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Eveniment
I n a u g u r a r e a  l a  M a i e r u  a  C e n t r u l u i  C u l t u r a l  C a t e h e t i c  

" S f â n t u l  A r h i d i a c o n  ţ t e f a n ” ţ i  a  b i b l i o t e c i i  d o c u m e n t a r e  S e v e r  U r s a
(Cuvânt de m ulţum ire din partea  familiei Ursa)

înalt Prea Sfinţia Voastră, preacucernici 
părinţi, dom nule m inistru, dom nilor senatori ţi 
d e p u ta ţ i ,d o m n u le  p r e ţe d in te  al C o n siliu lu i 
Judeţean, dom nule primar, doam nelor ţi  domnilor,

Sfintele sărbători ale Crăciunului aduc, prin 
m iracolul N aţterii Domnului, prilej de bucurie ţi  
m ultă bunăta te  în sufletele noastre  de creţtini. 
M ajoritatea d intre noi sim ţim  în aceste m om ente, 
mai m ult decât în alte zile ale anului, nevoia firească 
de a dărui.

Inaugurarea, astăzi, a acestei in stitu ţii 
cultural-catehetice sub înalta oblăduire a Prea 
Sfinţiei Voastre este un dar oferit com unităţii 
noastre  prin strădania unor oam eni de suflet, 
iu b i to r i  ai a d e v ă ra te lo r  v a lo r i  c r e ţ t in e  ţ i  
culturale,care m erită  toată  consideraţia noastă.

Pentru profesorul Sever Ursa ţ i  pen tru  
în tre a g a  sa fam ilie, a tr ib u ire a  nu m elu i său  
bibliotecii pe care o gazduieţte  acest a ţezăm ân t a 
fost, poate, cel mai frum os dar pe care un dascăl, 
aflat încă p rin tre  noi, îl p rim eţte  ca o aprecierea 
suprem ă a comunităţii, după o viaţă dedicată cărţii, 
ţcolii ţ i  culturii. U tilitatea ei de netăgăduit se 
alătură fericit Muzeului" Cuibul Visurilor",sălaţ plin 
de rădăcini ţ i  istorii m ăierene, pe care acelaţi 
profesor l-a infiinţat ţ i  condus aproape 60 de ani. 
P a tronu l sp ir itu a l al m uzeului, m are le  Liviu 
Rebreanu, prim ea im presionat , cu mulţi ani în 
urm ă, vestea că un num ăr im portan t de intelectuali 
m ăiereni au înfiin ţat o puternică societate culturală 
ţ i  i-au conferit acesteia, cu m ândrie, distinsul său 
nume.

Suntem  convinţi că evenim entul de astăzi 
este un prilej de bucurie sinceră ţi  pen tru  prietenii 
tatălui meu, profesori, foţti elevi,dar ţ i  pentru  toţi 
cei care l-au înţeles, ajutat, cunoscut ţi  apreciat.

Cărţile ţ i  lectura au fost ţ i  vor fi fundam ent 
trainic în construcţia fiecărui destin uman. Prin 
cărţile sfinte, Dum nezeu in tră pe fereastra sufletelor

noastre, ne călăuzeţte ţi ne fereţte de necredinţă ţi 
ignoranţă.

De aceea, suntem convinţi că instituţia 
inaugurată astăzi va fi de un real ajutor, mai ales 
pentru tineri, cei care ne asigură trăinicia viitorului.

Mulţumim înalt Prea Sfinţiei Voastre pentru 
aplecarea constantă ţi dătătoare de speranţă asupra 
tuturor măierenilor, dar ţi bunelor înfăptuiri ale 
localităţii noastre. Mulţumiri se cuvin ţi domnului 
preot paroh Dan Cismaţ, pentru neastâmpărul 
domniei sale în iniţiative ca ţi cea de astăzi, atât de 
benefice comunei pe care o păstoreţte întru 
credinţă alături de preotul paroh Ioan Lăpuţte, 
păstorii sufleteţti ai familiei noastre.

Nu-l uităm pe directorul Bibliotecii Judeţene, 
domnul Ioan Pintea, distinsă personalitate a culturii 
noastre, care patronează prin instituţia pe care o 
conduce acest sălaţ al cărţii care poartă, de astăzi, 
numele sincerului său prieten măierean. Se cuvine 
apreciat ţi aportul instituţional al preţedintelui 
Consiliului Judeţean, domnul Emil Radu Moldovan, 
al doamnei inspector general Camelia Tabără ţi, nu 
în ultimul rând, al primarului nostru, domnul Vasile 
Dumitru. Apreciem sincer sprijinul măierenilor care 
au pus umărul la crearea acestui important centru 
de credinţă ţi cultură.

Ne bucurăm de prezenţa domnului ministru 
Teodor Baconschi, a cărui personalitate luminează 
astăzi, ca ţi deunăzi, întâlnirea noastră.

îngăduiţi-ne, în încheiere, în numele tatălui 
meu, al tuturor membrilor familiilor noastre 
reunite, mulţi dinte ei dascăli care au servit ţi 
servesc învăţământul românesc pe toate palierele 
sale de manifestare, o adâncă reverenţă în faţa celor 
care au creat ţi sprijinit această instituţie atât de 
necesară unei comunităţi care se respectă ţi care o 
merită pe deplin.

Vă dorim din inimă tuturor Sărbători 
fericite!

Prof. Liviu Ursa 
Maieru, 27 decembrie 2015

Rebreniana

Gavril Istrate -  “Liviu Rebreanu 
vorbind la dezvelirea bustului 

lui George Coşbuc”
(extras din a locuţiunea  susţinu tă  d e  

Gavril Istrate !a M aieru, în aula M uzeu lu i 
Cuibul visurilor, cu  prilejul Zilelor m ă ierene , 

A S T R A , 21 Oct. 2006)

Nu există altă scriere mai frumoasă  -  în 
limba noastră literară -  decât cea care se 
bazează pe limba noastră populară!

7  iV *

Foto — vi Jet> (cadru), VHuţ C'ărhune. Maieru, 2 l Oct. 2006

F i in d c ă  s -a  v o r b i t  a ic i  d e s p r e  
Despărţământul ASTREI din Năsăud vreau să 
aduc şi eu unele com pletări pentru  ce a fost în 
trecut.

Se în tâm plă că am fost p rezent în 1926 în 
iunie la dezvelirea bustului lui Coşbuc, din faţa 
liceului. Bustul acela trebuia să fie dezvelit în 
1914, dar a izbucnit războiul şi nu s-a pu tu t 
realiza treaba asta; s-a am anat pentru  primii ani 
de după război; şi a intervenit iarăşi un nenoroc 
[1922], fiindcă Valea Caselor a fost în stare să 
inunde Năsâudu', aproape era să-1 scoată din 
circulaţie, a fost un potop asem ănător cu cel de

continuare în  pag. 2 -
Vilut Cărbune

L  V L N I M L N T
Luni, 28 decem brie, o ra 15, la Muzeul „Cuibul visurilor" din com una 

M aieru (am fitrion prof. Liviu Ursa), sub egida Societăţii Scriitorilor Bistriţa- 
Năsăud, Liceului Tehnologic „Liviu Rebreanu" din Maieru, ţco lii Gimnaziale 
„Iustin Ilieţiu" din Anieţ ţ i  revistei „Cuibul visurilor" a avut loc lansarea  cărţii 
postum e a regre ta tu lu i nostru  coleg ţ i  p rie ten  SANDU AL. RAţ IU, „Arcadele 
cuvântului", ap ă ru tă  anul acesta la ed itu ra  „ţ coala Ardeleană" (d irecto r 
George Vasile Dâncu) cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Bistriţa- 
Năsăud (p re ţed in te  Emil Radu M oldovan) p rin  Centrul Judeţean pen tru  
Cultură B istriţa-N ăsăud (d irec to r dr. Gavril ţ  ă rm ure). Cartea a fost 
p rezen ta tă  de criticul lite ra r Andrei M oldovan (p re ţed in te le  S. S. B. N.), care a

sem nat ţ i  prefaţa, iar m odera to r a fost Icu Crăciun. Au m ai lua t cuvântul: lacob 
Naroţ, Titus Cărbune, Ilie Hoza, Maxim Boţea, Teodor Brumă, A lexandru 
Barna, Virgii Ureche ţ i  fiica poetului, prof. A nam aria Wagner, îm preună  cu 
soţul său, prof. Raim ar Wagner, care, p rin tre  altele, ne-a adus la cu n o ţtin ţă  
faptul că toate  cărţile celui com em orat se află ţ i  la Biblioteca „Astra" din Sibiu, 
graţie  m ăiereanului dr. Silviu Borţ, d irectoru l acestei instituţii. în finalul 
întâlnirii, d-na A neta Raţiu, so ţia  lui Sandu Al. Raţiu, a d ă ru it celor prezenţi 
câte un exem plar din cartea lansată.

Icu Crăciun
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Gavril Istrate şi Liviu Rebreanu
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- urmare din pag. 1 -

Gavril Istrate -  “Liviu Rebreanu 
vorbind la dezvelirea bustului 

lui George Coşbuc”
(extras din alocuţiunea susţinută de 

Gavril Istrate la Maieru, în aula Muzeului 
Cuibul visurilor, cu prilejul Zilelor măierene, 

ASTRA, 21 Oct. 2006)

anul acesta [2006] la Târlişua. Şi fiindcă vine 
vorba de Târlişua -  am fost la Târlişua să văd şi 
m-am înspăim ântat ce am văzut acolo.

Mi-am adus am inte de nişte versuri ale 
unui poet în care spunea, vorbind despre război: 
eu am văzut ce nu vor fi în stare să mai vadă cei 
care au să vie după noi şi m-am intrebat, şi mă 
în treb  dacă au să ne creadă cei de peste 50 de ani, 
că lucrurile  s-au în tam p la t aşa cum s-au 
întâm plat.

A fost pur si simplu m inune acolo, nu se 
ştie ce-a fost. In mijlocul satului -  destul de mare 
spaţiu ş ’ela [spaţiul acela] -  apa ajunsese doi 
m etri -  în mijlocu' satului era o mare, nu altceva. 
Au d ispăru t lucruri, au m urit 13 oameni, nu se 
ştie câte vite..., miliarde s-au cheltuit, s-au risipit 
acolo.

Dar -  vorbim  despre Năsâud -  nu s-a 
pu tu t face nici in '22, cum trebuia proiectat şi 
atunci -  poate ca să, [poate] pen tru  norocul meu
-  n-am fost un om prea norocos, da' atunci am 
avut -  am avut noroc- pen tru  norocul meu să fiu 
şi eu prezen t la cea dintâi m anifestare mai m are 
din judeţu ' Năsâud -  cum se num ea judeţu ăsta 
atunci.

I-am auzit atunci vorbind pe o serie de 
oameni cu foarte m are greutate: Bogdan Duică a 
vorbit despre lumea Academiei Române, Ion 
Lupaş [a vorbit] în  num ele Ministerului Cultelor 
şi al Culturii -  el era m inistrul respectiv.

Liviu Rebreanu a vorbit despre George 
Coşbuc -  în tr -o  m an ie ră  în  care  num ai 
Ibrăileanu, m arele m eu profesor de mai târziu de 
la Iaşi, a fost în stare să vorbească. L-a desprins 
[pe Coşbuc] dintre oameni, [creatori], din[tru] 
perioade [literare] şi a spus omul ăsta n-a fost 
tribu tar nici unui cu ren t- cum [şi] Ibrăileanu 
spunea, că pe deasupra tu tu ro r îm prejurărilor, în 
poezia lui Coşbuc suntem  reprezentaţi prin  ceea 
ce-i etern, prin ceea ce e fără moarte. Cam aşa a 
spus -  şi spunea -  Rebreanu. L-am auzit acolo 
vorbind pe un om, cum n-am văzut mulţi -  un 
orato r cum puţini sun t [..] până azi.

Io n  P ă d u r a r u  v o r b e a  la  t o a t e  
înm orm ântările unor profesori sau [ale] altor 
pesonalităţi. A ajuns el -  el era Preşedintele 
D espărţăm ântului ASTRA -  a ajuns la un 
m om ent da t să recurgă şi el la poezia lui Coşbuc, 
şi-l aud recitând -  to tul s-a petrecut afară, lângă 
bustul lui George Coşbuc -  îl aud recitând Cântec 
barbar. Aveam im presia că de acolo, de afară, 
forţa cu care vorbea el făcea să se zguduie 
geam urile clădirii. N-am mai auzit asem enea 
[vorbire] niciodată...

Viluţ Cărbune, text transcris şi 
consemnat,

(după înregistrarea video din arhiva
pers.)

EVOCĂRI
(Gavril Istrate)

l-.ditura „Mesagerul" 
Bistriţii, 2015

De Neposul drag al profesorului univ. dr. 
doc. Gavril Istrate, m arele scriito r Liviu 
Rebreanu este legat prin aceea că, în anul 1909, 
din prim ăvară şi până-n toamnă, a lucrat ca 
ajutor de notar la Prim ăria acestei comune, 
după ce trecuse prin aceleaşi servicii în Măgura 
Ilvei şi Nimigea. Dovada acestui popas de câteva 
luni în Nepos o fac şi cele două chitanţe ale 
părinţilor lui Gavril Istrate din lunile iunie şi 
iulie 1909 şi a unei citaţii sem nate chiar de el. 
Apoi, idila sa cu învăţătoarea Virginia Grivase de 
la această şcoală, devenită prototipul Virginiei 
G herm an din ro m anu l"Ion '', com pletează  
argum entele acestei legături cu satul care a fost 
botezat, în 1773, de către îm păratul austriac 
losif al ll-lea cunum ele de Nepos.

0  parte din evenim entele descrise în romaul 
am intit se referă şi la Vărarea, num ele vechi al 
acestei localităţi, care l-a găzduit pentru  cele 
câteva luni. Notarul Cântăreanu, cum îl botezase 
s c r i i to ru l ,  al c ă ru i n u m e a d e v ă ra t  e ra  
Chibulcutean, îi făcuse o prim ire onorabilă, 
după cum m ărturiseşte el însuşi, oferindu-i, 
chiar în clădirea prim ăriei, o "odăiţă bună, cu 
in tra re  s e p a ra tă , îm p o d o b ită  d ră g u ţ de 
dom nişoara Eugenia", fiica acestuia.

0  întâm plare neobişnuită îl pune pe 
tânărul funcţionar în faţa unei realităţi pe care o 
va descrie în rom anul său: "într-o dimineaţă, 
intrând în cancelarie, o găsii plină de ţărani 
furioşi care înconjurau pe vreo zece saşi din 
Păuniş (adică din Slătiniţa) şi-i înjurau din 
răsputeri. în  uliţă, o cireadă de boi graşi, parcă 
aşteptau un verdict". Secvenţa făcea parte din 
num eroasele evenim ente care au constituit 
procesul de cea mai lungă durată ce a avut drept 
cauză s tab ilirea  g ran iţe i d in tre  Nepos şi 
localităţile săseşti (Dumitra, Slătiniţa şi U nirea).

în lucrarea "Cuibul visurilor", numele de

V ă ra re a  e s te  d a t  c o m u n e i M aie ru . 
Descrierea corespunde întocm ai acestei 
localităţi, unde scriitorul şi-a petrecut cei 
mai frumoşi ani ai copilăriei: "Uite Vărarea... 
Din vârful Măgurii soarele o priveşte ca un 
ochi de foc, ocrotitor... Vărarea aceasta era 
un sat ca oricare, trân tit în fundul unui cazan 
de dealuri, speriat de urletul trenului". în 
rom anul "Ion” numele de Vărarea aparţine 
cătunului Luşca, astăzi cartier al oraşului 
Năsăud. Acelaşi lucru se petrece cu Anieşul 
care este num it Parva. Aceste artificii 
stilistice sunt explicate în jurnalul său.

Amintirea prim ei întâlniri, pe care 
Gavril Istrate o are cu Liviu Rebreanu, este 
de pe vrem ea când era elev la liceul din 
Năsăud. Se dezvelea bustul lui George 
Coşbuc în faţa im punătoarei clădiri, m om ent 
în care scriitorul a vorbit despre poetul de la 
Hordou, ca unul ce "a făcut revoluţie în 
poezia  rom ânească". Este fasc in a t de 
frum useţea expunerii şi de im portanţa pe 
care o acordă „poetului ţărănim ii".

După nouă ani îl în tâlneşte în capitala 
Moldovei, ca invitat al studenţilor de la 
Facultatea de Litere din cadrul Universităţii" 
A lexandru Ioan Cuza''din Iaşi, când a 

prezentat conferinţa "Iubirea în literatură". în 
1935, acelaşi grup, în frunte cu Gavril Istrate, îl 
aşteaptă în gară, unde se fotografiază şi apoi se 
îndreaptă spre am fiteatrele universităţii. Aici, 
neposanul stă de vorbă cu Liviu Rebreanu, care 
îşi am inteşte de oamenii şi satul prin care a trecut 
în tinereţe, considerându-1 un prieten apropiat, 
pentru  afecţiunea care i-o poartă. în sem n de 
recunoştinţă îi acordă un autograf pe volumul 
"Metropole".

Opera lui Liviu Rebreanu a in trat apoi în 
atenţia filologului Gavril Istrate. A urm ărit-o 
îndeaproape ca un vechi cunoscător al locurilor 
în care scriitorul şi-a lăsat urm ele paşilor. A 
reconstituit itinerariul literar al eroilor din 
operele sale, a clarificat o parte din micile 
nepotriviri toponimice sau lingvistice, a corectat 
unele afirmaţii sau confuzii geografice, a vizitat 
"Cuibul visurilor" de la Maieru, s-a dus la 
Târlişua, satul natal al scriitorului, a organizat 
excursii pe aceste m eleaguri cu studenţii săi de la 
universitate, a sta t de vorbă cu Rodovica 
Boldijari (Ana) şi Alexandru Pop Glanetaşu (Ion) 
din vechiul Prislop, a participat la Centenarul 
"Liviu Rebreanu" şi a fost nelipsit de la mai toate 
acţiunile dedicate romancierului.

în anul 2004 este m arto r ocular la 
dezvelirea plăcii comemorative din satul Nepos, 
pusă pe faţada clădirii fostei prim ării, ca o dovadă 
a trecerii sale prin această localitate. Neposenii 
au avut marele noroc de a trece în nem urire prin 
condeiul viguros al m arelui scriitor.

Liviu Rebreanu a răm as pentru  profesorul 
Gavril Istrate un adevărat cult, fapt pentru  care 1- 
a aşezat în panteonul său sufletesc ca unul dintre 
cei mai valoroşi scriitori ardeleni.

Mircea Daroşi
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R E B R E A N U  Ş I  M A I E R U  -  p r im e le  în s e m n ă r i
în  celebrele Caiete ale lui Liviu Rebreanu, 

p rezen ta te  a tâ t de laborios de Niculae Gheran, în 
1974 ţi  reluate  în volum ul ediţiei critice (1). , 
întâlnim  un capitol aparte  in titu lat „Amintiri din

Ghem, 2005, piatră, 5 x 5 x 2  cm, Maxim Dumîtraş; 
[imagine preluată {C. Viluţ) din albumul De la Natură la Sens)

M aieru” [Arh. L. R., II, ms. 5). Reproducerea acestor 
docum ente s-a făcut de către Valeria Dumitrescu, lui 
Gheran îi aparţin  Cuvântul înainte, Cronologia, 
prezen tarea  succintă a fiecărui caiet în parte, notele, 
com entariile adiacente ţ i  selecţia documentelor.

Din p refaţa lui Gheran la acest capitol (vezi 
p. 144-168) (2), aflăm că acest m anuscris conţine 13 
file rup te  d in tr-un  caiet, ele au fost scrise în tre  anii 
1908-1909, pe m eleaguri b istriţene, probabil în 
Nimigea Ungurească. Sub influenţa lui Creangă, pe 
care Liviu îl conspectase conţtiincios în scopul 
perfecţionării limbii ţ i  exprim ării în lim ba rom ână, 
tâ n ă ru l R ebreanu  î ţ i  p ro p u n e  să  scrie  ceva 
asem ănător Amintirilor acestuia, cu titlul Povestea  
copilăriei m ele (Cf. Arh. L. R., III, ms. 7). De aici, s-a 
ajuns la reluarea acestei idei cu titlul schim bat în 
A m in tiri din Maieru, cu m enţiunea „din copilărie” 
(vezi Caiete, p. 326). Se pare că ţ i  n ara ţiunea  Domnu 
Ionică, o traducere  liberă a unei mai vechi lucrări din 
lim ba m aghiară, Az ornagu, din ciclul Szarmarleta 
(adică Scara măgarilor), Prislop, 1 nov. 1908, s-ar 
încadra  sub aceleaţi influenţe din Creangă. Treceri 
ale acesto r am intiri în opera propriu-zisă a lui 
Rebreanu s-au pe trecu t fragm entar: Grigore Ilieţ ţ i  
popa Groze vor fi p ro tagoniţtii schiţei Vrăjmaşii (Cf. 
revista Flacăra, 1912, nr. 42, 4 aug., p. 330-331). 
Am intirile in titu late  Armanul, armeanca şi clubul 
vor fi folosite în schiţa Idilă de Ia ş ară, unde va fi 
p rezen tă  in teligenţa satului natal, M aieru (Cf. 
revista Cosânzeana, III, 1910, nr. 4 ,20  ian., p. 52-54). 
în  al treilea rând, notaţiile despre  Ileana baroneasa 
vor fi folosite în schiţa cu itlul Baroneasa (Cf. revista 
Flacăra, 1,1912, nr. 45 ,25  august, p. 558-559).

Să luăm  pe rând, cronologic, toate  aceste 
am intiri, prim a d in tre  ele, Fără titlu  (p. 146), 
cuprinde un p o rtre t în linii aspre al bătrânulu i Ilieţ: 
„Un m oţneag  gârbov din spinare, care proptindu-se 
de o cârjă opuroasă, se plim bă de-a lungul satului în 
toată dim ineaţa, strănu tând  la fiecare pas, tu ţind , 
ţte rg ân d u -ţi în tru n a  m ustăţile ţi barba  c-o năfram ă 
cenuţie  cu m argini ro ţii ţi-n  mijloc c-un cocoţ 
roţu..." P reocuparea lui b izară pen tru  cei din jur, 
este de a-ţi face un drum  în coastele stâncilor, spre o 
livadă ce-o avea dincolo de Someţ. încăpăţânarea  lui 
este considerată nebunie, păgânul Ilieţ va fi re luat în 
schiţa Vrăjmaşii, unde vom afla lucruri inedite 
despre  el.

A rm anul şi clubul e o altă com ponentă a 
am intirilor (p. 146-152), în care Rebreanu evocă 
figuri de evrei ţ i  arm eni: ţch iopu l cu acordeonul, 
Ieni, venit din cătănie, ţ  imi, Berta, dar ţ i  ţeză to a rea  
de fete de la lelea Varvara Procope. Despre clubul 
in te lec tu a lilo r  avem  alte  câteva da te  a su p ra  
notabilităţilor satului: pădurarul, notarul, Wolf,

Vasile Rebreanu ţ. a. 0  figură de neu ita t este cea a 
Arm anului ţch iop  de-un picior: „Era un om scund, 
îndesat, nu p rea gros, dar ro tun jor ţ i  negru-negru 
ca un arap. Căpăţâna ca rasă, num ai pe ceafă i se 
învâltoreau câţiva peri aspri. Avea ţi  o păreche de 
ochelari prăfuiţi ţ i  unsuro ţi, degeaba-i freca toată  
ziua c-o bucăţică de flanel cenuţiu." Arm anca era „o 
fem eie îna ltă , uscăţivă. Rece, m ân d ră  ca o 
îm părăteasă , d a r cu o so artă  tristă." Clubul 
inteligenţei m ăierene se afla alături de dugheana 
cu m ăru n ţiţu ri, farm ecul lui era că aici se adunau 
to ţi cu noutăţi: no taru l cu ziarele ţ i  politica, Jarda, 
învăţătoru l cu poezia, Arm anul cu ţtirile  zilei pe 
plan local. Jocul de cărţi la care participase ţ i  Liviu 
ală turi de tată l său, Vasile Rebreanu este descris în 
am ănunţim e cu pierderi ţ i  câţtiguri de-o parte  ţi 
de alta. Odată cu m oartea  femeii Arm anului vraja 
acelui club s-a stins.

