă dimensiuni icarice tocmai prin lirismul 
ce-l incumbă interiorizarea sentimentelor.

- „La marginea satului, în vale descoperi deodată o linie 
lungă de puncte mişcătoare. -  Românii! bâlbăi dânsul şi 
inima-i bătea să-i spargă pieptul... Dar buzele lui rostiră 
maşinal ca şi altă dată în momentele de primejdie: 
Langsam!"

- ..."zări în faţa lui ofiţerul bărbos... Bine că s-a sfârşit, se 
gândi David... Căzu pe ţeava fierb inte a mitralierei, 
îmbrăţişând-o ca pe o ibovnică. Din gât însă îi izbucni un 
geamăt surd... Frate român... Plutonierul îl auzi vorbind şi 
se întoarse sălbatec... Ne omorâşi cinci ceasuri cu 
mitraliera şi acum mai zici că ne eşti frate? Grijania şi 
anafora ta de câine! Cu patul puştii, cu amândouă mâinile, 
îl trăsni peste cap. Osul pârâi, ţeasta se turti, iar creierii 
amestecaţi cu sânge se scurseră pe ţeava maşinii". (Liviu 
Rebreanu -  „Catastrofa")

Nu mă pot abţine ca să subliniez, în afara discuţiei, ce 
minunate exemple găsim şi aici, de concentrare a textului 
după acei principiu „Non multa sed multum"!

Cine ar putea să excludă o identitate de idei şi senti
mente proprii atribuite de scriitor eroului său din opera 
„Crăişorul", a acelui „lisus al moţilor" -  Horea -  zguduitor 
cuprinsă în pasajul de mai jos, care poate fi considerat o 
confesiune proprie a romancierului:

- „Cloşcuţ, frate de cruce, îţi mărturisesc din suflet că aş 
îndura bucuros orice moarte, oricât de crâncenă fără 
geamăt şi fără o lacrimă numai de aş găsi oameni care să 
îndrăznească a încerca să sfarme nedreptatea şi ruşinea.” 
... „Oamenii se aprind iute, dar şi mai iute se lasă. Obida de 
veacuri a mucegăit sufletele şi a tocit îndrăznelile.”

Poţi să excluzi oare din nararea tragediei ardelene prin
să în „Pădurea Spânzuraţilor” sentimente proprii ale autoru
lui, care narează drama propriului său frate, a cărui mor
mânt şi azi stă mărturie acelor tragedii în localitatea 
Palanca?

- „Nu înţeleg, spuse generalul Krag, de ce n-ai merge cu 
noi în Ardeal... A, d-ta eşti român? Mă miră rugămintea d-

tale foarte mult... Mi se pare că d-ta faci 
deosebire între duşmanii patriei! Cum 
îndrăzneşti?... Fiecare cuvânt ai d-lale

________ ______ ar merita un glonte. Gândurile ce se
ascund în dosul vorbelor d-tale sunt

criminale".
Putem elimina din romanul luptei individuale pentru 

pământ (din „Ion") ca şi din cel al luptei colective pentru 
pământ (din „Răscoala” ) sentimentul propriu al autorului 
care coincide cu a! personagiilor create când se constată că 
„fără rezolvarea problemei pământului nu poate exista lib
ertate”. Conflictul dintre alinierea socială şi aspiraţiile pentru 
libertate contopesc, sudează la Liviu Rebreanu într-un tot 
epicul cu liricul. De fapt se mai şi inversează uneori rolurile 
în dialectica epicului şi a liricului. Profundele sentimente ale 
eroului, fenomen iiric prin excelenţă, devine epic pentru 
scriitorul ce-l consemnează. Şi invers! Căci sufletele au 
contingenţă vastă mai ales între demiurgul autor şi 
„Adamul” său!

- „După nuntă, Ion ieşea adesea ori în hotar să-şi des
fete sufletul în priveliştea pământurilor lui. I se umflau nările 
sorbind aburii primăverii şi privea brazdele lucitoare cu 
dragoste pătimaşă, mormăind mândru de mulţumire: - 
Acum avem şi noi pământ, numai sănătos să fiu, să-l 
muncesc”!

Nu putem înţelege multe episoade tragice din 
„Răscoala" dacă izolăm de sentimentele şi convingerile 
autorului, dacă „interioarele sale" nu le presupunem ca fiind 
existente în „exterioarele” care-l preocupă şi le trăieşte ală
turi de eroi.

- „Nu ne trebuie boieri! Aţi venit să ne omorâţi? Noi nu ne 
temem de soldaţi... Să nu trageţi fraţilor... Pe când trâmbiţa 
suna... două sute de ţevi de puşcă se îndreptară cu acelaşi 
gest spasmodic asupra ţăranilor... Multe trupuri se 
prăbuşiră scormonind pământul, care cu unghiile, care cu 
dinţii, toate sdrobite de chinuri ca nişte râme sdrobite... 
Acum s-a isprăvit... Care nu va fi ucis de gloanţe, va fi 
omorât în bătăi şi închisori... Maiorul Tănăsescu raportă.. 
Domnule prefect, am onoare a vă raporta că în Amara s-a 
restabilit liniştea şi ordinea.”

în confesiunea sa „Cred", în 1924 L.Rebreanu spunea: 
Pentru mine arta (literatura) „înseamnă creaţie de oameni şi 
viaţă” . Şi să creezi oameni şi viaţă nu se poate fără să 
înmormântezi la temelia ctitoriei taie, pe Ana Meşterului 
Manole -  propriile sentimente, convingerile interioare ale 
tale, care în afara narării, a epicului, a lumii din exterior, cir
culă în sevele, gândurile, frământărilor eroilor creaţi.

Bucuria creaţiei estetice este o bucurie psihologică în 
primul rând. Emoţia estetică porneşte din epic, din faptele 
narate sentimentalizând eroii în măsura emotivităţii autoru
lui, neputând ocoli liricul.

Nu numai la Liviu Rebreanu, chiar la orice scriitor nu poţi 
despărţi mecanic, artificial epicui de liric. La el se poate să 
fie mai dificil de argumentat simbioza lor în alte opere, cum 
este şi acea disecţie în degenerescenţa socială, în 
„Ciuleandra", în condiţia umană şi întreaga sa gamă de 
coşmare.

AUREL CLEJA

Ctviu Rebreanu si Alexandru Davila (5)V om  prezen ta , în 
continuare, cronică din 
“ R am pa” , An li, Nr.
532/8 octom brie 1913, pag. 2, purtând titlu! “V la icu-Vodă” . Dram ă istorică în cinci 
acte, în versuri, de d. Al Davila. Reluare, unde sunt rem arcate caliţâţile  excepţionale 
ale ei, “gustate pe viu” , după reprezentarea căreia, “entuziasm at (...), avea lacrim i în 
ochi": “Şi în tr adevăr, V la icu-Vodă întruneşte toate cerinţele unei dram e m enite să 
rămână, calităţi literare şi calităţi dram atice. Autorul acestei dram e e un adevărat poet 
care prin im agini noi şi bogate, prin cuvinte expresive ştie să zugrăvească oameni, 
fapte, iocuri, timpuri. Lim ba lui e o com oară pe care doar la O dobescu o mai întâlnim , 
îm perecherea neologism elor cu arhaism ele dă o culoare delicată şi, în acelaşi timp, 
dă putere de expresiv itate frazei. îm perecherile acestea, desigur, le găsim  şi în 
O dobescu, dar d-l Davila a ştiut să le înm ulţească şi să le rafineze. Un patetism  sin
cer, firesc, înalţă parcă şi valoarea cuvintelor, şi a frazelor. Tiradele, chiar cele mai 
lungi, sunt clădite cu o artă de com poziţie deplină, cu o putere de convingere rară, 
aşa că efectu l lor e puternic, înălţător. Emoţia artistică cuprinde pe spectator şi-i ţine 
toată vrem ea cât aude vorbele înţelepte, rom âneşti ale figurilo r de pe scenă. Şi pe 
urm ă sentinţele cum inţi, neaoşe, care sunt presărate aproape în fiecare replică.