Ileana baroneasa  (p. 152) o altă am intire 
dragă lui Liviu, iată po rtre tu l acestei femei celebre 
în felul ei: „0 femeie, ţărancă  îm brăcată în  haine 
nem ţeţti... Avea n iţte  obraji pătaţi, dar simpatici, 
talie lată, grosolană, m âini subţiri, fine ţ i  picioare 
mari, ţă răn eţti. Odată trebu ie  c-a fost m inune de 
frum oasă... De altm intrelea, frum useţea a făcut-o 
„doam nă ţi  baroneasă." 0  in teresan tă  descriere a 
curţii grofului pe care a cunoscut-o îndeaproape, 
deoarece aici, în tr-o  căsuţă aparţină toare  a locuit 
ţ i  el cu familia, în  tim pul ţed e rii la Maieru, e 
p rezentă: „0 cazarm ă ord inară  cu coperiţ de 
tinichea. în a in tea  casei o g răd in iţă  de flori. 
D indărăpt o ogradă u ria ţă , în fund căsuţele 
slugilor, grajduri, ţu ri, coteţe, ham bare... Apoi 
grădina fără gust, pustie... num ai baraboi ţi 
curechi. Un p ărăua ţ trecea pe lângă curte... curtea 
fusese oarecând  a unui baron  ungur..." (22 
decem brie 1908). 0  am intire hazlie legată de 
baroneasă  ţi câinele ei este m enţionată  de Liviu, cu 
m ult um or: „Tocmai mă pom enisem  c-un rând  de 
hăinuţe  nouă ţi  m ă sim ţeam  a tâ t de fericit ca ovreii 
în sânul lui Avram... Eram p rie ten  cu baroneasa  ţi 
deci fire ţte  că am po rn it num aidecât să-i a ră t 
îm brăcăm intea de gală. Fugeam, s-ajung mai în 
grabă la baroneasa  care ţed ea  în  cerdac ţi ronţăia 
cocoţi... când deodată  sim ţesc că m ă apucă cineva 
de fund ţi  m ă trâ n te ţte  la păm ânt. Sângele mi-a 
îngheţa t în vine. Era câinele, câinele cel rău... 
începusem  a urla de se cu trem ura lumea. Nu mai 
ţtiu  cum m -au ogoit, dar baroneasa mi-a trim is un 
blidoi de cocoţi, la vederea cărora m inten mi-au 
trecu t toate  durerile, m ăcar că bunul m eu amic m-a 
fost în h ă ţa t b in iţo r  de partea  nedicibilă. Perfidul 
de el! Nu m -a cunoscut în  toaleta asta  nouă, dar i- 
am da t eu lui după aceea... Simţea ţi  el că s-a p rostit 
ţi-m i răbda insultele cele mai grave zgulindu-se ţi 
lingându-m i obrajii..."

Povestea acestei baronese pe num e Ileana 
este reluată  pe larg (vezi pag. 154-156), Un nou 
episod referito r la această baroneasă este in titu la t 
Comoara despre  care ţ i  Vasile Rebreanu ţ t ia  câte 
ceva, dar de galbenii îngropaţi la Ilva Mică n-a mai 
da t nimeni.

0  altă am intire-pro iect poartă  titlul de 
Jarda (p. 159-160), ea este o evocare din inim ă a 
acestui dascăl ţi poet m ăierean care, în fiecare 
săp tăm ână citea la clubul de la Armanul, câte-o 
poezie.

Un alt titlu din acest caiet este închinat 
slu jitorilor ţcolii m ăierene, Dascălii noştri: Boşca, 
Tofan, Ungurescu (p. 161-162). Se rem arcă o suită 
de schiţe de portrete , m ăiestrit conturate:

Boţcanu -  „ El um bla num ai în  opinci ţi 
num ai în sărbăto ri cu ciubote m ari de iuft. Un om 
mic, grăsuţ, căpăţână cât pum nul c-o păreche de

m ustaţe  lungi, de să le învârţi pe după urechi, 
învăluit în tr-o  bondiţă  de pănură tivită cu postav 
negru , g u ler la t  de catifea, o p ă lă rie  lată , 
ţărănească..." (p. 161). Acestuia i se adaugă 
Lucreţia, nevasta „cruţătoare", apoi dom nul Tofan 
ţ i  Tofăniţa, cu Ungurescu, cu Colectoru ţ i  Deodat, 
toţi p rezenţi la crâţ m a dom narilor.

în tr-u n  alt caiet in titu la t însemnări găsim 
alte câteva notaţii legate de Maieru: Idilă de Ia 
ş ară, Amintiri, Jarda, Popa, Păgânul etc. în  revista 
Cosânzeana s-au tipărit: Idilă de la ş ară (I), 
Armeanul, armeanca şi clubul, Vrăjmaşii şi Cuibul 
visurilor (p.286). 0  serie  de proiecte despre  Maieru 
ap ar la pag. 295: Amintiri din Maieru, Toader şi 
Matroana, Boroiu, Boşcanu, Tofanu, Dhoru, Suciu şi 
Suciş a. Mai su n t ţ i  alte posibile titluri răm ase în 
faza de proiect ca: Tablouri mici, Vine trenul, 
Nebunul (Anton), Focul de Ia Procopoaia - Maier, 
Povestea copilăriei mele.

Cuibul visurilor, 1984, marmură, 400 x 800x 400 cm, Maxim Dumitra?;

în  Addenda, Journal mai întâlnim  texte fără 
titlu  (p. 458) despre bătrânu l popă Vasile Groze: „0 
f ig u ră  im p u n ă to a r e ,  de  s t a tu r ă  m ijlo c ie , 
em bonpoint, cu faţa rotundă, stră ju ită  de o barbă 
deasă ţ i  căruntă. Pe cap o pălărie plată,m oale, cu 
borurile  largi..." El a um blat ţ i la Roma, la papa, de 
unde a adus p e n tru  b iserica  m ăierenilor, o 
scândurică din crucea lui lisus, (p. 458).

Evreii (p. 459-467) -  figuri lum inoase, 
drăguţi, frum oţi ţi bravi, cităm  câteva po rtre te  
antologice: Schan  -  „Bătrânul Schan! 0  barbă  
scurtă, m ătăsoasă, puţin  gălbejită -  mai cu seam ă 
pe margini, gălbejită ţ i  lucioasă. Iar nasul moale, 
rotund, neted... ce m ult doream  m ereu să-l pipăi! 
Avea ochi a lb a ţtri -  de un albastru  blând, visător, 
ca ochii de fecioară... Era tare  cum secade bătrânul! 
Nu p u rta  baston  niciodată, d e ţi bătuse de m ult 
ţap tezeci de ani. ţ i  su râdea  întruna.... Mai aparte. 
Era un surâs comercial, d ar drăgăstos..." Alte num e 
pom enite sunt: Banffy, Wekerle. De re ţin u t că acest 
evreu, Schan n-a p rim it nicio poreclă din cauză că 
era  iubit de săteni.

Tupcil -  Gewurtz este descris astfel: „cu 
b a rb a  a scu ţită  ţ i  ochii s tră luc ito ri, cel mai 
harnic,cel mai stim at u rm aţ al lui Moise. E plin de 
viaţă... se rv e ţte  cu hărnicie." în am intirile lui Liviu, 
asistăm  la o confruntare d irectă d in tre  cei doi, 
prim ul în calitate de cum părător trim is de ta tă  ţi 
Tupcil, vânzător la tejghea. 0  scenă m em orabilă e 
su rp rin să  de Liviu în zi de dum inică când sătenii 
su n t la horă, tinerii se hârjonesc pe-afară, iar 
intelectualii se află în cam era domnilor. Sunt 
am intiţi: Petrea Ilieţiu, colectorul, Tofan ţi  Boţea, 
învăţători, bocotanii Anchidim Partene ţi  Deodat 
Coruţiu. Se adaugă ţi  Wolf, fiul lui Tupcil, Hojdea, 
Estera ţi Roza, fetele lui Tupcil. Când e vorba de 
gâlceavă, Tupcil îţi ia m ăsuri de precauţie, scena 
am in te ţte  de rom anul Ion de mai târziu.

- continuare în pag. 4 -

Iacob Naroş
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O nouă carte despre Liviu Rebreanu
ftebreriiario
- urmare din pag. 3 -

R E B R E A N U  Ş I  M A I E R U

- primele însemnări
Dihorul -  apare  în am intirile lui Rebreanu 

ca tipul negustoru lu i ve ţn ic  ah tia t de câţtig , arivist, 
am biţios, s tă ru ito r  în treburi, nepăsă to r faţă de 
orice, dar setos după orice bănuţ. Portretu l fizic e 
im presionant: „Are un cap de Moise, cu barba 
răvăţită , zbârlită, de culoare închisă, castanie. 
Ochii îi sun t ageri, mici, cu sclipiri fulgerătoare. 
Lângă urechi îi cad perciunii încârligaţi. E rece, 
calculat..."

Biksenspaner, Trei păduchi -  e un alt
evreu renum it pen tru  că avea m ulţi copii. O 
în tâm plare  hazlie de care-ţi am in te ţte  Liviu are în 
centrul ei pe cei tre i băieţi ai bătrânu lu i evreu. 
Acesta achiziţionase în tr-o  toam nă prune ţ i  m iere 
din sat. Băieţii dau iam a prin  butoaiele cu miere, 
dar unul d in tre  ei a fost m u ţca t de lim bă de un 
viespe, când să fugă, cade pe jum ăta te  în butoi, spre 
d isperarea  m am ei acestora.

Cocoşul -  sau Cocoşelul e un alt evreu din 
p a rtea  de jos a M aierului: „Un lungan slab, cu ochii 
căzu ţi în  o rb ite , cu nasu l su b ţire  ţ i  n ările  
t r e m u râ n d e ..C e e a  ce-ţi am in te ţte  Liviu, legat de 
acesta, este  nunta  de care a răm as im presionat, e 
vorba de obiceiurile ţ i  datinile evreieţti. Rebreanu 
nu uită să-i pom enească cu drag pe toţi, ca pe n iţte  
bravi pe care i-a iub itdez in te resa t, fără să punem  la 
socoteală dulciurile pe care le prim ea ţi  pe care le-a 
ţin u t m inte. Un sen tim en t de sim patie ţ i  apreciere 
p en tru  ei se degajă din toate aceste evocări de ţi  din 
suflet.

Ultimele note legate de M aieru (p. 479- 
482] sun t dedicate tovară ţilo r necuvântători din 
copilăria lui Liviu ţ i  anum e, câinii. Prim ul d in tre  ei 
este Sultan şi tovarăşii săi. Iată po rtre tu l lui Sultan 
cel mai d istins d in tre  ei: „Era în truch ipa rea  
com odităţii, a lenei, a trândăv iei,dar ţ i  a dem nităţii, 
în tocm ai ca un conte. Dorm ita cât era ziua de lungă 
pe pridvor sau în mijlocul uliţei ţ i  m ârâia num ai 
dacă era deranja cineva, ţ i-a  câ ţtig a t un prestigiu 
ex trao rd inar în sat. Toată lum ea îl privea cu stim ă 
ţ i  m ulţi copii de ţăran i îţi  scoteau chiar ţ i  căciulile 
în faţa lui." Cu Liviu era p rie ten  d e ţi acesta îi 
sm ulsese o felie de pâine din m ână, de frica acestor 
colţi respectul p en tru  Sultan a răm as în continuare.

Un alt câine Tâlhariul e considerat „pirat", 
câine adevărat, „o fire sum bră, închisă, re trasă , cu 
porn iri du ţm ănoase, ca un cămătar." Soarta lui este  
m otiv de supărare  din cauză, fiind tu rbat, a fost 
îm p u ţca t de păduraru l Laar, în Arini. Alţi doi câini, 
Ursul ţi Vigyasz sun t am intiţi de Liviu, spre 
deosebire de ceilalţi, ace ţtia  erau  fricoţi, ei păzeau 
casa lui Ilieţiu. Câtă m eticulozitate ţ i  g ingăţie  în 
descrierea  celor doi: Ursul e „scund, cu sp inarea 
scurtă, cu urechi ciuntite ţ i  coada retezată. Avea 
blana castanie, p resăra tă  cu pete  cenuţii,cărunte, 
botul scu rt ţ i  ochi sclipitori, mânioţi." Vigyazs, 
celălalt câine apare  astfel: „m odern, un tovarăţ 
m inunat, excelen t la joacă, iste ţ, am abil... îl 
adoram." Cât de plină de în ţelepciune pare fraza de 
final. „Dacă ţ i  oam enii a r pu tea fi la fel!" (1908].

Note biobibliografice:
(1). Liviu Rebreanu, Opere, voi. 23, Ediţie critică de 

Niculae Gheran, Caiete. Varia (1907-1944), Editura „Fundaţia 
Naţională pentru Civilizaţia Rurală „Niţte ţărani", „Muzeul 
Judeţean Bistriţa-Năsăud, Bucureţti, 2005, p. 44 (484), 359 
(545) ţi 405 (556).

(2). Liviu Rebreanu, Caiete, voi. I, prezentate de 
Niculae Gheran, stabilirea textelor în colaborare cu Valeria 
Dumitrescu ţi Gh. Fischer, Editura Dacia, 1974, (paginile apar în 
text).

lacob Naroş

GRIGORE MARţ IAN, Elemente de limbă şi 
stil în romanul Ion de Liviu Rebreanu, Editura 
Napoca Star, 2015, d irec to r de editură: Dinu Virgil- 
Ureche, redactor: Ironim  M arţian.

în  p refa ţa  volum ului, Ion Istrate  (docto r în 
filologie, critic lite ra r ţ i  poet] -  n ăsăudean  tră ito r  
la Cluj-Napoca -  ne p recizează că apariţia  unei noi 
cărţi d esp re  R ebreanu este încă un even im ent 
cu ltural de m arcă nu num ai în  zona N ăsăudului, ci 
o riunde în  ţară.

în treb ările  la care încearcă  să răspundă

acest volum  su n t m ereu  d ispu ta te  ţ i  greu de 
arm onizat. Iată câteva d in tre  ele: A fost R ebreanu 
un rom ancier rea lis t ca Balzac sau Stendhal, care să 
su rp rin d ă  au ten tic ita tea  vieţii în  am ănun ţim e sau 
nu? Altă în trebare : A fost R ebreanu rom ancier ca 
Dostoievski, o bserva to r al abisalului psihologic, 
adică al sufletelor, al v ieţii su fle te ţti?  Sau: Care au 
fost resu rse le  arte i lite ra re  la Rebreanu, cum  a 
în cep u t el să scrie ro m â n e ţte  ţi, m ai ales, se cunosc 
e fo r tu r i le  a c e s tu ia  p e n tru  a - ţ i  p e r fe c ţio n a  
exprim area  literară? Tudor Arghezi, T udor Vianu 
sau G. Călinescu l-au în ţe les  pe Rebreanu, fiecare în  
felul lui, în  special, referindu-se  la a rta  rom anulu i 
Ion; răm âne să vedem  ţi  un punct de vedere  chiar 
din locurile pe unde au călcat p ă ţii m arelui 
Rebreanu, e vorba de zona Năsăudului.

A utorul de faţă, Grigore M arţian, dascăl al 
ţco lilo r năsăudene  vine cu câteva consideraţii 
personale  asup ra  genezei rom anulu i Ion, cu date  
desp re  e labo rarea  rom anului, d a r ţ i  cu păreri 
desp re  lim ba ţi  stilul, d ar ţ i  s tru c tu ra  gram aticală  a 
frazei reb ren iene . Cartea este  s tru c tu ra tă  astfel: 
Avem o p t capitole desp re  rom anul Ion de Liviu 
R ebreanu cu o postfa ţă  in titu la tă  Reflecş ii asupra 
lucrării. Elemente de limbă şi stil în romanul Ion de 
Liviu Rebreanu, autor, Sever Ursa. în  p a rtea  a doua 
a volum ului avem  o Addenda ce cuprinde un n um ăr 
de ţa p te  articole legate de R ebreanu ( desp re  
fam ilia Rebreanu, evenim ente  legate de scriito ru l 
Rebreanu, cărţi ţ i  debu tu l lui R ebreanu cu nuvela 
Codrea ţ i  ch iar o scrisoare  em oţionan tă  ad resa tă  
peste  ani m arelu i R ebreanu ce ap arţin e  lui Gr. 
M arţian]. Câteva m ărtu ris ir i de suflet, un om agiu 
p ost m ortem  din p a rtea  lui Leon Hogiu pun  punct 
acestu i capitol de final. Notele bibliografice de 
refe rin ţă  selective încheie acest volum , iar datele  
d esp re  a u to r le găsim  pe coperta  a patra.

C â te v a  c a p i t o l e  ( C h iu za , le a g ă n u l  
Rebrenilor; Crezul literar al romancierului, Geneza 
romanului Ion, Procesul de elaborare a romanului) 
ne in troduc  în  a tm osfera  efervescen tă  în  care a 
a p ă ru t  ro m a n u l p re c u m  ţ i  d a te  b io g ra fic e

esen ţiale  din v iaţa ţ i  activ ita tea  lui R ebreanu care 
se în tre ta ie  cu cele pe trecu te  în  tim pul scrierii 
acestu i rom an. Am intim  câteva: s tră m o ţii lui Liviu 
de la Chiuza ţ i  Beclean, copilăria  ţ i  ado lescen ţa  
acestu ia  la M aieru ţ i  Năsăud, familia Rebreanu, 
am in tiri d esp re  M aieru, d rum ul sinuos al lui Liviu 
spre  afirm are. Se ream in tesc  date  desp re  geneza ţi 
e labo rarea  rom anulu i Ion, personaje  ţ i  motive, 
rap o rtu l d in tre  rea lita te  ţ i  ficţiune etc.

Capitolul esen ţial care dă ţ i  titlu l cărţii se 
in titu lează  Observaş ii de limbă şi stil în romanul 
Ion, el se în tinde  pe cele mai m ulte pagini, (38-64). 
A spectele sesizate  de au to r se referă  la stilul d u r  ţi 
co ncen tra t al lui Rebreanu, realism ul c rea t prin  
cuvinte aspre , trag ism ul u n o r s itu a ţii lim ită. 
Lexicul p e rs o n a je lo r  d ife ră  de la ţă ra n i la 
in telectuali, d oar neologism e în  plus la intelectuali, 
lim ba e popu lară  nu regională, se sem nalează 
pu ţine  m etafore, există  ep ite te  ţ i  com paraţii în tr-o  
oarecare  m ăsură, iar p o rtre te le  su n t cre ionate  în 
linii sigure ţ i  puţine, p rin  adjective calificative. 
Toate acestea  apar încă din fraza de în cep u t a 
rom anului. Alte ap recieri b ine a rgum en ta te  se 
în d re a p tă  asu p ra  dialogului eliptic sau  a frazei 
trunch iate . D escrierile de n a tu ră  su n t dezolante, 
pu lsaţia  con tinuă  a vieţii este  sugera tă  p rin  verbe 
ţ i  a lte rn an ţa  tim p u rilo r (im perfectul cu prezentu l, 
cu perfectu l sim plu sau  perfectu l com pus]. Se 
r e m a r c ă  f o lo s i r e a  v i i t o r u l u i  p o p u la r ,  a 
conjunctivului ţ i  a im perativului.

Un capitol aparte , cel in titu la t „S tructura 
gram aticală  a frazei", se ocupă de m odul cum  su n t 
s tru c tu ra te  frazele, coo rdonarea  ţ i  subo rd o n area  
acestora.

în  capitolul al Vl-lea in titu la t „Rom anul Ion 
ţ i  critica literară", Grigore M arţian trece în  revistă  
principalele repere  critice asu p ra  acestu i rom an, 
de la M. D ragom irescu, Al. Piru, E. Lovinescu, 
ţ e r b a n  C ioculescu, Ovid S. C rohm ăln iceanu , 
Pom piliu M areea, V ladim ir S treinu, Al. Dima, la G. 
Călinescu, Nicolae M anolescu sau Ion Vlad.

în  fine, capitolul VIII, „Replici la rom anul 
Ion" în  care au to ru l încearcă  ap rop ieri bine 
docum en tate  în tre  rom anele  Ion ţ i  Moromeş ii de 
M arin Preda, respectiv, Ion ţ i  Ilie M orom ete faţă-n 
faţă. 0  altă  replică pe care o consideră  Gr. M arţian a 
rom anulu i lui Rebreanu, este  romanul Setea de 
T itus Popovici (personaju l Ana Moţ). Nu lipsite de 
in te res su n t datele  desp re  trad u cerea  rom anulu i 
Ion în  cele m ai diverse lim bi de pe glob, precum  ţi  
com pararea  lui Ion ca personaj cu alte echivalenţe 
din lite ra tu ra  universală (vezi Julien Sorel al lui 
S tendhal sau  Buteau ămPământulXm  Balzac.

Im p a r ţia l i ta te , r ig u ro z ita te  ţ t i in ţ if ic ă , 
precizia term enilor, stil adecvat ţ i  m ulte alte  
calităţi ale volum ului de faţă fac din această  carte  
un sim bol al d ragostei ţ i  ap recierii de care se 
bucură  peste  ani, Liviu R ebreanu ţ i  opera  lui 
nem uritoa re  a tâ t din p a rtea  n ăsăuden ilo r câ t ţ i  
m u lto r a lto ra  de pe Som eţ ţi  nu num ai. M aieru ţi  
N ăsăudul su n t cele mai în d re p tă ţite  să -ţi asum e 
toate  acestea, iată  ţ i  a rgum en ta ţia  docum entară: 
I t in e ra r iu l  v ie ţii  m a re lu i s c r i i to r  R eb rean u  
cuprinde  12 localităţi: T ârliţua , Tg. Lăpuţ, M aieru, 
N ăsăud, Prislop, B istriţa, Şopron, B udapesta, 
Gyula, B ucureţti, Craiova ţ i  Valea Mare. Grigore 
M arţian nu uită să precizeze cavale re ţte  că, d in tre  
toate  aceste localităţi, singura evocată cu nostalgie 
este  M aieru, unde fam ilia R ebreanu s-a stab ilit 
p e n tru  nouă an i,în tre  1888 ţ i  1897.

lacob Naroş
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(Zcjceă'rta, La /HaLeiHi
M e s e r i i

"înainte oam enii um blau cu pieptar, cu 
cojoc, îm brăcaţi bine. Nu le era frig şi nici nu erau 
aşa bolnavi oam enii de tineri, cum îs acuma, 
îm brăcăm in tea de-acum a nu-i ca îm brăcăm intea 
tradiţională: îm brăcăm intea de pănură, p ieptarele, 
cojoacele - asta  o fost trad iţia  la rom âni. îm brăcatu ' 
bine! Ai p u tu t să stai oriunde, să m eri în pădure, să 
stai la oi, îm brăca t cu cojoc, pieptar, obgele, opinci în 
picioare, toate  aestea, care acuma, din păcate, au

G . P. B uia, la u n  tâ rg  p o p u la r

d ispăru t de tot."
Câteva vorbe în ţe lep te  care m i-au revenit în 

m inte în ziua de Bobotează, după m iezul zilei, în 
tim p ce eram  lângă Sala nouă de nunţi, unde avea loc 
slujba de sfinţire a apei. Chiar dacă nu era un ger aşa 
de năpraznic cum se spune că e, de obicei, în ziua de 
Bobotează, frigul îmi ajunse până la oase. D reptate a 
avut cine a spus vorbele de dinainte, noi cei mai 
tineri nu ne m ai îm brăcăm  cum se îm brăcau 
oam enii m ai înain te şi p referăm  să îngheţăm  că 
doar aşa pu tem  să fim în pas cu moda! Ei, d a r lăsând 
gândurile m ele la o parte , a r  fi fost bun un cojoc de
al n o stru  trad iţional făcut din piei de oaie... Dar cine 
să le m ai facă! Ar m ai fi câţiva oam eni m ai în vârstă  
care s-ar pricepe la această  adevărată  artă , dar 
oam enii nu le mai poartă , m ai ales cei tineri. Poate 
câţiva d in tre  cei bătrân i a r mai pu tea fi zăriţi 
câteodată  pe uliţele satu lui “cu ele în sp a te”.

Oricum, cel pu ţin  eu am  fost încân ta t 
d in to tdeauna de acest gen de îm brăcăm inte şi 
acesta a fost, p rin tre  altele, şi unul d in tre  m otivele 
p en tru  care l-am  v izita t pe cel care m i-a spus 
vorbele de la început, pe badea Gavrilă Pop Buia din 
M aieru. Aveam să aflu de la dânsul, după cum mi-a şi 
m ărtu risit, că e singurul m eşte r popu lar din satul 
n o stru  şi că în fiecare an colindă toate  oraşele din 
ţară, începând cu Bistriţa, apoi de la Iaşi în toată  
p a rtea  Moldovei sau ajungând de la Oradea până la 
Sibiu, Tim işoara sau Târgu Mureş. E p rezen t la toate  
târgu rile  de m eşteşugari, unde ne face satu l de 
cinste.

N ăscut în 1 august 1937, a fost al treilea din 
cei op t copii ai so ţilo r Grigore şi Maria.

"După război nu erau posibilităţi de a te 
pu rta  la şcoală, bunica o zis să ne dea la m eserie" îmi 
spune badea Gavrilă. "Am plecat la cojocărie, după 
ce am  te rm in a ta t clasa a opta, la Rădăuţi, în com una 
M arginea, jud. Suceava. Acolo am  învăţat!"

în to rs  acasă, a începu t să îşi practice 
m eseria  şi să-i "îmbrace" pe oam enii acestu i loc, dar 
nu num ai, aşa cum a ş tiu t şi a p u tu t cel m ai bine. Şi-a 
p racticat m eseria  la Cooperaţia din sa t sau  după 
orele de lucru şi a croit cojoace până la revoluţie. 
Apoi
cojocăria nu a m ai m ers şi s-a apucat de curelărie.

Dar până să po rţi un cojoc şi "să-l iei în 
sp a te” era drum  lung. "Cu o lopată de lem n puneam  
pe o uşă pielea şi o spălam  până ieşea curată  şi albă. 
Apoi o băgăm  la prelucrare" îmi m ărtu riseşte

m eşteru l nostru  popular. Aşa a făcut atunci când a 
învăţa t şi aşa a continuat. "Oamenii ne aduceau 
pielea crudă. O uscam  şi, după aceea, când se 
strângeau  30-40 de piei, le băgăm  la tăbăcit, le 
spălam  frum os la râu, iar apoi le băgăm  la lucru, le 
făceam  cu o acreală -  o scrobeală -  cu tărâţă , apă, 
sare." Acest proces de p relucrare  a pieilor dura, de 
obicei, 3-4 săptăm âni, dacă procesul era făcut 
vegetal sau  de la 2 săp tăm âni până la 16- 20 de zile, 
dacă era  făcut chimical.

Mai în tâ i "pieile le făceam  cu tă râ ţă  pe faţă, 
toate  fain, le ungeam  cu o scrobeală şi o îm pătuream  
frum os şi o băgăm  în slatină - apă cu sare şi cu tărâ ţă
- făceam  aşa ca un borş, o acreală şi le băgăm  acolo. 
Le lăsam  o zi sau două aşa îm pachetate  acolo şi a 
doua zi (dacă era cald) sau  a tre ia  zi (dacă era  mai 
frig) trebu ia  să le despătu rim  acolo, să le am estecăm  
în fiecare zi; dacă nu, prindeau  a mirosi". “Trebuia să 
fi a ten t să nu le scapci p en tru  că m iroseau!"

Apoi “le scoteam , le puneam  să se usuce, le 
jâlejeam  iară şi le în tindem  la scaun. Cu cornu ' 
scaunului le în tindem  frum os şi aveam  o anum ita 
sculă -  ş trea  -  care o puneam  subsuoară  şi 
în tindeam . 0  puneam  în tr-o  ram ă de lem n şi 
în tindeam  cu m âna şi cu um ărul în truna . Şi apoi se 
curăţa  cu un cuţit - îi spuneam  
scobă - un cu ţit de un lat de 
mână, făcut din tr-o  pânză de 
fie răs tră u  şi băga tă  în tr-u n  
m ănunchi de lem n că să poată 
să fie răzăluită." Astfel pielea 
era răzălu ită  până când ieşea 
curată  şi albă. Pentru  a se duce 
carnea mai repede, pielea era 
pusă pe o m asă şi era făcută cu 
făină de porum b şi cu ipsos şi, 
d eo a rece  a c es tea  e rau  m ai 
aspre, carnea se ducea m ult mai 
u şo r de pe aceasta.

Un proces de câteva 
săp tăm âni, după care pieile 
e r a u  c u s u t e ,  v o p s i t e  ş i 
t r a n s f o r m a t e  în  c o jo a c e ,  
p iep tare  sau cuşme. Iar aceste 
articole pu teau  varia. Cojoace 
p en tru  bărbaţi, dar şi pen tru  
f e m e i  -  b i n e c u n o s c u t e l e  
"a lendeloane", n u m ele  fiind  
p re lu a t de la un celebru ac to r şi 
p r o d u c ă to r  f ra n c e z , A la in  
Delon, foarte cunoscut la noi pe 
v re m u rile  acelea. Iar une le  
cojoace aveau şi flori.
Iar apoi p iep tare  înfundate, în 
special la cei m ai în vârstă , sau 
p iep tare  în părţi, despărţite  în 
faţă, la cei mai tineri.

"Când am  începu t să-m i 
fac m eseria, au fost apă ru te  şi 
cojoacele din piei de capră, de 
viţel, dar nu ţineau  de cald.
Acolo, în com una M arginea, am 
învăţa t să fac pielea cu faţa 
corectată, făceam  faţă pe derm a 
pieii, adică pe unde îi carnea. Lâna răm ânea în lon tru  
şi ţinea  de căldură. Am făcut m ulte la mulţi, la Mihai 
a Bârtii, la Lazăr Avram - fie ie r ta t” îmi m ărtu riseşte  
badea  Gavrilă, atunci când îm i vorbeşte  despre 
cojoacele care ţineau  cel m ai bine de cald.

Dar cojoacele, în special cele ciobăneşti, mai 
pu teau  fi făcute şi cu ierhă  pe m argine, după cum îmi 
zice gazda noastră: "La anum ite cojoace ciobăneşti 
trebu ia  să punem  pe m argine ierhă sau mişină. 
Ierha to t noi o prelucram . Luam pielea, o m uiam , o

spălam  - p en tru  că lâna se folosea atunci - o puneam  
pe o m asă şi o ungeam  cu şenuşări." Acest "şenuşări” 
avea ca ingrediente: cenuşă, var şi apă călduţă, care 
se transfo rm au  toate  în tr-o  scrobeală care era dată 
pe faţa pieii. După ce pielea era dată  cu aceasta, era 
îm păturită , iar "ea sta  o zi sau  două şi astfel se 
în fierbân ta  lâna. Aşa se ducea lâna şi răm ânea 
m işina. 0  spălam  bine şi o băgăm  la dubală; dubala 
era form ată din apă, sare  şi p iatră  acră. 0  ţineam  6-7 
zile acolo. Am făcut m ultă m işină m ai ales în partea  
Moldovei.” Mişina era folosită şi la p iep tare  şi am  
văzut lucrul acesta atunci când badea Gavrilă mi-a 
a ră ta t aceea m işină de pe m arginea p iep taru lu i pe 
care îl p u rta  cu m ândrie.

Pieptare, cojoace, căciuli sau  cuşme, dar şi 
curele, toate  aceste feluri de îm brăcăm inte şi 
accesorii s-au născu t din m âinile unei persoane care 
a înd răg it această  artă.

La Cooperaţia din sa t au fost peste  40 de 
m eseriaşi. D intre aceştia, badea  Gavrilă Pop Buia e 
singurul m eşte r popu lar din satu l nostru , singurul 
m eşte r popu lar care ne rep rez in tă  în toate  m arile 
oraşe ale ţării.

Am fost Im presionat încă de la începu t de 
povestea dânsului în care badea  Gavrilă îmi vorbea 

despre  familia num eroasă  în care 
s-a născu t şi despre  părin ţii şi 
b u n ic ii lui, în  to a te  a c e a s tă  
p o v e s te  s im ţ in d u - s e  a c e e a  
em oţie care i s-a transm is mai 
departe  în vorbele dum nealui. M- 
a u  i m p r e s i o n a t  p o v e ş t i l e  
dânsului din anii de ucenicie, din 
anii de m uncă, dar şi din anii de 
pensie, când parcă m ai m ult ca 
oricând încearcă să tran sm ită  
mai departe  ceea ce a învăţat - un 
adevărat m eşteşug.

A î n c e p u t  cu  s a t u l  
dum nealui şi a făcut cojoace, 
pieptare, curele. Chiar dacă după 
R e v o lu ţie  o a m e n ii  au  lă s a t  
cojoacele deoparte, a continuat 

cu celelalte, ia r pe acestea  le 
con fec ţionează  şi azi. A făcu t 
curele p en tru  oam enii sim pli din 
sa t, d a r  şi p e n tru  A nsam blu l 
Folcloric "Cununa Someşană" din 
M aieru, curele sau  p iep tare  nu 
num ai p en tru  m ăierenii dânsului, 
dar şi p en tru  oam enii din satele 
vecine sau m ai îndepărta te , fie ei 
sim pli oam eni, cân tăreţi la b iserică 
sau solişti cunoscuţi. Mai m ult, 
p en tru  a prom ova şi m ai m ult 
ac ea s tă  a rtă , b a d e a  G avrilă a 
partic ipa t şi participă la târgurile  
de a rtă  populară  din m arile oraşe 
ale ţării, chiar dacă e ajuns la o 
vârstă  de 77 de ani. Şi num eroase 
diplom e, fotografii şi articole îi 
s u s ţ in  a c t i v i t a te a  in te n s ă  a 
dum nealui.

"Mi-e drag că se mai revine 
la tradiţie!" spune dânsul, o constatare  care pare  să 
se adeverească în ultim a vrem e, cel pu ţin  în m ediul 
rural.

Un ton  o p tim is t al s in g u ru lu i m e ş te r  
popu lar din satu l nostru .

Dar şi un gând op tim ist care a r trebui să ne 
m otiveze pe m ulţi d in tre  cei care citim  aceste 
rânduri, un gând pe care a r trebu i să-l urm ăm , la fel 
ca şi m eşteru l n o stru  popular, Gavrilă Pop Buia.

Vio-Daniel Partene

G a v r i lă  P o p  B u ia
( m a is t ă r  c o j 'o c a r' în  ( \/la ie ru )

anii ’70, Gavrila Pop Buia
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Excursii în străinătate. Jurnal maltez (i)
O dată cu rev o lta  p o p u la ră /r e v o lu ţ ia /  

lovitura de sta t din decem brie 1989 (istoricii încă n- 
au  c ă z u t de a c o rd  în  u n a n im ita te  a s u p ra  
evenim entelor de la sfârşitul anului 1989], ca să nu 
mai vorbim  de contextul internaţional favorabil, ca 
de a tâtea alte ori în istoria românilor, rom ânul de 
rând şi-a câştigat dreptul la liberă circulaţie. în 
treacăt fie spus, o astfel de libertate  fundam entală 
era trecută şi în constituţia lui Ceauşescu, însă nu se 
respecta, ştia el de ce: ne-am  fi com parat cu vecinii 
noştri -  care, cu toţi trăiau mai bine decât noi, în afară 
de sărm anii basarabeni - care to trom ân i se cheamă.

Prima dată am ie ţit în străinătate, în vara 
anului 1991, în Ungaria: eu, soţia, fiul şi Dacia 1300 
(fără căţelul lui Jerome K. Jerome ]. Fără GPS, carte 
verde sau lecturi suplim entare privind o excursie în 
străinătate, totul bazat pe auzite de la alţii, plus 
inerentul neprevăzut. M-am înarm at cu clopotoare 
(suport de m âncare, mai ales proaspătă], term osuri 
şi lepedee - aşa ceva se vindea lesne în Ungaria 
atunci, mi-au spus b istriţenii care au invadat Ungaria 
înaintea mea. în tre  tim p am aflat că se vinde bine 
ţuica, benzina şi ţigările Carpaţi. Dotat cu câteva 
duzine de clopotoare, făcute de un verişor al m eu de 
la CPL (încă nefalim entat], am purces la cucerirea 
Ungariei. Clopotoarele le-am aşezat sub picioare, 
acoperite cu un preş, încât soţia ţi  fiul m eu stăteau  în 
m aşină întocm ai cum stă am ericanul cu picioarele pe 
birou, la serviciu. Pe lângă clopotoarele respective 
din maşină, în portbagaj am pus o duzină de 
term osuri şi un bax de ţigări. Ţuica, ca să-l conving pe 
un m aghiar să o cumpere, am degustat-o îm preună 
cu el până când soţia ne-a despărţit înainte de a ne 
face servus. De benzină nu m-am atins fiindcă îmi era 
frică să nu răm ân la unguri.

în  m om entul când am trecu t graniţa în 
Ungaria mă aşteptam  să trăiesc o stare de levitaţie, 
deja parcursesem  câteva localităţi maghiare. La 
m arginea străzilor am văzut chioşcuri de toate 
felurile, magazine ABC, inclusiv TEC-uri - toate vor 
lua fiinţă şi în România, nu după m ult timp. Apoi am

23 DECEMBRIE 1950! M ama A gustina 
fusese la ecograf şi la un specialist în ale naşterii. 
Aflase că va avea un m ândru şi frum os fecior sănătos 
dar medicul o avertizase că fiind prim a naştere iar 
vârsta ei destul de înaintată (27 de ani ] nu va fi un 
lucru sim plu s-ar putea să fie nevoie de o cezariană! 
A avertizat-o că de îndată ce o apucă durerile va 
trebui să ia legătura cu el (chiar îi dăduse num ărul de 
mobil] şi să se prezinte la cabinetul lui. îi atrăsese 
atenţia că nu are voie să facă m ari eforturi că trebuie 
să se ferească de frig etc.

Mama, îndărătnică de felul ei, nu respectă 
întocm ai sfaturile medicului -  venea Crăciunul şi 
m ulte  p reg ă tir i se im puneau . P rin tre  altele , 
albiturile de sărbători ale ei şi ale soţului ei trebuiau 
spălate. Cum m aşina de spăla t haine nu mai 
funcţiona în acea zi de ajun al Ajunului marelui 
Crăciun pusese hainele în tr-un  ciubăr cu doage de 
lem n în care le „opări" cu leşie fierbinte în care 
pusese sodă caustică. Apoi cum nici apa de la robinet 
nu mai curgea din cauza îngheţului îşi luă lăiţuca, 
maiul, lavorul cu haine şi un vas cu apă fierbinte şi se 
duse la Someş, la vreo 70 de m etri mai în sus de casă, 
pe prund, vizavi de dinspensarul medical.

Erau pe vrem ea aceea nişte ierni cum cei mai 
tineri nu-şi po t imagina! Era un frig de crăpau 
pietrele, tem peraturile  atingeau frecvent -15 /  -20 
grade Celsius. Apa caldă era pen tru  a-şi mai încălzi 
mâinile şi a dezgheţa din când în când coada maiului.

exclamat; Uite, mă, că suntem în Ungaria! Eu mă 
aşteptam  să plutesc, să zbor, potrivit credinţei mele 
în levitaţie; or, nu eram  desprins de păm ânt. Poate că 
fascinaţia străinătăţii era imensă, orbitoare, de 
neînchipuit şi de nedescris pen tru  orice rom ân care 
n-a trecu t graniţa, a tâ t eram  de încuieţi de către 
Ceauşescu ţ i  acoliţii săi.

Fiecare localitate m aghiară avea la periferie 
un fel de talcioc unde se vindeau şi se cum părau to t 
felul de mărfuri; atunci mi-am cum părat şi eu, 
pentru  prim a dată, o pereche de blugi. Ne-am aşezat 
şi noi în rând cu negustorii. Jos, pe păm ânt, am 
aşternu t un cearceaf pe care am plasat clopotoarele, 
term osurile, ţuica şi, bineînţeles, alte lepedee, 
aştepând muşteriii.

în  fiecare zi ne propusesem  să vedem  un alt 
oraş, pen tru  ca seara să ne instalăm  cortul pe un 
câmp, la m arginea oraşului. Nimeni nu avea treabă 
cu noi.

N-am apucat a vedea trei oraşe mari, când, în 
ziua urm ătoare, în toiul negocierilor, un şmecher, 
pus pe farse, a strigat: „Poliţia!” Eram pe punctul de a 
vinde mai multe term osuri la o familie de unguri. 
Clopotoarele le-am m ărita t încă din prim a zi, poate 
şi pentru  faptul că le-am fixat un p re ţ prea mic. Am 
forţat oarecum  pe unguroaică şi pe ungur să le 
cum pere înainte de razia poliţiştilor. Mi-au dat 
forinţii, le-am înm ânat term osurile, le-au înfulecat 
rapid, după care părţile  negociate s-au făcut 
nevăzute. Când a trecu t cengherul, aveam nişte 
m utre ispăşite ca n iţte  enoriaşe proaspăt spovedite.

Seara am ajuns la m arginea altei localităţi 
mari. Peste zi ne cum păram  pâine albă, moale, 
pufoasă, dar, vă spun drept, fără nici un fel de gust. 
Mai târziu, o astfel de pâine se va fabrica în depozitul 
de legume al ILF-ului din Piaţa Morii, Bistriţa. La 
început, am cum părat o pâine, pe urm ă două, apoi 
trei şi ne-am  oprit la patru. 0  vânzatoare a sesizat 
acest lucru, căci a rostit rom âneşte: „Ăştia-s români", 
înainte de culcare, ne-am pregătit m asa pe iarba 
verde din m arginea oraşului. Cămara noastră erau

Nu începuse bine a bate hainele cu maiul că 
pe mânerul lui se făcuse deja o pojghiţă de gheaţă 
acesta îi alunecă din mână şi-l scăpă în apă. De unde 
altul, iar Ilean, soţul, era la lucru -  când să-i mai facă 
unul? Nici una, nici alta -  îşi sufulcă poalele alergă 
câţiva metri de-a lungul apei după el şi-l prinse!

Termină de lăut hainele, se întoarse acasă, le 
întinse pe sârmele din ocol, apoi intră în casă; era ger 
trebuia să se încălzească puţin. Deodată... durerile 
începuseră! Voaie bună, mobil doctor specialist, 112 
SMURD... Ia-ţi tălpăşiţa şi „la curte!" -  aşa i se spunea 
locului unde se afla dispensarul medical dotat cu o 
nouă sală de naşteri prin grija partidului şi a 
tătucului Stalin. Erau acolo şi sediul miliţiei, şi 
locuinţele medicului şi ale miliţienilor -  toate în nişte 
vechi clădiri naţionalizate ale unui mare grof (de aici 
„la curte”).

Câteva zeci de minute mai târziu aveam să 
văd pentru prima dată lumina zilei, fără medic 
specialist, fără cezariană, fară complicaţii...

Mă botezară Virgil, nici azi nu ştiu de ce şi 
după cine, iar părinţii mei s-au dus cu secretul în 
mormânt. Neam de neamul nostru nu avusese acest 
nume iar în Maieru la vremea aceea mai era un „Verj il 
mutu". Ulterior a mai apărut acest prenume, chiar la 
nişte rudenii.

Din fericire n-am fost nici mut nici foarte 
îngheţat la minte!

Virgil Ureche

term osurile în care aveam ascunse ouăle fierte, 
slănina şi brânza. Surpriza plăcută a fost a ungurilor 
care, cu siguranţă, au constatat acasă că nu i-a costat 
aproape nimic cum părarea term osurilor um plute cu 
ouă, slănină şi brânza noastră. Ciudat îi faptul că 
term osurile nevândute erau toate goale, iar noi ne
am cu lca t flăm ânzi, în ju râ n d  pe u ngu r că-1 
exploatează pe rom ân şi-n zilele de astăzi, adică 
după revoluţia din decem brie 1989. Tot atunci, mi-a 
trecut prin cap şi inim ă un gând răutăcios şi un 
sentim ent de satisfacţie oportunist-norocoasă din 
istoria României, având ca locaţie judeţul nostru. 
Ambele m erită relatate.

Mai întâi gândul răutăcios, mi-am zis în 
sinea mea: nu-i nicio problem ă că l-am hrănit pe 
ungur cu slănina, ouăle şi brânza m ea pen tru  că şi el 
trebuie să îndestuleze ostaşul sovietic. (La data 
aceea, arm ata rusăîncă nu era retrasă din Ungaria], 

Apropo de retragerea arm atelor sovietice 
din ţările ocupate de ruşi după Al Doilea Război 
Mondial. România a fost prim a care a beneficiat de 
un astfel de avantaj. Retragerea arm atei sovietice, 
după o îndelungată perioadă (1944-1958], a fost 
precedată de o întâm plare cinegetic-norocoasă, 
desfăşurată pe teritoriu l judeţului nostru. La o 
partidă de vânătoare din Dealul Negru, la cabana 
Aluneasa (jud. B.-N.] a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
la care a participat ţi  Hruşciov, însoţită de excelente 
p reparate vânătoreşti, ţuică de prună, şi strop ită  cu 
m ult vin bun şi rar, Steininger, obţinut dintr-un 
anum it loc-pietros al Bistriţei, dealul Viişoara, astăzi 
pierzându-se ţi  soiul, şi via, în tâm plător sau nu, 
odată cu retragerea ultim ilor saşi din Bistriţa. 
„Vulpea din Carpaţi" (cum era poreclit Gherorghe 
Gheorghiu-Dej de către conducerea sovietică] îi 
smulge lui Hruşciov prom isiunea că va retrage 
arm ata sovietică din România. Lucru care s-a şi 
înfăptuit. Cred că atunci am avut un aliat de nădejde: 
celebrul vin Steininger,

-va u rm a-
Macavei Al. Macavei

S u p r a n u m e

Porecla - un mijloc de 
cunoaştere a vieţii satului

în  orice com unitate sătească, oamenii sunt în 
relaţii directe unii cu alţii, îşi cunosc foarte bine 
genealogia, calităţile şi defectele, obiceiurile, 
viciile şi m etehnele, ticurile şi apucăturile. Cea 
care vine să completeze informaţiile despre acest 
leagăn al veşniciei,dându-i o coloratură deosebită 
este porecla. Ei i se atribuie term enii: nume, 
supranum e, iar în vorbirea populară ciufulitură. 
Cu privire la cel din urm ă term en sun t cunoscute 
urm ătoarele sensuri: "a batjocori", “a ridiculiza", "a 
zeflemisi".

Cum este şi firesc, oamenii îşi atribuie diverse 
apelative care scot în evidenţă anum ite trăsături. 
Verbul a ciufuli are sensul de "a lua peste picior pe 
cineva, a face de râs, a batjocori”, precum  spun şi 
versurile p o p u la re :

Nici cu gândul n-am gândit
Cine m-a ciufuluit.
De la acest verb a rezultat şi adjectivul 

ciufelnic, adică om căruia îi place să îşi bată joc de 
alţii, punându-le  d iferite  num e, porecle. în  
Nepos,această expresie este foarte des folosită şi 
aproape că nu deranjează pe nimeni, chiar dacă 
uneori este mai puţin comodă. Adeseori întâlnim  
şi sensul de "înşelat" păcălit", mai ales atunci când 
e s te  v o rb a  de o so co tea lă  g reş ită , făcu tă  
in ten ţionat de cineva.