Versu l de şaisprezece silabe în trebuin ţa t de d-l Davila însă mi se pare cam obosi
tor atât pentru actor, cât şi pentru spectator, deşi acest vers are avantajul de-a putea 
exprim a mai precis patetism ul unei tirade, de pildă. în schim bul acestui avantagiu, 
însă, răm âne cam colţuris, lipsit de m lădiere şi neputând sublinia variaţia de senti
m ente ce se cuprind în tr-o  dramă.

Dar şi ca teatru, V la icu-Vodă are calităţi excepţionale. Autorul este un om de teatru 
care ştie să constru iască drama, care ştie să m ânuiască efectele. F iecare act, fiecare 
scenă în sine e un tot întreg. Poate chiar că ocupându-se prea m ult de detalii a negli
ja t totalitatea dram ei. După actul de expunere, care este un adevărat cap de operă,

actu l al do ilea  lâncezeşte. 
Conflictu l se înnoadă anevoie 
şi cam meşteşugit. Şi mai ales 

eroul principal, Vlaicu, nu pre are caracteristica unui erou. V laicu e bun, e nobil,, 
iubitor de ţară, de neam, de credinţă străm oşească. S ingurul lui cusur este doamna 
Clara, adică slăbicunea. Un astfel de domn nu prea e erou, fiindcă em anciparea lui 
de subt stăpânirea mumei sale nu e o faptă eroică. V la icu este poate cusurul de

- c o n tin u a re  în  pag. 6 -
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Sociale
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1. Primar: CĂRBUNE IOAN (P.D.)
2. V iceprim ar: ANDRO NESI IOAN (Ecologişti)
3. Secretar: RAŢIU CLARA

I. COMISIA ECONOMICĂ
1. Hădărău Augustin (P.D.) -  preşedinte
2. Hangea Antoniu-Dan (P.N.L.) -  secretar
3. Raţiu Ioan (P.D .S.R .) -  m embru
4. Roman Mihai (P .D .S.R .) -  membru
5. Raţiu Vasile (P.D.) -  membru

II. COMISIA JURIDICĂ
1. Tripa Ioan (Ecologişti) -  preşedinte
2. Negruşer V irg il (P.S.D .R ,) -  secretar
3. Berende Toader (P.D.) -  m embru

III. COMISIA CULTURALĂ
1. Bontaş Vaier (C .D.R.) -  preşedinte
2. Candale Ioan (P .N.L.) -  secretar
3. Boşca Constantin (P .D.) -  membru

IV. COMISIA DE URBANISM Şl AMENAJAREA 
TERITORIULUI

1. Ureche Augustin (P .N.L.) -  preşedinte
2. Negruşieri Ioan (Ecologişti) -  secretar
3. Rebrişorean Dum itru (P.S.D .R .) -  membru

V. COMISIA RELAŢII CU CETĂŢENII
1. Andronesi Ioan (Ecolog işti) - preşedinte
2. Dum itru Vaier (C .D.R.) -  secretar
3. Bârta V iorel (P .S.D .R .) -  m embru

Listă pusă la dispoziţia Redacţiei de 
di. v iceprim ar ANDRO NESI IOAN

Printre oam enii de seam ă care au îm podob it com u
na Maieru (Cuibul v isurilor) la loc de cinste străluceşte şi 
P atric iu  G roze, fos t p ro feso r de fiz ico -ch im ie  la 
M ănăstirea Dealu, unde l-a avut elev pe M.S. Regele 
Mihai I.

Fiul preotului leronim  Groze şi nepotul preotului 
Vasile (Baziliu) Groze, prieten intim cu contele Dominic 
Z ichy de Vson Keo, fost episcop rom ano-catolic de 
Vesprem  (Ungaria), refugiat politic din Ungaria, urmărit 
de unguri pentru sim patia către d inastia habsburgică, 
care pe cheltu ia la sa a ed ificat noua biserică din Maieru 
(1873) şi din llva Mică, m are filantrop şi filorom ân. 
îm preună cu contele Zichy, preotul Vasile Groze a făcut 
călătorii în străinătate (Turcia, Ierusalim, Nordul Africii, 
Ita lia-Roma etc.).

Patriciu Groze cunoştea mai multe limbi europene 
(m aghiară, germ ană, franceză, engleză). S ingura sa 
avere era o vastă bibliotecă cu cărţi de specia litate şi 
beletristică. începuse să dea lecţii de limbă engleză la 
sora lui, A lexandrina Groze, elevă de liceu şi colegei 
sale Silvia Coruţiu, elevă la Şcoala Normală de Fete din 
Cluj.

Preotul leronim  Groze a avut patru copii: Patriciu, 
născut în 1899, Felicia, şefa O ficiu lu i Poştal din Maieru, 
în fiin ţa t în 1929, A lexandrina (Lucica), născută în 1914 
şi Eugen (Luţu), profesor de chim ie la Ploieşti.

Când venea acasă în concediu, Patriciu Groze studia 
tot timpul ,în bibliotecă. Numai noaptea târziu ieşea din 
casă să studieze cerul înstelat, p lim bându-se între casă 
şi şcoală, avându-l ca însoţito r pe autorul acestor rân
duri care locuia în vecini, la şcoală, în calitate de direc
tor.

L-am vizita t pe patul de suferinţă, iar după ce a trecut 
Styxul, l-am însoţit la locul de veci din cim itirul bisericii 
din Maieru, unde am rostit urm ătoarea alocuţiune în 

'decem brie  1946:
" ^ I u b i t e  Dom nule Profesor, cât de neînţeles sunt une

ori legile destinu lu i om enesc şi cât de nepătrunse sunt 
ta ine le  vie ţii acesteia şi mai a les a m odului cum 
sfârşeşte! Aripa neagră a morţii s-a abătut şi asupra cor
pului tău v lăguit de boală la o. vârstă când erai încă 
tânăr, ducând în m orm ânt nepreţu ite com ori sufleteşti, 
adunate cu sârguinţă de albină în decursul celor 47 de 
ani de viaţă!

Şi, acum, când pleci pentru totdeauna din m ijlocul 
nostru, în num ele şcolii pe care ai slu jit-o ca nimeni altul, 
tim p de 20 de ani, încerc să rostesc cuvântul de bun 
rămas. Desigur că e o încercare prea îndrăzneaţă, 
deoarece personalita tea ta uriaşă nu se poate contura 
în cuvinte om eneşti. Noi, muritorii de rând nu putem 
desprinde rostul şi sensul vieţii tale, trăită numai pentru 
ştiinţă şi şcoală.

Născut d intr-o fam ilie  onorabilă de preoţi, în anul 
1899, Patriciu G roze îşi începe şcoala primară în satul 
său natal, M aieru, avându-l ca învă ţă to r pe distinsul 
dascăl Ion Barna. începe apoi liceul şi nu ajunge bine în 
clasa a V lll-a , când prim ul război m ondial îl prinde şi pe 
dânsul în hora morţii. în această tristă îm prejurare 
cutreieră multe ţări printre care şi A lbania, unde se 
îm bolnăveşte de m alarie tropicală care lasă urme adân
ci şi nefaste în organism ul său şi din care cauză are de 
suferit to t restul vieţii.