- continuare în  pag. 7 -
Mircea Daroşi

A
î n s e m n ă r i ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aşa am văzu t prima oară lumina zilei
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S u p r a n u m e

P o r e c l a  -  u n  m i j l o c  d e  c u n o a ş t e r e  a  v i e ţ i i  s a t u l u i
urm are din pag. 6

0 categorie largă a poreclelor se referă la cea care ridiculizează însuşiri şi 
defecte fizice sau morale: Ştiopu sau Ştioapa, Mu tu, Cioarca, Lungu, Jâbu, Guşuţa, 
Cracu, dar şi agilitatea, adică cei care ştiu să se învârtă, descurcăreţii, cum ar fi: 
Sfârnaru.

Sub aspect zeflem itor este folosită porecla de Bogatu care nu are nicidecum 
acest sens. Dealtfel, această caracteristică şi-o atribuie chiar persoana în cauză 
v rân d  să scoată în  ev iden ţă  faptul că p rin  d o bând irea  un o r lucru ri 
nesemnificative, el este mai bogat decât alţii. Alteori, m ândria că posedă o avere 
însem nată în această localitate a da t naştere la o poreclă corespunzătoare şi 
anume: Făla care vine de la verbul "a se făli”, "a se mândri"

în  sat există câteva porecle care provin de la numele unor anim ale: a Lupului, 
a Ursului, a Leuluil a Ţapului:, a Gândacului, A Mâţocului, a Hulpii, ascunzând 
trăsăturile  caracteristice ale anim alelor respective :lacom şi crud ca lupul, greoi 
în m işcări ca ursul, şiret ca vulpea, etc.

Aspectul profesional şi-a lăsat am prentele şi în acest domeniu. Sunt 
cunoscute poreclele: a Fierarului, a Morarului « Dăscăliţei, a Dascălului, a Popii, a 
Colectărului, a Cantonierului, a Pădurarului, a Boldâşului, a Fătului, sau definesc 
ceva, cum ar fi: Bumbuşca, Năsturelu. Nici poreclele cu character religios nu sunt 
evitate: Pocăitu, Sătâna.

Cele mai multe porecle derivă din num ele de familie sau de botez: Carp, 
Bădean, Bambu, Liuchi, Cozma, Brica, Ţănca, Bucioaia, Ciricoaia.,etc. în  Nepos, ca 
dealtfel în m ajoritatea localităţilor rurale întâlnim  porecle care arată originea 
unor locuitori sau peregrinările lor în lume: Bârgăuanu, Măgureanca, a 
Re b ren cii, s a u /I meri ca n u.

Numele de Dumitru este caracteristic pen tru  satul Nepos. Mai demult, cei 
care purtau  acest num e de familie erau porecliţi "sternic": Grigore Dumitru

Sternicul( v istiern icu l) ” m are vânător, om frumos, puternic, destul de deştep t şi se 
ţine m ândru” Se spune că înainte de colonizarea saşilor, aceste ţinu turi erau 
îm pănate cu familii rom âneşti. Dintre acestea răsare familia Dumitru cel Mare 
care era vistiernic şi a cărui num e se află gravat şi pe clopotul bisericii din Dumitra 
Mare, scris cu litere latine, având şi puţine caractere gotice. De la acest Dumitru 
care avea în stăpânirea sa cetatea şi unde de fapt a fost aflat clopotul,se trag 
familiile din Nepos care poartă  acest nume.

Diminutivele com pletează sfera ridiculizării unor trăsă tu ri fizice ale 
oamenilor, num ai că aceasta este mai blândă, mai apropiată de suflet, cum este de 
exemplu :Mâţâţălu, Botâşălu" Negruţa" Biluţa,. Nici augm entativele nu lipsesc: 
Păţâloaia, Ciricoaia” Botoaia şi altele.

Este şi firesc ca aceste porecle să aibă şi alte nuanţe, multe dintre ele cu o 
corespondenţă foarte îndepărtată: Gioga” Vârtic, Becea, Ciuciuş, Cârţa, Şiucu, 
Malu, Prăjânca, Chili, Bambu, Bâş, Toaca, Hârza etc.

Motivul apariţiei poreclelor poate fi cău tat în faptul că poporul rom an s-a 
născut cu sim ţul um orului pe care şi l-a m anifestat şi îl m anifestă în toate 
îm prejurările. în  al doilea rand, acestlucru  este reclam at de necesitatea strigentă 
de a deosebi indivizii cu acelaşi num e şi prenum e. în  Nepos la ora actuală există 
175 de m em bri cu num ele de Pop" 117 cu num ele de Ani, 88 cu num ele de Bota, 76 
Cifor, 70 Dumitru, 66 Leonte, 61 Drădici, 54 Popiţan, 48 Istrate, 46 Niculai, 45 
Login, 33 Petri, 29 Coman, 28 Holbură, 26 Lup, 25 Rognean, 24 Onoe, 23 Palage ş.a. 
m.d.

Chiar dacă la început porecla unui individ este privită ca o atitudine 
duşm ănoasă, trep ta t ea este acceptată şi o lasă m oştenire altora, graţie 
personalităţii sale în mediul social.

Mircea Daroşi

D i a s p o r a  m ă i e r e a n ă .

S tr ă in i  d e  ţ a r ă ,  d a r  n u  s t r ă in i  d e  D u m n e z e u
Deuteronom  10:17-18

„Domnul domnilor, D um nezeul cel puternic... 
nu caută la fa ţa  oam enilor şi nu prim eşte  
daruri,... iubeşte pe străin şi-i dă hrană şi 
îm brăcăm in te”.

Am aflat că m ajoritatea familiilor m ăierene au 
pe cineva plecat în străinătate, astfel că în anul 2006 
erau „şase sute de tineri plecaţi" [1] ţ i  cred că de 
atunci num ărul lor a crescut m ult mai m ult odată cu 
aderarea României la Uniunea Europeană; de aceea 
am scris acest articol din perspectiva unui cre ţtin  
p le c a t în  s tră in ă ta te , care  sp e r  să fie u til 
concetăţenilor mei ţ i  nu numai.

în  ultima vrem e auzim vorbindu-se to t mai m ult 
despre „străini”, deţi, uneori, este vorba de oamenii 
plecaţi d intre noi în alte ţări. Iată câteva din cauzele 
pen tru  care unii oam eni ajung străini: 

ei doresc acestlucru; 
îi obligă cineva sau ceva;
Dumnezeu are un plan deosebit cu ei.

în  Biblie este prezentată viaţa mai m ultor 
persoane care au tră it ca străini în diferite tim puri ţi  
în diferite ţări. Din exemplul lor de viaţă a ţ vrea să 
înveţe a tâ t cei care sun t deja străini, cât ţ i  cei care 
vor ajunge cândva.

1. Ca străin  trebuie să fii hotărât, cinstit până la 
capăt

Un exemplu biblic în privinţa aceasta a fost 
Daniel care ,,s-a hotărât să nu se spurce cu nimic", să 
influenţeze ţ i  pe alţii, să colaboreze ţ i  să se roage cu 
alţii, să nu cedeze în faţa du ţm anilor ţi  să spună 
despre D um nezeuţi altora (Daniel 1:6].

2. Ca străin  e ţti  predispus la com prom isuri, dar 
nu trebuie să cedezi

Deţi este mai greu de trăit, deţi unii cred că este 
inevitabil, to tu ţi se poate trăi ţi  necom prom is a tâ t în 
ţară, cat ţ i  în străinătate. Un exemplu biblic este losif 
care a ţinu t mai m ult la credinţa ţ i  onoarea sa decât 
la liberta te  (Genesa 39:1-20].

3. Ca străin  e ţti predispus la m ulte riscuri, dar 
nu toate aduc câţtig

Trebuie, uneori, să r iţti ca să câţtigi, dar să nu 
uităm  că riscul poate costa chiar viaţa. Un exemplu 
biblic este Elimelec -  un evreu care a plecat 
îm preună cu soţia ţ i  cei doi copii într-o altă ţară  ţi  
trei d intre ei au m urit acolo (Rut 1:1-5).

Avraam -  un alt exemplu care a plecat în 
străinătate, a minţit, ţi-a  p ierdu t reputaţia  ţi  era gata 
să-ţi piardă ţi  soţia (Genesa 12:10-20).

4. Ca străin  înveţi multe lucruri noi pe care nu le- 
ai în tâ ln it în ţara natală

Un exemplu biblic este Daniel care a învăţat o 
lim bă ţ i  o scriere nouă, o m eserie nouă, o cultură 
nouă, iar pe alţii i-a învăţat despre Dumnezeul cel 
adevarat (Daniel 1:4,2:28).

5. Ca străin  e ţti în evidenţa cuiva cu un scop
De multe ori nu pen tru  ca să te protejeze, ci ca să 

te exploateze a ţa  cum făcea ţi  Solomon cu străinii 
din ţara  sa (2 Cronici 2:17,18).

Din Biblie aflăm însă că Dumnezeu ţine evidenţa 
străinilor, rezolvă problem ele ţi nevoile lor ţ i  îi 
iubeţte  (Deuteronom  10:17,18).

6. Ca străin poţi realiza multe, dar contează cum 
ţi cu ce scop

începând de la a scăpa de sărăcie, a te îmbogăţi, a 
întem eia o familie, a te pregăti pen tru  o lucrare mai 
deosebită sau a transm ite credinţa în Dumnezeu ţi 
altora ca losif, Moise, Daniel ţi  alţii. Să nu uităm  însă 
că realizările oricât de mici sau m ari a r fi ele, a fost 
cineva care ne-a a ju tat ţi  în m od sigur cel mai m ult -  
Dumnezeu (Genesa 41:16, Daniel 2:28).

7. Ca străin  este bine să păstrezi legătura cu cei 
dragi, cu localitatea natală

Să nu uităm  niciodată de unde am plecat ţ i  pe 
cine am lăsat acasă.

Sa ne interesăm  de familie, de părinţi în mod 
deosebit ca losif care l-a a ju tat ţ i  l-a adus pe tatăl său 
într-o altă ţară  ca sa fie îm preună (Geneza 45:3,10, 
11).

8. Ca străin  e ţti predispus la multe pericole
Unele din pericole sun t vechi de care am fost

sc u tiţi în  ,,Cuibul visurilor”, d a r  p lecând  în  
stră inătate  sunt pericole noi cum ar fi: accidentele 
aviatice sau m aritim e, a tacuri tero riste , jafuri 
arm ate, incidente cu oam eni răi, necreţtin i sau

satan iţti chiar, calamităţi naturale, ţ.a. Cazuri din 
acestea ne sunt prezentate to t mai des ca „ştiri", dar 
despre ele scrie în Biblie-, Matei 24:7-8, II Timotei 
3:1, II Timotei 4:3, ca vor fi semnele care anunţă 
sfârţitu l omenirii.

Un alt pericol po t fi „Tovărăşiile rele care strică 
obiceiurile bune"- 1 Corinteni 15:33, ţi  care p o tfid e  
colegialitate, de prietenie, de afaceri, de căsătorie, 
ţ.a.

9. Ca străin  poţi uita multe care n-ar trebui 
uitate

Atât reţinerea, cat ţi  u itarea au doua părţi, una 
bună ţi una rea.

Ca străini nu trebuie să uităm  ce a fost bun ţi 
im portan t pen tru  noi:

părinţii ţ i  familia din care am plecat, prim ul
cuib;

- dascălii ţi  cei care ne-au învăţat lucruri bune ţi 
utile în viaţă;

- lim ba rom ână, boga tă  în  a rh a ism e  ţ i  
regionalisme măierene;

- obiceiurile ţ i  sărbătorile religioase de care ne 
bucuram  altă dată;

- Dumnezeul cel Adevarat despre care am fost 
învăţaţi în copilărie.

10. Ca străin  poţi m uri de mai multe ori
Chiar dacă în stră inătate  unii din concetăţenii 

no ţtri trăiesc mai bine, to tu ţi, nu sunt puţini cei 
care în diferite îm prejurări au spus :„Mor de dor, 
mor de urât, mor după...Mor cu zile " ţ i  alţii chiar au 
m urit spiritual, fiind fără Dumnezeu ţi fără de cele 
sfinte.

în ţeleptul Solomon a scris în Eclesiastul 6:7 
„...poftele omului nu ise împlinesc niciodată", aţadar, 
oricât a r sta cineva în străinătate to t va mai avea 
dorinţe neîmplinite.

Se pot spune m ulte despre străini, bune ţ i  rele,
li se po t adresa sugestii ţ i  critici, dar poate niciodată 
nu ne-am pus în situaţia lor.

în  s t r ă in ă t a t e  ca ţ i  în  ţa r ă ,  o a m e n ii 
îm bătrânesc, se îmbolnăvesc sau m or din diferite

- continuare în pag. 8 -

Pastor Lazar Ometiţă
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Imn I.L.S.-ului
Io, Păsărilă Lăţi-Scurtilă 
Am să trag luna la noi în dormitor 
Şi din faţa ei de tablă străveche arămie 
Am să-mi bat un distilator!
Voi stoarce aici picătură cu picătură 
Esenţa ta cea mai pură 
Cu transinspiraţia de răcitor 
Din merele aromate, perele parfumate 
Ochii tăi vintrişi de prună 
De-or să iasă prin ţâţa alambicului 
Miresme pentru toate nasurile târgului!
Din tabla lunii aşa cum spuneam 
O să-mi trag un cazan 
Şi o să fie beznă dom'le şi nor cam un an 
Aşa că rugaţi-vă la Regia de Curent Divină 
De doriţi să aveţi niţică lumină 
Câteva steluţe pe boltă, ici-colo-s 
Celelalte-s ţintite pe burta rondină 
Să sforăie acolo aburul pufos...
Greuceanu, de care-aţi auzit, bietul de el
O să demisioneze de la Renel!
Io, Păsărilă, Zmeul-zmeilor cel mititel 
Am să arunc pe cer, capacul de-aramă 
Când termina-voi de stors butoaiele de zamă!
Vă chem doar acum, în astă seară şî lună 
Să gustaţi din robinetul celest
O gură de apă nebună!

Fabrica de scobitori

Dacă te-aş strânge-n braţe cu forţa mea cea mică 
Te-aş transforma în furnică,
Ţi-aş face arşici
Inima, ficatu, coapsele mici,
Să nici nu zici 
Că nu epsişti,
Că mă doreşti
Şî dîn sîmţîri nu poţî să mă mişti.
Te-aş face chibrituri şi din rumeguş 
Mi-aş dori de la Tine nişte ţâţe dedin pluş 
Ori din catifea reiată
Să-mi bag io sama cât-îs de tîmpit şi Tu de beată... 
Aiii, glumeam, Arină...
Cu cojina Ta, subţirină şi fină
Te-aş strînge-n braţe de te-aş face mărunţele,
Multe surcele 
Să-mi acopăr cu ele 
Fiecare celulă a gurii mele,
Te-aş fărâma-n scobitori
Pe care să scriu caligrafiate scrisori
De dragoste,
TU...pacoste!

Cântecel de dragoste Mă(s)linei

Rotundă, grasă, negricioasă 
Eşti o creolă spumoasă,
Olivia cea unsuroasă,
Elaia cu pielea fină, cerată 
Ce mi-ai făcut măi, fată?
De-mi vine să te sorb într-o lingură dintr-o dată 
Ce leac mi-ai dat de m-ai uns la inimă îndată? 
Uleiul de măsline seamănă întru-câtva cu tine 
Cu dragostea-ţi curge prin vene 
O să-ţi treacă, îmi va trece!
S-a terminat!
Tu eşti presată la rece!
Eu...măslinul uscat!

Ilie Hoza

P roza  s c u r ta

Ficiorii lu1 Ilie Strâmbu de pe Anieş (2 )
(continuare din CV 1 1 7 )

-Om bun, om de ominie, m ulţam . Zâm betul 
lum ina chipul fetei când se u ita  la Vasile şi îi spunea 
„om de ominie". Vasile a luat-o în  braţe, nu era  grea şi 
a dus-o în  faţa colibei de la stână. L-a chem at pe 
George, sluga lui de la s tână  un bă ie t de 12 ani din 
Şanţ şi i-a spus să aducă pită, unt, u rdă şi jântiţă. 
George a venit cu un blid de lem n plin cu cele 
com andate  de Vasile.

-Pe tine cum te ceam ă? Eu îs Ana, Anuţa şi îs 
din Borşa. L-am auzit pe bă ie t că îţi spunea Vasile 
adică Văsălie cum a r vinila noi. Vasile i-a pus un s tra t 
de u n t şi u rdă  pe p ită  şi i-a da t o ulcică cu jân tiţă  să 
beie. M ânca b iata  A nuţa cu capul în  poalele lui Vasile 
şi avea m ustăţi de jân tiţă  la gură; e ra  înfom etată 
b ia ta  m oroşancă. P rin tre  îngh iţitu ri a începu t să 
povestească:

-Eu îs din Borşa, aşa cum v-am  spus. Am 
po rn it de acasă să m ă angajez ca slugă în M aieru sau 
în  Anieş că noi eram  pre m ulţi acasă. Mi-am luat 
ceva m erinde, nu p rea m ultă şi am po rn it pe 
Repedea în  sus să ajung la şaua Gărgălăului ca să 
trec  în  Anieş. Prim a noap te  am du rm it la Puzdre, 
apoi am du rm it în  pădure; m erindea  mi s-o gătat, 
am m âncat zm neură şi hribgi. Cămeşa mi s-o hâzât 
tătă. Pcişioarele m ă dureu. Am luat-o p rin  pădure; 
vedeam  un părău  m are. Cred că era  Anieşul Mare. 
Am văzut un m unte cu m ult lim pede. Am luat-o pe 
el. Cred că-i m untele vost. Aici m-ai găsit tu  om bun 
Văsălie.

-Ţie Anuţă ţi-i ru şine  să te  dezbraci în faţa
me?

-Da ce v re i să  faci cu m in e  d a c ă -s  
dezbrăcată?

-Vreu să te  spăl, că tu  eşti trud ită  după atâ ta  
drum . După câte văd abia te ţîi pe picioare. Eşti plină 
de colb de pe drum  şi plină de hâzenii cum ai du rm it 
în  pădure  în  cine ştie ce adopostu ri de anim ale. Nu- 
ţi fac nim nic rău.

-Aşai Văsălie cum zici tu. Cum să-m i fie 
ruşine? Că am 18 ai iar tu  Văsălie eşti om be ominie. 
Dacă nu erai tu  eu am u eram  m oartă.

Vasile i-a spus lui George să aducă 4 vidări 
de apă de la părău  şi să um ple ceaunul cel m are şi să 
facă focul în  faţa colibei, apoi să puie ceaunul pe foc. 
Vasile i-a mai spus lui George să ducă hainele Anuţei 
la lelea Docia, m am a lui Vasile, să le spele şi să aducă 
o căm eşă curată  de a lui, 2 cingeauă şi un lepedeu.

-Lelea Docia m-o în tre b a t d esp re  ce-i vorba 
şî eu i-am spus tă t cum îi.

Vasile i-a spus lui George să se bage în  colibă 
că fetei i-i ru şine  de el iar A nuţa s-a dezbrăcat da r şi- 
a pus un cingeu în  juru l şoldurilor. Vasile a lua t o 
ulcică m are cu apă caldă din ceaun şi a tu rna t-o  pe 
A nuţa apoi a pus palm ele pe spatele ei şi a dat-o cu 
apă caldă peste  tot. Vasile nu mai văzuse fete 
dezbrăcate  până atunci. El îşi tră ise  copilăria şi 
tine re ţea  p rin tre  molizi, oi şi m ărhăi. A in tra t în 
colibă şi a lua t un sopon m are făcut de lelea docia în 
casă din său de oaie şi sodă. încet, cu b lândeţe  a 
soponit copila peste  tot. Simţea o tră ire  stran ie  când 
aluneca cu palm a şi soponul pe pcelea fetii. I-a în tins 
soponul Anuţei şi i-a zis să se spele în  locurile mai 
ascunse; apoi a m ai da t cu palm ele pe pcelea

trupu lu i Anuţei ca să în lă tu re  hâzănia de pe ea. 
După ce a soponit-o  bine o tu rn a t pe ea apă m ultă să 
o lim pezească. A nuţa trem u ra  uşo r şi se u ita  cu 
recunoştin ţă  la Vasile. Acesta i-a în tins Anuţei un 
lepedeu, ea s-a în făşu ra t iar Vasile a luat-o în  b raţe  
să o zvânte. După ce s-a zvântat bine Vasile i-a în tins 
căm eşa lui curată, să se îm brace cu ea pen tru  
durm it. Apoi i-a a ră ta t patul din colibă şi a învelit-o 
cu o cergă. George, în tr-un  ceaun mic, pe focul din 
faţa colibei a făcut un balm oş gustos. Vasile, în tr-un  
blid m are de lem n i-a dus Anuţei în pa t o porţie  
zdravănă de balm oş cu b rânză  şi sm ân tână  şi o 
ulcică cu lapte. Nici n-a apucat A nuţa să gate de 
m âncat şi a adu rm it ca un prunc. Tare mai era  
tru d ită  săraca copilă.

Vasile a m ânca tîm preună  cu George. Vasile a 
pus o b lană de oaie m are lângă pa t iar George s-o 
culcat în tr-u n  colţ. După m iezul nopţii, p rin  som n 
Vasile a auzit ca din depărtări, d in  văile m unţilo r lui 
vocea Anuţei:

-Văsălie suie-te  în  pa t şi ia-m ă în  braţe, mă 
sim t lin iştită  în b raţe le  tale  după a tâ tea  nopţi p rin  
păduri doar cu jivinele. Vasile a luat-o tan d ru  în 
b ra ţe  şi au adu rm it m in tenaş am ândoi.

A doua zi dim ineaţă, îm brăcată  în  căm eşa lui 
Vasile, hodin ită  şi spălată, Anuţa parcă era un 
îngeraş. Vasile s-a u ita t lung la ea; până atunci nu o 
privise cu atenţie; era  frum oasă m oroşanca, I-a 
zâm bit lui Vasile şi i-a spus „bună dim ineaţa" 
Văsălie. Dorm ise ca un copilaş, som n od ihn ito r cu 
Văsălie al ei în braţe. Când a zâm bit şi-a descoperit 
n işte  dinţi albi ca om ătul de pe Ineu. Spre colibă urca 
George cu hainele spălate ale Anuţei. Le ţinea  pe 
b ra ţe  cu m âinile în tinse  să nu le păturească. Hainele, 
căm eşa, poalele, obgelele, zadiile le spălase lelea 
Docia şi le ticlăzuise de erau  ca noi. A nuţa o fugit la 
părău  şi s-o spălat. Lui Vasile parică îi p ărea  rău  că 
nu l-o cem at pe el să o spele. O vedea din d ep ărta re  
despu ia tă  de căm eşa lui cu tru p u l frum os fără 
haine; Vasile se m inuna ce tru p  frum os avea 
m usafira lui. A nuţa s-a în to rs  m irosind a flori de 
m unte  şi a prospeţim e curată. Au m âncat am ândoi şi 
s-au îm brăcat. Vasile a luat-o pe A nuţa de m ână şi a 
lua t „arătarea" cu ra tă  şi colorată (vezi m ersu l ei prin  
iarba de m unte  la venire) de m ână şi au coborât la 
casa S trâm benilor de la m arginea pădurii. Lelea 
Docea era  în  casă. Vasile şi A nuţa au in trat.

-Bună ziua mam ă. Ea este  Anuţa din Borşa 
iar noi am  ven it să o vezi şi să  o cunoşti. Anuţa a 
în tins m âna iar lelea Docea i-a luat-o cu drag.