Ca profesor a servit la cele mai alese licee din ţară şi 
mai mult în Bucureşti unde îi are ca elev pe M.S. Regele 
Mihai I. De fe lu l cum  a ştiut acest om să-şi facă datoria, 
pot afirma fără nici un risc că nu a avut egal în C.D. 
secundar. Toată viaţa ş-a înch inat-o numai şcolii. Din 
modestul lui salar a cum părat numai cărţi, cărţi multe 
scrise în toate lim bile culte europene pe care le-a 
cunoscut la perfecţie. A  c itit mult, prea mult şi a scris tot 
aşa de mult.

V iaţa Iui a fost un cult înch inat m uncii, muncă 
neştiută de mulţi, făcută în lin işte şi tăcere; m uncă de 
apostol al culturii şi slovei. Profesorul Groze nu a avut 
tim p pentru alte ocupaţi uşoare. El nu a cunoscut n ic io
dată ce înseam nă petrecerile, luxul, viaţa uşoară. Fugea 
de oam enii răi şi inculţi. în vacanţele de vară, când 
venea acasă pentru od ihnă şi recreaţie, nu-l vedea 
nimeni, m otiv pentru care foarte  puţini din cei prezenţi I- 
au cunoscut. Stătea zi şi noapte în cam era sa de studiu, 
căutând să pătrundă m istere le  de nepătruns ale 
Marelui Necunoscut!

Doar noap tea târz iu , după răsăritu l lunii, când 
dorm ea totul, îl în tâ lneam  pe Tiţu Groze, savantul pro

fesor, plim bându-se între şcoală şi casa lui (şcoală ed i
ficată de directorul Ion Barna al cărui num e ar fi meritat 
să fie încrustat pe frontisp iciu l ei; şcoală model pe ţară 
în mediu rural pe vrem ea aceea), citind pe cerul înste
lat, slove ce numai el le cunoştea, slove scrise din aştri 
şi sori îndepărtaţi, căutând să pătrundă în rosturile altor 
lumi mai bune, mai drepte şi mai fericite!

Urmează apoi tristele evenim ente din 1940, când 
pierdem  Ardealu l de Nord, iar Tiţu G roze tim p de 6 ani 
nu-şi mai vede mama îndurerată, pe sora lui dragă, 
Felicia şi casa pe care o purta mereu în sufletul său.

Reîntors acasă, bolnav şi ruinat de o boală ce nu l-a 
cruţat până la moarte, Patriciu Groze mai trăieşte 5 zile 
în care a îndurat cele mai grele chinuri, iar luni, în 9 
decem brie 1946, orele 8 dim ineaţa înch ide ochii pentru 
totdeauna, lăsând în urm a sa patul suferinţei nem ângâi
ate; o mamă bătrână şi nenorocită de pierderea celui 
mai mare copil al ei, două surori sfâşiate de durere şi un 
frate mai m ic care i-a fost aşa de drag, Eugen (Luţu) 
departe acum de noi.

Iubite Dom nule profesor, mai deunăzi când te-am 
cercetat acasă, pe patul de suferinţă, mi-ai spus că 
Dumnezeu are două mâini ca şi omul şi că, cu una te-a 
pălmuit, iar cu cealaltă ţi-a dat num eroase dovezi de 
iubire. Ai spus un adevăr pe care îl verificăm  fiecare din 
noi în fiecare zi, în fiecare ceas. Da, aşa este, dar să ştii 
că Dum nezeu încearcă num ai pe aleşii lui. Tu ai fost 
unul dintre aceştia. Cu cât a trebu it să suferi prea mult 
aici, cu atât vei fi răsplătit dincolo! Acolo nu vei mai stri
ga „Vai mamă, vai m am ă”, ci vei trăi veşn ic în sânurile 
Tatălu i Ceresc pe care să-L rogi să ne facă şi nouă 
parte de fericirea veşnioă!

întristată adunşre, prin m oartea profesorului Patriciu 
Groze, Ţara Rom ânească pierde pe cel mai bun pro fe
sor, fam ilia pe cel mai scum p copil, iar com una pe cel 
mai ales fiu al ei. Dar cu moartea lui fiz ică nu m oare şi 
geniul lui, sufletul lui. El va continua să trăiască în con
tinuare prin opera sa, prin elevii lui care l-au iubit ca pe 
nimeni altul.

în această lumină, iubite dom nule profesor Tiţu, noi 
nu disperăm , fiindcă pe toţi acelaşi sfârşit ne aşteaptă, 
cum glăsuieşte G eorge Coşbuc, rudenie apropiată a 
fam ilie i tale.

„Că tot ce eşti şi tot ce poţi,
Părere-i tot dacă socoţi -  
De mori târziu ori mori curând,
De mori sătul ori mori flăm ând,
Tot una e! Şi rând pe rând 
Ne ducem  toţi!”
A z i-m â in e  v e n i-v o m  to ţi a co lo , unde  tu a i p leca t 

în a in te  de v rem e . Şi aşa  cum  pe p ă m â n t v ia ţa  ta a 
fo s t ca o c a n d e lă  ca re  s-a  c o n s u m a t pe s in e  p e n 
tru  a lu m ina  pe a lţii,  to t aşa  şi a c o lo  în  lum ea 
ce a la ltă , ro a g ă -L  pe D u m ne zeu  să ne fa că  şi nouă 
p a rte  de fe r ic ire a  v e ş n ic ă  pe ca re  tu ai m e rita t-o  
cu p r is o s in ţă !

Fie-ţi ţărâna uşoară şi m em oria binecuvântată!

DUM ITRU VRANĂU

Fabula---- ---------- -

Cocosul amorezat
!

Un cocoş anum e ce nu umblă prin ploaie,
A dm irat de puice şi găini, o droaie,
Azi în depărtare tot îi duce dorul;
Stă şi m editează „ce este am orul”
„Lung prilej de vis, de chin şi de durere,
Multe lacrim i, je rtfe  ţi-apar fără de vrere”
Nu ştiu ce-i cu m ine, rotesc ochii mei 
Traiul meu de-acum a nu are tem ei 
Suspin ziua-ntreagă, nu-s cu m intea trează 
Draga mea ogradă nu mă mai tentează.
Şi, sunând trom peta blândei dim ineţi,
Sar pe vârf de garduri... stau lângă pereţi...
Văd acea găină, albă, lucitoare!
Cât de elegantă stă pe baltă-n zare.
O, scum pa mea găină, dă-m i zile senine 
Răscoleşti adâncu-m i; sunt doar pentru tine!
Eu, cocoş cu faim ă, cânt a mea iubire 
Şi prin cântec stihuri, te trec în nem urire 
Găinile din veacuri de poeţi cântate 
S trălucesc şi astăzi în eternitate, 
îţi dărui fantezia, întreaga mea simţire 
Dă-m i liniştea, am orul, îndură-te de mine!"
Şi cocoşul nostru poet sentim ental 
Sta pe ţărmul apei strunind un madrigal...
Şi-n m om ent de vară,
Vrând o nouă viaţă,
Dor nem ărginit,
în ardoarea lui nebună, •
El crezând că totu-i strună,
Să-noate spre iubita-i g lonţ 
în lac s-a aruncat.
Morala:
De ce vrei fericirea aiurea a căta 
Când o ai în ograda ta?

SIM ION CHIŞ
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Rebremna.

Ctvlu Rebreanu sf Alexandru Davila (5)
căpetenie al dram e d-lui Davila, precum efecte le sunt 
iarăşi calităţile  ei teatra le de căpetenie.

Cu toate observaţiile , mai mult sau mai puţin însem 
nate, V la icu-V odă răm âne o podoabă a literaturii noas
tre dram atice prin patetism ul cald şi com unicativ, prin 
frum useţea limbii şi a versurilor, prin puterea de evocare 
a unei epoci frăm ântate, prin m ăiestria de am ănunt cu 
care e constru ită, prin efecte le dram atice şi prin patrio
tism ul cald şi cum inte ce transpiră dintr-însa.

Ca atare, V la icu-V odă nu num ai merită, dar terbuie 
să figureze totdeauna în repertoriul Teatru lui Naţional 
alături de dram ele lui A lecsandri, Caragiale, Haşdeu şi 
ale d-luj Delavrancea".

Se num ără aceasta printre prim ele cronici realiste, 
nepărtin itoare, despre V la icu-V odă şi e de adm irat cura
ju l cu care un tânăr gazetar, începător chiar, şi-a propus 
să scrie despre o capodoperă a dram aturgiei rom âneşti 
m oderne, piscul cel mai îna lt al creaţiei lui A lexandru 
Davila pe care încă o dată nu l-a mai urcat. Nu sunt 
puţine cele la lte producţii ale sale, de diverse tem atici, 
dar prea m odeste pentru a fi incluse într-un volum de 
istorie â lite raturii române: prim a încercare dram atică 
“Le cotillon” (jocul cu acelaşi nume sau, în traducere, 
“Fusta" -  1900), poem ul în versuri “Balada străm osilor" 
(1902), pantqnim a-balet “Basm ul cu dom niţa din vis" 
(1904), “Povestea neam ulu i” (1906), “T ris ilabice dactile”, 
“Basmul fără rost" şi poem ul ep ic “ Ileana Cosânzeana" 
(1907), prim ul act din dram a is to rică  neterm inată  
“Sutaşul Troian" (1911; 1917), “Duda şi Mura" (horă-
1917), “Balada dactile lor", “Colindă de prim ăvară" şi 
“Vorbe de clacă" (1918), cele două volum e “Din torsul 
zile lo r” (din care in teresante sunt “Scrisori către actorul 
X ” -  1917 şi “A lfabetul rom ânesc” -  a925), tă lm ăcirea în 
rom âneşte a com ediei scriitorulu i germ an Heinrich von 
K le ist “Ulcica spartă” , adăugându-se şi colaborările  la 
reviste le “Scena” (Bucureşti 1917-1918, sub conduc
erea lui A ,de Herz) şi “Cultura poporulu i” (Cluj 1921- 
1931, d irector N. Petla), chiar un “Jurnal intim", tradus 
din franceză în anul 1972. Să ne ream intim  însă că la 18 
aprilie 1915 fusese victim a unei înscenări de asasinat, 
până la m oartea survenită în 19 octom brie 1929 trăind

anii unei c laustrări silite (infirm  definitiv, salvat de cele
brul chirurg Tom a lonescu, fra te le  lui Take lonescu), sub 
îngrijirea sorei sale mai mici, Elena Perticari-Davila, 
doam nă de onoare la curtea reg ilo r Carol I şi Ferdinand
I, Lovitura destinului făcuse ca şi mam a sa să moară, la 
1874, v ictim ă fiind şi ea a unui “accident nenorocit” .

Pentru Liviu Rebreanu nu vârsta era hotărâtoare în 
stabilirea ierarhiei valorilor literare, ci talentul pe care-l 
aprecia  la A lexandru  Davila, “chem area” sa de a 
răspunde unei necesită ţi în tr-un  m om ent favo rab il 
evocărilo r is torice în dram aturg ie , pe linia trad iţie i 
Haşdeu-Alecsandri, continuată apoi de Delavrancea- 
Sorbui-Eftim iu. Aşadar, el nu s-a raliat detractorilor dra
maturgului, care nu de puţine ori făceau aluzi la originea 
învăluită de m ister a lui Davila-tatăl, despre care se pre
supunea că era fiul natural al contesei Mărie d ’Agoult, 
scriitoare franceză cunoscută sub pseudonim ul Daniel 
S tern (pe care o cunoscuse şi Vasile A lecsandri), 
autoarea celebrei “ Istorii a Revoluţiei de la 1848” , din 
adulterul cu com pozitorul şi pianistul m aghiar Franz Liszt 
(1811-1886), nefiind certe nici data (8 aprilie 1828) şi nici 
locul naşterii (Parm a-lta lia  sau Avila-Spania). Chiar 
Davila-fiul, “singurul părtaş aş tainei doctorului Davila” 
(m.1S84), era îndem nat de a sa mamă, Anica, la suges
tia tatălui, că “trebuie să fie mândru de a deveni fiul pro
priilor sale opere", aşa cum  devenise el în fapt: organi
zator al serviciului san itar m ilitar şi al ocrotirii sănătăţii 
publice, unul dintre ctitorii învăţăm ântului m edical rom â
nesc (1857, Şcoala naţională de m edicină şi farm acie din 
Bucureşti) şi anim ator ai unor societăţi (1876, Societatea 
naţională de Cruce Roşie a Rom âniei) şi reviste ştiinţifice 
medicale (a se vedea detalii la G .Brătescu, Tinereţea lui 
Carol Davila, Edit. A lbatros, Bucureşti 1979). După 
aceea, tem erarul cron icar dram atic nu s-a hazardat în 
judecăţi de genul celor care vor dom ina cronicile viitoare 
a le  a lto r con fra ţi (Eugen Lovinescu, Pom piliu 
C onstan tinescu, C orne liu  M oldovanu, mai aprop iaţi 
zilelor noastre Aurel Martin, Dumitru Micu etc.), precum; 
V laicu-Vodă (1364-1377) este exponentul luptei pentru 
apărarea ortodoxism ului şi, implicit, pentru menţinerea 
neatârnării politice, îm potriva catolicism ului unguresc

- c o n tin u a re  d in  pag . 4 -

în truch ipa t de mai tânăra decât el mam ă vitregă, 
Doamna Clara, a doua soţie a tatălui său Nicolae 
Alexandru (1352-1364), fiul lui Basarab I, întemeietorul 
statului feudal Ţara Românească. Ori, bine se ştie că 
ortodox ia  s lavo-bu lgaro -b izan tină  nu este specific  
românească, după cum catolicism ul unguresc nu trebuie 
confundat cu catolicism ul “universal” , mărturie stând în 
acest sens trădarea prin Reforma calvină din secolul 
XVI. Dar nu ştim  ce soartă  ar fi avut “ortodoxia 
rom ânească" dacă îm păratul bizantin Ioan V.Paleologul 
(1341-1376; 1379-1390) nu ar fi renunţa t la Unirea cu 
Rom a în anul 1369 “în favoa rea ” vasa lită ţii faţă de 
Im periu l O tom an (Cf. Stelia Brezianu, O istorie a 
Im periu lu i B izantin, Edit. A lbatros, Bucureşti 1981, 
pag. 196-200). Au fos t şi voci în cron ic i la V la icu-Vodă, 
ca aceea a lui Corne liu M oldovanu, care sunau cam 
aşa: “C onflic tu l începe pe tem a re lig ie i care este cea 
mai gravă pricină de răzvră tire  a bo ie rilo r şi a poporu
lui. înstră inarea cred in ţe i e poate cea mai aprigă 
nenorocire care a am eninţat v redată orizontu l istoriei 
noastre, mai aprigă şi mai ne legiu ită decât înstră inarea 
lim b ii” (Corneliu  M oldovanu, Autori şi acotir, Edit. Casa 
Şcoale lor, Bucureşti 1944, pag. 121-125). A firm aţia 
este pertinentă, dar am biguă, căci “fa ta lism u l” poporu
lui român tocm ai în aceasta a constat, anum e că tre 
cerea forţa tă  de la cred in ţa noastră daco-rom ană la 
cea ortodoxă a însem nat inclusiv adoptarea slavonis- 
mului în biserică şi stat. Nu sis tem e le  de a lianţe m atri
m onia le ale dom nito rilo r rom âni au în lesn it aceasta? 
Desigur, şi în V la icu-V odă exem plu l tip ic este cel al 
căsătorie i Ancăi, sora în rea lita te a dom nito ru lu i şi fiica 
Doam ne Clara, cu S im on Stareţ, în fap t ţaru l sârb 
Ş tefan Uroş (la 1360), fiu l ţaru lu i Ş tefan Duşan, în timp 
ce precuviosul N icodim  nu este a ltu l decât călugărul 
sârbo-grec om onim , “în tem e ie to ru l” m ănăstirilo r Vodiţa 
şi T ism ana, iar Rumân Grue sim bolizează poporul pe 
care se sprijină dom nito ru l, un personaj cu desăvârşire 
mut, ce trebu ie sacrificat. Totul rezum ă astfe l destinul 
istoric al poporulu i român!