-Eşti o m oroşancă faină şî după cum mi-o 
spus George eşti şi vrednică. Bine că ai scăpat 
în treagă în pribegia ta  p rin tre  m unţi. Bine că ai dat 
de Vasile. în  m om entul acela o in tra t Ilie iar după el 
Ion şi un ficior de 5 ani a lu'Ion. Toţi s-au m ira t de 
frum useţea  Anuţei. S-au cunoscut iar badea Ilie i-o 
poftit pe to ţi la masă. Anuţa era  ta re  p lăcută la 
vorbă. A povestit că a p lecat de la ai ei pen tru  că nu 
mai aveau bani să o ţie. A luat calea sp re  Ardeal unde
o auzit că se tră ieşte  mai bine.

- v a urm a -

Sorin Login

g r o s ® ’

Redactor-şef: ICU CRĂCIUN 
Redactori: Viluţ Cărbune, Ilie Hoza, Macavei Al. Macavei, Iacob Naroş, Mircea Prahase,

Alexandru R aţiu , dr. Lazăr Ureche, Liviu Ursa
Acest număr apare cu sprijinul financiar al Primăriei Maieru.

Corespondenţi externi: Damaschin Pop Buia (Germania), Alex Pop (SUA) 
Precizare: Responsabilitatea materialelor publicate aparţine în exclusivitate autorilor. 

Adresa redacţiei: Muzeul Cuibul visurilor Maieru, judeţul BISTRIŢA-NĂSAUD 
Machetare: Viluţ Cărbune 

Tehnoredactare computerizată şi tipar: IMPRES srl Bistrita, str. N. Titulescu, nr. 18, 
tel/fax: 0263 238027, tel: 0263 223201 ISSN 1224 - 643
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Revista Cuibul visurilor -  prin chiar titlul său, inspirat de nuvela rebreniană omonimă -  omagiază m ereu harul creator şi memoria lui Liviu 
Rebreanu -  primul între m ăierii Năsăudului.

La împlinirea a 20 (douăzeci) de ani de activitate publicistică, respectiv la apariţia celor 120 de numere ale revistei redăm - cu titlul de 
"bilanţ" editorial -  Bibliografia consacrată ilustrului nostru înaintaş.

Redacţia.

R e b r e n i a n a

Bibliografie Liviu Rebreanu în Cuibul visurilor
P a r t e a  I - a  ( n r .  1 - 5 0  / 1 9 9 6 - 2 0 0 1 )

(Muzeu! Memorial / irrn \i t'wwy Hrhrt'*mu. Bucurcşli)

1) Icu Crăciun, Casele Rebreanu, recenzie la cartea 
Constelaţia Rebreanu, autori: Sever Ursa şi Mihail I. Vlad, în 
CV, Anul I,nr. l,p. 3;
2) RaduTelceanu, Terminologie locală din Maieru în nuvelele 
lui Liviu Rebreanu, studiu lingvistic, în Cf' Anul I. nr. l,p. 5; 
Elena Ursa, Vasile Rebreanu, micromedalion la rubrica 
Dascălii noştri, în CV, Anul I, nr. 1, p. 6;
3) Petronela Negoşanu, O întâlnire cu Liviu Rebreanu, 
evocare, în CK Anul I. nr. 2, iunie-iulie 1996,p. 4;
4) Iacob Naroş, Dicţionar: Nume proprii în opera lui Liviu 
Rebreanu, studiu onomastic, în CV, Anul I, nr. 2, iunie-iulie
1996, p. 6;
5) Adrian Dinu Rachieru, Nevoia de Rebreanu, în CV, Amil I, 
nr. 3. august 1996, p. 1;
6) Sever Ursa, Dialog cu scriitorul Sumiya Haruya, 
traducătorul romanului Ion în japoneză , în CV, Amil I, nr. 3, 
august 1996, p. 1 şi 3;
7) Gavril Scridon, învăţătorul Vasile Rebreanu - culegător de 

folclor, în CV, Anul I, nr. 3, august 1996, p. 4;
8) Iacob Naroş, Nume proprii în opera lui Liviu Rebreanu (II), 
în CV, Anul I, nr. 3, august 1996, p. 6;
9) Iacob Naroş, Dicţionar de nume proprii în opera lui Liviu 
Rebreanu (III), în CV, Anul I, nr. 4, sept. 1996, p. 6;
10) Iustin Ilieşiu, Amintiri despre Liviu Rebreanu, inedit, în 
CV, Anul I, nr. 5, octombrie 1996, p. 1;
11) Icu Crăciun, Poietica lui Liviu Rebreanu, comentariu la 
cartea lui Mircea Muthu, Liviu Rebreanu sau paradoxul 
organicului, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1963, în CV, Anul I, 
nr. 5, octombrie 1996, p. 3;
12) Iacob Naroş, Nume proprii în opera lui Liviu Rebreanu
(4), în CV, Anul I, nr. 5, octombrie 1996,p. 4;

13) Iustin Ilieşiu, Amintiri despre Liviu Rebreanu, (II), în CV, 
Anul I, nr. 6-7, noiembrie-decembrie 1996, p. 6;
14) Sever Ursa, De la Maieru la Ghimeş - Palanca (I), în CV, 
Anul I, nr. 6-7, noiembrie-decembrie 1996, p. 6;
15) Sever Ursa, Zilele culturale Liviu Rebreanu la Aiud, 
reportaj, în CV, Anul I, nr. 6-7, noiembrie-decembrie 1996, p. 
1
16) Ovidiu Petri, In zbor de astru, în CV, Anul I, nr. 6-7, 
noiembrie-dec. 1996,p. 7;
17) Icu Crăciun, Rebreanu şi Maieru, în CV, Anul I, nr. 6-7, 
noiembrie-dec. 1996,p. 7;

Iacob Naroş, Nume proprii în opera lui Liviu Rebreanu
(5), în CV, Anul I, nr. 6-7,noiembrie-dec. 1996, p. 7;
19) Iacob Naroş, Nume proprii în opera lui Liviu Rebreanu
(6), în CV, AnulII, nr. 1 (8), ian. 1997, p. 5;
20) Sever Ursa, De la Maieru la Ghimeş-Palanca, (II), în CV, 
AnulII, nr. 1 (9), febr. 1997,p. 5;
21) Iacob Naroş, Nume proprii în opera lui Liviu Rebreanu
(9), în CV, Anul II, nr. 2 (9), februarie 1997, p. 5;
23) Margareta Husar, Liviu Rebreanu -  un clasic al nostru, în 
CV, Anul II, nr. 3 (10), martie-aprilie 1997, p. 4;
24) Iacob Naroş, Nume proprii preluate şi prelucrate de Liviu 
Rebreanu din propria-i familie, în CV, Anul II, nr. 4 (11), 
mai-iunie 1997,p. 4;
25) Pussy Rebreanu Gligor, Livia Rebreanu -  Hulea, în CV, 
Anul II, nr. 4 (11), mai-iunie 1997, p. 4;
26) Iacob Naroş, Nume proprii 
preluate şi prelucrate de Rebreanu 
din propriafamilie (II), în CV, Anul II, 
nr. 4 (11), mai-iunie 1997, p. 6;
27) Maria Pussy Gligor, Livia Hulea-  
Rebreanu, (II), în CV, Anul II, nr. 5
(12), iulie-august 1997,p. 4; -  --
28) Iacob Naroş, Nume proprii 
preluate şi prelucrate de Rebreanu 
din propria familie (III), în CV, (13- 
14), Anul II, nr. 6-7 (13-14) 
octombrie-noiembrie 1997,p. 7/

29) Ovidiu Petri, Gândind la 
Rebreanu, în CV, Anul II, nr. 6-7 (13- 
14), octombrie-noiembrie 1997, p. 7;
30) Icu Crăciun, Un alt Rebreanu, în 
CV, Anul II, nr. 8 (15), decembrie
1997,p. 2;
31) Iacob Naroş, Nume proprii 

preluate şi prelucrate de Rebreanu 
din propria familie (IV), în CV, Anul
II,nr. 8(15),decembrie 1997,p. 3;

32) Macavei Al. Macavei, Liviu 
Rebreanu -  113 ani, rebus, în CV,
AnulII,nr. 8 (15), decembrie 1997,
p. 8;
33) Iacob Naroş, Nume proprii preluate şi prelucrate de 

Rebreanu din propriafamilie (V), în CV, Anul III, nr. 1-2(16- 
17), ian-febr. 1998,p.6;
34) Ovidiu Petri. Cu Liviu Rebreanu la Gargalău, în CV, Anul
III, nr. 1-2 (16-17), ian.-febr. 1998, p. 6;
35) Sever Ursa, Rebreanu şi credinţa în Dumnezeu, (1), în CV,

Anul III, nr. 3-4 (18-19), martie-aprilie 1998, p. 4;
36) Iacob Naroş, Alte nume proprii întrebuinţate de Rebreanu
(1), în CV Anul III, nr. 3-4, martie-aprilie 1998, p. 4;
37) Icu Crăciun, Samiya Haruya a revenit la Maieru, în CV, 

Anul III, nr. 5-6(20-21), mai-iunie 1998, p. 1;
38) Al. Husar, Liviu Rebreanu în Academia Română, în CV, 

Anul III, nr. 5-6(20-21), mai-iunie 1998, p. 3;
39) Aurel Cleja, Ion al Glcmetaşului, în CV, Anul III, nr. 5-6 
(20-21), mai-iunie 1998,p. 3;
40) Iacob Naroş, Alte nume proprii întrebuinţate de Rebreanu
(2), în CV, Anul III, nr. 5-6 (20-21), mai-iunie 1998,p. 3;
41) Sever Ursa, Rebreanu şi credinţa în Dumnezeu (2), în CV, 
Anul III, nr. 7-8 (22-23), iulie-august 1998, p. 4;
42) Iacob Naroş, Alte nume proprii întrebuinţate de Rebreanu
(3), în CV, Anul III, nr. 7-8 (22-23), iulie-august 1998, p. 4;
43) Al. Husar, Debutul lui Liviu Rebreanu, în CV, Anul III, nr. 
nr. 9-10 (24-25), sept.-oct. 1998, p.4;
44) Sever Ursa, Coşbuc în conştiinţa lui Rebreanu, în CV, 
Anul III,nr. 9-10 (24-25), sept.-oct. 1998,p.4;
45) Ovidiu Petri, Stil şi compoziţie în romanul Ion de Liviu 
Rebreanu (1), în CV, Anul III, nr. 9-10 (24-25), sept.-oct.
1998, p.4;
46) Iacob Naroş, Alte nume proprii întrebuinţate de Rebreanu
(4), în CV, Anul III, nr. 9-10 (24-25), sept.-oct. 1998, p. 7;
47) Ovidiu Petri, Stil şi compoziţie în romanul Ion (2), în CV, 
Anul III,nr. 11-12 (26-27), noiembrie-dec. 1998,p.4;
48) Iacob Naroş, Alte muneproprii...{5), în CV, Anul III, nr.
11-12 (26-27), noiembrie-dec. 1998,p. 4;

49) Sever Ursa, Rebreanu şi credinţa în 
Dumnezeu (3), în CV, Anul IV, nr. 13-14 
(28-29), ian.-febr. 1999, p.4;
50) Anchidim I. Ureche, O întâlnire cu 
surorile lui Rebreanu, în CV, Anul IV, 
nr. 13-14 (28-29), ian.-febr. 1999,p.4;
51) Ovidiu Petri, Stil şi compoziţie în 
romanul Ion, (3), în CV, Anul IV, nr. 13-

i 14 (28-29), ian.-febr. 1999, p. 5;
k  52) Iacob Naroş, Poreclele măierenilor

şi Rebreanu (1), în CV, Anul IV, nr. 13-
14 (28-29), ian.-febr. 1999, p. 5;

— _ 53) Teodor Tanco, Chiuza -  vatră
I românească şi leagăn al Rebrenilor, în

\  CV, Anul IV, nr. 15-16 (30-31), martie-
aprilie 1999, p. 2;
54) Sever Ursa, Şcoala lui Rebreanu, în 
CV, Anul IV, nr. 15-16 (30-31), martie- 
aprilie 1999, p. 3;
55) Ovidiu Petri, Stil şi compoziţie în 
romanul Ion de Liviu Rebreanu, (4), în 
CV, Anul IV, nr. 15-15 (30-31), martie- 
aprilie 1999, p. 4;
56) Iacob Naroş, Poreclele măierenilor 
şi Rebreanu, II, în CV, Anul IV, nr. 15-16

(30-31), martie-aprilie 1999, p. 5;
57) Ovidiu Petri, Stil şi compoziţie în romanul Ion de Liviu 
Rebreanu, (5), în CV, Anul IV, nr. 17-18-19 (32-33-34), mai- 
iunie-iulie 1999, p. 4;

S e v e r  U r s a  - l e u  C r ă c i u n

- continuare în  pag. 2
Iacob Naros
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Bibliografie L i v iu  R e b r e a n u  în C u i b u l  v i s u r i l o r
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58) Sever Ursa, Groful şi Grofoaia, în CV, Anul IV, nr. 17-18-
19 (32-33-34), mai-iunie-iulie, p. 5;
59) Sever Ursa, Grofoaia Ileana, în CV, Anul IV, nr. 20-21 (35-
36), august-sept. 1999,p. 1;
60) Iacob Naroş, Toponimie rebreniană, (1), în CV, Anul IV, 
nr. 20-21 (35-36), august-sept. 1999,p. 6;
61) Ironim Marţian. Liviu Rebreanu şi Alexandru Davilla. (1), 
în CV, Anul IV, nr. 22-23 (37-38 ( octombrie-noiembrie 1999,

Ladă de zestre

p.7;
62) Iacob Naroş, Toponimie rebreniană, (2), în CV, Anul IV, 
nr. 22-23 (37-38), oct.-noiembrie 1999,p. 7;
63) Sever Ursa, Nopţile lui Rebreanu, (1), în CV, Anul V. nr. 1 -
2 (39-40), ian.-febr. 2000, p. 1 şi 6;
64) Ironim Marţian, Rebreanu şi Alexandru Davilla, (2), în 
CV, Anul V,nr. 1-2 (39-40), ian.-febr. 2000, p. 6;
65) Iacob Naroş, Toponimie rebreniană (2), în CV, Anul V, 
nr.1-2 (39-40), ian-febr. 2000, p. 6;
66) Teodor Tanco, Liviu Rebreanu -  omul, în CV, Anul V, nr. 3 -
4 (41-42),martie-aprilie2000,p. 6;
67) Ieronim Marţian, Liviu Rebreanu şi Alexandru Davilla,
(3), în CV, Anul V,nr. 3-4 (41-42), martie-aprilie 2000, p. 4;
68) Ieronim Marţian, Liviu Rebreanu şi Alexandru Davila (4), 
în CV, Anul V, nr. 5 (43), mai 2000, p .;
69) Sever Ursa, Nopţile lui Rebreami (2), în CV Anul V. nr. 3-4 
(41 -42), martie-aprilie 2000, p. 4 şi 7;
70) Ieronim Marţian, Liviu Rebreanu şi Alexandru Davila (5), 
în CV, Anul V, nr. 6-7 (43-44), iulie, august, septembrie 2000, 
pag. 4 şi 6;
71) Aurel Cleja, Eposul liric la Liviu Rebreanu, în CV, Amil V 
nr. 6-7 843-44), iulie-august-septembrie 2000, p. 4;
72) Ieronim Marţian, Liviu Rebreanu şi Alexandru Davila (6), 
în CV, Anul VI, nr. 1 (45-49), ianuarie 2001, pag. 2 şi 7;
73) prof. Ana Berengea, Liviu Rebreanu la nunta de la Ilva. 
Mare, în CV Anul VI. nr. 1 (45-49), ianuarie 2001, p. 5;
74) Sever Ursa, Eminescu văzut de Rebreanu, în CV, Anul VI, 
nr. 3 (48). august 2001. p. 1;
75) Teodor Tanco, Despre Liviu Rebreanu, în CV, Anul VI, nr.
3 (48),august2001,p.4şi5;

Partea a I l-a  (nr. 50-100 / 2001-2012)
76) Nelu Vranău, Rebreanu şi Nicolae V. llieşiu, în CV, Anul 

VII, nr. 2(51), februarie 2001, p. 6;
77) Prof. Ovidiu Petri, Rebreanu în Teleorman, în CV, Anul

VII.nr. 3 (52),mai 2001 .p. 2;
78) Ovidiu Vuia, Scrisoare din Germania, în CV, Anul VII, 

nr. 3 (52),mai2002,p. 4;
79) Rebreniana -  Rebus, Clipe de viaţă (27 noiembrie 1885-

1 septembrie 1944), de Serghei Coloşenco, în CV, Anul VII, nr. 
3 (52), mai2002,p. 8;

80) Dumitra Popiţan, Liviu Rebreanu, cronicar sportiv, în 
CV, Anul VII; nr. 4(53), august 2002,, p. 3;

81) Serghei Coloşenco, Rebreniana -  Rebus, Nuvele, în CV, 
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Rebreanu în plemd Academiei Române din 29 mai 1940 (III),
Anul IX, nr. 1 (60), ianuarie 2004, p. 1;

91) Serghei Coloşenco, Rebreniana -  Rebus, 
Gorila, în CV, Anul IX, nr. 1 (60), ianuarie 2004, p. 8;
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95) Ovidiu Petri, Mergând spre Maieru, în CV, 
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CV, Anul XV, nr. 3 (90), mai 2010, p. 5;

131) Sever Ursa, Muzeul Cuibul visurilor, în CV, Anul XV, nr.
4 (91), august 2010, p.2;

132) Ion Poenara, Preotul Ioan Rebreanu din Chiuza (3), în 
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133) Ion Radu Zăgreanu, Liviu Rebreanu despre el însuşi, în 
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(98),iulie2011,pp. lOşi 11;
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152) Iacob Naroş, Liviu Rebreami -  alte prelucrări după 
lecturi din literatura universală, în CV, Anul XIX, nr. 4 (115), 
iulie 2015, p. 4;
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Redactat, Iacob Naroş
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" A u t o r i  m ă ie r e n i” , ed. Icu Crăciun şi lacob Naroş
(ecouri şi, . . .în continuare...)

Mult Stimate Domnule Prof. Icu Crăciun,

în primul rând, sincere felicitări pentru ultima dvs. 
realizare editorială: "Autori măiereni" şi în egală măsură, 
aceleaşi felicitări d-lui prof'. lacob Naroş. Deasemeni şi 
în mod special, aceleaşi gânduri bune şi felicitări, pentru 
toate realizările dvs, atât in viaţa gazetărească, editorială 
şi ca scriitor prolific în domeniul literar.
Se pare că de dată destul de recentă aţi mai avut un 
eveniment pe acest ultim domeniu, cu lansarea unui nou 
roman. Din păcate nu am putut reţine titlul şi subiectul, 
pentru că exact în momentul când citeam invitaţia la 
lansarea cărţii mi s-a defectat computerul (întrerupere 
totală a întregului sistem cu dispariţia textelor), situaţie 
care -  până la repararea, mai corect, la înlocuirea pieselor

SUUtgEirl. 19 Iulie 2013, acsisfi Iu dl. Av. Mircea V. Ilieşiu

defecte -  a durat mai mult decât mă aşteptam. De fapt, eu 
nu mă prea pricep la "această modalitate de comunicare 
electronică". Toate lipsurile şi defectele tehnice sunt 
remediate de fiul nostru, care nu locuieşte în acelaşi oraş 
cu noi, familia, şi care este de meserie inginer -  de altă 
specialitate decât inform atică şi electronică, dar 
cunoscător în materie, cunoaştere necesară prin însăşi 
natura serviciului şi pasiunii pentru internet. Desigur că 
mi-ar face multă plăcere să fiu în posesia măcar parţială, 
a muncii dvs. şi să o savurez, dar deocamdată distanţa 
fizică, în spaţiu, nu este întotdeauna după vrerea noastră. 
Asta nu exclude desigur bucuria de surprize plăcute, ca 
aceea făcută de dl. ing. Viluţ Cărbune, care nu m-a uitat şi 
mi-a trimis antologia/!«fo/7' măiereni.
N-am lăsat-o din mână până nu am terminat-o, şi bine 
înţeles i-am mulţumit pentru surpriza făcută, asa cum 
rezultă din scrisoarea ataşată, care de fapt -  în mod direct 
sau indirect -  a fost o provocare pentru mine de a îndrăsni 
să vin cu o sugestie, anume aceea de a continua lista 
lungă a altor măiereni, pe care eventual să o prindeţi într-

un volum sau volume, pentru ei, deoarece ei sunt mulţi, 
m ultmai mulţi decât cei înşiraţi de mine.
Lista mea se referă doar la cei din epoca interbelică -  
cunoscuţi de mine personal -  dar sunt convins că 
generaţiile post-23 August sau cele post-revolutionare 
(de altfel cei prinşi în ediţia apărută din antologia în 
discuţie, mă confirmă, şi sunt mulţi care merită să fie 
amintiţi scriptic, analitic dar merituoşi, -  măcar ca 
figuri reprezentative, pentru a nu fi daţi uitării în 
scurgerea spaţiului şi a timpului.
Doctorul Sorin Login, mult mai tânăr decât mine, deci 
cu o memorie mai prodigioasă, şi cu mult talent de 
povestitor (telent de altfel confirmat prin articolele din 
Cuibul visurilor) poate şi sunt sigur că vă poate furniza 
m ult material -  chiar şi numai narativ -  pentru 

"figurile" măierene.
Am încercat de mai multe ori să-l abordez prin 
email-urile ce i le-am trimis, dar nu am avut nici 
o confirmare din partea lui -  deşi iniţial m-a 
rugat să păstrez legătura cu dânsul -  sau poate 
este supărat pe mine că mi-am permis să intervin 
în unele povestiri din articolele publicate, a căror 
prezentare eu am văzut-o în altă lumină, şi 
desigur subiectiv, dar în orice caz nu m-am 
depărtat de realitatea percepută ca "martor

1 ocular".
La cei aproape 96 de ani şi memoria mea poate 
să-mi joace unele "feste", 
închei, domnule profesor gândurile mele cu 
rugamintea de a nu fi judecat greşit pentru 
îndrăsneala sugestiei mele şi cu asigurarea 

întregii mele stime pentru dvs., al cărui admirator 
îndrăsnesc să mă număr.
Mi-ar face plăcere să primesc un O.K. pentru rândurile 
de faţă, şi de ce nu, chiar o părere.
Nu am talent să scriu, eu prin natura meseriei -  avocat 
pledant timp de peste 45 de ani -  am fost obligat să 
"improvizez" (asta nu înseamnă şi lipsire de logică şi 
gândire), ci imrovizare cu replici de cele mai multe ori 
periculose pentru mine şi pentru epoca trăită, iar asta 
mi-a întreţinut sănătatea şi în special atentia la ceea ce 
spun şi fac, dar şi memoria, care azi îmi este un prieten 
de nădejde în ceea ce încerc să-mi amintesc -  uneori cu 
multă plăcere, alteori cu amărăciune.
Dacă din ceea ce v-am făcut părtaş pot fi şi păreri ce pot 
fi preluate în rândurile pe care dvs. le aştemeţi şi scrieţi, 
vă autorizez să le folosiţi.
Mi-ar face plăcere de asemenea -  fără să abuzez -  dacă 
utilizaţi intemetul şi sistemul Skype -  să-mi daţi 
acceptul dvs. informându-mă de adresa respectivă.
Va doresc multa sănătate, spor la muncă, mulţumiri şi

cât mai multe realizări pe toate domeniile de activitate.

Al dvs, Mircea Ilieşiu,
Stuttgart, 06.08.2015.