Prof.un iv.dr. IRONIM  MARŢIAN

însemnări
La invitaţia fam ilie i Sever Ursa am ajuns 

în 13, a.c. într-un loc unic de 
pe Valea llvelor, la 10 km de 
centrul com unei Ilva Mare şi 
1200 m altitudine -  PO IANA 
CĂTUNENILO R.

S c^ohT d lri To lana Cătunenilor: 4 0  de a n i

Se sărbătoreau acolo, sus pe munte, 40 de ani de 
şcoală rom ânească a celor 41 de fam ilii tră itoare pe 
acele păm ânturi denu
m ite după num ele 
num eroase lo r fam ilii 
CĂTUNA.

Citisem  m ulte lucruri 
despre  oam en ii şi 
locurile pe care urma să 
le văd în cartea  d-lu i 
M ircea V lădica, „Oam eni 
de seam ă ilveni” . Aşa i- 
am putut cunoaşte live  
pe cei 8 fraţi Cătuna, d in
tre  care, cel m ai m ic,
Ştefan, „puştiu l” , cum îi 
ziceau ceilalţi, are 83 de 
ani! Urmează: Dănilă 
85 de arii, Dumitru -  86 ani, Augustin -  88 ani, V ictoria 
-  90 de ani (mama profesorilor Sever Ursa şi V ictor 
Ursa), Doniză -  91 de ani, Augustin -  96 de ani şi Traian

-98 de ani. Acesta din urmă ne-a 
explicat cu luciditate şi de unde îşi trage numele 
această Poiană: un rom ân din părţile Banatului, 
num it Cătuna, a refuzat să meargă la oaste (era 
pe vrem ea Im periului Austriac, când se făceau 
8 ani de cătănie) şi s-a stab ilit în acel loc, s-a 
căsătorit şi, la rândul său, a avut 4 feciori, astfel 
că fam ilia lui s-a înrrfulţit; păm ânt au avut şi l-au 
lucrat cu dragoste din generaţie în generaţie.

Oam eni h a r n ic i_________________________
şi înţelepţi, ilvenii 
au ştiut să-,şi să'r-l 
bă toreascâ ' şi • 
această  şcoală, 
afla tă departe  de 
tum ultu l civilizaţiei,
D irectoru l şco lilo r

Ilva Mare, dl. prof. Ştefan Sas, 
un inte lectual adevărat, a condus 
în treaga m anifestare. Au vorbit cu 
nos ta lg ie  p rim ii dască li de la 

această şcoală, acum pensionari, dar şi cei care s-au 
sim ţit şi se sim t legaţi sufle teşte de aceste locuri: prof.

S ever Ursa (m em bru în 
C om ite tu l de organ izare ), 
prof. Ieronim Ureche şi alţii. 

Există, însă , aco lo , o 
învăţătoare cu har de la Cel de Sus, care sfinţeşte

acele plaiuri. Se 
num eşte V iorica 
Cătuna, fiica sus- 
p o m e n i t u l u i  
D ă n i l ă ,  c a r e  
d o v e d e ş t e  c ă  
n a ţ i a  n o a s t r ă  
încă nu este pier
dută. Datorită ei, 
cei 15 elevi (în 
clase sim ultane) 
n e - a u  î n c â n t a t  
auzul cu in ter- 
p r e t ă r i d i n  

Beethoven şi W eber. Datorită ei şi a coleg ilor domniei 
sale, dar şi a cătunenilor, s-a putut organiza această 
sublim ă întâlnire. Au cântat la vioară sau orgă, ori au 
recitat efevii; Cătuna Cornel, Cătuna Adrian, Cătuna 
Zenovica, Găian M arioara, iar în final, foste eleve ale 
acestei şcoli ne-au încântat cu două cântece religioase.

Surpriza, pentru mine, a fost faptu l că aici l-am întâ l
nit pe cunoscutul sculptor Ioan Deac -  Bistriţa (venit să- 
şi petreacă concediul între cătunenii săi) şi pe fratele 
dom niei sale, Radu Deac, un prosper om de afaceri, 
care mi-a m ărturisit că tatăl lor a fost măierean, căsă
torit, evident, cu o cătuneancă şi s-a stab ilit în Poiana 
Cătunenilor. Dl. Radu Deac chiar a spus în cuvântul său 
că jum ătate din inimă îi bate pentru Maieru, iar jum ătate 
pentru Poiana Cătunenilor. Pentru că a copilărit între 
cătuneni, acest om s-a zbătut atât încât şi aceştia au, la 
ora actuală, curent electric Sunt convins că eforturile 
dom niei sale au un loc aparte în in im ile cătunenilor.

M-am despărţit de toţi acei oam eni aleşi cu sufletul 
încărcat de adm iraţie şi m i-am prom is că voi reveni 
între ei.

ICU CRĂCIUN
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A R IN U L  N E G R U
Un arbore foarte original acest "Alnus glutinosa". Deşi 

în tinereţe ar fi dat tot aurul din lume ca să devină brad (cu 
care se aseamănă la port), mai apoi, ca toţi copacii 
înţelepţi care multe văd şi aud, s-a resemnat să rămână şi 
să fie ce este: un umil şi modest arin. Dumnezeu l-a înzes
trat însă cu alte însuşiri ce fac din el un campion ai origi
nalităţii.

Modest la înălţime şi vârstă -  30 de metri şi 100 de 
ani -  ei se bucură, în schimb, de popularitate euro
peană, ţinându-s scai de toate panglicile de apă de la 
fierbintea Sierra Morena spaniolă până spre 
torentele reci ale Finlandei unde temperaturile 
“cad” sub 49 grade Celsius.

Ei, şi acum, dragii moşului, iată câteva 
ciudăţenii şi curiozităţi din viaţa nu întot
deauna uşoară a unui ARIN!

în timp ce alţi congeneri (adică rude de 
aceeaşi spiţă) se pun pe somn şi odihnă, 
bine mersi... arinul n-are astâmpăr şi-şi 
pregăteşte încă din toamna... florile! Cele 
bărbăteşti de forma unor mâţişori pendenţi 
şi logodnicele lor mai mici, de forma unor 
muguraşi solzoşi stau pe aceeaşi 
râmurică. în ciuda gerului hibernal ' 
aceşti cerceluşi rezistă, ba mai mult, 
spre sfârşitul iernii, taman în februarie, 
când alţi fraţi se sevă n-au deschis nici un ochi de 
mugure, Domnia-Sa îşi scutură ciucurii lungi, roşii-porto- 
calii stârnind în vânt (nu uitaţi că insectele sunt inexis
tente în această perioadă) mici furtuni de polen. Cât 
despre frunze, ele săracele apar abia după o lună şi au o 
curioasă formă rotundă, fiind acoperite cu un strat de... 
lipici. Bine l-a botezat, cine l-a botezat... glutinosa vine de 
la latinescu "gluten, inis" care înseamnă clei! Pe o faţă 
sunt verde închis ca mătasea, iar pe cealaltă verde-gălbui, 
toamna, înainte de cădere, înnegrindu-se de... supărare.

Fructele arinului - bizar lucru -  sunt nişte conuele (rinze 
sau strebili) verzi la început, apoi cafenii-negricioase, câte 
3-5 într-un ciorchine, iar seminţele mici ca nişte gămălii de 
mac (2 miimi de gram) sunt echipate fiecare cu două arip
ioare diafane. Aceste dirijabile microscopice sunt hrana de 
neînlocuit a prietenilor noştri scatii, ce coboară ia sfârşitul 
fiecărei toamne din coroană în coroană şi din crenguţă în 
crenguţă spre a se regala cu aceste delicatese, reîntor- 
cându-se la începutul primăverii spre zonele reci unde

cuibăresc urmărind cu credincioşie cununile de arini ce 
se-mpletesc pe malurile firelor de apă.

Semne de mirare vom găsi nu numai printre crengile 
acestui... Frunză-Verde, ci şi în partea lui subpămân
teană. Dacă ramurile sunt împodobite cu cercei şi ciucuri, 

rădăcinile tinere se împodobesc cu ciorchini de mărgele 
portocalii. Nu vă speriaţi, nu este cancer! Sunt doar 

nişte bacterii fixatoare de azot care trăiesc în bune 
relaţii de simbioză cu planta gazdă. Amicul nostru 
cu lemn portocaliu este într-adevăr gazdă bună 
pentru o droaie de ciuperci şi insecte. Cu unele 

din ele arinul a semnat un pact de asistenţă 
mutuală; un mic acord comercial prin 
care cele două părţi îşi unesc mâinile -  

, pardon, rădăcinile! într-o aceeaşi 
bună vieţuire. Altele însă îl invadează 

când trunchiu-i în agonie ori mort- 
putred.

Rădăcinile lui sunt în acelaşi timp 
uriaşe ancore ce fixează malurile şi 

stabilizează terenurile alunecătoare şi 
lungi conducte verticale ce formează 
o uriaşă pompă submersibilă ce dre
nează solul şi menţin un nivel scăzut 
al apelor. Acest copac cu sânge por
tocaliu -  numit în părţile occidentale 

arin sau arin roşu -  are lemnul moale, 
ascultător şi foarte durabil în apă, aceasta fiind pricina 
pentru care era folosit la roţile de moară, la scocuri şi 
stăvilare. Coaja conţine tanin iar cornuleţele sunt un bun 
remediu în stările diareice.

Buni fraţi mai mici îi are pe arinul alb (Alnus incana) şi 
arinul verde poreclit şi liliac de munte dinpricina staturii 
sale, zis Alnus viridis. Are arinul şi alţi prieteni ce zburdă 
prin frunziş: piţigoii şi ciocănitorile ori ce se fofilează prin 
labirintul rădăcinilor subacvatice: m ierla de apă, 
păstrăvul... dar are şi vreo 78 de duşmani din care vreo 77 
sunt insecte, iar unui este omul du drujba ori securea ce, 
tăindu-l, deschide drum inundaţiilor!

N.B.: Câteva consideraţii semantice, sentimental- 
lingvistice asupra acestui cuvânt veţi afla mai târziu. Aţi 
auzit poate de locuri ca Anieş (Arinis, aninis, anies) moara 
de arini, Arinete ş.a. care poartă întrânsele seminţa aces
tui mirific arbore.

ILIE HOZA

T E L E G R A M E  N A  T U R A  L IS T E

Ianuarie (stop) -  Se lansează „Calendar 2000” , cal
endarul naturalist al scatiilo r (stop) -  tiraj modest, 30 
de exem plare (stop).

Februarie (stop) -  Apare „A lcedo” no. 13 revista 
S.O.R. (stop) -  2 articole (stop) 1 articol prezintă acţi
unile filia le i Anieş a S.O.R. (stop).

Martie (stop) -  in terviu la „RAD IO  TRANSILVANIA”
-  B istriţa (stop) -  m ulţum iri gazdei, d-na Doina Monda 
(stop).

Aprilie (stop) -  ziua păsărilor (stop) cam panie de 
cunoaştere şi protecţie a păsărilor prin afişe (stop).

16-19 ap rilie  (s top) -  V a lea Ţ ib leşu lu i (stop) 
cabana „Iu lia” (stop), întâ ln ire cu o echipă de belgieni 
văzut ursu’ (stop), mulţum iri gazdelor: d-na Buia Iulia 
şi d-lui Buia Ştefan şi prietenulu i Philippe Coupe 
(stop).

23 aprilie (stop) -  cariera Poiana-llvei (stop) -  
observarea specie i cu nr. 145: m ierla de piatră 
(M anticola saxatţlis) (stop).

11-14 mai (stop) -  un scatiu în Delta!!! m agnific!!! 
(stop) -  64 de specii într-o singură zi! (stop).

19 mai (stop) voiaj la Zoo Tg. M ureş şi Salina Praid 
(s top) m ulţum iri o rgan iza to rilo r: Bârta Ş tefan ia, 
Ureche V ictoriţa şi Toader Vîrtic,

3-11 iulie (stop) -  A  treia tabără naturalistă cu 
„L icu ric ii” din B ucureşti (stop), cartie re  genera le  
cabana Teo (Dom ide) şi „Ana” (Negruşer) m ulţum iri 
gazdelor şi organ izatorilo r (stop).

13-21 august (stop) -  12 scatii (stop) activităţi nat
uraliste (stop) ig ienizare, inventariul avifaunei, vizite, 
distracţie, prieten ie (stop), locul: Parcul Forestier 
Vânăto ri-N eam ţ (stop), m ulţum iri D irecţie i S ilv ice 
P iatra-Neam ţ (stop).

N.B. Vom  reveni cu detalii despre aceste acţiuni în 
artico le le ce vor urma.

ILIE HOZA

Sport

Fotbal total
S-a încheiat turneul final al campionatului european de 

fotbal 2000 din Belgia şi Olanda. Se impun, desigur, câte
va concluzii. în primul rând a câştigat o favorită, încă 
înainte de începerea turneului, Franţa campioana mondi
ală „en titre” , care a avut adversară în finală o echipă a 
Italiei pe care puţini (printre care mă număr şi eu) ar fi 
crezut că va juca în ultimul act al competiţiei, unul dintre 
cele două locuri ale finalei fiindu-i atribuit uneia din ţările 
organizatoare, Olanda. De altfel, Olanda-ltalia a fost de un 
dramatism rar întâlnit ia un meci de fotbal, echipa Italiei 
condusă de pe bancă de fostul campion european Dino 
Zoff, având realmente norocul de partea lor, noroc care le- 
a surâs şi în meciul din sferturi, când bara s-a opus egalării 
la şutul lobat al lui Hagi.

Cu această bară, de altfel trecem la echipa noastră 
naţională şi la comportarea ei la acest turneu final euro
pean; a fost un turneu reuşit sau un „fiasco”? Sunt sigur că 
există două opinii în privinţa aceasta. Unii care vor spune 
că am jucat lent, previzibil cu aceiaşi jucători bătrâni, uzaţi 
şi care nu au reuşit să treacă de Italia, pentru a accede în 
semifinale; iar a doua categorie, printre care mă înscriu şi 
eu, care se declară mulţumiţi şi vreau să argumentez de 
ce.