Post scriptum  (Viluţ Cărbune): Reiau aici -  cu 
titlu preliminar până la viitoare ediţie a Autorilor 
măiereni -  lista personalităţilor (generaţia anilor 
’50) aduse în atenţia noastră de către dl. Av. Mircea 
Ilieşiu, prin mesajul domniei sale din 4 aug. 2015:

1. ALEXANDRU AVRAM
2. LAURAAVRAM
3. COSMA BARNA
4. VASILICA BARNA
5. EUGEN POP
6. Dr. IULIU POP
7. Ing.MIRCEA POP
8. PATRICIU GROZE (LUŢU)
9. VASILE GROZE
10. LUCIA GROZE
11. VICTOR BARNA
12. LEONIDA BARNA
13. Dr. RADU BARNA
14. CONSTANTIN MINDRUŢESCU 
16. DUMITRU VRANĂU
15. UŢA VRANAU
16. ADEODAT CORUŢIU
17. VIOREL CORUŢIU
18. VASILE BOŞCA
19. COSTAN SCRIDONESI
20. ARISTINA SINGEORZAN
21. VASILE SINGEORZAN
22 ION SINGEORZAN
23. VINCENTIU VIRGIL ILIEŞIU
24. LAZĂR ZAVASCHI 
25 LAZĂR AVRAM 
26. KOLOMAN GALL 
27 GAFENCU
28. ALEXANDRU HUSAR

Se vede, iată, cât de multă muncă de cercetare ar 
trebui să mai depunem spre a scoate la lumină 
aportul cultural-creativ al atâtor 
înaintaşi de seamă.

Meserii L a  /U a L c jm
Cu zeci de ani în urmă, dis-de-dimineaţă. Linişte 

peste tot satul. Aprope de biserica din deal, imediat ce se 
termină uliţa abruptă ce iese pe sub biserică, se zăreşte o 
lumină la geamul unei odăi, o zare ce se prelinge de la 
lampa cu naft agăţată la pod. în odaia, ce ţine locul unui 
atelier de tâmplărie sau de stalăşâie -  cum i se spunea pe 
vremea aceea - badea Bolfă Aurel s-a dat deja la lucrul 
său. S-a “legat de o nouă stalăşâie” la cineva din sat şi, 
cum cererea era mare pe aceea vreme, lucrul la uşi, la 
ferestre, la scaune, la mese, la paturi sau la alte obiecte 
făcute din lemn trebuia început cu noapte-n cap. în casă, 
nevasta Tereza pregăteşte mâncarea pentru că în curând 
se vor trezi şi copiii...

Zilele noastre. Ies pe aceeaşi uliţă, pe “su ’ 
biserică”, gândurile şi paşii conducându-mă spre badea 
Aurel, dorind să aflu mai multe lucruri despre stalăşâia 
de odinioară, dorind să continui povestea m ea 
“închipuită” din amintirile dumnealui, de pe vremea 
când a terminat şcoala şi până în momentul de faţă, 
acum dumnealui fiind pensionar, de vreo câţiva ani.

în  1958 a terminat şcoala şi, “neavând meserie şi 
neavând mai departe puterea de a merge la şcoală pentru 
că era de mers cu oile şi cu vacile”, tatăl său îl va da la un

A u re l B o lta  — m â is tă r  în  s ta lă şâ ie

meseriaş la Rodna, pe nume Bota Dimitrie. Acolo a stat 
un an ca să înveţe tâmplărie, iar apoi a fost nevoit să vină 
acasă, deoarece nu prea erau clienţi, iar foamea începea 
şi ea să îşi lase amprenta asupra vremurilor şi a 
oamenilor. Câteva luni a lucrat la degajări pe Măgura din

jos, după care s-a întâlnit cu un tâmplar (stalâş) din 
Maieru, de pe Tutuleasa, pe nume Dumitru Ometiţă.

“Ştii tu jelui? Ştii tu lucra ceva?” l-a întrebat 
Dumitru, în acelaşi timp chemându-1 ucenic la dânsul, 
zicându-i “No, hai, mă băiete, că-i învăţa aici la mine!” 
Acolo la badea Dumitru, Aurel a stat doi ani, timp în care 
s-a deprins cu toate tainele stalăşâiei.

“Şi am venit acasă” îmi spune badea Aurel, “şi mi-o 
trebuit şi mie să mă agăţ de lucru, dar nu vine nime. Era 
în 1963, an în care am mers cătană, din care îi scriem lui 
tata să facă rost de material că vin, să am şi eu ceva ce 
lucra. Şi mi-o făcut rost de scândură şi de poştă.” întors 
acasă din armată, au început să apară şi primii clienţi, d- 
na profesoară “Grozoaia” cerându-i să-i facă stalăşâia la 
o bucătărie, apoi Alexandru Istrate de lângă biserică 
pentru o stalăşâie la casă, iar badea Aurel le-a făcut.

La început clienţii au fost mai puţini, aşa că badea 
Aurel s-a rugat de Viorel Olar, care era pe atunci şef de 
lucru, să-l ia în cadrul echipei de prestări servicii de pe

- continuare în pag. 4

Vio-Daniel Partene



P a g . 4 Annl X X , nr. 2  (119), MARTIE 2016 C U IB U L  V IS U R IL O R

M e s e r i i

- urmare din pag. 3 La /Hain^n
vremea Consiliului Popular. Aici a stat 25 de ani timp in 
care s-au făcut multe în sat: cele două poduri de peste 
Someş (podul Pârcioaii şi podul Balasânii), Căminul 
cultural, Şcoala nr. 2, Muzeul Cuibul visurilor, dar şi 
Centrul de fructe din Anieş. Pe lângă munca de aici, a

continuat in tâmplărie.
Insă această muncă cu lemnul începea cu luni de 

zile înainte pentru că până vedeai o uşă sau un geam 
gata, era mult de lucru la scândură şi la poştă. “Aduceam 
lemn din pădure, lemn rotund şi îl calisam aici pe 
grădină cu fierăstrău’ -  cu joagăru’ -  unu’ trăgea 
deasupra, iar doi dedesubt. Şi apoi le puneam să se uşte 
la soare” îmi spune badea Aurel. Numai că poştele şi 
scândurile trebuiau şi udate, atunci când nu ploua, ca să 
tragă seva din ele şi să se poată usca mai repede. Dacă nu 
erau udate, toate se crăpau, dearece soarele pătrundea 
prea tare în ele. Apoi erau ”învârtite pe cea’ parte şi iar 
cusut un brâu la mnijloc ca să nu se sucească”, 
procedeul de mai sus repetându-se.

Scândurile şi poştele erau îndreptate cu gealauăle 
pentm că pe atunci nu erau maşinării şi nici nu era curent 
electric, noaptea lucrându-se la lampa cu petrol. Era 
mult de lucru până când aveai materia primă, după care 
se începea la confecţionarea propriu-zisă a obiectelor.

Probabil podelele erau cel mai uşor de făcut, 
deoarece, după ce scândura sau poşta era uscată, nu 
aveai decât să le tai şi să le geluieşti. Dar cu ce fel de 
fierăstrău? Cu cel potrivit, bineînţeles! Pentru că 
fierăstraiele erau şi ele de vreo zece categorii. Iar badea 
Aurel îmi spune despre fiecare fel, unul fiind “ca aţa de 
lat, altul mai lat... şi-aşa şi mai aşa”, arătându-mi 
lăţimea acestora pe numărul degetelor de la mână. 
“Fiecare îşi avea rostul lui. Aesta tăie numa’ de-a 
curmezâş, aesta mşre de-a lungu’ scândurii, aesta 
dincoace era de figuri, de scos... Altul se numea abziţ,

altul era de crepat la rame, cu colţii mai mari care mereu 
în lungu’ lemnului.”

Fierăstrăul de figuri era folosit cel mai mult la 
figurile care se făceau fie pe anumite lăiţi sau lăiţăre sau 
pe alte obiecte care necesitau o mai mare migăleală.

Gealauăle aveau lungimi diferite, unele nu aveau 
ondulaţii, iar altele aveau câte două, trei sau mai multe. 
”Era o tură de gealauă cu trei ondulaţii; pe o margine 
erau un suport care nu lăsa să meargă nici încoace, nici 
încolo şi îl trăgeai când înainte când înapoi, trebuia să ai 
grijă să nu te tai!” mărturiseşte stalâşul nostru. Aceste 
gealauă cu ondulaţii se foloseau destul de des, de la 
ramele icoanelor sau ale tablourilor până la spătarile 
scaunelor, lăiţărelor, lăiţâlor, sau chiar la ferestre şi uşi.

Printre alte scule folosite în stalăşâie era şi ştabul de 
uşi (tot un gealău) care era folosit în special la uşile 
duble, acolo unde se închideau ambele părţi. Apoi 
placbancul folosit în crearea unor forme / a “ochiurilor” 
la o uşă, “ochiuri” care erau băgate într-un canal care se 
numea nut. Erau confecţionate toate bucăţile de lemn, 
fie ele rame de pe marginea uşii sau din alte părţi 
centrale, dar şi ochiurile.

Dar înainte ca să fie îmbinate la un loc şi să formeze 
o uşă, badea Aurel îmi zice că “toate aestea erau pe 
şaitău, toate erau scoase şi apoi se scoteau înceieturile 
de băgat scheletu’ acela. Păi, era zăbavă... Ş-apoi se 
băgau ocii.” Aşa se proceda şi la ferestre sau la orice 
atceva care trebuia să aibă încheieturi puternice.

Mai era ghizinţu, o altă sculă, “care se da numai pe 
faţa uşii. Venea cineva şi zicea «Nu mi se închide o uşă; 
hai ie-o cu ceva!» Acela era anume. Se umflau uşile din 
cauza frigului şi trebuia să iei ghizinţu acela şi o luai de 
sus în jos şi hai-hai! Ş-apoi nu mai văjă ceia şi clanţa 
unde să se-ncidă şi apoi trebuie mutat zaru... Era greu, 
no! ” relatează tâmplarul.

în meseria de tâmplar, pe lângă cele amintite mai 
sus, mai erau folosite multe scule, erau folosite 
chitfaltul, vraubancul, raubancul, dar şi altele poate 
neenumerate aici, dar de remarcat era faptul că “toate 
erau denumiri nemţăşti, îi zici «ghizinţ» la aesta care-l 
dai pe uşa să se-ncidă, dar aeştia de pe-aici îi ziceau 
«gură de broască»”.

In multe dintre obiectele din lemn trebuiau făcute şi 
găuri, la acestea folosindu-se dalta şi ciocanul de lemn, 
dar şi sfrederele. Dălţile erau mult folosite mai ales în 
sculptatul lemnului, la anumite manopere, cum ar fi 
draperii, rame de tablouri sau la orice alt obiect care se 
dorea să iasă în evidenţă prin frumuseţea formelor.

Cât despre felul de lemn folosit în stalăşâie, cel mai 
bine se lucra molidul. Nu lipsea nici frasinul, dar nici 
teiul, deoarece acesta fiind de esenţă mai moale, era 
folosit la draperii la geamuri sau uşi sau la anumite 
“panoprii”. Bradul era mai pretenţios, deoarece “când 1- 
atingei cu un cui era şi crepat, atât era de aspru”.

Multă muncă, cum am spus şi înainte, multă muncă 
până să se vadă produsul finit. Dar şi multe obiecte: uşi,

ferestre, scaune, mese, paturi, laiţe, lăiţăre, rame, 
lambriuri, podişoare, lăzi de zestre, dulapuri, copârşâuă, 
podituri, roţi etc.

Dintre acestea, paturile erau pictate cu flori, mai 
ales pe ochi; pictate erau şi lăzile de zestre. Amintiri 
multe legate de aceste lăzi, deoarece badea Aurel a făcut 
multe, după cum mi se destăinuie: “Apoi, lăzile de 
zăstre erau faine, Doamne ce lăzi de mnireasa am făcut! 
Le lăcuiam şi făceam pene tăt pe-deasupra; aşa se făcea 
atuncea. Cumpăram vopsele de ulei: verde, albastra, 
roş, şi-apoi le mai făceam şi combinaţii. Erau date cu 
baiţ şi, după aceea, cu lac peste e le ...” Dar şi pictatul 
acestora era tare migălos, iar învăţatul presupunea mare 
atenţie la ce şi cum se face, dar şi la combinarea 
vopselelor. Ei, şi au fost destui părinţi “până hăt 
încoace” care le-au dat la fiecare fată, pe lângă altele, şi 
câte o ladă de zestre.

Dacă fetele şi-au primit ce era al lor, feciorii au 
călcat pe urmele părinţilor. Aşa a făcut şi fiul lui badea 
Aurel, Nelu, despre care tatăl se minunează şi acum 
despre “cum de s-o-nvăţat aşa iuti” în tainele tâmplăriei. 
Iar tatăl îl laudă nu numai în deprinderea acestui 
meşteşug, ci şi în lucratul foarte bine în meseria aceasta.

Badea Aurel nu mai lucrează acum, dar fiul său, 
Nelu, îi duce meşteşugul mai departe, în acelaşi atelier

în care odată tânărul Aurel a fost ucenic, acolo sus pe 
Tutuleasa. Iar nepoatele, îmbrăcate în straie populare şi 
având darul cântatului, îl fac să fie şi mai mândra.

O poveste de viaţă adevărată.
Nişte mâini de aur care au “croit” nenumărate 

lucruri din lemnpentra “stălaşul” multora dintre noi.
Şi, la fel, clipe de adevărate emoţii în vorbele şi 

trăirile dumnealui, sfaturi de viaţă şi poveţe primite cu 
mare bucurie în inima unui “căutător” din “cuib” ...

Vio-Daniel Partene

C a r t e a n e s ă b u i t a  u m b r ă : o alchimie poetica a s i n g u r ă t ă ţ i i

Un volum de versuri care incită 
la lectură şi provoacă la reflecţii de 
adâncim e este nesăbuita umbră 
(editura Brumar, Timişoara, 2013) al 
poetului maramureşean Ioan Pop 
B ica, străm uta t din ţin u tu l lui 
D r a g o ş ,  d e s c ă l e c ă t o r u l ,  în 
Transilvania din zona Dejului, unde 
pasiunea lui pentru  poezie se 
in te r fe re a z ă  cu mu n c a  p e n tru  
asigurarea traiului de zi cu zi.

Ioan Pop Bica s-a născut la 18.
04. 1952, la Vişeul de Sus, judeţul 
M aramureş, şi este absolvent al 
Liceului de Arte Plastice din Cluj. A 
exercitat diferite meserii, poezia însă 
fiind pasiunea lui de o viaţă, dar şi 
g r a f i c a ,  d r ep t  m o d a l i t a t e  de 
exprimare plastică. Este membru 
fondator al cenaclului literar „A. P. 
Bănuţ” din Dej.

A debutat, cu poeme, în revista

„Transilvania” din Sibiu, 1978. 
Este autorul a 8 volume de versuri, 
între care amintim: însingurări 
(2003), Somn şi nesomn (2003), 
Şubredul echilibru (2004), La 
pândă (2005), Undeva dincolo 
( 2 0 0 6 ) ,  d a r  v o l u m e l e  
reprezentative pentru autor sunt 
Patul de lemn (antologie de autor, 
Limes, 2008) şi nesăbuita umbră, 
volumul în discuţie.

Creaţia poetică a lui Ioan Pop 
Bica a intrat în atenţia unor scriitori 
şi critici literari consacraţi care 
afirmă, printre altele, că poezia sa 
e s t e  u n a  m o d e r n ă  şi  de  
profunzime: „versurile lui Ioan 
P o p  B i c a  s u n t  m o d e r n e ,  
convingătoare” (Ion Pop). „Pentru 
Ioan Pop Bica, poezia este un 
exerciţiu de admiraţie (...). Căci el

e convins că lumea are un har al ei, pe care el, poetul, are 
misiunea să-1 descopere şi, mai ales, să-1 transcrie. (...) 
puseurile  m editative asupra sacrului, isto rie i şi 
memoriei se îmbină (...), condimentate... cu o ironie 
tristă” (Ion Mureşan).

Analize mai amănunţite i-au consacrat însă Mircea 
Petean, Ştefan Borbely, Constantin Cubleşan şi Ovidiu 
Pecican.

în 2011, Ştefan Borbely scria, într-un număr al 
revistei Contemporanul, despre „o foarte voluntară 
reprimare a imaginarului şi a spaţiilor compensative, din 
care iese, în cele din urmă, o poezie a spaimei criptice şi a 
inconfortului de a fi, pe care cuvintele nu le pot tămădui 
dar [pe care] le ţin suspendate deasupra unei ontologii 
nesigure, în care fiinţa nu se mântuieşte, cum ar fi de 
aşteptat, ci dimpotrivă”.

„Simplitatea - acesta este cuvântul de ordine al 
poetului. Nimic ostentativ, aşadar, în versurile sale,care

- continuare în  pag. 5 -

Ioan L. Simon
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Cartea

împrumută ceva din ritmul respiraţiei truditorului anonim: egal, tenace, niţel obosit.
poezia lui Ion Pop Bica are ceva din farmecul melancolic al marginii umbroase 

de pădure din preajma ţărmului înierbat al râului de munte iute” (Mircea Petean).
Ovidiu Pecican: „Ioan Pop Bica nu se îndoieşte mai deloc de cuvinte, dovadă de 

candoare şi de ignorare apoeticilor ironici, sarcasmului sau al decepţiei radicale. Din 
acest punct de vedere el este un solar şi un prerafaelit”

„Cel mai bine reprezentat, în personalitatea sa, este Ioan Pop Bica, într-o poezie a 
faptului banal, divers, a gestului comun pe care ştie să-l înalţe la fiorul autenticităţii 
trăirilor lirice, mai ales atunci când imaginile vor a recompune un univers arhaizant al 
satului, la care se raportează cu duioşie” (Constantin Cubleşan).

La o lectură mai atentă a poemelor, putem constata că lirica lui Ioan Pop Bica este 
rezultatul unei alchimii de formule poetice şi de experienţe existenţiale provocatoare 
acumulate în decursul unei vieţi antrenată într-o aventură interioară de cunoaştere şi 
autocunoaştere care se consumă într-un spaţiu rural de care este dependentpoetul.

în  acest spaţiu autorul îşi construieşte universul poetic, obiectivat de anotimpuri, 
de muncă, de spectacolul exploziv şi capricios al naturii şi de singurătate. Fiindcă 
oamenii parcă lip- sesc din acest pei saj mirific, pentru o mare parte din poeţi.

O temă predilectă, vehiculată în majoritatea poemelor, este condiţia poetului 
condamnat uitării şi indiferenţei, a poemelor „de-acum necitite şi degradate/ din cauza 
unei igrasii specifice vremii/ un efect nedorit/ al singurătăţii” ([cum s-ar întâmpla să 
nu fi  fost])..

în  versurile lui Ioan Pop Bica există, însă, şi bucurie, optimism, nu doar 
singurătatea, descoperind astfel în poemul această bucurie de viaţă, exprimată lapidar 
prin bucuria „să poţi cuprinde cu toate simţurile/ hărăzite de Dumnezeu/ imaginile”, 
fără nevoia de a fi exprimate prin cuvântul „trecut prin dragoste şi mânie/ într-un 
anotimp scurt şi fugar/ ca un surâs” ([este un privilegia]).

Iubirea în viziunea autorului se împlineşte prin simplitate şi în strânsă comuniune 
cu natura, cu dinamica şi pulsul ei, astfel sentimentul erotic atinge cota revelaţiei şi 
regăsirii: „ când vei sta cu mine/ am să-ţi arăt simplitatea/ îţi voi arăta râuri şi pârâuri/ 
păduri şi câmpuri cu iarbă şi flori/ seninul cerului şi stelele nopţii/ cu lună plină/ forfota 
gâzelor şi mieii/ îţi voi arăta cărările/ şi urmele paşilor tăi/ de dinainte şi din urmă/ şi ca 
o revelaţie/ prin tot ce ţi-am arătat1 te voi regăsi în noapte/ ţinând în mână o lumânare/' 
ca să te pot vedea” ([când vei sta cu mine]).

Singurătatea pentru poet are o valoare spirituală fiindcă ea generează cunoaşterea

- urmare din pag. 3 -

şi autocunoaşterea şi aduce o altă înţelegere a lumii. Poate aşa se explică faptul că tema 
singurătăţii este prezentă în toate cărţile autorului, începând cu volumul însingurări şi 
până la ultimul, nesăbuita umbră, titlu ce poate fi decodat ca o metaforă a acestei 
singurătăţi.

La Ioan Pop Bica, singurătatea se înfăţişează bipolar: pe de o parte, ea are o 
valoare spirituală aparţinând fiinţei de care este legată ca o umbră colorând existenţa 
eului dulce-amar, pe de altă parte, ea aduce tristeţe, angoasă, anxietate, pregătind 
dezmembrarea fiinţei.

Semnificativ în acest sens este ciclul de poeme intitulat sugestiv passe, care se 
deschide cu un preambul tematic şi poate fi considerat drept o artă poetică în problema 
singurătăţii, sub forma sfaturilor ce le dă tânărului poet: „tinere poet/ prietene/ ţine 
minte şi fii/ cu băgare de seamă/ la singurătatea ta//unica ta proprietate (...). Sau: ”cât 
ai călca un pas/ în petecul de linişte/ un cuvânt/ adăpost/ unde biografiile neştiute/ dau 
încredere/ îşi lasă umbra/ ca o vecie/ veşnic căutată/ lasă-mă/ lasă-mă să-ţi spun doar/ 
că veştile tale vor rămâne/ necunoscute până la venirea/ tăietorilor de lemne/ atunci 
cuvântul va fi/ în mare pericol/ şi umbră” ([tinere poet]).

Singurătatea are valoare fiindcă numai ea duce la „izvorul nedescoperit”, la 
trăirea sublimului obţinut prin creaţie şi cunoaştere.

Există aici câteva metafore iradiante şi foarte potente ca sens şi expresie în 
volumul nesăbuita ambră, printre acestea se numără şi cea a primăverii care 
înnobilează existenţa şi dă impresia la cote mai înalte, însă şi acest moment este umbrit 
de nelinişte, care reverberează în amintiri în fiinţa eului, parcă damnat la singurătate. 
Aceste reverberaţi i vin sub forma unor nelinişti de altădată: „când va veni/ primăvara/ 
totul se va schimba/ ameninţările de altădată vor deveni/ aievea/ şi/ omul de zăpadă/ 
fără nici un act de/ identitate/ şi conceput de minori/ abandonat/ în faţa unei case fără 
număr/ în care dădea o cărare/ înnodată/ la capăt/ de câteva ori// întors într-o/ anume 
copilărie/ aş alege maibine aceeaşi trăire/ decât o altă complicaţie” ([57 iată]).

Omul de zăpadă devine un reper al existenţei, amintire reprimată a vârstei 
copilăriei, care poate influenţa „nodul cărării” ce trebuie dezlegat.

Una peste alta, volumul acesta, cu o ţinută grafică ireproşabilă, recomandă un 
poet autentic şi de profunzime, care scrie din pasiune ca un modus vivendi, devenit, 
iată, un candidat cu şanse sigure la accederea sa în Uniune Scriitorilor din România. 
Ceea ce îi dorim din tot sufletul.

Ioan L. Şiraon

nesăbuita umbră: o alchimie poetică a singurătăţii

Proză scurtă Ficiorii lu ’Ilie Strămbu de pe Anieş (3)
(continuare din CV 118)

Badea Ilie o adus o glaj ă de holircă şi au închinat.
-Bună-i horinca, să vă deie Dumnezeu sănătate. 

Când Anuţa o spus „horincă” strâmbenii au zâmbit 
pentru că pe Valea Someşului şi Anieşului se spunea 
holircă. Se simţeau bine împreună; a venit şi M ăriuţa 
nevasta lui Ion. M ăriuţa a îndrăgit-o mintenaş pe 
A nuţa şi s-a aşezat lângă ea şi au început să 
v o ro v ească  de-a  fom eilo r. S-o făcu t v rem ea 
prânzului. Lelea Docea o adus la masă zamă de găină 
cu petrinjel verde care plutea pe deasupra şi însoţea 
pcicăturile galbine de grăsime. M ăriuţa i-a pus în blid 
Anuţei care i-a zâmbit cu recunoştinţă. Zama s-o 
gătat repede că era tare gustoasă. Lelea Docea a adus 
o găină friptă, fain rumenită cu napci fierţi şi pepeni 
(castraveţi) muraţi. După mâncare, în loc de apă 
mesenii au băut borcut. Lângă casă era un izvor. O 
pcicat bine borcutul după masă. După ce o mulţămit 
de m asă Anuţa de m ână cu Vasile o mărs la colibă şi s- 
au întins pe pat să se aşeze mâncarea. M âna Anuţei 
trecea de-a curmezişul pieptului lui Vasile.