în primul rând pentru că am reuşit o performanţă: califi
carea în premieră pentru fotbalul românesc în sferturile de 
finală ale unui campionat european de fotbal; să ne 
aducem aminte că înainte de acest turneu final nu aveam 
nici o victorie la vreun alt turneu, şi aveam doar trei jucă
tori care au marcat vreodată la europene (Bdioni. Coraş şi 
Răducioiu), nereuşind niciodată să trecem de faza gru
pelor. Să nu uităm că, anul acesta, suntem devansaţi doar 
de Franţa, Italia, Olanda, Portugalia şi Spania, fiind înain
tea unor echipe cu pretenţii precum Anglia, Germania, 
Cehia, Danemarca, Belgia ori Suedia. Aşadar, pe un Ioc 
şase în Europa destul de onorant zic eu. Evident că toţi am 
fost trişti după sfertul de finală contra Italiei şi am fi vrut 
mai mult, dar nu cred că după jocul pe care l-am practicat 
meritam să fim în primele patru.

Deci, una peste alta, consider că a fost un turneu final 
reuşit, cu unele câştiguri certe pentru echipa naţională: un 
Chivu, un Mutu, un Contra, un Florentin Petre, arătând că 
se poate conta pe ei în viitor, şi alături de colegii lor mai 
consacraţi pot duce mai departe stindardul naţional destul 
de ridicat al echipei naţionale.

Referitor la căpitanul echipei naţionale, Gheorghe Hagi, 
nu a avut un turneu final foarte reuşit, dar nu i se poate 
imputa iui faptul că naţionala noastră nu a putut trece în 
semifinale. A contat mult în jocul cu Italia faptul că nu am 
putut folosi mulţi titulari. îmi place să cred că am fi trecut 
de italieni cu formula Lobonţ-portar, Contra, Chivu, Gică 
Popescu, Ciobotariu -  fundaşi; Dan Petrescu, Mutu, 
Dorinei Munteanu -  mijlocaşi; Ganea şi Adrian Ilie -  ata
canţi. Probabil, cu o astfel de formulă, aveam şanse reale 
de a bate Italia. Dar, poate, cu această echipă ne vom 
revanşa în preliminariile campionatului mondial, când vom 
da faţă din nou cu norocoasa Italie. Trecând de la echipa 
noastră nu pot să nu amintesc de câteva decepţii printre 
carp: Germania, Cehia, Danemarca, Suedia, Belgia şi 
Norvegia. Anglia nu se numără printre decepţii pentru că, 
să nu uităm, în meciul cu Portugalia a condus cu 2-0, a 
învins Germania, iar în meciul cu noi, înainte cu cinci 
minute de final erau calificaţi în sferturile de finală şi aveau 
şanse reale de a juca în semifinală sau chiar în finală. 
Numai faptul inutil al lui Phill Neville din minutul 88 al meci
ului cu noi i-a privat pe englezi de a avansa în fazele supe
rioare ale competiţiei. Deocamdată atât despre turneul 
final, ar fi multe de spus eventual despre cele mai fru
moase goluri, mie personal cel mai mult mi-a plăcut cel al 
lui Figo în meciul cu Anglia.

Eventual despre jucători, o echipă ideală ar fi, după 
părerea mea: Toldo, Maldini, Desailly, Nesta, Thuram, 
Figo, Zidane, Dorinei Munteanu, Vieira, Kluivert, Henry, cu 
prime rezerve F.de Boer, Davids, Nuno Gomes şi Fiore.

Dar, evident, sunt multe păreri în privinţa aceasta; de 
asemenea, pentru postul de selecţioner l-aş numi pe Dino 
Zoff. Aş mai aminti scorul dintre Olanda, favorita multora 
dintre specialişti şi Iugoslavia (6-1), ascensiunea Turciei, 
care a intrat şi ea în primele 8 echipe ale Europei, confir
marea valorii echipei Portugaliei care a intrat în careul de 
aşi, şi, nu în ultimul rând, soliditatea echipei Franţei, care, 
iată, reuşeşte eventul, campioană mondială în anul 1998, 
campioană europeană în anul 2000.

Cu jucători deopotrivă valoroşi şi bine clădiţi fizic, pre
cum Bartez, Thuram, Desally, Blanc, Lizarazu, Dechamps, 
Vieira, Petit, Zidane, Henry, Anelka, Wiltord şi Trezeguet, 
echipa Franţei era greu de crezut că va pierde titlul euro
pean.

TUŢU PAGU
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STATUTUL ASOCIAŢIEI CULTURALE „LIVIU REBREANU” MAIERU
(Proiect) (2)

Capitolul V, PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

Art. 15 -  Patrimoniul asociaţiei va fi constituit din sub
venţii, donaţii, sponsorizări, cotizaţii, profituri ale acţiunilor, 
programele şi serviciile desfăşurate de membrii asociaţiei, 
exploatarea unor mijloace fixe prezente sau viitoare, vân
zarea unor mijloace publicitare şi a publicaţiilor, taxe de 
intrare la spectacole, expoziţii şi altele.

Art. 16. -  Pentru început, sursa de bază a patrimoniu
lui asociaţiei o constituie cotizaţia membrilor fondatori.

Cotizaţia de înscriere, egală cu cotizaţia anuală, se sta- 
bileşte la nivelul salariului minim pe economie.

Cotizaţia anuală este egală cu salariul minim pe 
economie din data de 1'ianuarie a fiecărui an calendaris
tic. Ea se plăteşte anual, semestrial sau trimestrial, până 
cel mai târziu 31 decembrie a anului respectiv.

Membrii asociaţiei fără cotizaţia la zi nu au dreptul la 
vot.

Art. 17. -  Bilanţul şi contul de venituri şi cheltuieli se 
întocmesc conform legilor în vigoare.

Art. 18. -  Orice cheltuială mai mare de 3 salarii minime 
pe economie va fi validată de adunarea generală a asoci
aţiei.

Art. 19. -  Banii asociaţiei se păstrează în conturi ban
care sau alte fonduri producătoare de dobânzi.

Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul 
statut, cuprinde lista cu cenzorii asociaţiei.

Capitolul VI. CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI

Art. 20. - în vederea desfăşurării activităţii sale, asoci
aţia poate încheia orice convenţie, poate închiria şi folosi 
spaţiile necesare, poate întreprinde orice activităţi, con
form legii, care se dovedesc utile scopului propus.

Art. 21. -  Asociaţia, prin consiliul de administraţie, 
poate angaja personal din asociaţie sau din afara ei, pen
tru bunul mers al activităţii sale.

Tot astfel, pentru o perioadă determinată de timp, în 
scopul efectuării unor lucrări sau în cadrul unor proiecte, 
asociaţia poate angaja pe baza unui contract de colabo
rare, persoane din asociaţie sau din afara ei.

Art. 22. -  Activitatea asociaţiei se desfăşoară şi este 
susţinută de un buget de venituri şi cheltuieli aprobat de 
Adunarea generală, buget defalcat pe secţii.

Art. 23. -  Fiecare secţie în parte îşi gestionează inde
pendent bugetul alocat, iar prin activităţi sau programe îşi 
pot suplimenta bugetul propriu.

Capitolul VII. ORGANELE DE CONDUCERE ALE 
ASOCIAŢIEI. CONDUCEREA ACTIVITŢII ASOCIAŢIEI

Art. 24. -  Organele de conducere ale asociaţiei sunt:
a) Adunarea generală;
b) Consiliul de administraţie;
c) Colegiul managerial.
Art. 25. -  Organele de conducere în plenul lor şi fiecare 

dintre membrii acestora răspund pentru activitatea ior în 
faţa Adunării generale

Art. 26. -  Asociaţia este structurată pe secţii, care 
urmăresc autonom obiectivele asociaţiei, conform specifi
cului activităţii lor şi potrivit regulamentului de funcţionare

Art. 27. -  Fiecare secţie este condusă de către un man
ager numit de către Consiliul de administraţie. Numărul 
secţiilor şi specificul acestora sunt stabilite prin organigra
ma aprobată prii Adunarea generală.