După ce au plecat cei doi tineri M ăriuţa a deschis 
vorba:

-Eu cred că nu-i cuvincios să lăsăm fata asta 
destul de fînuţă să doarmă în colibă. Eu zic să o 
cemăm să doarmă cu noi în casă.

-Bine zici, nevastă a spus Ilie; pare o fată de 
treabă. Săraca prin câte o trecut. Badea Ilie s-o dus să 
ceme fata să doarmă în casă că doară mai aveau cilii 
nefolosite. Lelea Docia o pregătit o cameră pentru 
Anuţa; M ăriuţa o ajutat-o să puie tăt în ordine cum să 
cuvine. înainte de apusul soarelui badea Ilie o urcat la 
stâna lu ’Vasile şi i-o spus Anuţei ce s-a hotărât. Anuţa 
supusă dar cu ochii la Vasile a început să coboare spre 
casa de la marginea pădurii alături de badea Ilie. O 
mâncat tăţi laolaltă şi s-o dus la culcare. Pe Anuţa o 
condus-o M ăriuţa în camera ei şi i-a arătat pe unde să 
poate duce „afară” dacă are nevoie. Anuţa s-a înroşit 
la faţă dar a dat din cap că a înţeles.

Vasile s-o culcat în patul din colibă. înainte de 
miezul nopţii, Vasile o auzit câinii mârâind; a deştis

uşa colibei şi în faţa lui a văzut-o pe Anuţa, zgribulită, 
îmbrăcată cu cămeşa lui.

-Eu Vasile după atâtea nopţi de frică şi înfricoşare 
în pădurile munţilor Anieşului vreu să dorm în braţele 
tale. Vasile a luat-o duios pe Anuţa de umeri şi a dus-o 
în pat. în  câteva minute amândoi dormeau îmbrăţişaţi 
cu zâmbetul pe buze.

A  doua zi strâmbenii la sculare au văzut că 
moroşanca nu-i în camera ei. Ion şi badea Ilie, spărieţi 
s-au dus să-l întrebe pe Vasile. Prin uşa colibei i-au 
văzut pe cei doi durmind îmbrăţişaţi cu zâmbetul pe 
buze. Au plecat uitându-se unul la altul şi au înţeles. 
Vasile le-a explicat că între el şi m oroşancă nu s-a 
petrecut nimic rău dar fata nu poate durmi fară el. 
Anuţa o început să se cânte şi o zis că să duce înapoi în 
pădure. La prânz s-au adunat toţi la sfat. Au hotărât ca 
mâine tinerii şi ceilalţi strâmbeni să margă în Maieru 
la Primărie şi la Popa Groze pentru cununie. Anuţa a 
sărit în sus de bucurie.

Nunta a avut loc peste 2 săptămâni iar tinerii au 
prim it o cameră mare. M are ajutor le-o dat Măriuţa, 
nevasta lu ’Ion dar Anuţa s-a dovedit harnică, săritoare 
şi ascultătoare. Peste 2 luni Vasile le-a spus părinţilor, 
lui Ion şi M ăriuţei că nevasta lui îi groasă. La 
împlinirea sorocului Anuţa o făcut un ficior zdravăn de

4 k §v
în  casa de la marginii pădurii din Saca cele 3 

neveste se înţelegeau bine iar bărbaţii lor aduceau tot 
ce trebuie pentru casă fie că aduceau din pădure, ori de 
la stână fie că m ergeau la târgul de sâmbătă din Rodna.

într-o dimineaţă Ion s-o gânit că nu-s lemne 
destule pentru foc mai ales că se apropia toamna. S-a 
gânit să tragă cu calul nişte buşteni de fag pcicaţi şi 
apoi să-i taie împreună cu Vasile. Şi-a luat cu el o 
secure bine ascuţită cu o coadă un pic mai scurtă să o 
poată mânui cu îndemânare. A  mai luat cu el nişte 
cioflânci şi o baionetă adusă din război de tatăl său Ilie. 
A  scos calul din grajdi, a cemat câinile şi a pornit spre 
pădure. N u a făcut 800 de m. pe limpede când la 
marginea pădurii a văzut ceva mare, brun care se

mişca. S-a oprit şi s-a uitat mai bine; era un urs mare. 
Ion nu s-o spăriet că ştia că urşii nu se dau la oameni 
decât rar. S-o uitat Ion mai bine spre urs şi a văzut pe 
lângă el câteva mogâldeţe brune care se învârteau în 
jurul ursului. Ion s-o nădăit că îi o ursoaică cu pui. El a 
stat pe loc şi se gândea ce să facă. Ursoaica a pornit în 
fugă spre el. Ion ştia că ursoaicele cu pui sunt 
periculoase. înapoi, Ion nu putea da. Să fugă spre casă 
nu putea, oricum ursoaica l-ar fi ajuns. Se aştepta la o 
confruntare directă cu ursoaica. Ion s-a aşezat mai 
bine pe picioare şi a luat securea de la brâu. O ţinea 
strâns în mână. Ursoaica vine drept spre el; nu se oprea 
din fugă. Ion a înţeles că ursoaica urmează să-l atace. 
Câinele, un capău mare alb cu pete negre a început să 
se învârtă în jurul ursoaicei şi să latre; ursoaica în fugă 
mai îndreta câte o labă spre câine dar acesta se ferea. 
Când a văzut Ion că ursoaica vine drept spre el, că se 
apropie a pornit în fugă spre ea şi a ridicat securea. Ion 
era un ficior bine făcut cu muşchi puternici obişnuit să 
mânuiască săcurea, crescut la marginea pădurii cu 
m uşchii tari antrenaţi să lovească. Ion de la 10 ani tăia 
lemne din pădure. Ursoaica s-a ridicat pe labele 
dinapoi. Ion a văzut în faţa lui 2 labe uriaşe cu 8 ungii 
lungi ca cioflâncii lui; s-a ferit din calea ungilor s-a 
repezit spre ursoaică şi a lovit cu ascuţişul săcurii la 
rădăcina labei ursoaicei. Şi ursoaica l-a atins pe Ion pe 
umăr. Ion a văzut că îi cură sânge. Atunci a început să 
lovească nebuneşte ursoaica în toate părţile, cu mucea 
ori cu tăişul. Să gâne să lovească la gâtul namilei. 
Ursoaica răgea de durere dar nu se lăsa. Loviturile de 
topor ale lui Ion o stârneau mai tare. Ungiile ei o smuls 
o bucată de piele şi de m uşchi de pe pieptul lui Ion în 
partea stângă. Ion lovea cu toporul fară încetare. Şi-a 
dat seama că mult nu poate rezista. Capăul lui se 
învârtea în jurul ursoaicei şi o mai muşca dar fară 
folos. Ion s-o gânit să folosească baioneta şi să taie 
fiara la gât. A  scos baioneta de la brâu şi a înfipt-o tare 
în gâtul gros al namilei; cu toporul lovea fară încetare.

- continuare în  pag. 6 -

Sorin Login
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BLIDEREASA
_ - urm are din pag. 5 -
P r o z o  s c u r t e

Ficiorii Iu9Ilie Strâmbu 
de pe Anieş (3)

Ursoaica sângera. Bag sama că unele din loviturile lui 
Ion şi-au nimerit ţinta. Răgind ursoaica s-a lăsat în 4 
labe; Ion a mai dat o dată cu ascuţişul securii în capul 
fiarei. Aceasta s-a întors spre pădure şi a luat-o spre 
marginea ei. Ion a rămas o vreme în picioare.

încet, slăbit Ion s-a îndreptat spre casă, apoi a 
căzut. A  strigat spre stână. L-o auzit George. O fugit 
împreună cu Anuţa şi Vasile la Ion şi l-au dus pe braţe 
în casă. Ion, galben la faţă, se vedea dâră de sănge 
după el şi-a pierdut conştienţa. Cei din casă i-au tăiat 
hainele şi au tunat apă rece pe el să se mai oprescă 
sângele şi l-au învelit într-un lepedeu curat. Vasile a 
pregătit căruţa, a pus fân pe fundul căruţei şi 2 cergi pe 
fân peste care a pus lepedeauă. L-au pus pe Ion pe 
lepedeauă. Vasile a îndemnat caii înspre Anieş; a 
strigat că îl duce pe Ion la cuscrul Bonifapt. Badea Ilie 
o încălecat şi a zis că aduce pe doctorul Titus Pop din 
Rodna la badea Bonifapt.

Vasile o mânat caii, încet pe Valea Anieşului în jos 
spre casa lui Bonifapt. Lângă Vasile stătea moroşanca 
lui, Anuţa. Ea se cânta într-una şi îl ţinea pe Ion de 
mână. A u ajuns la badea Avram Bonifapt şi l-au pus pe 
Ion într-o cameră răcoroasă. Peste o oră a sosit cu un 
hinteu şi doctorul Titus Pop din Rodna. A  început să-l 
coase pe Ion.

-Zdraveni mai sunt măierenii şi anieşenii aeştia 
dacă pot pierde atâta sânge fară să se prăpădească. 
Doctorul Pop cosea mereu. Folosea tot felul de ace şi 
aţe speciale; spunea dom nu’ doctor că foloseşte la 
cusut şi fire făcute din maţe de oaie. Ion avea răni 
adânci. Doctorul i-a pus perfuzii să înlocuiască 
sângele pierdut; s-a ridicat de pe scaunul pe care era 
aşezat când cosea, s-a uitat pe deasupra ocerilor la cei 
d in ju rş iaz is :

- Ce am putut face noi oamenii am făcut; acum să 
ne rugăm Lui Dumnezeu. Viaţa lui Ion este în mâinile 
Lui. A  strâns mâinile la toţi din casa lui Bonifapt şi 
încet, cu greutate s-o suit în hinteu; era bătrân doctorul 
Titus Pop din Rodna.

Când o deschis Ion ochii în jurul patului erau cei 
trei copii ai lui care i-au zâmbit. Lui Ion i s-a părut că 
toţi îngerii cerului au venit să-l vadă. Măriuţa, fericită 
i-o adus o ulcică de lapte şi pită cu unt şi miere. Ion o 
băut laptele cu poftă. Ştiau toţi că Ion revine la viaţă. 
Pe zi ce trecea Ion se întrema. M ăriuţa, nevastă-sa era 
tot timpul pe lângă el să nu-i lipsească ceva. la prânz în 
primele zile M ăriuţa îi facea zamă de napci dar apoi i- 
o dat zamă de găină. în  câteva zile Ion s-a ridicat în 
fund la marginea patului. M ăriuţa l-o şters pe trup cu o 
răză udă cu apă călduţă. La 10 zile Vasile s-o dus după 
doctorul Pop în Rodna să vie să-i scoată aţele acelea 
care îi brăzdau pieptul lui Ion. Badea Bonifapt o vrut 
să-i deie galbeni crăieşti doctorului dar el a zis că nu ia 
bani de la oameni vrednici. în  3 săptămâni Ion s-o 
înzdrăvenit aproape de tot. Strâmbenii i-o mulţămit 
lu ’badea Bonifapt pentru găzduire şi l-o suit pe Ion în 
căruţă pe fân.

Când au ajuns su ’Saca Ion a început să râdă. A 
înţeles că a rămas de partea celor care m ai au viaţă în 
ei. Vântul toam nei a început să bată peste limpedele 
Săcii. Vasile şi Anuţa ajutaţi de George au m ânat oile 
în ţarcul mare de lângă casă care fusese acoperit de 
George cu draniţă. Din pădure bărbaţii au adus lemne 
pentru iarnă.

Au început să cadă şi primii fulgi de omăt. Coama 
Săcii s-a albit. într-o zi Anuţa s-a apropiat tiptil de 
prietena ei M ăriuţa şi i-a şoptit discret:

-Eu cred că am să-i mai fac în vara care vine lu ’ 
George încă un cocon (copil, M aramureş), am nişte 
semne. M ăriuţa a început să râdă cu poftă. M oroşanca 
s-a uitat mirată la Măriuţa.

-Păi, dragă Anuţă eu cred, ca şi tine că am pcicat şi 
eu groasă.

(sfârşit)
Sorin Login

De pe la trei, patru ani, până am intrat la şcoală, 
eu am copilărit pe Tutuleasa, la bunicii din partea 
tatălui. Lazăr , fie iertat, căci tocmai a trecut, prea 
devreme, la cele veşnice, s-a născut, la doi ani după 
mine, cu malformaţii la gleznele ambelor picioare. 
Pentru ca acesta să poată merge, părinţii mei au fost 
nevoiţi a bate, cu trenul, drumul Clujului, fratele meu 
fiind supus la operaţii după operaţii până când s-a 
făcut bine. Bunu’ Ion era un bărbat cum rar mai vezi 
azi: înalt, puternic, răzbătător, harnic, cu o voce 
puternică, pătrunzătoare.De cum venea primăvara, 
el pleca cu vacile şi oile la Blidereasa, pe Valea 
Anieşului unde, sub acelaşi acoperiş, se aflau o 
cămăruţă unde dormea el, pe un prici, un graj d pentru 
vaci şi un ţarc pentru oi. Eu îl însoţeam în fiecare din 
aceşti ani până la intrarea la şcoală, fiindu-i chiar e 
ajutor, apoi, pe de altă parte, îi mai ţineam de urât 
.M ergeam  cu vacile şi oile la păscut, vara el 
coseaiarba, eu îm prăştiam  „brazdele” , adunam  
pologul, călcam clăile ... La vreo sută de metri de 
unde stăteam noi, era o cabană forestieră care 
adăpostea m uncitorii care lucrau la pădure, la 
„butin”, cum se spunea. Doborau copaci de molid 
sau defag dându-le cu toporul „tapă” , adică o 
cestătură în trunchiul copacului, pentru ca după 
tăietura orizontală din partea opusă , cu fierăstrăul, 
copacul să cadă în direcţia dorită. II curăţau apoi de 
crengi, îl „încărcau” pe nişte „balănci” , lemne 
rotunde puse de-a curm ezişul, pe care se rostogoleau 
sau alunecau lemnele mari ce trebuiau „corhănite”, 
date la vale, cu ajutorul ţapinei, mai ales. Ajunse „la 
loc de cai, adică la o cale de comunicaţie, lemnele 
e rau  fasona te , tă ia te  la anum ite  d im ensiun i, 
„şprănţuite”, rotunjite la capăt pentru a trece mai 
uşor peste anumite obstacole întâlnite pe drum, apoi,

buştenii, câte unul, dacă era mai mare, câte doi , trei 
dacăerau mai mici, erau prinşi cu „cioflânce” (icuri 
din f ie r) bătute în capăt şi, cu lanţuri groase, legaţi de 
„tânja” (ruda dintre cai), apoi trase pe o rampă . De 
aici erau  „v o lta te” (rostogo lite ) pe bălănci în 
vagoanele mocăniţei, pe atunci, mai apoi în remorci şi 
duse în depozitul din Anieş. Seara, muncitorii se 
întorceau din pădure, îşi faceau de mâncare, mâncau, 
apoi povesteau Ju c au  că rţi, alţii mai citeau în cărţi de 
rugăciuni sau, având acolo pe un dulap o colecţie din 
ziarul „Muncitorul forestier”, mai citeau şi ziarul 
.Seară de seară, după ce isprăveam cu mulsul vacilor 
şi al oilor, mă duceam la ei, la cabană. Erau în ju r  de 
douăzeci de muncitori, mai tineri sau mai în vârstă, 
unii m uncind alături de fiii lor, adulţi şi ei. Aveam în 
ju r de patru ani, nu ştiam de grădiniţă şi nici nu ştiu 
câţi de vârsta mea or fi mers vreodată la grădiniţă. 
Curiozitatea m ă împingea să învăţ să citesc! Erau 
destule ziare, unele îngălbenite de vreme, cu altele 
m uncitorii îşi m ai îm pachetau slănina sau alte 
alimente. Luam câte un ziar şi mergeam ba la unul, ba 
la altul dintre muncitori, întrebându-i ce literă e aia, 
dar aia ...Unii, mai ales cei mai tineri, nu aveau 
răbdarea necesară şi m ă alungau , a lţii , mai vârstn ici, 
îmi mai spuneau, alţii nu ştiau nici ei . Dar, uite aşa, 
seară de seară, zi de zi, lună de lună, am ajuns să învăţ 
literele , în c e t , încet să le leg , să silabisesc, iar pe la 
cinci, şase ani începusem să citesc de-a binelea, de se 
m inunau cu toţii. Când veneau ceva şefi de-ai lor, în 
control sau cu alte treburi, pădurari sau brigadieri 
silvici, ei, muncitorii, mă chemau şi m ă puneau să le 
citesc acestora din te miri ce, lăudându-se cu m in e .

P ro f . VIRGIL URECHE

Cum l-am cunoscut pe 
Nichita Danilov?

Era în decembre, fix la orele şapte şi un sfert, după-am iază, târziu, şi treceam  agale prin Copou, 
proaspăt ras şi gătit festiv. Vremea le dăduse peste nas m eteorologilor care anunţaseră ger năprasnic că 
până şi apa va scheuna jaln ic sub poduri, dar pietonii um blau în ţinută de prim ăvară. Prin purpura serii un 
bărbat de vreo 27 de ani, cu faţa trasă, barbişon, papion şi ţilindru, sobru şi solemn, îşi facea plim barea de 
seară cu un mers m aiestos, ca Hamlet, pe o alee tristă, şi fuma pipă. O ceaţă subţire, asem enea unui văl 
liniştit între m ireasă şi m ire, se strecura printre crengile fumegânde gata-gata să ne învelească pe amândoi, 
dar s-a risipit rapid ca o părere inocentă când ne-a atins obrajii încinşi. Dangătul profund al unui clopot 
plin de singurătate se tânguia şi răzbătea spaţiul imens cu bolta sa înaltă. Din când în când nişte păsări de 
seară îşi fâlfâiau aripile şi ţipau nostalgic aşişderea corbului lui Poe. Undeva, în spatele meu, nişte câini 
roşii lătrau sub clarul de lună vânătă.

Eram  doar noi doi, singuri, adânciţi parcă într-o tăcere de moarte, desăvârşită. Deasupra noastră 
veghea în  linişte Domnul, acoperindu-ne cu aripile sale nevăzute. Stăteam încremeniţi, fiecare pe banca 
lui, cu ochii închişi, nu ne gândeam  la nimic şi sim ţeam  toropiţi cum ni se scurge-n orbite o dulce lumină 
de naşterea Pruncului. Jos, în  piaţa oraşului, m ulţim ea îşi facea şi ea plim barea nocturnă. N u ştiu de unde a 
apărut o femeie cu trupul înalt şi subţire, cu părul şi ochii negri, dar cu cearcăne mari, cu chipul palid şi trist 
şi a început să cânte aidom a dezmăţatei de Pena Corcoduşa, clătinându-şi capul. Apoi, um bra i s-a scurs de 
pe trup şi trupul i s-a înnegrit tot şi iar am rămas tăcuţi m ultă vreme. Fiindcă eram mai bătrân decât el cu un 
an (asta aveam  să aflu m ult mai târziu), n-a mai avut răbdare şi a izbucnit:

Cine eşti dumneata?
M efisto, am răspuns cu un surâs viclean, ca un demon, şi, din clipa aceea am rămas nedespărţiţi, 

doar sâmbetele seara, când eu, la sugestia lui, m ergeam  la am antă cu un bolovan în buzunar să-i zic: 
„Dragă, ia această piatră de pe sufletul m eu” ca să am succes, el răm ânea singur, sta cu m âinile sub cap, 
ascultând cum bat clopotele de înviere ori pesem ne că anunţau retragerea din viaţă a cuiva, privind dezolat 
în tavanul albastru, cu pleoapele întredeschise, în aşteptarea căderii îngerilor şi a numerelor, veghind cu 
ochii m ereu întorşi înlăuntru şi în  acelaşi tim p înafară. Ţin minte câ, odată, când m -am  întors, m i-a 
povestit, ţinându-şi faţa în  m âini, că a visat cum a săpat la cinci metri şi a găsit o uşă, iar un glas l-a întrebat 
cine-i, şi el arăspuns cât se poate de firesc: „Nimeni!” Culm ea a fost că în  clipa aceea s-a trezit în ţara oarbă 
şi pustie a lui Eliot unde bătea un vânt h in a r ^ r^ a c ^ e i^ ^ im ie ^ e  îndrăgostiţilor. într-o oarecare m ăsură

Icu Crăciun
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Cartea
Grigore Traian Pop,

Mişcarea legionară - idealul izbăvirii şi realitatea dezastrului
Nn se poate supravieţui mult timp, nici istoric, 

nici cultural, în planuri care nu se întâlnesc, care 
refuză să se întâlnească. Vrem nu vrem., istoria este un 
tărâm al interferenţelor... ”

Interesul şi adeziunea românilor la mişcarea 
legionară a fost augmentată în m od constant şi 
decisiv de filolegionarismul unor importanţi scriitori 
şi oameni de cultură, precum Nae lonescu, Mircea 
Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica, Ion Barbu 
sau Lucian Blaga, chiar dacă unii dintre ei au negat şi 
condam nat mai târziu acestei rătăciri ale tinereţii.

Bistriţeanul Grigore Traian Pop îşi propune 
şi chiar reuşeşte în lucrarea lui să realizeze o 
expunere obiectivă şi foarte bine documentată a 
m işcă rii leg io n are , fiind  un bun exem plu  de 
interpretare nepărtinitoare a unei perioade foarte 
controversate din istoria românilor. Este o carte 
densă, ex trem  de b ine s tructu ra tă , respectând  
cronologia faptelor şi adevărul istoric, o carte care, 
de-a lungul celo r aprox im ativ  500 de pagin i, 
surprinde în amănunt aspectele referitoare la acest 
moment important din istoria veacului al XX-lea.