Art. 28. -  Managerul de secţie râspunde pentru activi
tatea sa în faţa Consiliului de administraţie.

ADUNAREA GENERALĂ

Art. 29. -  Adunarea generală este organul suprem de 
conducere al asociaţiei, constituit din totalitatea membrilor

săi. Ea se întruneşte o dată pe an şi ori de câte ori este 
cazul.

Art. 30. -  Convocarea adunării generale se face de 
către preşedintele asociaţiei cu cel puţin o lună înaintea 
întâlnirii şi va cuprinde: data, locul, ora, tema şi eventual 
explicaţii în ceea ce priveşte tema şi ordinea de zi.

Art. 31. -  Şedinţele societăţii sunt publice, ca regulă, 
sunt secrete.

- Şedinţele asociaţiei se conduc de preşedinte; în lipsa 
acestuia, asociaţia va putea propune prin aclamare ca 
preşedinte ad-hoc pe unul din membrii săi.

- în aceeaşi chestiune nu va putea vorbi nimeni mai 
mult de două ori.

- Membrul care cere cuvântul în chestiuni de statut sau 
regulament are prioritate faţă de orice problemă.

- Când, într-o anumită problemă, trei dintre membrh 
asocia ţie i cer înch iderea discuţiilor, preşedinte le va 
supune aceasta aprobării plenului asociaţiei.

Art. 32. -  Adunarea generală este lea^l constituită dacă 
va fi răspuns convocării jum ătate plus unul din numărul 
membrilor.

Dacă nu se va răspunde primei convocări, se va fixa o 
nouă convocare în următoarele 15 zile, când se va putea 
lucra legal cu majoritatea celor care au răspuns personal 
celei de a doua convocări.

Art. 33. -  Componenţa adunării generale:
a) aprobă şi modifică statutul şi regulamentul de 

funcţionare ale societăţii;
b) aprobă înfiinţarea de filiale ale asociaţiei;
c) hotărăşte asupra unirii sau cooptării cu asociaţii de 

profil din ţară sau străinătate, cu votul a 2/3 din numărul 
total al membrilor asociaţiei;

d) hotărăşte dizolvarea sau fuzionarea asociaţiei cu 
votul a 2/3 din numărul total al m embrilor asociaţiei;

d) alege Consiliul de administraţie şi Colegiul manage
rial ale asociaţiei;

f) decide asupra cotizaţiilor la care vor fi obligaţi mem
brii asociaţiei;

g) decide asupra admiterii sau excluderii membrilor 
asociaţiei;

h) stabileşte componenţa Consiliului de administraţie, a 
Colegiului managerial şi a comisiei de control;

i) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi 
defalcarea lui pe secţii;

j) validează organigrama, remuneraţiile mai mari de 3 
salarii minime pe economie, precum şi investiţiile ce 
depăşesc 6 salarii minime pe economie.

k) revocă individual sau colectiv mandatele Consiliului 
de administraţie, ale Colegiului managerial şi ale Comisiei 
de control, care prin culpa şi actele lor au prejudiciat aso
ciaţia.

Art. 34. -  Fiecare membru are dreptul la un singur vot 
şi la cel mult trei procure.

Art. 35, -  în chestiunile curente se votează pe faţă (vot 
deschis), iar în celelalte probleme votul este secret.

Art. 36. -  Dezbaterile din adunarea generală vor fi con
semnate în registrul de procese-verbale de către un sec
retar ales prin vot de membrii asociaţiei.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Art. 37. -  Consiliul de administraţie este organul exec
utiv de conducere al asociaţiei, format din şapte membri 
aleşi prin vot secret de către Adunarea generală a asoci
aţiei în prezenţa majorităţii m embrilor săi.

Consiliul de administraţie este alcătuit din:
-preşedinte;
- 2 vicepreşedinţi;
- un contabil-şef;
- 3 membri.
Art. 38. -  Consiliul de administraţie este organul exec

utiv al asociaţiei, form at din şapte membri aleşi prin vot 
secret de către Adunarea generală a asocia ţie i în

prezenţa majorităţii membrilor săi.
Consiliul de administraţie este alcătuit din
- preşedinte;
- 2 vicepreşedinţi;
- un contabil şef;
- 3 membri.
Art. 38, -  Consiliul de administraţie trebuie ales pe o 

perioadă de 4 ani.
Membrii Consiliului de administraţie, la expirarea man

datului, pot fi realeşi.
Membrii Consiliului de administraţie vor fi cetăţeni 

români cu domiciliul în Maieru.
Art. 39. -  Membrii Consiliului de administraţie reprezin

tă asociaţia în toate actele vieţii sale juridice, conformân- 
du-se prevederilor statutului şi deciziilor Adunării gen
erale.

După expirarea mandatului, Consiliul girează acţiunile 
asociaţiei până la alegerea noului consiliu.

Pentru activitatea defectuoasă, fiecărui membru al con
siliului poate să i se angajeze răspunderea juridică, după 
caz.

Art. 40. -  Persoana care reprezintă asociaţia este 
preşedintele.

în lipsa temporară a preşedintelui, asociaţia va fi 
reprezentată de oricare dintre vicepreşedinţi, începând cu 
cel mai în vârstă.

Art. 41. -  Consiliul de administraţie se poate întruni ori 
de câte ori este nevoie, dar cel puţin o dată la 3 luni.

Art. 42. -  Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de 
administraţie este necesară prezenţa personală a cel puţin 
cinci membri.

Deciziile se iau cu majoritatea voturilor. La număr de 
voturi egale, precumpăneşte rolul preşedintelui.

Art. 43. -  Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt, în 
principal, următoarele:

a) Asigură conducerea operativă a activităţii asociaţiei 
între adunările generale şi realizează actele administrative 
privind activitatea acesteia;

b) Se pronunţă asupra primirii sau excluderii de mem
bri în/din asociaţie;

c) întocmeşte darea de seamă anuală;
d) Asigură întocmirea bilanţului şi bugetului de venituri 

şi cheltuieli pe care le supune aprobării adunării generale;
e) Numeşte managerul de secţie, conform organi

gramei aprobate de adunarea generală;
f) întreţine relaţii cu alte societăţi, asociaţii, fundaţii cul

turale, organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale 
din ţară sau din străinătate:

g) Aprobă nivelul remuneraţiilor pentru anumiţi colabo
ratori, nivel până la cel mult trei salarii minime pe 
economie;

h) Elaborează regulamentul de funcţionare al asoci
aţiei;

i) Alte atribuţii şi sarcini stabilite de Adunarea generală.
Art. 44. -  Membrii Consiliului de administraţie vor lucra

ca voluntari sau cu convenţie civilă.
Atunci când activitatea asociaţiei va lua amploare, fon

durile ei crescând, se va lua în considerare şi problema 
angajării de salariaţi cu carte de muncă.

Art. 45. -  Mandatul unui membru al Consiliului de 
administraţie se încheie în următoarele cazuri:

a) la expirarea mandatului;
b) revocare;
c) pierderea calităţii de membru al asociaţiei;
d) demisie;
e) deces.

(va urma)

Notă: Redacţia mulţumeşte d-lu i procuror Macavei Al. 
Macavei ş i d-lui judecător M acavei Săndei-Lucian pentru 
întocmirea acestui proiect de statut.
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