Despre M işcarea Legionară s-au scris şi se pot 
scrie lucrări întregi, Grigore Traian Pop cuprinde în 
lucrarea sa o monografie, din care spicuiesc 10 dintre 
chestiunile cele mai importante ale acesteia, punctez 
câteva amănunte de la care merită începută orice 
discuţie în privinţa acestei organizaţii. Legiunea 
Arhanghelului Mihail sau mişcarea legionară a fost o 
organizaţie cu caracter m istic-religios şi violent 
an ticom unist, an tisem it şi an tim asonic  care a 
funcţionat în România începând din 1927. Creată 
după modelul organizaţiilor SA şi SS, mişcarea 
leg ionară a săvârşit acţiuni vio lente îm potriva 
statului român şi a unor conducători ai lui. Iată 10 
lucruri despre mişcarea legionară: A fost înfiinţată la
24 iunie 1927 de către Corneliu Zelea Codreanu

alături de Ion Moţa, Radu M ironovici, Corneliu 
Georgescu şi Ilie Gâmeaţă. A  existat şi un partid 
politic al mişcării legionare num it Garda de Fier, care 
a fost înfiinţat în 1930 cu scopul de a lupta împotriva 
expansiunii com unism ului din URSS. M em brii 
mişcării legionare purtau uniforme de culoare verde 
ca simbol al reînnoirii şi erau denumiţi Cămăşile 
verzi. Salutul formal pe care îl foloseau era cel 
fascist. Principalul simbol al mişcării a fost o cruce 
triplă reprezentând o reţea de zăbrele de închisoare 
ca s im bol al m a rtiru lu i, d en u m ită  şi c ru cea  
arhanghelului Mihail. Faţă de organizaţiile SA sau SS 
care acţionau doar pe principii violente, Legiunea 
Arhanghelului M ihail acorda o mare importanţă 
relig ie i ortodoxe. M işcarea legionară s-a făcut 
rem arcată şi datorită propagandei de succes pe care a 
avut-o prin marşuri, procesiuni religioase, miracole, 
imnuri patriotice, muncă voluntară şi campanii în 
zonele rurale. M ajoritatea susţinătorilor erau studenţi 
şi ţărani. La 29 decembrie 1933 membrii Mişcării 
legionare l-au asasinat pe prim-ministrul liberal Ion 
G. Duca, care cu câteva zile înainte scosese Garda de 
Fier în afara legii. Asasinarea lui fiind o răzbunare a 
m em brilor m işcării. în  1938 m em brul fondator 
Corneliu Zelea Codreanu a fost asasinat, conducerea 
mişcării fiind preluată de Horia Sima. Ajunsă la 
putere, M işcarea legionară a introdus o serie de legi 
antisem ite dure şi jafu l organizat al m inorităţii 
evreieşti. Asasinatele legionare au afectat circa 2/3 
dintre români şi 1/3 dintre evrei. Membrii Gărzii de 
Fier au pus la cale cel mai mare pogrom, în care au 
fost ucişi peste 100 de evrei, iar câţiva dintre aceştia 
au fost atârnaţi în cârlige la abator şi mutilaţi. Poliţia 
legionară a asasinat în penitenciarul de la Jilava 64 
de foşti demnitari, iar Nicolae Iorga şi Virgil 
M adgearu au fost torturaţi şi asasinaţi Iară să fie 
arestaţi. în  1941, H oria Sim a şi leg ionarii au 
organizat o lov itu ră  de stat îm po triva  lui Ion

Antonescu şi a armatei române, însă Antonescu a 
reuşit să-i înfrângă, legionarii fiind înlăturaţi de la 
guvernare. Horia Sima şi alţi legionari s-au refugi at în 
G erm ania  unde au fost caza ţi în  lag ă re le  de 
concentrare Buchenwald, Dachau şi Rostock.

Dar aşa cum am mai spus, Grigore Traian Pop 
p rez in tă  m işcarea  în  cele m ai fine am ănunte, 
prezentând anumite detalii care nu interesează pe 
orice istoric. Spre exemplu, iată cum este descris 
Constantin Pancu, un lider al muncitorilor provenit 
dintre muncitori: „înzestrat cu un fizic de Hercule 
m oldav a devenit faimos la Iaşi datorită faptului că 
umilise, la lupte, un ungur legendar în spaţiul Galiţiei 
şi Bucovinei, pripăşit în capitala M oldovei cu o trupă 
ambulantă de circ. A  absolvit doar patru clase primare
-  ca mai toţi liderii m uncitorilor proveniţi dintre 
muncitori -  dar e ager, inteligent şi excelent vorbitor, 
îşi însuşise meseria de instalator de apă şi electricitate 
devenind, în  împrejurări neelucidate, conducătorul 
Gărzii Conştiinţei Naţionale de la Iaşi, calitate pe care 
o avea în m omentul în care Corneliu Zelea Codreanu 
aflase de existenţa lui. La început un fel de sindicat 
muncitoresc, garda se radicalizase, propunându-şi să 
devină un vârf de lance în coasta m uncitorim ii 
bolşevizate de la Iaşi, decisă să instaureze aici 
sovietele” , (după Grigore Traian Pop, Mişcarea 
legionară -  idealul izbăvirii şi realitatea dezastrului, 
Bucureşti 1999, pag. 132)

Parcurgând cu atenţie carte, se poate vedea 
rigurozitatea documentării şi disciplina cu care s-a 
m uncit, un volum  m ultid iscip linar, care îi dă 
cititorului posibilitatea de a parcurge un studiu 
complet despre mişcarea legionară şi despre adepţii 
acesteia. Mişcarea legionară se dovedeşte a fi o 
istorie completă a acestui fenomen, autorul fiind 
preocupat, ca istoric, de un fenomen interbelic pe 
care îl stăpâneşte cu desăvârşire.

Anton Bârta

C u m  l - a m  c u n o s c u t  p e  N i c h i t a  D a n i l o v ?  ~
semănăm de parcă ne-am fi căutat de mii de ani, căci 
aveam aceleaşi senzaţii pe care le simţeam în acelaşi 
timp şi cu aceeaşi intensitate.

Apoi, într-o zi, am mers amândoi, unul travestit în 
Faust, celălalt în Mefisto, la o ghicitoare în ceară roşie. 
„Ia şi câteva piroane de 100” mi-a şoptit. „Ce să facem 
cu ele?” m-am mirat. „Să le batem în apă să nu ne facă 
bătrâna cine ştie ce bozgoane” a precizat. M-am 
înfiorat, dar am luat şapte, erau grele că mă trăgeau 
într-o parte. Ptiu! Am  scuipat în sân să nu fie de rău 
augur. înainte de a ajunge la casa ei, am trecut peste o 
punte şi, bănuiesc că m i-au găurit buzunarul, căzând în 
apa aceea neagră ca smoala, de vreme ce la uşa ei nu 
mai aveam un cui; a fost o zi plină de presimţiri negre. 
Cert este că lui i-a prevestit că se va face fântânar şi va 
ajunge ucenic al enigmaticului călugăr Kiril şi va scrie 
o psaltire nu cu cerneală, ci cu nisip, iar eu, Ferapont, 
cel cu dantura bună, cum m ă poreclea el când era în 
toane bune, îmi voi muia pana în rănile lui Lazăr şi voi 
scrie câte o pagină pe zi, după care îi voi da foc, iar 
cenuşa o voi presăra tot pe rănile lui. A  avut dreptate 
baba în privinţa răuprevestitoarelor prorociri. La 
întoarcere, aerul era negru şi vâscos şi apa roşie, el mi- 
a spus că ghicitoarea i-a zis că este blestemat de când 
fusese botezat cu apa în care Pilat s-a spălat pe mâini să 
fie totdeauna singur, până şi de bucurie să se bucure 
singur, după cum şi de tristeţe să se întristeze de 
asemenea singur. „Fir-ar să fie de hârcă”, am izbucnit 
eu, „mie mi-a spus că voi spăla picioarele tatălui şi voi 
bea apa, după care voi pleca în lume într-un nesfârşit 
exil, Iară să am vreodată parte de un întreg; nici măcar

de o părticică. Asta s-o creadă ea!”. Tocmai treceam pe 
lângă nişte cai care rumegau literele căzute în iarbă şi 
n e c h e z a u  î nce t i ş o r .  „ D o a m n e ” , a c o n t i n u a t  
scuturându-se ca după un vis urât, „am m urit când 
Dumnezeu nu se născuse încă şi m-am născut când 
Dum nezeu era deja m ort!” M-am uitat speriat la el şi 
m -a cuprins o tristeţe atât de adâncă încât sunt convins 
că însăşi moartea s-a înspăimântat, aşa ceva n-am mai 
auzit, şi, brusc, am observat că a îmbătrânit prea 
devreme. Mai devreme decât mine. Se făcuse noapte, 
iar în întunericul pur inima ne bătea cu teamă şi 
disperare. îngândurat, de parcă i-ar fi sunat ceasul, el 
s-a dus acasă să trăiască obsedat de cutremur şi de 
m oartea în haine vişinii, răm ânând prizonier al 
neantului, ca un alchimist sau un sihastru, postind zi de 
zi cu lumina şi ochii, asta nu ştiu precis, căci nici nu ne
am luat rămas bun, iar eu am rătăcit prin lume, pribeag, 
cu un geam antan de apă în care am îngrăm ădit 
valurile, copacii, păsările şi iarba, să-mi găsesc 
liniştea, pe scurt, să-mi primenesc sufletul prin târguri 
străvechi şi sate pustii cu gând să cumpăr grâne, 
postavuri şi mătăsuri. Vecinii povesteau că m ereu visa 
aceeaşi imagine: un pat alb, înconjurat de crini negri şi 
în m ijlocul lor un trup alb, înaripat, de fem eie 
decapitată şi că n-a scăpat de acest coşmar până când 
m aică-sa  nu  i-a  s tin s tăc iu n i în  apă lim pede, 
neîncepută; din când în când prim ea doar vizita 
bătrânului Hokusai, trăitorul între cărţi, păzit de 
îngerul Israfel, cel plictisit de el însuşi, dar acesta este 
un detaliu infim. în  schimb, am început eu să mă visez 
noapte de noapte cum că stăteam atârnat pe un perete

galben -  culoarea sinucigaşilor -, ca un tablou 
înrămat de pe vremea bunicului, nerăsfaţat de lum ină. 
Nu vă miraţi, până în ziua de astăzi, toate profeţiile 
babei, soră cu Moartea, s-au adeverit.

(Colaj după volum ele de versuri: „F în tîn i 
carteziene” (1980), „Cîmp negru” (1982), „Nouă 
v a ria ţiu n i p en tru  o rgă” (1999), „A rlech in i la 
m arg inea  câm p u lu i” (1985), „ P o ez ii” (1987), 
„Deasupra lucrurilor, neantul” (1990) şi „Marele 
orb” (1995))

Icu Crăciun

VERIGA 95\45\60cm. lemn, pigment 
Muxim Dumitraş - Sculptura- 2016 (album)
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A doua ieşire în străinătate, doar eu şi fiul meu, a 

fost la Campionatul European din 2008, ţinut în Austria şi 
Elveţia, România având de susţinut meciurile în Elveţia.

Din acea excursie am reţinut (şi voi reda mai la vale) 
doar ceea ce m-a impresionat sau şocat personal, precum şi 
ceea ce am păţit. Precizez că n-am fost trimisul sau 
angajatul nimănui (serviciu, agenţie sau redacţie) ca să am 
anumite obligaţii pe care să le duc la îndeplinire.

România a fost repartizată în Grupa C, alături de 
Franţa (iar Franţa!), Italia, Olanda, având de susţinut trei 
meciuri: cu Franţa în data de 9 iunie la Zurich, scor: 0-0 ; cu 
Italia, scor : 1-1 şi cu Olanda (de departe cea mai bună din 
grupă) la Berna în data de 13 iunie, scor: 2-0 pentru 
olandezi, după care ne-am făcut bagajele.

Noi am fost în Elveţia cu o trupă de clujeni, însă cu 
maşina personală. Am fost cazaţi la o pensiune din Munţii 
Pădurea Neagră, din Germania, asta şi pentru că o bere în 
Elveţia costa cât o zi de trai in Germania.

Pe cele trei meciuri ale României le reţin astfel: la 
primul meci, acela cu Franţa, am fost repartizaţi într-o 
tribună în care dominau sudiştii. Cel puţin cei de lângă noi 
erau paraleli cu fotbalul, aveau alte gânduri, interese sau 
preocupări decât acela de a susţine naţionala României. 
Astfel, în faţa noastră, pe rândul întâi, cu spatele la terenul 
unde se desfăşură meciul, o brută cheală şi răguşită, tatuată 
din cap până în picioare, cu verigă în nas, striga continuu: 
Cine sare România? Bruta era imensă atât ca înălţime, cât şi 
ca lăţime, şi îl asemănam cu un budâi de cureci a unei 
familii de 12 persoane din Maieru, ţinut în grajd, mirosul de 
varză murată parcă îmi mai stăruie încă în nas. în pauza 
meciului îi zic fiului meu: Eu mă duc să-l întreb ce vrea să 
spună cu răgetul „ Cine sare România? ”, la care mi-a zis: 
Staijos ca ne-or şi pocni! F onnula Cine sare România? este 
prostească sau absurdă de la un capăt la altul, fie şi pentru 
faptul că nu poţi răspunde la ea. Haideţi să o analizăm. 
Ipotetic, dacă răspundem România, adică România sare 
România, sună complet aiurea. Dacă răspunzi că pe 
România o sare Franţa, Italia sau Olanda înseamnă că nu-i 
doreşti victorii României, ci adversarilor, asta înseamnă că 
nu-ţi justifici prezenţa ca român pe stadion, fiind susţinător 
al Naţionalei.

Al doilea meci, acela cu Italia, scor: 1-1, ne aflam în 
trupa clujeană, aici domnea civilitatea şi civilizaţia, 
susţinerea sinceră a Naţionalei; sudiştii au rămas să urle în 
continuare de la nivelul primelor rânduri şi scaune : Cine 
sare România? La meciul cu Italia am început bine, 
deschizând scorul, după care am avut o lovitură de la 11 
metri. Am fi putut câştiga meciul, dacă Mutu ar fi fost un om 
serios şi n-ar fi încercat să-l umilească pe Buffon (unul 
dintre cei mai mari portari ai lumii) printr-o scăriţă. Ratarea 
loviturii şi a eliminării din grupă ne împinge să zăbovim 
asupra omului Adrian Mutu: un talent fotbalistic 
fenomenal, dar caracter infect. Drogurile şi scandalurile 
infinite au vorbit prin lovitura ratată. în antiteză cu Mutu era 
căpitanul naţionalei române de atunci, Cristian Chivu: om 
serios, disciplinat şi deştept, cu o carieră fotbalistică şi o 
familie de admirat; Mutu are procese juridice injustiţie încă 
nefinalizate. Chivu trăieşte în Italia şi este apreciat de Inter 
şi acum, deşi nu mai joacă, in schimb Mutu se însoară a treia 
oară şi doreşte să se întoarcă la Naţională.

Al treilea meci a fost în compania Olandei, care era 
deja calificată din grupă şi parcă ar fi dorit să iasă din grupă 
împreună cu România. Prima repriză nu ne-a luat în serios; 
văzând că suntem nevolnici, în câteva minute din repriza a 
doua olandezii ne-au marcat două goluri, trimiţând-ne 
acasă cu părere de rău.

Câteva lucruri sunt de luat aminte la aşa-zisa 
participare a noastră (a mea şi a fiului meu) la EURO 2008, 
pe lângă consideraţiile fotbalistice de mai sus.

La pensiunea unde eram cazaţi se lucra la un pod peste 
un râuleţ, unde tocmai începuseră lucrările. De două ori pe 
zi, la dus şi la întors, traversam râul pe un pod improvizat, 
lateral celui în lucru. Ne-am şi zis unul altuia: De podul ăsta 
improvizat nu scăpăm cât timp durează campionatul

b w ă f lă m â iM i t t

european. Nu a trecut nici o săptămână când podul a fost 
gata, traseele marcate; cum la ieşire puteai să o iei în dreapta 
sau în stânga, pe lângă artera principală, între ele (cele trei) 
s-au făcut alei pe care s-au plantat răsaduri proaspete de 
flori pe un pământ cine ştie de unde adus, pentru că locul 
podurilor era plasat între stânci, fară pic de pământ.

Nu puteam să nu ne gândim la România, la construcţia 
de autostrăzi (cele mai scumpe din lume, care ţin câteva 
săptămâni după inaugurare, înainte de a se dărâma), la 
regele asfaltului care îşi cupără elicopter personal, probabil 
din costul autostrăzii. Pentru cele de mai sus, plus altele 
similar, ne-a cuprins o tristeţe iremediabilă.

Tot cu ocazia lui EURO 2008 am vizitat şi văzut 
aproape toate capitalele ţărilor occidentale: Ungaria, 
Austria, Germania, Belgia, Franţa, Liechtenstein. România 
era proaspăt membru UE, cu steag corespunzător la 
Bruxelles şi Strasburg, sediul CEDO. Atunci n-am înţeles 
de ce mă plimbă fiul meu pe la sediul tuturor curţilor 
supreme ale ţărilor vizitate; avea un ideal pe care îl va atinge 
în cursul anului următor. Nu ştiu câţi măiereni au văzut şi s- 
au fotografiat lângă cele 27 de drapele ale statelor UE. De 
doi sunt sigur că au îmbrăţişat pe rând (ca să se poată 
fotografia reciproc, atunci nu se ştia de selfie) tricolorul 
românesc.

Revenind la primul meci, acela cu Franţa, pentru că 
trăgea de ploaie, m-am prezentat la stadion cu o umbrelă cât 
o rudă de fasole (de mare şi de lungă). La poartă, când m-au 
văzut oameni de ordine, aproape că mi-au smuls-o din 
mână, aruncând-o într-un container cu alte obiecte 
rechiziţionate. Mi-au explicat în stilul unchiului meu, că 
dintr-o singură pălitură pot pune la pământ doi-trei francezi. 
Umbrela n-am mai văzut-o niciodată.

La meciul cu Italia, aveam de parcurs mai multe sute 
de kilometri, trebuia să ne pregătim, ne-am plasat radarul în 
bord şi ne-am aşternut la drum. La graniţa cu Elveţia, parcă 
ne-au aşteptat dinadins poliţiştii de circulaţie, aidoma 
ofiţerilor SS pe spioni. La o verificare sumară, ne-au 
explicat că la ei în ţară este interzisă utilizarea radarului, 1- 
au sechestrat, iar dacă vrem să-l recuperăm să ne prezentăm 
la ambasada română din Berna, însă după terminarea 
campionatului. Cred că şi astăzi zace undeva aruncat într-o 
pivniţă a ambasadei.

La meciul cu Olanda, am trecut prin frustrări grele, mai 
cu seamă că aversiunea elveţienilor faţă de români era 
făţişă. Fără nicio explicaţie, ne-au confiscat GPS din bord, 
fără el orientarea noastră rutieră a devenit brusc deosebit de 
dificilă. După confiscarea aparatului s-au urcat într-o altă 
clădire. între timp au luat la puricat portbagajul, unde 
aveam ţuică şi vin românesc, plus bere, vin şi alte 
cumpărături (atenţii) din magazinele lor pentru acasă. 
Câinii lor dresaţi se furişau pe sub roţile maşinilor mai avan 
ca şobolanii la moara din Arini. Au confiscat tot ce a fost 
românesc (tablele de slănină cât o coală A4, brânza şi ouăle 
erau halite de unguri). Cînd am văzut cât sunt de porniţi 
contra românilor, aveam de gând să-l umflu pe cel mai 
apropiat elveţian, de aceea i-am zis fiului meu: Urcă la 
volan şi după ce auzi o pocnitură, ambalezi şi laşi uşa din 
dreapta a maşinii că te ajung eu din urmă! S-a prins ce 
vreau să fac şi mi-a zis: Mă, omule, vrei să putrezim în 
închisorile elveţiene?Abia atunci mi-am dat seama că este 
mai cumpătat decât mine.

Vameşii aveau o bază de date cu GSP-uri furate. Cum 
numărul şi seria GSP-lui nostru nu figura în acea bază, ne- 
au restituit aparatul; fără scuze măcar pentru timpul pierdut 
degeaba, fără explicaţii pentru marfa confiscată şi fără să-l 
fi trăsnit în numele tatălui, cu bâta de baseball (aciuită într- 
un anumit loc) măcar pe unul dintre paznicii lui Wilhelm 
Tell. ^

în zilele libere dintre meciurile României vedeam 
meciurile din celelalte grupe, ne jucam noi înşine fotbal, 
dar, mai ales, vizitam obiectivele turistice importante din 
ţările în care ne aflam, aveam la dispoziţie, pentru 
documentare, cărţi de la Editura Aquila-Oradea, privind 
Franţa, Elveţia etc.

O altă prejudecată cu care am ieşit din ţară era aceea 
că pânza de apa termală se sugrumă brusc la graniţa 
româno-maghiară şi că celelalte ţări din Apus nu pot să 
aibă ceea ce avem noi, potrivit propagandei protocroniste 
comuniste: noi suntem cei mai bogaţi (nu spunea 
Ceauşescu, mai mereu, avem tot ce ne trebuie!!), cei mai 
deştepţi oameni din Europa. Acolo, în Occident, am dat 
peste staţiuni balneo-climaterice superioare celor din 
România din toate punctele de vedere:  dotare,  
administrare, cost şi confort. Am ajuns şi la staţiunea 
Baden-Baden. La una din staţiunile încercate era 
obligatorie ţinuta nud. M-am cam codit de început, dar, 
după ce am văzut cu câtă dezinvoltură se dezbracă toţi, n- 
am avut încotro. M-am băgat în bazinul imens şi m-am 
pitit într-un colţ, predomina sexul feminin, poate de patru- 
cinci ori mai mult decât bărbaţii, şi ăia bătrâni şi nevirili. 
Nu după mult timp, înjurai fiului meu s-a strâns un cârd de 
nemţoaice, tinere, frumoase, blonde şi zvelte; de mine nu 
s-a apropiat nici măcar o săsoaică bătrână şi grasă. Ceea ce 
m-a surprins şi amuzat totodată a fost faptul că toate 
nemţoaicele erau bărbierite pe pubis într-un anumit fel sau 
stil pe care eu îl asemănam cu mustaţa lui Hitler, a lui sub 
nas, a lor deasupra pe pubis.

La întoarcerea în ţară, am zăbovit mai bine de 24 de 
ore în oraşul lui Mozart (1756-1791) - Salzburg. De la casa 
în care s-a născut (obligatoriu de vizitat!), grădini, pieţe, 
străzi, localuri în care răsunau creaţiile sale, până la 
ciocolate sub formă de vioară cu chipul lui Mozart, 
învelitoare sau huse în care se vindeau mărfurile; toate 
proslăveau geniul său muzical. Duhul lui Mozart era 
inculcat în sufletul fiecărui om ce se găsea în Salzburg, 
parcă respirai muzica mozartiană, trăiai o fericită îmbinare 
între trei organe de simţ: văz, auz şi miros. Meritul nu 
poate fi decât al austriecilor care ştiu să-şi valorifice un 
brend pe durată de sute, poate mii de ani. De aceea, a trece 
prin Salzburg şi a nu face un popas la casa lui Mozart nu 
este doar o pierdere, ci şi un păcat.

După intrarea prin vama Borş, am ştiut că am intrat în 
România: dramuri rele de parcă mergeam într-o teleguţă 
cu rafturile roţilor rupte sau tocite (după ce, înainte, pe 
drumuri bune, inclusiv autostrăzi, parcă pluteam la mers), 
cerşetori murdari şi jerpeliţi, oameni trudiţi şi îmbătrâniţi 
înainte de vreme (chiar mi-a atras atenţia un ţăran şi o 
ţărancă cu unelte agricole în spate, îndreptându-se spre 
lucrul câmpului, fără poftă şi vlagă, de parcă ar merge la 
lucru în CAP, deşi erau desfiinţate. Mi-am zis în sinea mea: 
Până şi sil/ia de păm ânt propriu a anihilat-o 
comunismul!').

Nu vreau să par cosmopolit, mediul grăniceresc al 
moşilor şi strămoşilor mei din care provin ca om, liceul din 
Năsăud pe care l-am absolvit te împing la patriotism 
(dragoste de ţară), asuprirea austro-maghiară te împing la 
naţionalism (eu îi zic dragoste de neam, dar nu pot să nu 
observ starea de lehamite actuală a poporului român, 
reperând deocamdată ca principală cauză: corupţia clasei 
politice (locală şi naţională), care urmăreşte cu predilecţie 
interesul personal în dauna celui public.

Apropo de corupţie versus corectitudine; după nici o 
săptămână de zile de la înapoierea în ţară, am primit acasă 
un plic (se poate arăta oricui ca probă) de la pensiunea în 
care am fost cazaţi, care ne informa că: mâncarea a costat 
atât, cazarea atât, impozit atât, rest 0,oo euro. Vă 
mulţumim! Corectitudine nemţească.

Din tot sejurul elveţian m-am ales cu câteva 
cunoştinţe, am tras anumite învăţăminte, comparându-ne 
cu alţii: România a jucat modest, dar ar fi putut ieşi din 
grupă, elveţienii ne-au tratat ţigăneşte, nemţii sunt corecţi 
şi oneşti. Românul nu este cunoscut în lume decât în părţile 
lui negative. Mai frumos şi bine ca acasă nu este nicăieri.

Abia aştept Campionatul european din Franţa!
(va urma)

Macavei Al. Macavei

<asose&
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